
TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

1 
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Abstract  

National cultural character of the Indonesian is the accumulation of human behavior which is formed 
by the culture of the people that spread across the country. The term re-emerged and discussed when 
the global culture swelled to our established culture. It needs us to anticipate the spread of the global 
culture that tends to undermine and intimidating the moral of our youngsters. Strategic effort needs to 
be done is empowering ethnic culture that is reflected in the forms and behaviour of art. Teachers 
becoming an important component dealing directly with learners to provide instruction of manners, 
morals, and ethics through out  practical activities and appreciation of arts. 

 
Kata Kunci: character, culture, global, ethnic. 

 
Pengantar 

Pemahaman budaya dan atau kebudayaan dalam konteks yang bergerak dinamis mengikuti pola 
perilaku hidup suatu masyarakat selanjutnya menghasilkan produk berupa sistem-sistem, norma-norma, dan 
bahkan benda-benda sekalipun. Kebudayaan sebagai produk maka Tylor menunjuk lembaga-lembaga 
kebudayaan seperti  pengetahuan, kepercayaan, kesenian, etika, hukum, adat istiadat, dan segala kemampuan 
serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai sistem atau cara 
maka Kluckhon (1953) mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup yang dianut oleh suatu 
kelompok sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya (Kluckhon, 1953). Goodennough melihat 
kebudayaan sebagai cara melihat, cara berfikir tentang dunia, cara memahami hubungan sesama manusia 
dengan benda dan kejadian, cara memilih dan merencanakan tanggapan, serta cara melaksanakan kegiatan untuk 
mencapai tujuan. Sementara itu Van Poursen memandang kebudayaan sebagai strategi yang harus direncanakan 
dan ditata laksanakan. 

Kebudayaan dunia yang didominasi oleh budaya-budaya konsumtif ini adalah kelanjutan dari sistem 
kebudayaan modern yang sekarang ini disebut dengan kebudayaan global adalah keinginan Dunia Barat untuk 
membaratkan kebudayaan dunia. Namun yang terjadi adalah kebudayaan teknologis dengan berbagai tiruan 
kebudayaan yang mengglobal. Sementara sistim nilai Dunia Barat yang ideologis secara kultural tidak bisa 
diterima sebagai acuan dalam membentuk kebudayaan “Dunia Baru” yang tunggal dan universal. Demikian pula 
dengan runtuhnya batas-batas Dunia Timur dan Barat secara filosofi mengembalikan paham multi-kultural dan 
melahirkan kesadaran etnisitas. Dalam konteks Indonesia, multikultural lebih dikenal dengan Binneka Tunggal 
Ika. Sedangkan paham etnisitas dimengerti sebagai kesuku bangsaan, kedaerahan, etnik, yang beraneka ragam 
kemudian disatukan dalam payung wawasan nusantara, yang berbeda tetapi dalam satu kesatuan. Keberagaman 
etnik dalam kesatuan nusantara ini dikenal pula dengan sebutan budaya suku bangsa. Keragaman neka budaya 
nusantara dalam koridor politik kebudayaan nusantara melahirkan jargon identitas budaya bangsa. Sehingga 
nilai-nilai kesuku-bangsaan, kedaerahan, etnisitas yang beraneka dengan local wisdom sebagai kearifan hidup 
bermasyarakat membawa ciri uniknya sendiri-sendiri dan dapat hidup bersama dalam rumah besar Indonesia ini.  

Paham etnisitas meskipun diberangkatkan dari wacana politik kebangsaan namun setidaknya dari titik 
ini negara dan masyarakat dalam ikatan moral berkeinginan untuk selalu menjaga, dan mengembang-lestarikan. 
Keberadaannya diusahakan agar tetap hidup dalam sifat alaminya dan dapat berkembang mengikuti gerak 
jaman. Namun dalam era kesejagadan ini etnisitas memasuki ruang-ruang sempit dan pengap terkepung dan 
bahkan terhimpit oleh derasnya arus budaya Massa (global), budaya tiruan, budaya yang merupakan kelanjutan 
dari era modernisme yang cenderung distortif dan mengkhawatirkan. Pertanyaannya kemudian adalah 
bagaimana globalitas ini bisa dihadapi dengan etnisitas yang konvensional tradisional ini? Kiat apa yang dapat 
melahirkan kemungkinan solusi atas keterdesakan seni etnik oleh seni budaya massa?  

Modernisme dan Dampak Sosialnya 

Modernisme merupakan anak dari kebudayaan barat yang bersifat instrumental dan bebas nilai, karena 
era modern dibangun melalui reformasi pengetahuan yang kemudian melahirkan kebudayan teknologis. 
Temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan sain menghasilkan produk-produk benda teknologis mulai dari 
peralatan keseharian rumah tangga sampai pada keperluan yang jauh lebih besar dan masal seperti alat 
transportasi, komunikasi, media massa elektronik, sampai dengan mainan elektronik. Kebudayaan teknologis ini 
selanjutnya membentuk sistim nilai baru bagi pengguna karena sifat ketergantungan pengguna terhadap produk 
teknologi itu.  
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Perkembangan produk teknologis yang sangat cepat telah menciptakan babak baru kebudayaan bagi 
masyarakat penggunanya. Produk-produk alat berat yang diciptakan oleh kebudaayan teknologis itu kemudian 
menghasilkan citra penciptaan kebutuhan dan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. Dengan citra barunya itu 
maka modernitas yang pada puncaknya melahirkan capaian ilmu pengetahuan, sain dan teknologi mendorong 
gerbong kebudayaan ke arah politik ekonomi global. Globalisme yang dicitrakan sebagai gerbong politik 
kebudayaan ekonomi global digerakkan melalui pasar bebas dengan dukungan teknologi komunikasi dan 
informasi itulah nilai baru kebudayaan modern teknologis. Sistem nilai yang terbangun adalah komoditas. 
Komoditas melahirkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif  menciptakan budaya gaya hidup tinggi. Capaian 
mutakhir gaya hidup tinggi adalah budaya libidonomik yakni seluruh potensi kemanusiaan diarahkan pada nilai 
ekonomi dan konsumsi benda teknologis.  

 Dampak sosial kebudayan teknologis adalah terjadinya perubahan mendasar pada masyarakat.  Dari 
agraris ke arah industrialis, religius ke arah skuler, mistis ke arah logis, mitos ke arah realitas. Bermuara pada 
cita-cita capaian ekonomi, maka segala aspek kebudayaan diorientasikan pada nilai komoditas. Ilmu 
pengetahuan, sain dan teknologi beserta produk-produknya, moralitas keagamaan, politik kebangsaan, dan 
bahkan ekspresi seni dikondisikan untuk kebutuhan komoditi. Aspek pasar kemudian dianggap sebagai 
kebenaran objektif yang kemudian dijadikan tolok ukur penentu kelaikan nilai komoditas kebudayaan.  

Kota, karena merupakan pusat-pusat sirkulasi transaksi komoditi, karenanya kota adalah pasar dan 
dijadikan orientasi capaian nilai-nilai: nilai ekonomi, politik, pengetahuan dan bahkan nilai seni produk kota 
dijadikan tolok ukur kebenaran estetik. Jika yang sedang tren di pasar goyang ngebor maka Inul laku keras. Jika 
yang sedang digemari adalah sensasional maka kriminalitas, kekerasan, sensualitas, dan bahkan dunia lain, 
terangkat ke permukaan dijadikan santapan harian tak terkendali. Kesemuanya itu tanpa meninggalkan pesan 
moral kecuali kegairahan dalam tampilan dan ketakberdayaan dalam rayuan. Masyarakat dan seluruh 
pandangannya diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan imajiner tanpa dasar. Yang terjadi kemudian adalah 
tergantikannya budaya sederhana menjadi gaya hidup tinggi meskipun modal tidak mencukupi. Moralitas bukan 
lagi dijadikan rujukan tata laku kehidupan tetapi mode merupakan “fatwa” yang diimani. Kesopanan bukan lagi 
dijadikan sarana penghormatan dan kasih sayang, tetapi kebebasan merupakan nilai moralitas baru tata 
pergaulan. Dan sebagainya - dan sebagainya yang pada intinya masyarakat dihadapkan pada kondisi situasi yang 
sarat nilai absutditas. 

Dampak yang lain adalah bahwa globalitas telah merubah dunia dan seluruh pandangan hidup 
penghuninya. Paham ekonomi kapitalis tak kenal lelah memacu emosional masyarakat pengguna teknologi agar 
selalu mengikuti keinginan pasar. Status dan posisi seseorang oleh pandangan ekonomi kapitalis bukan 
ditentukan oleh moralitas dan capaian prestasi tetapi produk teknologis apa yang telah dimiliki, berapa macam, 
untuk kebutuhan apa, sudah usang  atau produk baru, sudah kuno atau tetap mengikuti tren jaman. Kondisi 
seperti ini yang terus menerus menciptakan simulasi libido konsumtif teknologis dari masyarakat penggunanya. 
Ketergantungan ini benar-benar mengkhawa-tirkan bagi kelangsungan kehidupan tata bergaulan, tata 
bermasyarakat dan tata bernegara. 

Merubah paradigma berfikir 

Dalam sejarahnya, keunggulan bangsa kita adalah budaya bermasyarakat yang kemudian melahirkan 
beraneka warna seni. Seni bertani, seni berdagang, seni beribadah, seni bergaul, seni memasak, seni 
mengembara, seni mendidik, seni berkesenian, dan seni hidup itu sendiri. Dalam seni hidup coba kita periksa 
kembali karya-karya sastra lama seperti centini, cabolek, dan serat-serat hidayat jati, sapto darmo, darmo gandul 
dan masih banyak lagi mencerminkan kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai seni. Intinya adalah bahwa 
rasionalitas bangsa ini terletak pada pemahaman terhadap nilai-nilai rohaniah. 

Dalam perspektif kehidupan berkesenian, nilai-nilainya terletak pada bagaimana kehidupan ini menjadi 
tentram, damai sejahtera, rukun, serasi, selaras, dalam kehidupan komunal masyarakatnya. Inilah kearifan etnik. 
Kearifan hidup dalam kesatuan masyarakat. Bahwa kelompok adalah nilai normatif yang membentuk sistim 
ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, sistim peribadatan, sistim berkesenian, dan sistim-sistim yang 
lain merupakan ekologi kehidupan masyarakat.  

Terdesaknya kearifan lokal oleh budaya global ke depan merupakan tantangan yang memerlukan 
tanggung jawab besar. Apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kearifan lokal tersebut adalah 
pertanyaan yang relevan untuk dijawab, karena terbukti bahwa modernitas yang mengimpikan penyatuan 
budaya dibawah payung universalitas kebudayan baru nyata-nyata telah runtuh. Etnik atau etnisitas, atau 
kebinnekaan budaya etnik lebih diakui sebagai kearifan hidup masyarakat penyangganya.  

Etnik tetap merupakan jiwa masyarakatnya yang dapat dijadikan panduan dalam kelangsungan 
kehidupan berkebudayaan. Namun demikian bahwa etnik secara bentuk tidak tak berubah, etnik tetap 
membutuhkan jiwa-jiwa baru, nafas-nafas baru, dan tampilan-tampilan baru. Hal ini diperlukan untuk 
menyatakan bahwa kita memang masih hidup dan tetap ingin hidup. Etnik senyatanya dibentuk berdasarkan tata 
nilai yang terus berubah, semangat berubah, harapan berubah, karena memang berubah dan perubahan itu 
sendiri yang abadi. Sehingga tradisionalitas yang konvensional apabila dikukuhi sebagai kekayaan abadi tanpa 
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pemaknaan yang wajar dan realistis maka tradisional justru membunuh kearifan etniknya. Perubahan dan 
berubah inilah merupakan realitas yang harus ditempatkan sebagai moto hidup, maka ia yang harus tetap dijaga 
dan dipelihara.  

Dari pandangan tersebut dengan merujuk pada rumusan Goodennough dan Van Poursen tentang 
kebudayaan maka tidak ada kata terlambat dalam melihat dan merencanakan strategi  kebudayaan bangsa. 
Berangkat dari pemahaman globalitas maka etnisitas harus terus bergerak. Seni etnik harus dengan semangat 
baru, jiwa baru, bentuk baru, teknik baru, bahkan nilai-nilainya disesuaikan dengan kondisi yang terus bergerak. 
Globalitas tidak mungkin berhenti, ia terus menghampiri dan mendesak kita, maka dengan suka atau terpaksa 
kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Menolak berarti tergilas, menerima bulat-bulat berarti kekalahan atas 
nilai-nilai. Yang tersisa dari kita punya adalah kekayaan seni budaya etnik. Maka seni etnik harus dikembang-
lestarikan agar tetap kontekstual dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. 

Formulasi Penguatan Seni Budaya Etnik 

1. Terbuka jujur dan Berani 

Seringkali penggiat seni utamanya seniman dalam kategori seniman tradisional karena rasa hormatnya 
terhadap leluhur, maka warisan seni yang ditinggalkan dipandang sebagai pusaka. Karena dianggap sebagai 
pusaka maka pewaris menjalani laku setia terhadap langkah sang leluhur. Akibatnya seni menjadi stagnan, 
mandeg, beku tak bergerak. Tidak atau kurang disadari bahwa realitas masyarakat sudah berubah. Kesetiaan 
kepada sang leluhur ini merupakan sikap apreori terhadap realitas lingkungan. Sikap hormat yang berlebihan ini 
seyogyanya segera dirubah bahwa era yang kita pijak adalah kebudayaan kita yang harus kita isi dengan ciptaan 
kita sendiri meskipun tetap pada pertimbangan benang merah masa lalu.  

     Bahwa era membentang di depan adalah era anak cucu kita yang harus dipersiapkan dengan mendidik 
secara baik penerus kita sehingga generasi setelah kita benar-benar menikmati jerih payahnya sendiri tanpa 
bayang-bayang dogmatis para pendahulunya. Ini adalah sikap jujur bahwa rasa hormat bukan secara buta 
melaksanakan bulat-bulat warisan leluhur. Jujur berarti proporsional dalam melihat dan mensikapi keadaan. 
Persoalan yang muncul dilingkungan kita merupakan realitas yang harus dijawab dengan realitas pula tidak 
dengan apa kata sang leluhur. Yang baik dari masa lalu kita ambil manfaatnya dengan menggunakan porsi kita 
sendiri, kita ciptakan kembali dengaan vitalitas dan potensi kekinian. Dengan demikian maka seni budaya etnik 
sebagai teks kebudayaan akan selalu kontekstual dengan masyarakatnya.  

       Ini persoalan keberanian. Tidak semua genarasi kita mampu secara berani menembus batas-batas 
psikologis yang mungkin telah terbangun kuat oleh seniman yang ”dituakan” lingkungannya. Keberadaan 
seniman tradisional ini sebenarnya potensial. Potensial dalam kemandegan sekaligus potensial dalam kemajuan. 
Tinggal bagaimana lingkungan dapat memberdayakan potensi laten ini. 

2. komunikasi intensif 

     Kesenian sebagi potensi (baik potensi individual maupun potensi komunal) memerlukan komunikasi 
intensif dengan lingkungannya. Komunikasi seni terletak pada laku kreatif. Terbukanya dunia menuntut kreator 
untuk selalu melihat bahwa 1) kesenian yang hadir silih berganti secara langsung dan melalui media tayang 
adalah kenyataan. Multikultutal dengan intra maupun inter-kultural adalah tetangga-tetangga yang harus disapa. 
Dialog multikultural yang dikenal sebagai kolaborasi merupakan bentuk komunikasi intensif dalam laku kreatif. 
Bukan penghancuran etnisitas tetapi mengkontekstualisasi etnik dengan tantangan global. 2) Sain dan berbagai 
benda teknologis merupakan kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan sebagai media penciptaan estetik, oleh 
karena itu pemanfaatan sain dan teknologi merupakan wujud komunikasi kreatif penciptaan estetik. Pencitraan 
yang dihasilkan merupakan wujud kekinian dari etnik lokal yang global, dan Indonesia yang global. Inilah 
pemaknaan nilai modernitas yang bebas nilai. Arinya bahwa kebudayaan modern teknologis mempunyai makna 
yang bagaimana tergantung dari siapa dan bagaimana memanfaatkan benda dan pemikiran teknologis itu. 

Komunikasi seni yang lain adalah penyajian. Penyajian kesenian merupakan wahana komunikasi sekaligus 
sosialisasi. Kenyataanya membawa dampak peneguhan karakter dan pengakuan eksistensi. Semakin luas 
komunikasi yang dibangun eksistensi seni semakin menguatkan karakteristik yang ingin dicitrakan. Oleh karena 
itu komunikasi penyajian sangat terkait dengan komunikasi laku krreatif dipandang dari cita karakter kekinian 
yang ingin dicitrakan. Tantangan global menghendaki aktualisasi seni etnik yang wujud dan nilainya akrab 
dengan realitas lingkungan global itu sendiri. Sekali lagi bukan penghancuran seni etnik tetapi penguatan seni 
etnik melalui komunikasi intensis lintas seni maupun lintas disiplin lain dalam rangka pemenuhan positif nilai 
global. 

3. Mempertimbangkan Kaidah-Kaidah Ilmu Seni 

Berbagai bidang seni sebenarnya telah lama memanfaatkan disiplin ilmu sebagai wahana penciptaan dan 
pencitraan. Dalam dunia seni kerupaan terdapat limu-ilmu yang dimanfaatkan untuk cipta karya seni kerupaan 
seperti nirmana dan quantum. Dunia musik mengenal organologi, komposisi dan pada penciptan tari kita kenal 
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koreografi. Drama tradisional pewayangan ada istilah sanggit atau tafsir yang selanjutnya dijadikan acuan 
penciptaan.  

Seni dalam konteks seni tradisional pada mulanya memang terbentuk melalui laku sosial religius 
kemasyarakatan. Pada perkembangannya seni mamasuki dunia akademis sehingga perwujudannya diberangkat-
kan dari konsepsi-konsepsi akademis yang sistemis kronologis. Tak dapat dipungkiri wahana ilmu pengetahuan 
seni tersebut telah mengalihkan penciptaan dan pencitraan seni yang otodidak ke arah disiplin formal cipta seni. 
Tanpa menampik kecangggihan nilai dan estetika seni produk komunal masyarakat, era kesejagadan ini nilai 
estetik diukur melalu standard-standar yang difahami secara akademis. Oleh karena itu seni etnik dengan aspek 
kearifan lokalitasnya dibutuhkan sentukan disiplin keilmuan. Cipta Tari misalnya: tingkat capaian bentuk, nilai, 
dan estetiknya dipertimbangkan dengan standar ilmu koreografi.   

4. kontinuitas eksistensi (kekaryaan dan sosialisasi) 

Konsistensi merupakan kata kunci dari kehadiran karya seni. Seringkali seniman puas dengan ciptaanya 
sendiri apalagi telah mendapatkan legitimasi nominatif maupun unggulan. Dalam dialektika kebudayaan, 
kesenian memerlukan waktu yang relatif panjang untuk sampai pada citra keunggulan. Citra keunggulan seni 
(dalam konteks politik kebudayaan) selain ditentukan oleh potensi seni itu sendiri juga ditentukan oleh 
konsisitensi dan eksistensi kehadiran seni itu sendiri. Perubahan wujud, nilai, dan teknik ungkapan misalnya 
memang selalu dibutuhkan tetapi seni untuk mencapai sebuah gaya memerlukan eksistensi dan konsistensi 
konsepsional.  

Seni etnik suatu daerah sudah barang tentu berbeda dengan daerah lain. Meskipun nilai yang dikandung 
bisa jadi sama lintas daerah tetapi perbedaan wujud, teknik ungkapan selalu nampak nyata. Perbedaan ini selain 
ditentukan oleh kemampuan, lingkungan juga ideologi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan konsepsional 
alamiah inilah yang melahirkan gaya kesenian etnik. Konsepsi alamiah yang mantap dalam kehidupan 
penyangganya hadir secara kontinyu dalam waktu yang relatif lama. Berkaca diri lingkungan etnik ini seorang 
koreografer dapat menggunakan kapasitas potensinya untuk dapat menjaga dan mengembang-lestarikan seni 
budaya etnik miliknya.  

5. Kompetitif 

     Tantangan berat bagi penggarap seni etnik adalah melayani kompetisi. Seniman kota seringkali 
dibutuhkan daerah untuk menjadikan seni etnik derahnya mampu berkompetisi di ajang pertunjukan tertentu, 
sehingga tanpa menyadari keunikan etnisitas tercabut dari akar etniknya. Dampak lain dari sifat kompetitif 
adalah prustasi karena penampilan seni etniknya tidak terhitung sebagai penampil terbaik. Keputusasaan ini 
sangat berpengaruh pada eksistensi cipta karya selanjutnya.  
           Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa kompetisi semestinya lebih diarahkan pada 
pencanggihan penyajian yang meliputi: penguasan teknik yang baik, pencapaian bentuk yang sesuai dengan 
karakter etnik, harmonisasi dari bebagai komponen materi etnik, pertimbangan komposisi setiap unity, kesatuan 
dalam idiom etnik. Agregasi dari seluruh komponen etnik meskipun mendapatkan penguatan dari idiom di luar 
etnisitasnya sendiri akan mendapatkan capaian citraan karakter yang diinginkan 

 6.  faktor patronisme  

     Peran patron dalam hal ini pemerhati seni, pecinta seni, pemerintah yang dengan modalitas intelektual 
dan dananya dibutuhkan untuk menyangga, menjaga, mengarahkan dan menjadikan seni etnik sebagai peneguh 
karakter budaya etnik itu sendiri. Karakter etnik sudah barang tentu mencerminkan kekayaan kearifan budaya 
bangsa.   

     Kearifan patronase juga diperlukan untuk tetap menjaga sifat alamiah seni etnik meskipun telah melalui 
berbagai olahan. Penetrasi seni seringkali juga terjadi karena dominasi patronis yang menekan secara ideologis, 
maupun politis, sehingga tampilan seni lebih pada sifat partisan. 

7. Potensi dan Produktifitas Guru Seni 

   Guru kesenian merupakan profesi startegis di dalam ikut serta membangun karakteristik budaya bangsa. 
Melalui pendidikan seni di sekolah-sekolah guru kesenian dapat dengan cermat mentransformasikan tata nilai, 
kearifan hidup, melalui wahana pembelajaran estetik.  Pertama adalah alih ketrampilan dan keahlian kesenian, 
kedua adalah penanaman kecintaan terhadap khasanah seni budaya,  dan ketiga adalah pemahaman terhadap 
pengetahuan teoretis kesenian. Guru seni yang baik sudah barang tentu diharapkan mampu melaksanakan ketiga 
elemen pembelajaran tersebut. Lebih dituntut pula guru kesenian memiliki tingkat kompetensi seni yang tinggi 
sehingga guru dapat memberikan contoh-contoh perilaku seni sehingga anak didik mendapatkan pengalaman 
langsung atas teknik estetik kesenian.  

    Guru Seni tari harus bisa menari dengan baik, guru musik harus bisa menyanyi dengan teknik suara yang 
baik, guru seni rupa harus dapat memberikan contoh melukis dan seni kerupaan yang lain dengan baik. 
Kompetensi guru kesenian seperti ini sudah menjadi tuntutan dunia pendidikan. Anggapan bahwa guru tidak 
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harus cerdas dalam kompetensi bidang ilmunya tetapi cukup dengan kemampuan pedagogik saja merupakan 
pemahaman pendidikan yang keliru. Apalagi pada dunia kesenian, maka untuk menanamkan nilai estetik yang 
baik anak didik tidak bisa sekedar membayangkan dan atau dengan membaca buku-buku tentang nilai estetik 
tanpa mendapatakan contoh dan pengalaman langsung teknik-teknik estetik.  

Guru dalam pemahaman digugu dan dititu merupakan istilah filosofis yang benar-benar memberikan 
landasan bagi kegiatan transformasi nilai melalui perilaku-perilaku senyatanya. Guru yang baik sudah barang 
tentu mampu secara berhasil memberikan tauladan langsung berupa penanaman perilaku-perilaku kepada anak 
didik. Bukan sekedar memberikan pemahaman yang bersifat wacana tetapi dapat dengan sempurna memberikan 
pemahaman teoretis sekaligus praksis. Dalam perspektif ini guru kesenian adalah ujung tombak yang sejak dini 
mengarahkan pemahanan tentang tata nilai budaya bangsa, memberikan pengetahuan, mengenalkan, 
memberikan ketrampilan teknik estetik sekaligus menanamkan rasa cinta kepada khasanah budaya bangsa.  

  Potensi-potensi inilah yang harus terus ditumbuh kembangkan bagi guru kesenian sehingga mampu 
mendorong produktivitas kekaryaan berupa karya-karya kesenian secara nyata yang dapat diakses langsung oleh 
peserta didik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pada sisi yang lain teknik pembelajaran harus mengikuti 
pala perkembangan zaman dan karakter peserta didik sehingga kenyamanan dalam proses transformasi 
pengetahuan dan nilai estetik tidak mengalami kesulitan dan hambatan.  

Menyimak lebih dekat undang-undang Undang-undang nomor: 14 tahun 2005 tentang profesionalitas guru 
keguruan ini dapat disarikan beberapa perilaku penting yang harus ada sebagai prasyarat guru sebagai tenaga 
profesiaonal.   

 
1. Kompetensi Profesional 
2. Kompetensi Pedagogik 
3. Kompetensi Kepribadian 
4. Kompetensi sosial 
 
Empat kategori kompetensi yang dijadikan prasyarat profesionalitas keguruan ini menjelaskan kepada kita 

bahwa guru harus mampu secara nyata bidang ilmu yang diajarkan. Guru harus memiliki kecakapan 
keguruan/pedagogis. Kecakapan pedagogis ditujukan untuk memberikan dasar bahwa dalam pembelajaran 
dituntut tingkat rasionalitas transformasi ilmu oleh guru kepada peserta didik. Setidaknya dapat digambarkan 
bahwa dalam ilmu keguruan diperlukan kronologis sisitimis dalam penyampaian pengajaran. Ilmu yang 
disampaikan nyata dan terukur. Tuntas sebagai bentuk pendewasaan anak didik bahwa ilmu yang diajarkan 
harus meliputi ranah-ranah kemanusian. Mampu memahami secara rasional dan spiritual serta dapat melakukan 
secara teknis prakmatis. 

Lebih dari pentingnya kompetensi profesional dan pedagogis guru haruslah sebagai tauladan hidup. 
Tersebab itu perilaku-prilaku keseharian yang dikategorikan sebagai kompetensi kepribadian merupakan 
prasyarat utama disamping prasyarat utama yang lain.  Meskipun bukan yang diajarkan tetapi tingkah laku dan 
atau kepribadian adalah cerminan dari sifat dan sikap guru terhadap hidup pribadi dan sosialnya. Kompetensi ini 
penting dan oleh karena dijadikan kompetensi utama juga karena implementasi kepribadian dalam kehidupan 
senyatanya dapat memberikan rangsangan dan bahkan pengaruh tidak langsung kepada peseta didik. Oleh 
karenanya sebagai kepribadian perilaku keseharian ini lekat juga dengan kehidupan sosialnya meskipun pada 
lingkup yang lebih kecil di dalam dan di luar kelas dalam lingkungan sekolah. 

Pentingnya kategorisasi kompetensi dalam kebutuhan profesi guru ini lebih bisa mendorong motivasi guru 
seni dalam melaksanakan pekerjaannya. Citra diri pelaku seni yang cenderung “sak kepenake dewe” dalam 
kaitan ini bisa diminimalisir melalui pemahaman dan pelaksanaan empat kompetensi yang dimaksud, sehingga 
guru atau pembina seni baik di sekolah maupun di luar sekolah dapat lebih memberi bobot positif guru seni 
sebagai investasi moral. Di samping guru sebagai profesi yang berdampak pada kesejahteraan lahir tetapi seni 
yang dapat memberi pencerahan moral kepada peserta didik dan lingkungan dapat ditransformasikan dengan 
cara profesional dan bermoral 1. 

 
 
Simpulan 

Pemaparan kali ini memang tidak secara teknis pragmatis. Konsepsi-konsepsi alternatif solusi sebagai 
wahana penguatan seni etnik masih dibutuhkan dalam kaitan membangun idealisasi seni etnik yang tetap sesuai 
dengan kebudayaan bangsa. Strategi kemudia perlu dinyatakan sebagai bentuk upaya membangun idealitas 
tersebut. Tantangannya adalah bahwa masyarakat masih dalam posisi terus bergerak dan berubah. Belum dapat 
ditemukan nilai pasti yang dapat dipakai sebagai rujukan pembangunan budaya seni etnik, karenanya wacana 

                                                           
1 Paragraf terakhir ini merupakan kutipan kembali dari tulisan Jarianto yang pernah ditulis dan diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah TEROB Volume I Nomor 1 Oktober 2010, halaman 1-9. 
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konsepsional dihadirkan di sini dalam rangka membangun percikan idealitas bentuk, teknik ungkapan, dan nilai 
yang disesuaikan dengan masyarakat yang terus berkembang seperti yang sedang terjadi sampai saat ini.   

Globalitas adalah realitas kekinian dengan berbagai kemungkinan citranya. Seni etnik diharapkan 
setidaknya dapat secara sejajar hidup, berkembang sewajarnya. Maka alternatif solusinya adalah dengan dasar 
seni etnik perlu dibuka wacana baru yang dilandasi oleh sikap terbuka, jujur dan berani berbuat yang berbeda 
dari sebelumnya. Komunikasi antar etnik melalui tindak kreatif. Pemanfaatan sain dan teknologi sebagai media 
cipta karya juga dibutuhkan untuk mencapai tingkat kompetitif yang tinggi.  

Pada tataran berikutnya adalah konsisten dalam membangun karakter dan selalu hadir dalam dialektika 
kebudayaan. Yang pada akhirnya dukungan dari berbagai patron yang dapat terus menjadikan seni etnik tetap 
eksis di tengah-tengah masyarakat. Guru kesenian merupakan faktor penting yang sejak dini memberikan 
pemahaman pengetahuan dan penanaman nilai estetik kepada peserta didik. Harapan yang dapat disampirkan 
adalah dapat memberikan landasan mental spiritual melalui pemahaman langsung sejak dini atas tata nilai 
budaya bangsa melalui pengalaman estetik secara langsung. 

Kepada para kreator, para guru kesenian, semangat berkembang merupakan jawaban yang solusif 
untuk menjadikan seni etnik tetap aktual dalam dialektika kebudayan.  
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REYOG PONOROGO 
(Festival Reyog Nasional dalam Garap Bentuk dan Unsur Pertunjukan Reyog Ponorogo Serta Pesan yang 

Disampaikan) 
 

Oleh: Wahyudiyanto 
 

Abstract 
 

This article aimed to describe working on forms and elements of the Reyog Ponorogo show and the 
message of  the National Reyog Festival. Festival Reyog Ponorogo based on the folk legend of Klono 
Sewandono-Dewi Songgolangit and Reyog Ponorogo as the satire show  developed from Reyog Obyog 
(procession) to Reyog stage (festival).Reyog Festival as a new genre in magnificent Reyog show formed 
through work on the  performance and non-performance elements. Elements work on the show include: 
working on the material, working on the tiller, work on facilities, furnishings and work on the show. 
Work on non-performing element is working of Ponorogo government authorities in collaboration with 
Reyog Ponorogo Foundation. The conveying message of  Reyog Festival is that the development of 
Reyog influenced by several factors: first, the willingness of artists to develop performances Reyog 
elements. Secondly, the willingness of Reyog management organization to cooperate with government 
authorities and  the third is the cultural politics management in favor of the growth and preservation of 
traditional arts as the art  of the nation.  
 
Keywords: Reyog Festival, till, development  
 
 

PENDAHULUAN  
 

Latar Belakang  
 

Reyog2 Ponorogo adalah Kesenian sejak lama keberadaannya melampaui area tumbuh dan 
kembangnya. Peristiwa kesenian berlatar legenda dan atau cerita rakyat yang multi lapis dalam versi3 ini 
memiliki pesona. Selain salah satu jenis topeng yang dikenakan berukuran terbesar di dunia, juga topeng-topeng 
lain yang karakteristik. Kemunculan setiap peran bertopeng menampilkan perilaku-perilaku dengan keunikan 
perwatakan yang kuat. Warok dan juga Jathil tidak mengenakan topeng tetapi tingkah laku masing-masing 
menempatkan dirinya pada penampilan yang ekspresif. Reyog Ponorogo ini kemudian hadir dengan keragaman 
karakter yang memukau.   

Penulis menduga, pesona yang ditebarkan ini, Reyog kemudian disukai khalayak, dipelajari, 
dipraktekkan, dan kemudian disebarkan ke berbagai tempat yang dekat dan yang jauh. Reyog Ponorogo 
kemudian diketahui berada dimana-mana, di nusantara ini bahkan di manca negara. Malaysia, Korea, Suriname, 
bahkan di sebagian negaran bagian Amerika Serikat seperti Kanada dan los Angeles. Begitu menarik kesenian 
reyog Ponorogo hingga akhir-akhir ini berkembang isu klaim oleh suatu negara terhadap kesenian ini meskipun 
pada akhirnya dapat diketahui bahwa terdapat kesenian yang hampir sama dengan Reyog Ponorogo berkembang 
di negara disebut. Keberadaan Reyog Ponorogo dimana-mana ini merupakan fenomena yang menarik jika 
dihadapkan pada keinginan untuk disandingkan secara bersama-sama. Festival Reyog Ponorogo adalah momen 
persandingan keberadaan Reyog tersebut. Dan pada tahun 2012 Festival Reyog Ponorogo sudah yang ke 
sembilan belas (XIX) kalinya.  

Reyog sejatinya merupakan jenis kesenian arak-arakan, kesenian yang pertunjukannya bersifat mobile, 
bergerak dari satu tempat menuju tempat lain tanpa harus ada pertunjukan khusus yang terencana maupun ada 
disply sekedarnya. Selanjutnya Reyog tumbuh dan berkembang sebagai reyog pertunjukan panggung. Tersusun 

                                                           
2 Terdapat juga sebutan nama kesenian sejenis Reyog tetapi elemen yang ada di dalamya tidak menunjukkan ciri-ciri yang 

sama dengan Reyog Ponorogo yatiu Reyog Dodok dari Tulungagung. Reyok Dodok ini adalah kesenian arak-arakan 
seperti juga reyok ponorogo tetapi reyog dodok ini adalah keseniaan yang dilakukan secara kelompok satu jenis (kelamin) 
yang menggunakan properti kendang digendong, ditabuh yang secara musikal diperlukan untuk mengiringi dirinya sendiri. 

3 Yang menjadi latar belakang pertunjukan Reyog secara garis besar terdapat dua versi utama: yang pertama adalah 
berdasarkan legenda Panji dan Reyog Panaraga sebagai pertunjukan Satire. Yang berdasarkan legenda Panji terbagi 
menjadi empat versi: 1) versi Kelana – Sanggalangit, 2) versi Wijaya  - Kilisuci, 3) Asmarabangun – Rahwanaraja, dan 4) 
versi Jathasura – Kilisuci – Bujanggalelana dan versi Kelana – Candrakirana. Sedangkan versi Satire adalah bercerita 
tentang sindiran terhadap keadaan Majapahit. Salah satu pejabat Majapahit yang bernama Surya Alam melihat semakin 
lemahnya kekuasaan Raja dan kekuatan militernya.(Lihat Reyog di Jawa Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Kebudayaan). 
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dalam koreografi yang kompositoris tematik. Terdapat semacam kepastian figur pemeranan dan dinamika 
skenografi sebagai panduan pengungkapan estetik. Perkembangan reyog panggung itu dikondisikan dalam suatu 
perhelatan formal berupa festival Reyog Ponorogo. Festival Reyog Ponorogo yang selanjutnya bernama Festival 
Reyog Nasional (FRN) penyelenggaraannya mendahului siklus kegiatan Grebeg Suro 4 yang diselenggarakan 
oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dari kegiatan festival Reyog Nasional ini tumbuh baru genre Kesenian 
reyog. Genre pertama adalah Reyog arak-arakan yang dikatakan sebagai reyog obyok melekat pada masyarakat 
pedesaan di ponorogo.  

Hemat penulis, genre baru Reyog yang lahir dari festival ini merupakan keinginan5 dan kemampuan 
masyarakat Reyog Ponorogo untuk melihat bahwa reyog Ponorogo seyogyanya kontekstual dengan kondisi 
sosial yang terus bergerak sekaligus memosisikan pertunjukan Reyog Ponorogo sebanding dengan pertunjukan-
pertunjukan kesenian pada umumnya yang mengalami perkembangan bentuk dan orientasi cita dan citranya 
yang begitu pesat. Keinginan itu selanjutnya diwujudkan dengan menghadirkan program untuk menciptakan 
kemasan Reyog Ponorogo bercitra baru dengan membuka ruang kreatif untuk masuknya bermacam unsur 
modernitas kesenian. Maka koreografi adalah pilihan garap yang mendominasi kreatif seniman dengan 
pembaruan dan penambahan jumlah unsur-unsur pertunjukan.  

Festival dalam pespektif masyarakat Reyog merupakan ajang eksistensi yang prestisius. Di dalamnya 
terdapat predikat juara yang memiliki nilai legitimasi pada kebenaran bentuk dan estetiknya. Yang terpilih 
adalah yang terbaik dan akan menjadi parameter bagi eksistensi Reyog itu sendiri dan secara umum akan 
dijadikan orientasi pengembangan bagi kelompok-kelompok lain untuk momen berikutnya. Melalui Festival ini 
Reyog terus mengalami proses penguatan oleh kreatif senimannya. Ke arah mana Reyog festival ini dibentuk, 
kreatif seniman selalu saja ingin memecah ruang yang sudah dianggap pekat dari kejenuhan. Artinya bahwa 
Reyog Festival ini belum menunjukkan wujudnya yang selesai. Ia akan mengalami proses membudaya 
mengikuti kemauan jaman dengan tetap pada dasar keinginan kuat untuk menjaga muatan nilai-nilai: ideologi, 
filosofi, histori, sampai pada teknik estetiknya. Keinginan kuat itu tercermin dalam program yang disebut 
sebagai panduan  festival reyog. 6 

Hampir dua dasawarsa festival Reyog diselenggarakan dan menghasilkan struktur bentuk pertunjukan 
yang berbeda dengan Reyog Obyok. Bentuk yang berbeda ini selanjutnya melahirkan fenomena dikotomis 
antara dua genre yang sedang dan terus tumbuh bersama itu. Klaim terhadap keabsahan dan kebenaran atas 
istilah keaslian Reyog merupakan fakta yang pernah mengemuka di tengah tumbuh kembangnya dua genre 
reyog. Fenomena ini selanjutnya ditangkap secara positif sebagai penanda bagi kehidupan kesenian atas 
dinamika proses membudaya melalui perebutan eksistensi antara genre reyog obyok (tesa) dan genre reyog 
festival (antitesa) dalam dominasi kebudayaan menyeluruhnya. Dialektik ini diharapkan melahirkan Reyog 
dalam proses kebudayaan yang terperbaharui (sintesa).  

Pengaruh kuat konsep akademisi dalam pembentukan reyog Festival yang lebih koreologis 
memunculkan kekuatan struktur pertunjukan tanpa harus mencabut nilai filosofi, histori, bahkan sampai pada 
tataran teknis garap medium. Festival Reyog Nasional ke XIX tahun 2012 ini merupakan perkembangan 
mutakhir yang mencengangkan. Keseluruhan unsur pertunjukan reyog festival terperhatikan dengan seksama. 
Detil teknik garap medium, garap estetik, artistik, karakteristik pemeranan, koeografi, musik, penyajian, hingga 
aura megah pertunjukan Reyog Festival hampir sebanding dengan kesenian keraton. Ini menurut Sri Hastanto 
mengkhawatirkan tetapi membanggakan. Khawatir akan dimensi reyog sebagai kesenian rakyat tercabut dari 
akar budaya kerakyatan namun ternyata masih dalam ketegori membanggakan karena rasa reyog khas ponorogo 
masih melekat dalam seluruh unsur pada saat penyajiannya7.  

Pendalaman isi dan kemantapan rasa dalam membawakan dan atau menyajikan wujudnya memang 
masih memerlukan waktu dan konsisitensi dalam proses yang berkelanjutan. Itu artinya sampai saat ini 
perkembangan pesat reyog festival merupakan perkembangaan positif terhadap kehidupan kesenian Reyog 
Ponorogo itu sendiri. Idiom dan medium pada setiap unsurnya masih dijadikan titik pijak kerja kreatif hingga 

                                                           
4Grebeg Sura yakni ritual memperingati tahun baru Jawa, biasa dilakukan oleh masyarakat yang kecenderungan pemahaman 

dan keyakinannya dibimbing oleh budaya Jawa dengan sistem perhitungan khas kebudayaan Jawa seperti dalam budaya 
keraton Surakarta, Yogyakarta, dan kelompok masyarakat lain yang sejenis dalam sistem kepercayaannya. 

5 Keinginan pengembanagan seni tradisi seperti halnya digelisahkan oleh Van Poursen sebagai berikut: Tradisi dapat 
diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, atau adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi 
bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah: tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang diangkat 
dalam keseluruhannya. Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia menerima, menolak, atau mengubahnya. 
Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan riwayat manusia yang memberi wujud baru 
kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada” (Peursen, 1976:11). 

6 Periksa kembali Panduan Festifal Reyog Nasional XIX Grebeg Suro 2012, Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dinas 
Kebudayaan, dan Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. Berisi prasara-prasarat untuk mengikuti sebagai peserta Festival 
Reyog Nasionalm (FRN). 

7 Sri Hastanto: pernyataan sebagai tanggapan atas pengamatan mendalam pada pertunjukan Reyog Ponorogo pada jeda 
pertunjukan Festival Reyok Nasional ke XIX di Ponorogo bulan Nopember 2012.   
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menghasilkan wujud-wujud sajian memesona dengan rasa khas daerah yang tetap kental. Ini sungguh menepis 
anggapan bahwa kreativitas tidak mampu menyentuh ranah tradisi. Yang lebih menakjubkan adalah para 
pelakunya merupakan generasi muda kita sendiri.  

Bentuk Reyog Festival dalam pandangan konsep wadah dan isi menghadirkan keselarasan wujud dan 
hayatan. Ini dapat diperhatikan melalui proses pertunjukan berlangsung. Koreografi sebagai  perwujudan bentuk 
menampilkan kecermatan garap medium yang memiliki kekuatan dalam mentransformasi nilai-nilai. Unsur-
unsur pertunjukan yang terentang dalam pemeranan berkarakter, musik yang konsepsional, Tata panggung, 
merupakan bagian signifikan juga merupakan bidang-bidang yang dikenai garap secara proporsional. Fakta ini 
layak untuk ditelusur untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan bentuk Reyog Festival berkembang ke 
arah wujud yang lebih koreologis dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada khalayak. 

Tulisan pemula ini bermaksud mendeskripsi bentuk dan perkembangan garap setiap unsur yang 
melekat pada kesenian Reyog Festival serta apa yang ingin disampaikan. Data yang digunakan adalah 
pertunjukan dua tahun terakhir (2011-2012). Bentuk dan garap unsur pertunjukan menjadi menarik bagi penulis 
kepentingannya terhadap fenomena reyog festival itu sendiri sekaligus untuk wahana pembelajaran kreativitas 
cipta tari di dalam dunia pendidikan kesenian.  
 

PEMBAHASAN 
 
Muasal Kesenian  Reyog Ponorogo 

Kesenian reyog Ponorogo telah mengalami proses pembentukan wujud yang nampaknya belum juga 
berakhir. Reyog obyog yang diketahui sebagai pembentukan dan perkembangan awal kesenian reyog Ponorogo 
telah berurat berakar dalam otentisitas wujud, komunitas dan masyarakat pendukungnya. Selanjutnya lahir lagi 
genre pertunjukan Reyog yang dibidani oleh Festival Reyog Nasional sebagaimana disampaikan sebelumnya. 
Genre baru ini tetap berorientasi pada wujud-wujud elemen pertunjukan Reyog yang telah ada sebelumnya. 
Titik fokus genre Reyog Baru ini lebih pada aspek koreografi yang berbasis pada aspek pertunjukan 
pemanggungan8 sehingga kerapian dalam mewujudkan ruang panggung menjadi domain garap yang dominan. 
Tema yang diusung merupakan perpaduan dari berbagai versi cerita yang mendasari kesenian Reyog pada 
umumnya. 

Versi legenda Reyog Ponorogo 

Menilik muasal reyog Ponorogo sebenarnya cukup beragam versi cerita yang melatarbelakangi. Namun 
yang dikenal dan dipahami secara luas dan mendapatkan kajian yang memadai tentang cita dan citra sebagai 
bagian penting dari terciptanya pertunjukan Reyog Ponorogo dapat diketahui terdapat dua versi utama;   

1. Berdasarkan legenda panji yang terkenal 
2. Reyog Panorogo sebagai pertunjukan satire  
Yang berdasarkan legenda panji terdapat empat (4) versi: 
a. Versi Klono – Sanggolangit 

Yang mengisahkan peperangan antara kerajaan Daha dan kerajaan Bantarangin Panorogo 
b. Versi Wijaya – Kilisuci 

Yang mengisahkan peperangan kerajaan Kahuripan (Airlangga) dan kerajaan Wengker (Wijaya) 
c. Versi Asmarabangun – Rahwanaraja 

Episode dari cerita Panji yang dapat dianggap sebagai prototipe Reyog ponorogo 
d. Versi Jathasura – Kilisuci –Bujanggalelana dan versi Kelana Candrakirana 

Merupakan cerita babon dari ketiganya meskipun terdapat perbedaan. 
Tema yang kedua sebagai pertunjukan satire mempunyai latar belakang sejarah. 9 

Versi legenda yang disampaikan di tulisan ini adalah versi cerita yang diambil dari buku “sejarah 
Reyog Ponorogo” yang disusun oleh Poerwowijoyo. Penulisan ‘Sejarah Reyog Ponorogo” ini direstui oleh pada 
waktu Ponorogo di bawah kepemimpinan Drs. Soebarkah Poetra Hadiwiryo, selaku Bupati Kepala Daerah TK. 
II Ponorogo (periode 1985-1990) dan Drs. Kalil Imam Nawawi, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten 
Ponorogo, pada Surat tanggal 26 Februari 1985. 10 

                                                           
8 Dalam buku Reyog Ponorogo tulisan Hartono disebutkan sebagai pertunjukan dalam bentuk sendratari, yaitu dalam suatu 

pentas yang disajikan dengan empat babak meliputi: 1) menggambarkan perjalanan prajurit berkuda menuju  Kediri yang 
dipimpin oleh; 2) senapati Bujangganong. 3) Singobarong, 4) peperangan dan berakgir pada arak-arakan. Namun dalam 
perkembangannya, warok yang semula sebagai pengasuh pertunjukan reyog selanjutnya masuk sebagai unsur pertunjukan.  

9 Dua versi terwujudnya Kesenian Reyog Ponorogo tersebut dapat disimak pada  “Reyog di Jawa Timur” Proyek Sasana 
Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tahun 1978/1979. 

10 Perhatikan Reyog Ponorogo Menari di antara Dominasi dan Keragaman, oleh Muhammad Zamzam Fauzannafi. 
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Versi Klono Sewandono – Dewi Songgolangit 

Adapun isi cerita legenda Klono Sewandono – Dewi Songgolangit dapat diringkas sebagai berikut: 

Prabu Klono Sewandono raja Bantarangin di Ponorogo yang tampan dan gagah perkasa mengutus 
patihnya yang sakti Klono Wijoyo untuk melamar Dewi Songgolangit di Kediri. Dewi 
Songgolangit bersedia diperisteri Prabu Klono Sewandono dengan syarat, pertama: Sang pelamar 
sanggup menyediakan seperangkat gamelan yang belum pernah ada di dunia. Kedua: Bila jadi 
pengantin minta diaraki bersama hewan-hewan seluruh isi hutan, untuk mengisi taman sari 
kerajaan Kediri.  

Mendangar kabar demikian Prabu Klono Sewandono murka dan ingin menyerang kerajaan Kediri, 
tapi niat itu dicegah oleh patih yang adiknya sendiri itu dengan mengatakan kesediaan memenuhi 
persyaratan perkawinannya dan persyaratan telah disediakan oleh Klono Wijoyo. Sang Raja 
bergembira melihat kenyataan itu maka Ia ingin segera berangkat menuju Kediri. Dalam 
keberanagkatan itu Klono Wijoyo yang disebut juga Bujangganong (pujangga anom yang sakti) 
ingin menyertai sang Kakak karena khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan mengingat Raja 
Kediri memiliki patih yang sakti pula yaitu Singolodro. 

Klono Sewandono tidak mengijinkan Bujangganong ikut karena Raja Malu melihat raut wajah 
Bujangganong yang jelek (raut muka raksasa). Meskipun sakit hati, Bujangganong menyadari 
kenyataannya, maka berangkatlah iring-iringan pengelamar dengan: prajurit penunggang kuda, 
hewan-hewan hutan, dan gamelan dengan nayaganya. Disepanjang jalan gamelan ditabuh. Di 
belakangnya Sang prabu menunggang kuda diapit Warok dan Warokan lengkap dengan senjata. 
Situasi menjadi meriah karena bunyi gamelan dengan penonton di sepanjang jalan yang ikut 
bersorak-sorai.  

Sang patih gelisah menunggu di Kerajaan sambil memikirkan hinaan kakaknya. Tidak tahan 
berlama-lama Klono Wijoyo minta keadilan kepada para dewa. Ia Meninggalkan kerajaan menuju 
gunung Wilis meminta para Dewa agar diberikan wajah tampan seperti kakaknya. Permintaan 
dikabulkan Dewa, Bujangganong selain diberi topeng yang dapat mengubah wajah jelek menjadi 
tampan juga diberi pecut bernama pecut Samandiman ( dalam versi lain disebut cemeti Gading11) 
dan atau “gendir Wuluh Gading”12, sebuah pecut yang dapat menghancurkan gunung dan 
menguras isi samudra. Sementara itu juga topeng dikenakan hingga wajahnya mirip dengan 
kakanya yang tampan. Bersegeralah Bujangganong menyusul kakanya ke Kediri. 

Di keraton Kediri (Daha), Prabu Kertojoyo bersama menteri dan patih kepercayaannya Singolodro 
yang bisa merubah wujudnya menjadi seekor macan putih yang besar berkumpul dalam sebuah 
sidang. Sang raja mengutarakan kesedihannya karena putrinya tidak berkenan diperistri Raja 
Bantarangin dan menolak secara halus dengan meminta persyaratan yang sangat berat. Prabu 
Kertojoyo merasa khawatir Jangan-jangan Prabu Klono Sewandono mampu mengabulkan 
persyaratan yang diajukan. Dalam kekhawatiran itu Dewi Sanggalangit pergi menignggalkan 
Kerajaan. 

Tatkala rombongan Bantarangin sampai di istana Kediri dan melihat patih kepercayaannya takluk 
oleh Klono Wijoyo Prabu Kertojoyo tidak bisa tidak kecuali menerima Prabu Klono Sewandono 
sebagai Menantunya. Namun ketika melihat bahwa Dewi Songgolangit meninggalkan kerajaan 
Prabu Klono Sewandono merasa ditipu. Seketika itu juga Prabu Klono Sewandono terbit 
kemarahannya dan memerintahkan Klono Wijoyo untuk berperang melawan Kediri. Namun  
sekali lagi Klono Wijoyo meminta kakaknya untuk bersabar tidak memerangi mertuanya sendiri 
dan mengusulkan untuk mencari dewi Songgolangit yang kabur. Akhir pencarian Klono Wijoyo 
menemukan tempat persembunyian Dewi Songgolangit di dalam goa yang ditutup batu. Batu dapat 
dibuka oleh Klono Wijoyo tetapi Dewi Songgolangit tidak bersedia untuk bicara dengan Klono 
Wijoyo. Sumpah serapahpun keluar dari ucapan Klono Wijoyo yang mengatakana Dewi 
Songgolangit yang cantik tiada duanya seperti batu karena tidak mau bicara. Saat itu juga Dewi 
Songgolagit berubah wujud manusianya menjadi arca batu.  

Prabu Klono Sewandono tertegun melihat adiknya yang sakti sekaligus bijaksana. Selanjutnay 
Klono Sewandono memutuskan untuk kembali ke Bantarangin bersama seluruh prajurit dan 

                                                           
11 Periksa Hartono dalam Reyog Ponorogo hal. 45 
12 Periksa Reyog Di Jawa Timur Proyek Sasana Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Jakarta tahun 1978/1979. Hal. 52 
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Singolodro wang berjanji untuk mengabdi kepada Bantarangin. Jalan yang diusulkan oleh Klono 
Wijoyo adalah melalui pintu Goa yang berada di Kediri bernama Selomangleng sampai di ujung 
goa yang berada di Bantarangin dinamai goa Bedhali.  

Versi Bethoro Katong; Sindiran dan Penyebaran Islam 

Diceritakan bahwa Kesenian Reyog Ponorogo diciptakan oleh seorang pejabat Majapahit yang  
bernama Ki Ageng Suryongalam. Seraca ringkas dapat diceritakan sebagai berikut: 
Ki Ageng Soryongalam memilih meninggalkan istana sebagai bentuk protesw kepada raja 
Brawijaya V yang sudah tidak bisa lagi memerintah karena terlalu dipengaruhi permaisurinya. Ki 
Ageng Suryongalam mendirikan padepokan yang diberi nama Surukubeng. Suru adalah nama 
pohon dan kubeng berarti mengelilingi. Surukubeng adalah tempat (padepokan) yang dikrlilingi 
oleh pohon suru yang beracun. 
Di padepokan Ki Ageng Suryongalam yanagh disebut juga sebagai Ki Ageng Kutu karena 
bertempat tinggal di desa yang bernama kutu mengumpulkan pemuda untuk diajari ilmu 
Kanuragan, seperti: ilmu kebal dibacok, ditumbak dan ditusuk. Setiap purnama mereka berlatih di 
pelataran padepokan. Anak muda dipisah dengan orang tua. Akan muda bercelana pendek, 
berwarna hitam dengan ikat kepala berwarna merah bernama kacu gedhe brobon cina. Para orang 
tua memakai celana panjang hitam bergaris merah dengan gombyok berwarna-warni merah dan 
kuning, ditambah usus-usus panjang satu depa. Mengenakan baju berwarna hitam lengan paqnjang 
plotongan Cina.  
 
Latihan dilakukan tiga tingkat: pertama disebut: gelutan; saling banting dan gulung, tali kendhil, 
adu jotos dan goresan. Tingkat kedua: penthung-penthungan (saling penthung), saling tindih 
dengan batu besar. Tingkat ketiga: saling bacok, tusuk-tusukan, saling tombak. Setiap ada yang 
mengeluarkan darah Ki Ageng turun tangan untuk mengobati dengan cara menjilat luka itu hingga 
sembuh. Latihan diiringi dengan musik dari terompet, kendhang, ketipung, kethuk, dan kempul. 
Peristiwa latihan dari para murid Ki  Ageng Kutu itu kemudian ditampilkan dalam frgmen 
pertunjukan Reyog Ponorogo yang disebut dengan tari Warok. 
 
Selain itu untuk menghibur di sela latihan kanuragan Ki Ageng Kutu membuat tontonan dengan 
iringan musik yang sama tetapi pertunjukan ditambah dengan tampilan sosok macan atau 
Singobarong dengan merak menempel diatas kepalanya. Penari laki-laki penunggang kuda-kudaan 
yang didandani seperi wanita, dan seorang penari menggunakan topeng yang menyeramkan 
(pujanggaanong). Dalam versi ini tarian tidak sekedar hiburan tetapi merupakan bentuk sindiran 
(satire) pada raja Majapahit Prabu Brawijaya V.  Sosok Macan menggambarkan sang raja, merak 
yanag bertengger di atas kepala macan menggambarkan sosok permaisuri yang selalu 
mengendalikannya. Penari laki-laki berkuda yang bertingkah seperti perempuan melambangkan 
pasukan Majapahit yang tidak jantan dan lemah. Tarian tersebut selanjutnya disebut jathil. Selain 
menari, penari kuda-kudaan juga berfungsi sebagai pelayan para warok (penghuni padepokan 
Surukubeng) dalam menyalurkan hasrat seks yang menyimpang (homoseksual) yang kemudian 
disebut sebagai gemblak. Pfraktek gemblak ini dikaitkan dengan ajaran kanuragan yang mereka 
pelajari yang melarang berhubungan seks dengan wanita, karena itu dipercaya dapat 
menghilangkan kesaktian mereka (Wibowo, 1994:25. Depdikbud, 1996:4 dalam Lono Lastoro 
Simatupang, 2005:79). Sedangkan sosok Pujangganong melambangkan Ki Ageng Kutu sendiri 
yang menari bebas dan lucu mengejek Singobarong dan selanjutnya mengalahkannya. 
 
Ketika Majapahit mengalami kemunduran dan kerajaan Islam bercokol di Demak Bintoro, Salah 
satu anak Prabu Brawijaya bernama Raden Katong (Bethoro Khatong)13 diutus oleh Raden Patah 
untuk menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Wilis dan gunung Lawu. Dxaerah tersebut 
termasuk desa Kutu, wilayah kekuasaan Ki Ageng Kutu. Ketika terjadi pertempuran fisik di antara 
pengikut Raden Katong dan Ki Ageng Suryongalam, Reyog dipakai untuk menandai awal 
peperangan tersebut. 
 
Setelah Ki Ageng Kutu dapat ditaklukkan Reyog tetap dipelihara oleh Baatoro Katong. Sosok 
Singobarong yang sebelumnya menggambarkan Prabu Brawijaya diganti menjadi lambang dari Ki 

                                                           
13  Raden Katong disebut Bethoro Katong karena dalam penyamarannya di wilayah kekuasaan Ki Ageng Kutu yang Hindu-

Budha, Raden Katong yang Muslim harus mendapatkan pengakuan dari masyarakaat wilayah Hindu-Budha sehingga 
Tambahan Bathoro untuk mengelabuhi masyarakat seolah Raden Katong adalah pemeluk Hindu-Budha.  
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Ageng Kutu. Pada pauh merak ditambah kalung marjan (alat tasbeh) melambangkan ajaraan Islam 
(Poerwowijoyo, 1985: 34 Depdikbud, 1995:5 dalam Lono Lastoro Simatupang, 2005: 79). 

 Yang melatarbelakangi terjadinya kesenian Reyog berlapis versi dan itu tidak dapat diungkapkan pada 
tulisan ini keseluruhannya. Cerita yang dipergunakandalam bahasan ini adalah sebagaimana yang dipahami oleh 
pemerintah Ponorogo yang selanjutnya dipergunakan sebagai alternatif acuan penyelenggaraan festival Reyog 
Nasional hinga ke XIX kalinya.  

Garap Pertunjukan Reyog Ponorogo dalam Festival Reyok Nasional 

 Reyog Festival sebagai genre baru merupakan hasil dari garap14 unsur teknis estetik pertunjukan Reyog 
(obyog) Ponorogo dan garap teknkis non estetik dalam penyelenggaraan festival Reyog Ponorogo. Unsur garap 
teknis estetik pertunjukan Reyog Ponorogo yang meliputi; 1. materi, 2) penggarap, 3) sarana (perangkat keras), 
dan 4) perabot (perangkat lunak), merupakan domain penentu unsur pertunjukan Reyog Ponorogo yang dikenai 
proses kreatif, sehingga Reyog (obyog) Ponorogo yang bergerak (mobile) menampilkan wujudnya sekarang ini 
dalam panggung megah. Sedangkan garap non teknis dalam penyelenggaraan Festival adalah garap otoritas. 
 Berikut kita perhatikan unsur-unsur pertunjukan yang dikenai garap (digarap) hingga menghasilkan 
pertunjukan Reyog panggung yang bergelora. 

1. Materi  

  Yang dapat digolongkan ke dalam materi sebagai unsur pertunjukan reyog Ponorogo adalah:  a) 
Keragaman dan otentisitas vokabuler gerak,  b) Penyusunan atau penataan/ komposisi dalam koreografi, dan c) 
Musik Tari  

a. Garap gerak menuju keragaman dan otentisitas vokabuler  

 Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama Yayasan Reyog Ponorogo membuat bakuan gerak (gerak 
baku) khas pertunjukan Reyog Ponorogo. Bakuan itu dipergunakan untuk semacam panduan penggarapan 
gerakan tari pada pertunjukan reyog. Bakuan itu menyangkut nama ragam dan teknik gerak khusus yang khas 
gerak tari pada Reyog Ponorogo. Kendatipun bersifat konvensional, bakuan itu diharapkan dilaksanakan oleh 
setiap pemeranan. Seperti halnya Jathil, warokan (warok tua dan dan penari Warok), Pujangga Anom, Klono 
Sewandono, dan Singo Barong adalah peranan yang memiliki spesifikasi dan teknik gerakan sendiri-sendiri.  
 Untuk kebutuhan pertunjukan pada festival Reyog, ragam gerak khas pada setiap peranan tetap menjadi 
bagian penting dari konstruksi pertunjukannya. Namun demikian komposisi koreografi tari pada setiap 
pemeranan itu memerlukan pengembangan gerak lain yang mendukung dinamika pertunjukan. Kecermatan 
koreografer dalam memilih dan menata gerak menjadi faktor penting untuk mencapai akumulasi garap 
estetiknya. Dinamis, selain diciptakan melalui kecermatan dalam komposisi gerak dalam ruang, juga dinamis 
dalam memainkan watak setiap peran.  
 Yang dicapai oleh peserta festival utamanya yang masuk dalam kategori sepuluh besar merupakan hasil 
dari proses kreatif yang obtimal. Selain rampak dalam komposisi kelompok, keragaman gerak yang kaya, 
ekspresif, juga dukungan kepenarian dalam kualitas yang baik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
14  Supanggah mengartikan garap sebagai “sistem” kerja dari seorang dan/atau berbagai pihak dengan tahapan kegiatan yang 

berbeda dan mandiri dengan perannya masing-masing untuk bekerja sama dalam kesatuan cita-cita dengan maksud 
tujuan mencapai hasil yang diinginkan bersama. Garap berarti juga kreativitas. Dalam konteks seni tradisi, Garap adalah 
rangkaian kerja kreatif (dari seorang atau kelompok) dalam menyajikan sebuah pertunjukan untuk dapat menghasilkan 
wujud (kesenian) dengan kualitas sesuai dengan maksud, keperluan, tujuan dari karya seni yang dilakukan. (Bothekan 
Karawitan II, GARAP, 2007, ISI Press, Surakarta) 

Gambar: 1 Ragam gerak seragam dan kompak yang dilakukan penari kelompok  Jathil 
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Penari tunggal seperti peran Klono Sewandono merupakan ikon dalam pertunjukan Reyog. Pemilihan ragam 
gerak yang relatif baku dalam karakter Klono mewujudkan karakteristik peran raja yang berwibawa, cakap, 
sigap, dan cerdas. Pemilihan ragam gerak dan pengembangannya menjadi taruhan kreatif dan dituntut untuk 
tetap berorientasi pada image tradisi mataraman meskipun sudah menjadi bagian dari tradisi Ponorogo. 
Penampilan Khas Raja selalu terkontrol dalam setiap gerak dan langkah, santun dalam penampilan, mantap 
dalam tatap dan pandangan wajah, merupakan garap kolaboratif kerakyatan yang berorientasi pada budaya 
keraton. 
  Pujangga Anom dan Singo Barong yang digambarkan sebagai simbolis paradoks dari kebaikan 
semestinya liar dalam penampilan dan gerakan namun dalam kebutuhan ini ia dijelmakan sebagai yang juga 
terkontrol dan cenderung santun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Garap Komposisi Koreografi Tarian Reyog (festival) Ponorogo 

 Yang dominan dalam Reyog Festival adalah garap komposisi koreografi. Komposisi sebagai penataan 
gerak dalam ruang dan koreografi sebagai bentuk hidup dari keseluruhan elemen tari yang dikomposisikan oleh 
sang koreografer. Reyog panggung terlihat dan terasa megah adalah berkat kecermatan dan kecerdasan 
mengkoreo seluruh unsur pertunjukan. Pemeranan yang karakteristik dengan kepastian jumlah pada setiap 
anggota perannya merupakan kecermatan tersendiri dalam pemanggungan.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Pemanfaatan desain dan ruang panggung yang relatif luas merupakan tuntutan keahlian spesifik dari 
seorang sutradara. Pertimbangan keluasan, ketinggian,  jarak panggung pertunjukan dengan penonton, dan sudut 
pandang penghayatan, adalah bagian yang tidak kalah pentingnya bagi manajemen produksi pertunjukan. Dan 

Gambar : 2.  Klono Sewandono dengan Cemeti sakti yang disebut Cemeti Samandiman 

Gambar: 3 Pujangga Anom dalam gerakan lucu  terkontrol Gambar: 4 Singo Barong yang nampak garang tetapi terkontrol 
 

Gambar: 5 Keragaman peran dalam komposisi 
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ini terkonseptualisasi dan terejawantahkan secara cerdas oleh para peserta festival, sehingga penampilannya 
relatif minim dari kesalahan manajemen pertunjukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jika Disimak dengan seksama koreografi Reyog Festival nampak spesifik. Hampir-hampir menyerupai 
bentuk dramatari tetapi tidak sepenuhnya dramatari. Ada kesempatan seluasnya setiap peranan untuk 
menampilkan eksistensinya tanpa bersinggungan dan bahkan tanpa terganggu oleh peran lainnya. Pada saat lain 
menyatu dalam garap komposisi. Dan yang menarik pada akhir pertunjukan garap koreografi diarahkan menuju 
arak-arakan.  Ini merupakan bentuk garap koreografi baru dalam khasanah pertunjukan tradisi di tanah air. 

c. Tata Musik  

 Musik Reyog Ponorogo adalah spesifik. Bunyi khas Reyog ini tidak bisa digantikan oleh bunyian lain. 
Karakterteristik musik Reyog ini menjadi parameter bagi kreativitas pengembangannya. Trompet menjadi 
dominan dalam menciptakan rasa musikalitasnya. Garap musik reyog masih tetap berorientasi pada pemanfaatan 
jenis instrumen khas musik Reyog meskipun kadang terdapat tambahan jenis instrumen lain dalam membantu 
memperkaya rasa musiknya. 

2. Penggarap 

 Penggarap seni atau juga disebut sebagai seniman dalam konteks garap Pertunjukan Reyog Festival 
dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama sebagai seniman trah atau genetika dan yang kedua 
sebagai seniman pendidikan15. Trah sebagai garis keturunan atau kelompok orang yang masih memiliki 
hubungan darah, keluarga atau ahli waris ( Supanggah, 2007:149-150). Dapat dicontohkan semisal seniman 
dalang adalah keturunan dalang juga. Dalam banyak kesempatan seniman trah yang memiliki kualitas dan 
reputasi kesenimanannya sekaligus mendapat otoritas dan hak tertinggi dalam melalukan ritual atau upacara, 
seperti ruwatan misalnya. 
 Dalam perspektif Reyog Ponorogo dan utamanya Reyog Festival, kedua jenis seniman ini memiliki 
kesempatan sama dalam kreativitas. Kelebihan dan kelemahan keduanya beradu saling melengkapi untuk 
mencapai kualitas pertunjukan. Dua jenis seniman ini merupakan bidang garap yang sinergis berangkat dari sifat 
keduanya yang kritis. Saling menegur dalam wujud kekaryaan menguatkan karya tahap berikutnya yang lebih  
berkualitas. Yang akademis dan yang otodidak (sebutan dari sistem kerja seniman trah/genetik) lebur dalam satu 
proses garap menghasilkan kekuatan pertunjukan Reyog Ponorogo yang modernis tetapi tetap lekat dengan 
kekuatan lokalnya.  
 
                                                           
15 Mengacu pada pemahaman tentang kategori seniman sebagaimana ditulis oleh Supanggah tentang dua jenis seniman yakni 

seniman yang dilahirkan dan seniman bentukan atau dibentuk. Identik dengan seniman yang dilahirkan adalah seniman 
trah atau genetika dan seniman bentukan atau dibentuk melalui pendidikan. Meskipun keduanya telah menjadi 
perdebatan, keduanya telah menjalani eksistensinya dalam dunia kekaryaan seni masing-masing dan memiliki 
pengikutnya sendiri-sendiri. Kekuatan dan kelemahan yang disandang keduanya adalah kodrati. Yang menarik adalah 
terdapat kelebihan masing-masing yang kadang tidak bisa diajarkan kepada seniman lain adalah apa yang disebut 
sebagai taksu (sebutan orang Bali), Orang Jawa menyebutnya sebagai kasinungan (diberkahi Yang Kuasa) atau greget 
(getaran jiwa atau semangat hidup). Taksu atau greget adalah karunia Tuhan yang tidak diberikan kepada sembarang 
orang. Ia kemungkina dapat tumbuh seiring tingkat kedewasaan (kejiwaan estetik), jam terbang kesenimanan, dan wahyu 
(Jawa=pulung) yang diberikan oleh Tuhan. (periksa Supanggah, Bothekan Karawitan II, GARAP, 2007, ISI Press, 
Surakarta). 

 

Gambar: 6 kecermatan konsep panggung dalam penataan ruang oleh penari.  
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3. Garap Sarana (Artistik) 

a. Panggung pertunjukan  

      Panggung pertunjukan merupakan sarana pentas yang penting. Selain keluasan area pentas dengan 
ukuran panjang 40 meter dan lebar 14 meter adalah panggung pentunjukan spektakuler dengan pilar belakang 
bergaya “gothik” setinggi 20 meter. Cat hitam yang senada dengan patung-patung yang ada di sudut alun-alun 
memberikan kesan kokoh berwibawa. Panggung seluas itu tentu memiliki tujuan tersendiri terkait dengan 
tuntutan jumlah penari yang harus mengisi ruang panggung. Sebagaimana diketahui dalam panduan pergelaran 
Reyog Festival, terdapat rambu-rambu batas minimal jumlah pemain penari dalam setiap peranan.  Sedikitnya 
50 orang pendukung setiap satu peserta pentas harus mengisi ruang panggung.  
 Halaman di depan panggung yang luas sebagai tempat penonton memberikan gambaran bahwa area 
pertunjukan untuk penyelenggaraan Festival Reyog Ponorogo merupakan perhelatan pentas kolosal. Demikian 
pula gedung penunjang di belakang panggung sebagai ruang tata rias dan busana dan ruang tunggu yang luas, 
tertata, dan kesan mewah adalah sarana pemanggungan yang sebenarnya telah didesain secara matang. Adalah 
sebuah perencanaan penataan panggung pertunjukan yang bisa dikatakan luar biasa dalam sekala wilayah 
kabupaten kota. Penataan sebesar Inipun tidak dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah 
provinsi di Indonesia sekalipun kecuali Panggung Ballet Ramayana Prambanan dan Panggung Amphi teater 
Candra Wilwatikta di Pandaan Pasuruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tata Rias dan busana 

  Setiap peranan mengenakan tata rias dan busana spesifik sesuai dengan perwatakannya yang 
karakteristik. Unsur garap pada bagian ini adalah kebaruan, kesan glamour, dan mewah tetapi masih mengikat 
lokalitas yang kental (perhatikan gambar: 1 – 7 memperlihatkan tata busana yang baru dan glamour)  

c. Properti penari 

 Meskipun properti yang dikenakan penari seperti dadak merak (topeng Singo Barong) yang besar dan 
properti lainnya disiapkan oleh masing-masing peserta festival tetapi desain mengikuti pola yang dipandu oleh 
panitia festival menyangkut besaran dan corak properti. Seperti kuda kepang untuk penari jathil, cemeti untuk 
peran Raja Kelono Sewandono, Dadak Merak untuk peran Singo Barong, topeng-topeng dipilihkan yang 
terbaik, dan terunik. Terbaik dari sisi kebaruan dan unik dari spesifikasi yang berbeda dari kelompok lain tetapi 
menyimpan kekuatan idiom lokal yang kuat. (Perhatikan gambar: 2, 3, dan 4 penggunaan artistik yang baru dan 
unik) 

d. Tata Suara 

 Merupakan alat bantu pengeras suara untuk musik yang mengantarkan dan mengatur suasana 
pertunjukan. Meskipun suara musik reyog relatif keras tetapi masih membutuhkan gelegar suara khas 
pertunjukan Reog.  Luas panggung dan area penonton yang terbuka memerlukan perhatian khusus terkait 
dengan jangkauan bunyi yang dihadirkan dari pusat pertunjukan. Bunyi musik Reyog sebenarnya cukup 
dominan dan keras, namun untuk menjangkau luas area yang begitu luas memerlukan bantuan pengeras suara. 
Sound Sistem berkapasitas puluhan ribu watt energi listrik merupakan sarana bantu yang bisa memenuhi 
harapan penataan panggung. Sound Sistem tidak sekedar bunyi yang dibutuhkan tetapi desain penataan tempat 
yang strategis dan megah merupakan bagian desain penataan ruang. Sejumlah sound ditata rapi bergelantung di 
pinggir depan samping kiri kanan panggung dengan disangga oleh besi baja mengapit sound merupakan 
penataan yang terlihat kokoh tetapi juga inmdah dipandang. Maka gelegar suara yang muncul dari penataan 
soud sedemikian menciptakan suasana pentas yang spektakuler.  

Gambar: 7 Panggung Pertunjuikan festival Reyog Nasional yang megah  
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e. Tata`Cahaya 

  Pemanfaatan konsep pertunjukan adalah penggunaan efek cahaya sebagai medium bantu: untuk 
menegaskan, menciptakan, menguatkan, dan memberi ilustrasi dalam pencapaian suasana dan rasa yang 
diinginkan. Garap pada efek cahaya ini menjadi penting pada malam hari (pada ruang terbuka) untuk 
menciptakan situati pertunjukan yang megah.  
Tata cahaya yang disiapkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan pergelaran dengan kapasitas panggung 
yang besar disiapkan dengan baik. Ini untuk keperluan pementasan di malam hari. Selain untuk kebutuhan tata 
pentas festival Reyog, tata cahaya juga diperlukan untuk pertunjukan lainnya utamanya pada perhelatan 
seremonial pembukaan festival dan penutupan festival. Pertunjukan seperti musik dangdut dan musik pop 
lainnya pernah juga mengisi ruang panggung tersebut. Untuk keperluan ini, tata cahaya merupakan salah satu 
desain yang terprogram. (Pwerhatikan gambar: 7 yang memperlihatkan penataan lampu di seputar atap 
panggung).  

4. Garap Prabot  

Perabot atau tool adalah perangkat lunak atau sesuatu yang sifatnya imajiner yang ada dalam benak 
seniman penggarap (penari dan juga koreografer), baik itu berwujud gagasan atau sebenarnya sudah vokabuler 
garap yang terbentuk oleh tradisi atau kebiasaan para penggarap yang sudah ada sejak lama kurun waktu yang 
kita tidak bisa mengatakannya secara pasti (periksa Supanggah, 2007:199). Perabot itu diantaranya adalah : 

a. Teknik  

Teknik adalah cara bagaimana orang (seniman Reyog) melakukan (proses dalam melaksanakan) 
gerakan untuk mendapatkan vokabuler gerak. Adapun gerak-gerak (tertentu) tarian dalam reyog secara konvensi 
telah ada semacam kepastian bentuk (dalam imajinasi). Kepastian bentuk itu telah mendapatkan pengakuan 
secara bersama (para pendukung Reyog) dan diteruskan secara temurun. Setiap pemeranan memiliki spesifikasi 
geraknya sendiri-sendiri. Warok misalnya memiliki ciri khas gerak lumaksono yang berbeda dengan peran 
lainnya dalam Reyog. Juga memiliki keharusan gerak yang dilaksanakan pada pergelaran seperti gelutan, 
penthungan, sampai berkelahi dengan menggunakan kolor. Jathil, selain dimaknai sebagai prajurit berkuda 
(versi klono-Songgolangit), juga diharapkan tetap memiliki kelembutan (gemblak) seperti pada versi Reyog 
satire. Perpaduan makna dua versi pada jathil nampak variatif dinamis.  

Pujonggo Anom (disebut juga Bujangganong) adalah karakter unik yang lucu (gecul) tetapi tidak leceh. 
Karakter bawaan sebagai satria tetap mewarnai penampilannya meskipun sifat menghibur yang lucu (gecul), 
kadang dominan dalam perilakunya. Atraktif, keras, tapi kadang merajuk manja. Karakter unik ini dalam 
pertunjukan Reyog Festival dilakukan dengan hati-hati tanpa harus terkesan improvisasi. Kesiapan materi gerak 
yang terpilih untuk ditampilkan meskipun kadang terkesan tidak memiliki alur yang jelas (karena seakan 
improvisatoris) pembawaannya yang serius dengan vokabuler beragam dan dibawakan penari yang spesialis 
(mumpuni), penonton dibikin tegang memperhatikan. Kadang juga ketawa dalam hati, sekali waktu bikin 
gregetan dalam hati. 

Klono Sewandono dengan karakter formal seakan menampik fokabuler gerak di luar konvensi. 
Karakter gerak yang diusung dari tari Klono (Jawa Tengah) semakin memantapkan jenis penampilan spesifik 
geraknya ketika penari telah mendapatkan sentuhan akademis16. Penampilan sempurna tari Klono Sewandono 
selanjutnya menjadi jaminan klimaks daya pukau yang selalu ditunggu oleh khalayak. Ketika pada suatu 
penampilan tarian Klono Sewndono dengan mengkolaborasi vokabuler gerak mataraman (untuk sebutan gerak 
khas tari gagah Jawa Tengah –Surakarta--) dengan vokabuler gerak Majapahitan (untuk sebutan gerakan dari 
Jawa Timur –misal gerak tari topeng Malang) secara tidak tepat, dijamin akan mengacaukan hayatan khalayak. 
Konvensi hayatan yang telah terbentuk pada publik (masyarakat Reyog) yang terbiasa dengan kesempurnaan 
penampilan. Itulah kemudian pilihan gerak dan penjiwaannya adalah faktor yang seakan wajib untuk 
diperhatikan. 

Singo Barong adalah bagian penampilan yang daya pikatnya terletak pada ketegasan membawakan 
topeng dadak marak. Meskipun jumlah vokabuler gerak cenderung tidak kaya tetapi kekuatan yang dihasilkan 
oleh daya tahan tubuh (stamina prima) yang stabil merupakaan prasarat yang mesti terpenuhi dahulu.  Ketentuan 
minimal dua penari Barong yang harus tampil pada festival adalah persoalan tersendiri yang harus dijawab 
dengan kecanggihan komposisi. Rampak, tegas dalam gerakan bersama, gradasi dan gerakan kanon yang 
dilakukan keduanya tanpa harus saling pandang (nginceng) adalah tantangan yang harus diwujudkan nyata 
dalam panggung untuk mendapatkan kesan kesiapan dalam penataan. Tulisan ini memberikan gamabaran nyata 
pertunjukan Reyog Festival.  Fakta ini bisa dilihat pada gambar: 2, 3, 4, dan 6) 

                                                           
16  Ketika peran Klono Sewandono dibawakan oleh penari d pendidikan seni tari secara formal (seperti pada penampilan 

peserta dari DKI Jakarta dan penampilan dari SMA Muhammadiyah 2 Ponorogo) nampak sekali sikap tegas vokabuler 
gerak dengan teknik khas tarian kampus (ISI Surakarta). Teknik gerak tarian khas kampus ini selain nampak sempurna 
(selesai) menampilkan karakter gagah, tegas, sigap, dan berwibawa.  
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b. Pola 

 Pola adalah istilah generik yang dipergunakan untuk menyebut: satuan gerakan, keruangan, lintasan 
untuk mencapai tempat tertentu, komposisi pada setiap frasa, yang ada hubungannya dengan rasa musikal. 
Menyangkut pula panjang pendek tempo dan ritme (untuk mengikuti pola musik tradisi seperti pola sekaran, 
palaran, ladrangan, lancaran, dan lainya). Pola-pola yang ada pada musik tradisi reyok sebagai acuan garap 
gerak merupakan konvensi yang berkembang dalam garap pertunjukan Reyog Festival. Reyog Obyogan yang 
relatif stabil dalam pola ajeg (meskipun telah berganti pola musik/lagu) dikembangkan sebegitu dinamis dengan 
perluasan (semakin banyak) dalam penggunaan jenis-jenis gending, rep-repan, keras lirih, lengkingan, motif 
tabuhan, senggakan, dan lain-lain, dan sebagian peserta menambah jenis instrumen lain untuk memperkaya rasa 
musikal. 

c. Irama  

 Dalam kontek gerak, atau menjadi irama gerak adalah gerakan dan emosinya mengikuti pengertian 
irama pada musik karawitan Reyog. Irama sebagai pelebaran dan penyempitan ruang yang mengandung unsur 
waktu dalam pelaksanaan bermusik menghasilkan pola-pola irama tertentu. Lancar, tanggung, dadoss, wilet, 
rangkep adalah pola-pola irama yang menjadi acuan garap dalam pertunjukan Reyog Festival.  Sebegitu variatif 
dinamis pertunjukan reyog menjadi lebih memikat. 

d. Dinamilk 

 Dinamik dimaknai sebagai bangunan suasana dan rasa yang dihasilkan oleh gerak yang berirama dan 
berjiwa. Gerak yang berirama dan berjiwa dalam konteks Reyog festival menjadi roh pertunjukannya. Garap 
suasana yang dinamis (begitu bisa disebut) yang menghasilkan keragaman rasa seakan merupakan kata kunci 
keberhasilan penyajiannya. Sangat bersaing dalam membangun dinamika suasana dengan menekankan garap 
suasana yang dinamis. 

e. Konvensi 

 Reyog (yang masih digolongkan sebagai Kesenian tradisi) merupakan karya kolektif (meskipun 
terdapat koreografer dan/atau sutradara). Kolektifitas dalam kesenaian tradisi menjunjung kebersamaan dalam 
bekerja berkarya. Kemantapannya dipengaruhi oleh semacam ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, norma-
norma sebagai hasil kerja kolektif. Itulah kemudian muncul istilah “pakem” merupakan hasil kerja bersama 
yang temurun dalam kurun waktu yang panjang. Konvensi sedemikian dalam Reyog Festival masih nampak 
lekat meskipun di berbagai hal telah dikenai garap. Artinya bahwa konvensi masih terdapat dalam 
pertunjukannya meskipun garap menjadi jaminan keberlangsungan Reyog yang mengkini.  

f.  Kepenarian 

 Bagian signifikan perkembangan Reyok Ponorogo adalah dari arak-arakan menjadi pertunjukan 
panggung. Dalam pertunjukan panggung, domain koreografi menempati porsi dominan. Tari kemudian menjadi 
orientasi pengolahan penting sebagai daya tarik pertunjukannya. Karenanya kepenarian merupakan elemen tari 
yang berkelanjutan mendapat perhatian. Bahwa tarian ditentukan oleh kondisi penari maka penari terpilih adalah 
penari berkualitas. Penari berkualitas adalah penari yang mampu dengan baik melaksanakan setiap gerakan tari 
dan memenuhi unsur-unsur yaitu: bahan atau tubuh sesuai konteks pemeranannya dan berkarakter. Tensibelitas 
gerak yang bertenaga dan berjiwa dengan pengolahan garis gerak dan volume gerak tubuh yang ritmis 
harmoni.17  
 Festival Reyog telah memacu tumbuh suburnya kesadaran kepenarian (personal dan kolektif) pada 
setiap kelompok peserta festival. Mereka giat meningkatkan kualitas kepenarian dari waktu ke waktu untuk 
berhadapan kembali pada penyelenggarana festival reyog tahun berikutnya. Kondisi demikian berimplikasi 
positif pada kualitas penari yang berkembang pesat, sehingga setiap penampilan kelompok peserta festival 
menunjukkan tingkat kualitas kepenarian bersain.  

g. Garap Tata urut/alur teatrikal tematik  

  Pertunjukan Reyog Ponorogo dipandu oleh beberapa versi legenda rakyat. Namun versi yang 
mendasari Reog festival telah ditentukan tersendiri oleh Yayasan Reyog Ponorogo. Dalam implementasi 
pemanggungannya peserta mendapatkan kebebasan kreatif untuk mencapai dinamika pertunjukannya. Keluasan 
Ini menciptakan ruang kreatif yang dinamis. Setiap peserta berpijak pada konsep pertunjukannya sendiri-sendiri 
sehingga keragaman alur dramatikalnya nampak berbeda-beda. Yang menjadi rujukan utama adalah bahwa pada 
akhir pertunjukan, Reyog harus menunjukkan sifat utamanya yaitu arak-arakan.  

                                                           
17   Perhatikan Soedarsono 1978. Dalam Diktat Pengantar Pengetahuan dan Komposisi Tari. Yogyakarta: ASTI Yogyakarta. 
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  Kebebasan kreatif dalam menentukan alur teatrikal dimanfaatkan seluas-luasnya oleh peserta festival 
dan diarahkan kepada konsep pertunjukan pemanggungan. Yang nampak dominan dalam konsep pertunjukan 
adalah penggunaan: tablo18, kilas balik (flash Back), dramatik, klimaks dan anti klimaks, dinamika, 
karakterisasi, selain permainan efek cahaya, glamouritas tata rias dan busana, juga kerapatan rasa musikal.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Garap Otoritas 

Pada awalnya, kehadiran Reyog atau juga seni tradisi lainnya bukan semata-mata merupakan seni 
komersial. Dan sampai saat tulisan ini dipublikasikan (sepengetahuan saya) belum ada kesenian tradisi hadir 
sebagai bagian dari pekerjaan yang bersifat profesional. Ia hadir sebagai bagian dari sistim sosial, sistem 
budaya, kepercayaan, dan bahkan sistem politik. Ketika sistem –sistem tersebut mengalami pergeseran, fungsi, 
guna, dan makna, kehidupan kesenian dengan sendirinya mengalami proses pergeseran pula. Bisa tetap tumbuh, 
dan mungkin berkembang tergantung dari situasi yang kondisional. Terbukti terdapat kesenian yang mati dan 
punah, terdapat juga yang tetap ada tetapi mati segan hidup-pun tak hendak. Namun juga ada yang terus 
berkembang pesat (seperti Reyog ini).  

Jika ditelusur di luar teknik kesenian itu sendiri terdapat faktor-faktor yang turut ambil bagian dalam 
kehidupan kesenian. Seponsor atau pihak-pihak di luar kesenian (yang biasa juga disebut sebagai patron) justru 
menyebabkan kesenian terus tumbuh dan kesenian.  Keraton adalah contoh yang nyata. Dari padanya kesenian 
dilindungi, dipayungi dengan menyediakan sarana, prasarana, kesempatan rutin untuk menampilkan karya, dan 
kesejahteraan senimannya. Pihak di luar kesenian inilah yang menyediakan ruang kreatif bagi seniman. Proses 
sinergi antara pekerja seni dengan sponsor, patron, atau pelindung ini menciptakan ruang ketergantungan. Ada 
pihak terlindungi terdapat pula pihak pelindung. Melindungi berarti ada kuasa dan atau otoritas. Karena 
memayungi, melindungi, dan mensejahterakan, maka pelindung yang pensejahtera dengan begitu memiliki 
otoritas untuk meminta dan sampai pada menentukan.  

Pemerintah kabupaten Ponorogo secara sinergi (atas dasar saling tergantung yang menguntungkan) 
bekerja sama dengan yayasan Reyog Ponorogo. Keduanya saling diuntungkan. Satu pihak bermuatan politis 
pihak lainnya berlapis keuntungan. Berkembangnya Reyog Ponorogo, kemapanan prestise sosial, dan ekonomi, 
adalah keuntungan-keuntungan itu. Inilah garap otoritas yang gemilang. Festival Reyog Ponorogo yang berlabel 
Festival Reyog Nasional (FRN) yang telah berlangsung sembilan belas tahun merupakan keberhasilan garap 
otoritas. Otoritas yang melahirkan manajemen politik kebudayaan yang cerdas meskipun masih menuju jalan 
panjang. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Reyog Ponorogo mengalami dua lapis perkembangan. Perkembangan yang berarti penyebaran 
kwantitas, yakni jumlah kelompok-kelompok Reyog yang terus bertambah, hidup, dan berkembang di area 
wilayah kultur setempat dan di luar kultur Ponorogo. Fakta bahwa selain di Ponorogo terdapat perkompulan-
perkumpulan Reyog Ponorogo yang hidup dan berkembang di kota dan kabupaten di Republik ini bahkan di 
manca negara. Yang kedua perkembangan kualitas, yakni perkembangaan bentuk pertunjukan Reyog Ponorogo. 
Festival Reyog Ponorogo yang kemudian bernama Festival Reyog Nasional (FRN) merupakan ajang tempat 
berkompetisinya kelompok-kelompok Reyog. Kompetisi yang dikerangkan format pertunjukannya oleh 

                                                           
18 Tablo dalam pertunjukan tari sebagai gambaran khusus yang dianggap inti/penting dari tema dan atau cerita yang 

dipertunjukkan pada awal sebelum pertunjukan utama digelar. Tablo difungsikan untuk memberi pemahama dan atau 
penghayatan awal sebagai pengait untuk memahami pertunjukan keseluruhan. 

Gambar: 8 Tablo sebagai salah satu bagian dari garap alur teatrikal 
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penyelenggara festival berimplikasi pada perubahan yang berkembang pada bentuk dan unsur-unsur pertunjukan 
Reyog. 
 Perubahan yang berkembang mengandung makna bahwa Reyog yang awal kehadirannya sebagai 
pertunjukan arak-arakan tumbuh lagi Reyog panggung dengan penambahan unsur-unsur pertunjukan yang 
mendapatkan sentuhan kreatif. Kreatifitas yang dalam tulisan ini disebut sebagai garap menyentuh ranah estetik 
dan di luar estetik. Ranah estetik telah disebutkan sebagai unsur-unsur pertunjukan yakni: materi, penggarap, 
sarana, dan perabort garap telah menciptakan genre baru Reyog Panggung. Ranah non estetik dominan dikenai 
garap adalah otoritas pada pemerintah Kabupaten Ponorogo yang sinergi bekerja sama dengan Yayasan Reyog 
Ponorogo. 
 Sinergi saling memberikan keuntungan yang mengantarkan Reyog Ponorogo  berkembang bentuk dan 
unsur-unsur pertunjukan ini memberi pesan bahwa Kesenian tradisional dapat berkembang dengan baik apabila 
kesenian mendapat dukungan untuk berkembang. Dukungan internal dan dukungan eksternal. Selain seniman 
yang kreatif juga politik kebudayaan yang berpihak pada kertumbuhan dan kelestarian khasanah seni budaya 
bangsa.  
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Abstract 

This paper is based on research conducted over the past three years, the presence of art in the Village 
area Ngasem kentrung, Batealit, Jepara. The presence of art kentrung in Jepara, considered merely as 
a complement ritual, entertainment, and the ancient art of deliberately maintained. Moreover, it has 
been a kentrung art picture of the expression values of life, social, religious, and cultural fit as the 
essence of this art.By using this approach as a form of expression of the art aesthetic, this paper want 
to offer a phenomenon studied art through aesthetic perspective. In addition, the emic approach is used 
to explore the data that emerged from the views of the owners of culture, in this case the people who 
believe kentrung as a form of art that contains these values, the perspective used by the authors in the 
collection and analysis of data .As the results of this paper, the arts kentrung main strongholds in their 
lives to maintain the consistency principle. Art kentrung the terms important values on ancient culture 
can be regarded as the only medium to maintain consistency in community cultural activities carried 
out in the formal (in this case the form of the show). 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Jepara, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur Pantai Utara (Pantura) Jawa 
Tengah, merupakan sebuah locus yang sangat dikenal dengan bidang industri meubelair kayu dan kerajinan 
ukir-ukiran. Di samping itu, wilayah ini juga dikenal dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan karena 
memiliki gugusan pantai yang sangat indah dan alami, ditambah dengan kuliner khas yang beraroma ikan laut. 
Dilihat dari pilihan kesenian, masyarakat Jepara pada umumnya lebih menyukai kesenian dengan basis budaya 
pop hiburan seperti dangdut dan campursari. 

Diantara hingar-bingar kehidupan masyarakat Jepara adalah Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, 
merupakan salah satu desa di regional barat Kabupaten Jepara yang sedikit banyak berbeda dengan kebanyakan 
desa di Jepara pada umumnya. Dilihat dari sisi mata pencaharian masyarakat, cenderung mereka lebih 
mempertahankan sektor pertanian (peladang) dan tenaga pendidik, ketimbang bergerak di sektor lainnya seperti 
industri, perdagangan dan atau perikanan. Padahal bila ditilik dari letak geografis administratif, desa ini 
berlokasi sangat dekat dengan wilayah perkotaan yang sarat dengan unsur industrial dan perdagangan.  

Karakteristik masyarakat Ngasem yang unik dilihat dari sisi mata pencaharian ini tidak lepas dari 
istilah orang kuna yang disematkan dan tidak sedikit masyarakat sendiri menyadari keberadaan mereka sebagai 
orang kuna yang jauh dari hingar-bingar kehidupan perkotaan dan budaya pop pada umumnya. Keberadaan 
orang-orang kuna di wilayah Ngasem ini dapat dilihat dari ciri-ciri fisik yang tampak dari bangunan rumah, 
perilaku keseharian dari tiap-tiap individu, tipikal pergaulan, mata pencaharian yang digeluti, pilihan performa 
pakaian, dan juga tidak lepas adalah kesenian yang digandrungi. Untuk ciri khas yang terakhir ini, masyarakat 
setempat lebih memilih seni kentrung sebagai kesenian favorit, karena diyakini banyak tuntunan yang dapat 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

Desa Ngasem diyakini sebagai daerah cikal bakal dan pusat kehidupan kesenian Kentrung Jepara. 
Leluhur dan genarasi dalang kentrung Jepara berasal dari daerah ini. Seperti Sumo Sukir (Suthil), Subari, 
Kamsi, Karisan, dan Suparmo hidup dan mendalami seni kentrung di Desa Ngasem ini. Sampai sekarang, di 
Desa Ngasem masih hidup salah seorang dalang kentrung dan juga dianggap sebagai penasihat kehidupan 
masyarakat yakni Karisan19, sedangkan Suparmo kini hidup dan menetap di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, 
Jepara. Salah satu hal yang menarik adalah di Desa Ngasem, populasi orang-orang kuna masih banyak dijumpai. 
Bagi masyarakat umum di Jepara, antara seni Kentrung dan orang-orang kuna disinyalir memiliki 
keterhubungan. Kentrung merupakan jenis kesenian langka (kuna) yang sejiwa dengan orang-orang kuna. 
Rupanya keterhubungan ini bukanlah kesan umum yang tak beralasan, bagi masyarakat Ngasem walaupun 
dikatakan seni kuna yang tertinggal, seni Kentrung masih “digunakan” oleh masyarakatnya. Tidak hanya sebatas 

                                                           
19 Tulisan ini didasarkan atas penelitian penulis yang dilakukan mulai tahun 2010 sampai sekarang. Keberadaan dalang 

kentrung di Desa Ngasem, memang tinggal seorang dan ia wafat pada tanggal 12 September 2012 karena menderita sakit 
kanker tenggorokan, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang hingga meninggalnya. Namun demikian, 
tulisan ini hendak mengupas hal-hal yang pernah ditemukan penulis semasa hidup Karisan dan sepanjang pergaulan penulis 
dengannya. 
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masih banyaknya masyarakat yang masih  nanggap  Kentrung dalam agenda-agenda hajatan mereka, namun 
lebih jauh seni ini masih diyakini masyarakat pendukungnya sebagai seni yang penting sebagai panduan hidup, 
dan penggambaran karakteristik orang asli Jepara (orang-orang kuna yang dimaksud).  

Kesenian Kentrung merupakan bentuk seni tutur (bercerita) rakyat yang hidup di wilayah kabupaten 
Jepara, Jawa Tengah. Kentrung adalah seni mendongeng yang dibalut dengan musik, pantun-pantun komedi, 
dan nyanyian. Kesenian Kentrung Jepara sudah dikategorikan sebagai  seni ‘langka’. Kelangkaan kesenian ini 
dikarenakan (1) secara kuantitas hanya tinggal 1-2 kelompok kesenian kentrung yang ada di Jepara, dan (2)  
bagiamana kesenian ini dapat menunjukkan kebertahanan hidup dan tetap harmonis dengan masyarakat 
pendukungnya.  

Alasan yang pertama jelas sekali ditunjukkan pada kenyataan yang muncul yakni tinggal ada tiga 
dalang yang masih eksis di Jepara yakni Karisan, Suparmo, dan Madi. Ketiga dalang ini terkadang juga bermain 
bersama-sama atau membentuk kelompok masing-masing. Alasan yang kedua makin menunjukkan adanya 
keterpaduan antara beberapa sistem budaya yakni kesenian, mata pencaharian, religi dan sistem kemasyarakatan 
atau kehidupan sosial. Keterpaduan ini tentu saja memunculkan sebuah konstelasi budaya yang penuh makna, 
yang terimplementasikan dari simbol-simbol budaya yang dikemas dalam bentuk kesenian ini. Hanya saja, 
simbol-simbol yang muncul dalam kesenian-kesenian tersebut bukan dalam bentuk musikalitas saja, namun 
lebih pada ekspresi simbol-simbol tutur (cerita yang disampaikan), dan simbol-simbol lainnya yang digunakan 
untuk mengekspresikan aspek-aspek yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi 
dorongan kuat untuk membedah ekspresi budaya yang tercermin dalam simbol-simbol “kesenian” memiliki 
koherensi yang kuat terhadap karakteristik budaya lokal yang mendukungnya20. 

Kesenian Kentrung menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam berkaitan dengan keberadaannya yang 
dimilki oleh komunitas orang-orang kuna di desa Ngasem, Batealit, Jepara. Terlebih lagi ketika kesenian ini 
diakui oleh orang-orang kuna sebagai cerminan jati diri. Pola kelakuan, perilaku, dan pandangan hidup diakui 
masih sangat lekat di dalam ekspresi tutur, dan musik maupun simbol-simbol yang terkandung dalam tutur, dan 
musik pada kesenian Kentrung. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan jika melalui kajian ekspresi dan simbol-
simbol di dalam kesenian Kentrung dapat menjadi ‘jendela’ pandang untuk melihat sistem budaya ‘nyentrik’ 
orang-orang kuna atau simulasi kehidupan masyarakat Jepara agraris masa lampau. Terutama berkaitan dengan 
pengungkapan pola kelakuan atau perilaku hidup mereka, pandangan atau hayatan hidup (khususnya mengenai 
alam, sistem kepercayaan, dan sistem sosial), bagaimana masyarakat menggunakan kesenian dalam kehidupan. 

Di samping itu, seni Kentrung diyakini sebagai sebuah media sosialisasi dari ajaran-ajaran luhur 
tentang kehidupan yang tersurat dalam Kitab Lokayanti, dimana kitab ini mengandung nilai-nilai sakral dan 
sarat dengan ritual. Diperkuat lagi, pemegang kitab Lokayanti yang berbahasa Jawa Dwipa ini adalah dalang 
Karisan yang menjadi pewaris dari pemegang kitab sebelumnya yakni leluhur masyarakat Ngasem yakni Mbah 
Masro21. Karena itulah, keberadaan Karisan sebagai dalang Kentrung menjadi sangat penting dalam ketahanan 
identitas masyarakat pendukungnya. Selain itu, posisi Karisan tidak hanya sebagai dalang, namun dalam 
kesehariannya lebih diposisikan oleh masyarakat setempat sebagai penasihat spiritual dan penasihat kehidupan 
bagi warga masyarakat Ngasem. Hal ini tidak lepas dari pandangan masyarakat sendiri terhadap kitab Lokayanti 
yang dipegang oleh Karisan sebagai tuntunan hidup di samping agama Islam yang dianut secara mayoritas oleh 
masyarakat Ngasem ini.  

2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa pokok 
permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan makalah ini, yakni (1) seni kentrung diyakini sebagai sebuah 
kesenian yang mampu memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat khususnya di Ngasem, Jepara, dan 
(2) keberadaan nilai-nilai kehidupan dalam syair kesenian kentrung yang diyakini sebagai implementasi dari 
kitab Lokayanti yang menjadi pegangan hidup masyarakat Desa Ngasem. 

Hal ini terkait dengan sikap hidup yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Desa Ngasem ini, yakni 
sikap sabar lan narimo. Sebagai sebuah sikap hidup, hal ini dapat dilihat dari keseharian dalam berinteraksi, 
berperilaku, berpenampilan, dan tentunya bersikap. Bahkan diyakini oleh masyarakat dan juga orang-orang yang 
tergolong kuna ini, sikap hidup ini dapat juga ditemui dalam kesenian kentrung. Seni kentrung oleh karenanya 
masih dipertahankan, karena sangat diyakini mengandung makna-makna tuntunan yang memang diinginkan 
oleh masyarakat dan orang-orang kuna yang hidup dan tinggal di wilayah Desa Ngasem, Batealit, Jepara ini. 
Sikap hidup yang akhirnya menjadi sebuah konsep pemikiran tradisional dari orang-orang kuna ini 
terimplementasi dalam seni kentrung melalui syair, lelagon, musikalitas, dan juga pantun-pantun yang menjadi 

                                                           
20 Asumsi ini diilhami oleh pernyataan Zulkarnain Mistortoify dalam makalah hasil penelitian berjudul Kejhungan 

Madura: Sebuah Ungkapan Ekspresi "Kekerasan" [?] yang diseminarkan pada tanggal 22 Januari 2007 dalam rangka 
Seminar Hasil Penelitian Hibah Dosen Muda dan Fundamental di Ruang Seminar STSI Surakarta 

21 Data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Karisan, seorang seniman dan dalang kentrung dari Desa Ngasem, 
Batealit, Jepara pada tanggal 9 November 2011 pukul 12.30 di rumahnya.  
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khas dari kesenian yang menggunakan instrumen trebang ini. Di samping itu, pada bagian awal dan bagian 
akhir dari pementasan (pertunjukan) seni kentrung ini selalu diselipkan doa-doa yang menjadi hal yang baku 
dalam pertunjukan. Hal ini dimaksudkan sebagai permohonan, namun doa ini lebih dikaitkan dengan konsep 
religiusitas dari orang-orang kuna dan masyarakat pendukung kesenian ini secara lebih khusus.   

3. Pendekatan yang Digunakan 

Untuk membedah esensi dari konsep ekspresi estetika lokal masyarakat digunakan pendekatan filsafat 
seni yang menekankan pada konsep estetika lokal, terkait dengan kesenian yang dimiliki. Dalam penulisan ini 
akan dikaji mengenai wujud esensi yang menjadi alasan mengapa masyarakat menggunakan kesenian kentrung 
ini untuk sebagai “alat” mengekspresikan konsep estetika lokal dan atau nilai-nilai yang menjadi pegangan 
hidup masyarakat setempat.  

Menurut Kutha Ratna (2007: 25) dijelaskan bahwa estetika memiliki dua wilayah pemahaman, yaitu : 
(1) estetika tradisional, estetika itu sendiri yang disebut sebagai estetika filsafati, dan (2) estetika modern, 
estetika ilmiah yang meliputi pemahaman intelektual yang melibatkan ilmu bantu yang relevan. Ditegaskan pula 
bahwa estetika terkait erat dengan perbedaan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan inderawi (The 
Liang Gie, 1976: 15 dan lihat pula Leibinz dalam Ratna, 2007:25). Tujuan pengetahuan inderawi ini menurut 
Ratna adalah keindahan, yang disebut estetika. Pada umumnya keindahan yang dimaksudkan terkandung dalam 
alam dan karya seni. Meskipun demikian, dalam pengertian yang sesungguhnya keindahan lebih difokuskan 
pada karya seni, dengan segala standar nilai yang menyertainya. Dalam perkembangan berikut, masalah-
masalah yang dikemukakan bertambah luas dan beragam seperti proses kreatif, proses penerimaan, pengalaman 
estetis, sikap estetis, kesadaran estetis, termasuk peranan struktur sosial (Ratna, 2007:25).  

Keindahan-keindahan sebagaimana dimaksudkan di atas, akan menjadi nyata ketika itu semua 
diekspresikan. Tentu saja, setiap masyarakat atau orang memerlukan media ekspresi, salah satunya adalah 
melalui media seni. Media seni merupakan sesuatu yang paling efektif dalam mengekspresikan nilai-nilai yang 
menjadi pegangan hidup dari seseorang dan atau sekelompok orang dalam masyarakat tertentu. Dan seni 
bukanlah sesuatu yang imajinatif, seni merupakan wujud konkret dari suatu imajinasi seorang atau sekelompok 
seniman, karena itulah harus diekspresikan.   

Menurut Matius Ali (2011), ekspresi merupakan unsur yang terkait dengan pemahaman simbolisasi 
seni. Karena simbol seni adalah simbol ekspresi manusia dan ekspresivitas inilah yang membuat simbol seni 
tampak hidup. Ekspresi memungkinkan suatu komunikasi dengan orang lain. Karena seni bukan suatu imajinasi 
yang elit atau khusus atau tertutup, melainkan justru untuk membuka diri. Ekspresi seni menawarkan sebuah 
nilai keindahan dan memperhalus sifat komunikasi menjadi suatu persentuhan rasa yang kental. Artinya, 
ekspresi seni dapat menularkan pengalaman subjektif seniman kepada orang lain. Jadi sebenarnya seni memiliki 
nilai edukatif. Namun, nilai ini tidak bersifat langsung, karena sifatnya yang halus dan simbol-simbolnya khas 
(Ali, 2011: 208-209).  

Masyarakat Ngasem meyakini betul bahwasannya seni kentrung yang digeluti oleh dalang Karisan ini 
menjadi media utama dalam mensosialisasikan nilai-nilai kehidupan yang “seharusnya” dilakukan oleh umat 
manusia. Melalui seni kentrung inilah nilai-nilai tersebut dapat diekspresikan melalui lantunan cerita (tutur) dan 
juga petuah-petuah yang terselip dalam pantun yang diungkapkan oleh dalang Karisan. Di samping itu, ternyata 
diyakini pula oleh Karisan bahwa ajaran-ajaran tentang nilai-nilai kehidupan ini bersumber pada kitab Lokayanti 
yang dipegangnya dan diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang.  

B. PEMBAHASAN 

1. Seni Kentrung dalam Pandangan Seniman Pelaku dan Masyarakat Desa Ngasem 

Kesenian Kentrung atau seni pertunjukan Kentrung merupakan sebuah wujud seni tutur (seni 
bercerita/mendongeng) dengan balutan elemen musik sebagai wahana estetis dalam penyajian cerita. 
Penyampaian sebuah cerita atau dongeng menjadi modus utama dalam seni Kentrung. Dulu, kesenian ini 
dilakukan seorang diri, atau terkadang ditemani oleh seorang pemantun (teman dalam yang bertugas membuat 
dan menyampaikan pantun dalam jeda-jeda cerita, dengan cara bergiliran atau berdialog pantun dengan dalang) . 
Pelaku kesenian tunggal ini disebut dalang kentrung, seorang ahli dongeng yang sekaligus memainkan 
instrumen kentrung. kesenian ini tergolong seni barangan atau kesenian amen. Namun dalam perkembangannya 
saat ini, seni ini tidak lagi dipertunjukkan secara barangan melainkan pentas di panggung-panggung hajatan dan 
dilakukan oleh tiga orang seniman. Selain dalang terdapat juga pemantun (teman berbalas pantun dalang) dan 
waranggono (swarawati yang menyajikan nyanyian langgam-langgam Jawa hingga nyanyian pop Jawa)22. 

                                                           
22 Bentuk pertunjukan dengan menggunakan skema tiga orang dengan perincian, satu orang dalang tunggal dibantu oleh 

dua orang waranggana itu adalah bentuk pengembangan pertunjukan kentrung yang telah dilakukan oleh Karisan dalam 
kurun waktu 3 tahun terakhir (2009-2012). Meskipun melakukan pengembangan yang bersifat “frontal”, namun Karisan 
tetap menjaga esensi nilai yang ingin disampaikan melalui pertunjukan Kentrung ini.  



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

24 
 

Kentrung sebagai produk dari budaya orang-orang kuna, tentunya dapat menjelaskan sekian banyak 
representasi yang mencerminkan identitas (religi dan sistem sosial) dan berbagai ekspresi pengalaman hidup 
yang menggambarkan prinsip-prinsip hidup mereka yang spesifik. Pencerminan tersebut merupakan hal yang 
penting dalam menjelaskan karakteristik budaya sebuah sub masyarakat. Inilah yang mendorong penelitian ini 
untuk mengetahui lebih dalam tentang hubungan fakta pertunjukan Kentrung dalam konteks karakteristik orang-
orang kuna di Jepara.  

Diyakini bahwa karakteristik budaya mempengaruhi lahirnya ekspresi-ekspresi estetik yang ada, 
terutama ekspresi kolektif sebuah rumpun masyarakat. Dalam pandangan Turner, perilaku pertunjukan, karya 
seni, perayaan, hingga ritual sejatinya merupakan kegiatan yang di luar keseharian (extraordinary) dan 
perilakunya berada dalam kondisi liminal. Pengekspresiannya terhadap ide-ide sesuatu ada kecenderungan 
untuk “dilebih-lebihkan” (ditonjolkan). Gejalanya bisa searah, bisa pula bertolak belakang dari karakteristik 
kesehariannya. Persoalannya terletak pada bagaimana extraordinary dari praktik kesenian mereka itu dimengerti 
secara estetis (Turner, 1969: 69). Lebih lanjut, Turner (1982) dalam Bruner menulis bahwa ekspresi merupakan 
pengungkapan kristalisasi dari suatu pengalaman hidup manusia. Menurut Bruner, ekspresi selalu mempunyai 
hubungan dengan pengalaman budaya masyarakatnya. Hubungannya begitu dialogis dan dialektis ketika 
“pengalaman menstruktur ekspresi”, namun sebaliknya “ekspresi juga menstruktur pengalaman”, dan di situlah 
ekspresi pada batas tertentu mampu menerangkan pengalaman terdalam manusia. Dari kedua hubungan 
pengalaman dan ekspresi itu, pemaknaan indigenous dapat ditemukan, sebab ekspresi tersebut merupakan 
artikulasi, formulasi, dan representasi dari pengalaman mereka sendiri (Turner, 1986: 5-9). 

Sebagaimana dikatakan pada bagian sebelumnya, bahwa seni kentrung merupakan bentuk seni tutur 
yang memiliki kandungan nilai-nilai kehidupan manusia. Menurut Karisan, sebenarnya kesenian kentrung ini 
merupakan sebuah media untuk menceritakan kehidupan manusia melalui personifikasi dari tokoh yang 
disajikan dalam setiap cerita yang ada dalam seni kentrung23. Kisah-kisah yang diceritakan dalam seni kentrung, 
hampir seluruhnya menceritakan perjalanan hidup dari tokoh-tokoh tertentu untuk mencapai kebahagiaan dunia 
dan akhirat. Artinya, melalui kesenian kentrung ini sebenarnya dapat digambarkan bagaimana manusia itu harus 
tetap sabar dan memasrahkan diri kepada Sang Pencipta untuk menghadapi pahit dan manisnya hidup, serta 
tantangan dan cobaan yang ada untuk mencapai satu hal yang dinamakan kebahagiaan.  

Wong urip kuwi intine mung narimo apa sing diparingake gusti Allah marang awake dewe iki. Kembang 
dlimo merange teles, janji narimo gusti pangeran males. Kuwi ya gus, dadi kabeh wong bakal entuk 
paringan saka gusti Allah kabeh, anggere kabeh iku gelem sabar lan narimo24. 
(Orang hidup itu intinya hanya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bunga 
delima, merangnya basah, asalkan menerima Tuhan pasti memberikan apa yang diinginkan. Itu Gus, jadi 
semua orang akan mendapatkan pemberian dari Allah, jika semua mau sabar dan menerima). 

Mengenai pegangan hidup ini, Karisan menyatakan dengan tegas bahwasannya hal tersebut 
dicantumkan dalam sebuah kitab yang dipegangnya sebagai peninggalan dari nenek moyangnya yakni Kitab 
Lokayanti. Kitab ini merupakan peninggalan dari leluhurnya yang berisi tentang tuntunan kehidupan yang harus 
dipatuhi oleh setiap orang. Nuansa kesakralan dari kitab ini sangat tampak dilihat dari beberapa indikator (1) 
kitab ini diwariskan langsung dari canggah Masro (orang tua dari Buyutnya Karisan) kepada Karisan, (2) hanya 
boleh dibuka setahun sekali yakni pada tanggal 1 Muharram (Sura dalam bahasa Jawa)25, (3) untuk 
membukanya harus didahului dengan puasa 3 hari dan dalam keadaan suci dari hadast, dan (4) bahasa kitab 
menggunakan bahasa Jawadwipa26. Di samping menceritakan tentang kehidupan manusia, kitab ini juga berisi 
ramalan tentang kehidupan manusia. Isi dari kitab inilah yang menjadi sumber inspirasi Karisan ketika ia 
menuturkan nilai-nilai kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, baik itu melalui seni kentrung 
maupun ketika menasihati masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.  

Sebagai pemegang kitab Lokayanti inilah, posisi dalang Karisan tidak hanya berhenti pada dalang 
kentrung saja. Akan tetapi, menjadi sosok panutan dan penasihat spiritual serta kehidupan dari masyarakat 
Ngasem. Karena itulah, sosok Karisan oleh masyarakat setempat disebut sebagai orang kuna. Kuna di sini tidak 

                                                           
23 Disarikan dari hasil wawancara dengan Karisan pada tanggal 9 November 2011 di rumahnya di Ngasem, Batealit, 

Jepara. 
24 Wawancara dengan Karisan tanggal 9 Nopember 2011. 
25 Pengecualian untuk tahun 2012 lalu, hanya dapat dibuka pada saat bulan Rajab (Mulud dalam bahasa Jawa). Hal ini 

dikarenakan dalam hitungan Jawa, untuk tahun 2012 (dalam perhitungan masehi) adalah tahun duda. Ada banyak perlakuan 
khusus pada tahun ini, karena menurut Karisan tahun ini tidak begitu bagus kalau menurut hitungan Jawa. Ketika peneliti 
menanyakan mengapa demikian, tahun ini biasanya banyak hal-hal yang buruk sehingga perlu ada perlakuan khusus, 
termasuk untuk membuka kitab Lokayanti. Sampai sekarang (penulis masih melakukan penelitian) kitab Lokayanti belum 
juga dapat diketahui wujud dan isinya, hal ini dikarenakan sepeninggal Karisan, belum menyebut pewaris yang berhak untuk 
membuka dan menjabarkan isi dari kitab tersebut. Dengan demikian, penulis hanya dapat meyakini paparan Karisan di kala 
hidupnya tentang kitab tersebut.  

26 Wawancara dengan Karisan di rumahnya Desa Ngasem, Batealit, Jepara tanggal 9 November 2011. 
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dapat semena-mena diartikan ketinggalan zaman, namun lebih pada orientasi kehidupan yang dimiliki dan 
landasan berpikir dalam orientasi tersebut. 

Karisan dan Lokayanti memang sebagai sebuah kesatuan yang mungkin tidak dapat dipisahkan sampai 
adanya seseorang yang dianggap mampu dan pas bagi Karisan untuk diwarisi Lokayanti itu sendiri. Karena 
itulah, posisi Karisan saat ini, memang dianggap sebagai penasihat kehidupan dan spiritual, tidak lain karena 
hanya Karisanlah yang mampu menterjemahkan kitab Lokayanti ke dalam kehidupan masyarakat, terkadang 
juga diselipkan di dalam cerita-cerita Kentrung yang dilakukannya. Lokayanti, meskipun tidak semua 
masyarakat Ngasem memahaminya menjadi sesuatu yang sangat berarti melihat indikator-indikator yang telah 
diungkapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, Lokayanti menjadi pegangan masyarakat Ngasem untuk 
membantu mereka memahami dan melaksanakan darmaning ngaurip atau bagaimana seharusnya seorang 
manusia itu menjalani hidup. Tentunya harus mendasarkan pada tuntunan dan ajaran yang telah mereka pahami 
dalam hal ini agama Islam.  

Sebelum beranjak ke pemikiran lebih lanjut, perlu dipahami bahwa dalam kesenian kentrung ini ada 
beberapa elemen utama ekspresi yang perlu diketahui yakni (1) pantun, (2) isi cerita itu sendiri, (3) lelagon atau 
gendhing, dan (4) musik. Elemen-elemen utama yang sebenarnya terkait dengan ekspresi yang terjadi dalam 
kehidupan nyata masyarakat setempat. Sebagaimana diungkapkan oleh Bruner bahwa suatu ekspresi yang 
ditampilkan dalam sebuah  produk budaya (termasuk aktivitas seni masyarakat) merupakan pencerminan atas 
pengulangan suatu pengalaman, re-live, re-create, re-tell, re-construct, dan re-fashion terhadap kebudayaannya 
(Turner & Bruner, 1986: 11), maka suasana yang tercipta dalam kesenian kentrung (seperti dalam penjelasan di 
atas) dapat dikaitkan sebagai sebuah simulasi kehidupan sosial masyarakat pendukungnya  dalam hal ini orang-
orang kuna. Sebuah masyarakat yang dalam hidupnya lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip kenyamanan 
sosial sebagai kunci utama dalam menjalankan hidup. Hal-hal penting dalam memupuk kenyamanan hidup 
bermasyarakat adalah keterlibatan semua elemen dalam masyarakat, saling mengisi, saling memperhatikan, 
tidak kaku, saling mendukung, dan segala hal yang bernuansa “saling”. Unsur-unsur tersebut tergambar melalui 
ekspresi suasana dalam kesenian Kentrung dimana semua berperan dalam kesenian dan berpartisipasi dalam 
sebuah momentum seni dengan nilai-nilai kenyamanan hidup yang terwujud dan ditandai dari elemen-elemen 
kejenakaan kesenian Kentrung. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bagan 1. Gambaran konsep pemikiran masyarakat dan seniman pelaku terhadap kitab Lokayanti sebagai sumber 
cerita kehidupan dan seni kentrung. (Skema oleh penulis) 

 
Seni kentrung diyakini oleh masyarakat pendukung dan Karisan sendiri sebagai sebuah media ungkap 

estetik yang mereka miliki. Karena dengan kentrung, seorang dalang dapat menyelipkan nilai-nilai kehidupan 
melalui cerita yang dikemas dengan seni tutur, pantun, dan lelagon yang dilantunkan dalam sebuah kemasan 
cerita. Berikut penuturan Karisan mengenai seni kentrung. 

Ten kentrung niku isinipun namung crita bab lakunipun tokoh-tokoh utawi tiyang-tiyang ingkang 
dados lakon. Umpaminipun wonten lakon Juhar Manik, Juhar Manik menika putri ratu, ning 
piyambakipun langkung milih laku ingkang rekasa, lan narimo kangge nggayuh kamukten. Wonten 
crita menika, Juhar Manik dipun fitenah, badhe dipun pejahi, nanging wonten kemawon dalan ingkang 
saged nglolosaken Juhar Manik saking bebaya. Ing samangke wonten ing wusananipun Juhar Manik 
nggayuh kabahagyan ingkang dipun angen-angenaken. Lha crita-crita kentrung sanesipun nggih rata-
rata kados mekaten mas. Kados lakon Syeh Jondang, Iman Besuki, Jalak Mas, Angling Darmo, 
Murtosiah, Mursodo Mancing, lan kathah malih27.  
(Dalam kentrung itu isinya cerita tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjadi 
tokoh dalam penceritaan sebuah lakon. Misalnya dalam lakon Juhar Manik, Juhar Manik adalah anak 

                                                           
27 Wawancara dengan Karisan tanggal 9 Nopember 2011.  
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raja, tetapi dia lebih memilih perjalanan hidup yang sengsara dan sangat menerima untuk meraih 
kebahagiaan. Dalam cerita tersebut, Juhar Manik difitnah, akan dibunuh, tetapi ada saja jalan yang 
membuat dia gagal untuk dibunuh dan difitnah. Pada akhir cerita, Juhar Manik dapat meraih 
kebahagiaan yang ia cita-citakan. Cerita-cerita kentrung yang lain juga rata-rata jalan ceritanya seperti 
itu, mas. Seperti lakon Syeh Jondang, Iman Besuki, Jalak Mas, Angling Darmo, Murtosiah, Mursodo 
Mancing, dan lain sebagainya). 

Bagi Karisan, seni kentrung ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Karisan dan kentrung seolah 
menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Karisan menegaskan bahwa sebenarnya dalam seni kentrung ini 
menceritakan kisah perjalanan kehidupan manusia pada umumnya, hanya saja dipersonifikasikan kepada tokoh-
tokoh tertentu. Tokoh-tokoh yang diceritakan inilah yang sebenarnya memperkuat representasi agama Islam 
dalam kesenian kentrung. Dengan kata lain, proses sinkretisme antara agama Islam dan kebudayaan Jawa 
“kawin” menjadi satu dan diekspresikan melalui kesenian kentrung. Bagi masyarakat Ngasem, seni kentrung ini 
tidak hanya sekedar media entertaint, tetapi lebih pada penghayatan pada nilai-nilai yang disampaikan dalam 
kesenian ini. Karena itulah, kesenian kentrung ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesenian yang tidak hanya 
mengekspresikan nilai-nilai semata, namun lebih pada ekspresi karakter masyarakat yang dicita-citakan oleh 
masyarakat Ngasem ini.  

2. Nilai-nilai yang Diekspresikan dalam Seni Kentrung 

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai nilai-nilai yang diekspresikan dalam seni kentrung ini, 
terlebih dahulu akan disajikan sebuah bagan yang dapat memudahkan untuk melakukan pembahasan terhadap 
fenomena ini. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nilai-nilai yang diekspresikan dalam kesenian kentrung ini antara lain adalah (1) ekspresi religius atau 
terkait dengan agama dan kepercayaan masyarakat, (2) ekspresi musikalitas, dan (3) ekspresi budaya tutur yang 
lebih menitikberatkan pada kreativitas seniman dalam hal ini kemampuan dalang untuk menyampaikan isi cerita 
kentrung  yang berisi cerita, pantun, dan style musikalitas kentrung. Ketiga hal inilah yang akan menjadi 
pembahasan pada bagian ini untuk menggali keberadaan nilai dan konsep sabar lan narimo yang menjadi 
konsep kehidupan orang-orang kuna di Desa Ngasem, Batealit, Jepara.   

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk ekspresi yang tercermin dalam seni kentrung 
ini, akan dibahas terlebih dahulu mengenai cikal-bakal atau sedikit sejarah kesenian kentrung yang dilandaskan 
pada cerita Syeh Jondang. Sejarah kesenian kentrung di Jepara ini, tumbuh dalam ingatan masyarakat dari 
sebuah Legenda yang mengisahkan perjalanan hidup Abdul Aziz atau Syeh Jondang. Baru beberapa tahun 
belakangan ini, legenda tersebut dituliskan oleh sekelompok masyarakat di wilayah Desa Jondang, Kecamatan 

Bagan 2. Bentuk ekspresi dan fungsi seni dalam seni kentrung yang diyakini mengandung nilai-nilai 
kehidupan orang-orang sukêr  (skema oleh penulis). 

Seni Kentrung 

Ekspresi Religi & 
Kepercayaan 

Ekspresi Humor & 
Kejenakaan 

Ekspresi Musik 

Syair dan Pantun 

Seni Sebagai 
Tuntunan 

Seni Sebagai 
Tontonan 



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

27 
 

Bugel, Jepara yang mengaku keturunan dari Syeh Jondang28, yang kemudian dipasang di Masjid Desa Jondang 
agar dapat diketahui oleh segenap masyarakat, dan juga menjadi pedoman atau acuan dalang kentrung dalam 
menceritakan perjalanan hidup Syeh Jondang dalam pertunjukannya. Akhirnya teks yang dituliskan oleh 
masyarakat Jondang itulah juga menjadi acuan bagi peneliti pada kegiatan ini, dan mencoba untuk melakukan 
crosscheck informasi tersebut dengan para dalang kentrung. 

Menurut penuturan Karisan dan Suparmo, legenda atau cerita Syeh Jondang ini mengisahkan 
perjalanan hidup dan cinta dari Abdul Aziz seorang ulama dari Baghdad yang berguru dan memperdalam ilmu 
agama Islam di Jawa. Berikut sari pati dari cerita Syeh Jondang sampai pada awal mula kesenian kentrung itu 
terkait dalam kehidupan masyarakat Jepara29. 

Abdul Aziz melakukan perjalanan ke Jawa dan akhirnya singgah di pondok (pesantren) milik Sunan 
Muria salah satu anggota Wali Sanga, ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pada saat proses 
pembelajaran di pondok Sunan Muria tersebut, hati Abdul Aziz tertambat pada salah seorang murid 
Sunan Muria yakni Dewi Rara Kuning. Dewi Rara Kuning adalah seorang murid yang berasal dari 
Kerajaan Mataram yang juga berguru dan memperdalam ilmu agama Islam di pondok Sunan Muria. 
Tampaknya Sunan Muria memahami maksud dari muridnya tersebut, dan akhirnya Abdul Aziz dan 
Dewi Rara Kuning dinikahkan dan mereka menetap di pondok Sunan Muria tersebut.  
Abdul Aziz kemudian mendapat perintah dari Sunan Muria untuk memperluas dakwahnya ke wilayah 
Jondang di sisi timur Jepara, tentunya ia harus membuka lahan, kemudian mendirikan tempat 
pendidikan dan ibadah, serta membuka pekerjaan seperti pertanian dan lain sebagainya, sedangkan 
istrinya Dewi Rara Kuning tetap tinggal di pondok Sunan Muria. Ketika melakukan pekerjaan, pikiran 
Abdul Aziz selalu teringat akan paras cantik wajah istrinya. Akhirnya pada setiap sore, ia pulang 
kembali ke pondok untuk bertemu dengan istrinya dan setiap pagi ia kembali berangkat bekerja ke 
Jondang. Melihat hal itu, Dewi Rara Kuning merasa iba dengan suaminya, dan ada rasa ketakutan 
kepada Sunan Muria jika nantinya pekerjaan sang suami tidak kunjung selesai karena setiap hari harus 
pulang ke Jondang. Akhirnya, atas restu dari Sunan Muria, Dewi Rara Kuning meminta suaminya 
untuk melukiskan wajahnya di sebuah batu gilang, dan batu tersebut dibawa dan diletakkan di tempat 
Abdul Aziz bekerja, dan jika teringat wajah istrinya, cukup melihat batu tersebut, rasa rindunya akan 
terobati.  

Akan tetapi, sesampainya di tempat bekerja batu gilang yang ia bawa, terbang terhempas oleh angin 
ribut dan hilang entah kemana, konon ceritanya Dewi Rara Kuning juga turut menghilang dari pondok. 
Karena itulah, Abdul Aziz memutuskan untuk kembali ke  pondok Sunan Muria dan memohon 
pertimbangan sang guru. Sunan Muria memerintahkan Abdul Aziz untuk mencari istrinya dengan 
media atau sarana mbarang kentrung (mengamen dengan menggunakan kentrung).  

Ada sebuah kerajaan besar di Teluk Awur, dengan rajanya yang masih perjaka bernama Ratu Jaka. 
Suatu malam, sang raja bermimpi bertemu wanita yang cantik jelita dan menjadi istrinya. Kemudian 
memerintahkan sang patih untuk mencari gadis cantik tersebut dan juga menggambarkan ciri-cirinya. 
Sang patih berangkat melaksanakan perintah dari raja untuk mencari putri yang dimaksud. Setibanya di 
tengah jalan, patih melihat ada seonggok batu gilang yang di atasnya terlukis wajah cantik seorang 
putri dan secara kebetulan ciri-cirinya sama dengan apa yang disampaikan oleh sang raja. Keajaiban 
terjadi ketika batu itu dibelah, muncullah putri cantik yang tidak lain adalah Dewi Rara Kuning, istri 
dari Abdul Aziz yang hilang. Sang putri kemudian dibawa ke kerajaan Teluk Awur untuk diserahkan 
kepada Ratu Jaka. Ratu Jaka terkejut dan sangat bahagia karena seolah impiannya menjadi kenyataan, 
dan kemudian ia meminang Dewi Rara Kuning. Menyadari sudah bersuami, Dewi Rara Kuning 
sebenarnya menolak, tetapi karena ia tidak berani mengungkapkannya dengan lugas, akhirnya 
mengajukan sebuah persyaratan yang cukup berat dan sangat tidak mungkin terjadi. Persyaratan yang 
diajukan adalah meminta seekor bukur (sejenis kerang laut) yang dapat menari di atas meja, jika sang 
raja menemukannya, ia sanggup untuk menjadi istrinya.  

Karena dorongan perasaan cinta yang sangat besar, sang rajapun menyetujui permintaan Rara Kuning. 
Iapun menanggalkan busana raja untuk mengenakan busana rakyat biasa dan menyerahkan 
pemerintahan kepada patihnya. Ratu Jaka yang sudah berganti busana, kemudian masuk ke laut untuk 
mencari bukur sebagaimana yang dimaksud oleh Rara Kuning.  

                                                           
28 Nama Desa Jondang ini diambil dari nama sebutan Abdul Aziz yakni Syeh Jondang. Di desa inilah, Syeh 

Jondang hidup dan menyebarkan ilmu agama Islam hingga wafat dan dimakamkan. 
29 Informasi mengenai cerita Syeh Jondang ini dihimpun dari dua orang informan dalam kurun waktu yang 

berbeda-beda. Penggalian data pada Karisan dilangsungkan tanggal 9-15 Februari 2011 dan pada tanggal 9 Nopember 2011, 
sedangkan Suparmo baru dilakukan pada tanggal 8-9 Desember 2011. Tujuannya bukan untuk membandingkan dan mencari 
kesalahan informasi dari dua informan yang berbeda, namun justru informasi yang dihimpun dapat saling memperkuat 
informasi lainnya.  
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Untuk sementara waktu sampai sang Raja kembali, Rara Kuning tinggal di Taman Sari Teluk Awur. 
Suatu ketika, ia mendengar suara orang yang mbarang kentrung. Pada saat diperhatikan syair-syair 
yang dilantunkan si pengamen, adalah kepedihan hati seorang laki-laki yang mencari istrinya yang 
hilang. Dalam syair tersebut, dinyatakan dengan jelas bahwa wajah istrinya yang digambar di batu 
gilang itu terbang terbawa angin, dan ternyata istrinyapun juga hilang. Rara Kuning terhenyak dan 
memastikan bahwa itu adalah suaminya Abdul Aziz yang mencari keberadaan dirinya. Ia 
memerintahkan sang patih untuk membawa masuk orang yang mbarang kentrung tadi ke Taman Sari 
dengan alasan, Rara Kuning ingin sekali menanggap kentrung sebagai penghibur hati. Ketika 
dipersilakan masuk Abdul Aziz dan Rara Kuning akhirnya bertemu kembali di Taman Sari dan mereka 
saling melepas rindu dan menceritakan pengalaman selama masa pencariannya.  

Rara Kuning kemudian meminta suaminya untuk segera mengenakan busana Ratu Jaka dan berpura-
pura menjadi raja di Teluk Awur. Suaminya setuju dan pakaian raja pun dikenakannya, kemudian ia 
memerintahkan patih dan seluruh prajurit yang ada untuk membunuh setiap orang yang keluar dari laut 
dan membawa bukur. Patih dan prajuritpun menjalankan perintah raja dan menanti di pinggiran pantai, 
sampai keluarnya seseorang yang membawa bukur. Suatu ketika, Ratu Jaka yang merasa kesulitan 
mencari bukur, akhirnya menyerah dan muncul ke permukaan. Sesampainya di daratan bukan 
sambutan yang diperoleh namun serangan dari patih dan prajurit Teluk Awur yang sebenarnya 
merupakan bawahannya. Akhirnya Ratu Jaka dan seluruh bala tentaranya terlibat peperangan dan 
semuanya terbunuh.  

Pada akhir cerita ini, dikisahkan Abdul Aziz tidak bersedia untuk menjadi raja di Teluk Awur dan 
kembali ke Jondang untuk melaksanakan tugas sebagai ulama atau pendakwah Islam, sedangkan Rara Kuning 
lebih memilih untuk menjadi pendakwah di wilayah Teluk Awur. Sampai akhirnya mereka berdua wafat dan 
dimakamkan di masing-masing tempat di mana mereka mendakwahkan agama Islam di wilayah Jepara ini30. 
Sebagai penciri dan memperkuat posisi kentrung di wilayah Jondang, di atas makam Syeh Jondang atau Syeh 
Abdul Aziz ini dilukiskan sebuah kentrung. 

Cerita Syeh Jondang ini, menurut Suparmo dan Karisan tidak sembarang waktu dan sembarang tempat 
dapat dipentaskan. Cerita atau lakon Syeh Jondang ini hanya dipentaskan setahun sekali dan bertepatan dengan 
tirakatan peringatan khaul  atau hari meninggalnya Syeh Jondang yang jatuh pada tanggal 13 Muharram (13 
Sura) setiap tahunnya, dan bertempat di pelataran masjid atau makam Syeh Jondang. Hal ini menjadi keyakinan 
yang kolektif (konvensi) dari masyarakat Jondang dan dalang kentrung di Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Suasana ziarah makam Dewi Rara Kuning di Desa Teluk Awur, Jepara. (Foto: Rhona Halidian Irsyad & Bondet 

Wrahatnala 9 Desember 2011) 

                                                           
30 Peringatan khaul atau hari di mana wafatnya Syeh Jondang ini diperingati pada setiap tanggal 13 Muharram 

setiap tahunnya. Rangkaian acaranya diawali dari (1) penyerahan sedekah bumi dari Desa Jondang ke Desa Teluk Awur 
(petilasan dan makam Dewi Rara Kuning), penyerahan sedekah bumi ini sebenarnya merupakan simbolisasi dari 
permohonan izin Syeh Jondang kepada istrinya Dewi Rara Kuning untuk menggelar acara ini, (2) Sehari sebelum peringatan 
khaul  ini, diadakan acara tahlil dan wanakiban (doa disertai puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW) di makam Dewi 
Rara Kuning di Desa Teluk Awur. Menariknya, masyarakat yang mendatangi acara tersebut tidak hanya dari Teluk Awur 
dan Jondang saja, namun dari desa lain di wilayah Jepara juga hadir, dan bahkan dari luar kota. Ketika peneliti lakukan 
crosscheck kepada para pendatang tersebut, ternyata mereka-mereka itu berasal dari wilayah Bugel, Jondang, Teluk Awur, 
dan beberapa wilayah di Jepara, hanya saja saat ini sudah bekerja dan berdomisili di luar kota, seperti Demak, Blora, 
Rembang, Purwodadi, Cepu, dan Bojonegoro; (3) malam tirakatan yang digelar di makam dan masjid Desa Jondang dengan 
acara yang kurang lebih sama dengan di Teluk Awur, yakni tahlil dan wanakiban di makam Syeh Jondang, baru setelah itu 
berakhir digelar kesenian kentrung di pelataran makam atau serambi masjid; (4) puncak acara biasanya digelar pengajian dan 
tahlil bersama di depan Masjid Desa Jondang, pada acara ini, giliran Desa Teluk Awur yang mengirimkan sedekah bumi ke 
Jondang. (Sumber catatan lapangan Bondet Wrahatnala tanggal 8-9 Desember 2011) 
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Gambar 2. Suasana tahlilan malam tirakatan khaul Syeh Jondang di makamnya Desa Jondang, Bugel, Jepara. (Foto: Rhona 
Halidian Irsyad & Bondet Wrahatnala 9 Desember 2011) 

Cerita di atas, dipahami dan diyakini oleh masyarakat Jepara dan dalang kentrung sebagai asal-mula 
kesenian kentrung di wilayah Jepara. Karena itulah, cerita inipun disebut juga dengan Babad Jondhang. Dari 
cerita itulah, kemudian masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada penyebaran agama Islam di wilayah 
Jepara ini, menganggap bahwa sebenarnya penyebaran agama Islam juga dapat dilakukan dengan melalui media 
kesenian dalam hal ini kentrung.  

Di sisi yang lain, diyakini ada sekelompok murid Syeh Jondang yang masih menginginkan dakwah 
Islam dengan media kentrung ini diteruskan kepada para pewarisnya. Salah satunya berkembang di wilayah 
Ngasem dan melahirkan tokoh pewaris kesenian kentrung seperti Sumo Sukir (Suthil), Subari, Kamsi, Karisan, 
Suparmo, dan Madi. Hal itulah yang membuktikan bahwa cikal bakal kentrung di Jepara itu justru ada di 
wilayah Ngasem dan bukan di Jondang. Hal ini disebabkan, karena di wilayah Desa Ngasemlah, kentrung 
dipelajari dan terus dikembangkan sebagai media dakwah agama dan juga tuntunan mengenai kehidupan 
sebagaimana tercermin dalam lakon-lakon yang dipertunjukkan.  

a. Ekspresi Religius Masyarakat yang Tergambar dalam Seni Kentrung 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwasannya pemahaman cerita Syeh Jondang yang diyakini 
sebagai sejarah kentrung di wilayah Jepara, semakin tampak bahwa sebenarnya kesenian kentrung ini memang 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Islam dan budaya masyarakatnya. Dengan kata lain, dalam seni kentrung 
sebenarnya telah terjadi sebuah sinkretisme antara budaya Jawa dan Islam.  

Sinkretisme yang terjadi dalam kesenian kentrung ini terjadi karena kehidupan Islam yang berkembang 
pada zaman wali songo, pada kenyataannya harus berhadapan dengan masyarakat yang telah memiliki 
keyakinan kuat pada tradisi Jawa. Karena itulah, metode dakwah yang digunakan oleh para wali tidak serta 
merta harus memaksakan apa yang ada dalam syariat, namun justru lebih memanfaatkan apa yang telah ada dan 
dimiliki oleh masyarakat yang dituju dalam hal ini adalah kebudayaan dan keyakinan mereka. Terbukti apa yang 
dilakukan oleh para wali di Jawa ini justru berhasil dan banyak sekali melahirkan kesenian-kesenian bergenre 
Islami meskipun dibalut dengan nuansa Jawa yang kental seperti kentrung, rodatan, berjanjen, jidoran, dan 
bentuk-bentuk kesenian yang lainnya. 

Hal tersebut terjadi, karena sebagian besar agama Islam mendominasi sistem religi di wilayah Ngasem 
khususnya dan Jepara pada umumnya. Ini terlihat dari banyaknya pondok pesantren dan juga masjid-masjid 
besar yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Namun demikian, sistem religi Islam yang berkembang 
di wilayah Jepara pada umumnya ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat Jawa yang kuat. Hal ini 
juga tampak pada ritual-ritual yang dilaksanakan secara rutin seperti sedekah bumi, sesajen pada saat tahlil di 
makam, percaya pada hari-hari tertentu yang dianggap “keramat” karena terkait dengan akal bakal 
(leluhur/nenek moyang) desa masing-masing, dan bentuk ritual lainnya yang terkait dengan kepercayaan adat 
istiadat setempat. Ini menunjukkan pula hubungan antara Islam dan adat Jawa berlangsung secara sinkretis dan 
harmonis, tanpa mengurangi makna, nilai dan ajaran yang kental dari masing-masing unsur.  

Sebagai contohnya, seni kentrung yang dibahas pada penelitian ini. Bentuk kesenian ini menggunakan 
idiom-idiom sebagai perwakilan identitas dua unsur penting tersebut. Idiom tersebut sebenarnya jika 
diperhatikan sangat tampak pada syair dan juga pantun yang ada dalam kesenian kentrung itu sendiri. Syair pada 
bagian awal dan akhir selalu berisi doa dan permohonan kepada Tuhan agar pertunjukan lancar, serta semua 
penonton, penanggap, dan yang berkepentingan dalam konteks pertunjukan waktu itu dapat memperoleh 
keselamatan dan tercapai semua tujuannya. Di samping itu doa permohonan ini juga disampaikan kepada akal 
bakal (leluhur desa) yang diyakini sebagai pundhen yang juga wajib untuk dihormati dan dimintai izinnya dalam 
segala hal.  
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Hal lain yang menarik dan patut untuk menjadi pembahasan pada bagian ini adalah pada pengucapan syair 
dalam kesenian kentrung. Pengucapan yang digunakan pada kesenian kentrung menggunakan pengucapan Jawa 
atau Jawa Kuna atau kawi. Padahal sebenarnya, sumber dari penceritaan kentrung ini adalah kitab yang 
bertuliskan arab. Hanya saja, untuk penyampaiannya atau pelafalannya tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai 
media tutur. Orang zaman dahulu (tidak hanya terjadi pada kasus kentrung), ketika membaca kitab yang 
bertuliskan arab gundul/pegon31, pelafalan atau pelaguannya menggunakan nuansa tembang Jawa. Bahkan 
dalam perkembangannya di Pondok-pondok pesantren modern (di Jawa) pun, para santri dituntut untuk dapat 
membaca kitab Al-Quran dengan huruf arab gundul dan diartikan secara cepat dengan bahasa Jawa32.  

Wujud sinkretisme budaya antara Islam dan Jawa ini, jika dilihat dari unsur pertunjukan akan tampak 
sekali pada teks dan juga syair yang disampaikan dalam sajian kesenian kentrung. Ada porsi untuk dakwah dan 
tatanan keagamaan yang hendak disampaikan seperti doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di samping itu 
porsi tuntunan kehidupan masyarakat dalam tatanan kehidupan orang Jawa (yang diyakini bersumber pada kitab 
Lokayanti) pun juga pasti disampaikan. Sebagaimana contohnya pada teks berikut.  

Muji syukur Allah Ingkang Moho Agung, Ingkang paring kaleresan lan pitulung. Hijrah Rasul 
sangking Mekkah ing Madinah, wulan Syuro umat Islam sami bingah. Sholat salam kunjuk Nabi 
Muhammadin lan Shohabat Anshor tuwin Muhajirin. Ugi kunjuk dateng sedaya Auliyak kang 
berjuang pada santri lan ulamak33.  
(Puji syukur Allah Yang Maha Besar, Yang melimpahkan kebenaran dan pertolongan. Hijrah 
Rasul dari Mekkah ke Madinah di bulan Muhharam umat Islam sangat berbahagia. Sholawat dan 
salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan sahabat Anshor dan Muhajirin. Juga 
kepada semua Auliya (pahlawan dan pemimpin Islam) yang berjuang sebagaimana santri dan 
ulama).  

Teks tersebut dituliskan pada bagian awal cerita yang sebenarnya berfungsi untuk doa dan syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, serta berisi pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Ini 
sebenarnya tatanan yang ada dalam Islam untuk senantiasa harus dilakukan oleh umatnya ketika akan 
melakukan segala hal yang ada di dunia ini.  

Kemudian untuk porsi tatanan yang ada pada kehidupan masyarakat Jawa pada sumber teks yang sama 
dapat dilihat pada contoh berikut.  

Sirno ilang ingkang salah pada seleh, lambangipun bubur abang bubur puteh. Gih puniki 
lelampahing wali luhur, sabar nrima sapa salah dadi lebur. Wani ngalah iku luhur wekasane, 
madep mantep marang gusti pangerane34. 
(Hilang musnah yang salah akan ditunjukkan, lambangnya bubur merah bubur putih. Inilah 
perjalanan wali luhur, sabar menerima siapa yang bersalah akan dilebur. Berani mengalah itu 
tinggi derajatnya, menghadap mantap kepada Tuhan). 

Tuntunan kehidupan orang Jawa yang sangat populer adalah sabar lan narimo, wani ngalah luhur 
wekasane, dan sapa salah seleh, itulah yang tampak pada teks yang tersebut di atas. Tuntunan ini secara umum 
dipahami dan diyakini oleh seluruh orang Jawa bahwa orang yang sabar dan menerima semua pemberian Tuhan 
pasti akan menuainya kelak di kemudian hari. Kemudian tatanan lainnya adalah lebih baik mengalah karena 
Tuhan menjanjikan akan menaikkan derajat orang-orang yang mau mengalah untuk menghindari perselisihan. 
Serta tata nilai lainnya adalah barang siapa yang bersalah pasti suatu saat akan ditunjukkan dan mendapatkan 
balasan yang setimpal dengan perbuatannya.  

Apabila ditilik kedua tata nilai yang bersinkretisme ini, seolah keduanya ini merupakan tuntunan atau 
tata nilai untuk manusia agar senantiasa untuk berdoa dan tunduk kepada perintah Tuhan. Dan semuanya ini 
baik dalam tatanan agama maupun tatanan kehidupan orang Jawa yang termaktub dalam Kitab Lokayanti, arah 
dan tujuannya adalah sama yakni untuk kehidupan yang lebih baik dan bahagia di dunia dan akhirat. 

 
 

                                                           
31 Kitab Al-Quran yang huruf-hurufnya tidak menggunakan sandangan atau penanda yang menunjukkan cara 

membaca seperti panjang-pendek, ketentuan vokal dan konsonan, berhenti, dan lain sebagainya. Kitab ini disebut juga 
dengan kitab kuning. 

32 Wawancara dengan Agus Bahruddin, warga Colomadu, Karanganyar yang merupakan alumnus pondok 
pesantren di beberapa tempat di Jawa Timur, salah satunya pernah belajar di Pondok Pesantren Gontor, dan Tebu Ireng 
Jombang. Ia berpendapat bahwa dengan menterjemahkan dalam bahasa Jawa akan lebih cepat dan mudah untuk memahami 
dan juga mudah untuk disampaikan kepada orang lain, dan tentunya orang Jawa. Kalaupun sampai ada orang luar Jawa yang 
mendengarkan, dapat juga dengan mudah ditransliterasi dalam bahasa Indonesia.  

33 Sumber salinan cerita Syeh Jondang  yang telah diketik ulang dan telah direpro. 
34Sumber salinan cerita Syeh Jondang  yang telah diketik ulang dan telah direpro. 
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b. Ekspresi Cerita yang Musikal 

Sebagaimana dikatakan sejak awal, bahwa seni kentrung adalah bentuk seni tutur yang musikal. 
Artinya kesenian ini sebenarnya termasuk dalam genre seni tutur lisan yang dibalut dengan alunan musikal yang 
sangat sederhana, yang “hanya” melibatkan dua buah instrumen pokok dan utama yakni kentrung (sejenis 
trebang yang di sisi luarnya diberi kecrèk) dan ketipung (sejenis kentrung yang berukuran lebih kecil).  

Musik yang dimunculkan dari instrumen kentrung dan ketipung, memiliki peran atraktif yang 
menekankan peranannya sebagai oranamen ilustratif auditif dalam kegiatan bercerita. Peran atraktif yang 
dimaksud adalah adanya komunikasi interaktif antara peristiwa-peristiwa tertentu dalam cerita. Terkadang suara 
kentrung tiba-tiba menghentak ketika ada peristiwa cerita yang mengagetkan. Terkadang pula dalang 
memainkan pola pukulan variatif yang spontan ketika merespon bagian-bagian cerita yang bersifat emosional 
seperti menegangkan, menyedihkan, gembira, marah, dan lain sebagainya. 

Walaupun menampilkan musik yang minim instrumen, dan mengetengahkan pola-pola ritme 
sederhana, tetapi karena sentuhan dalang, peran-peran atraktif dan variatif dari permainan kentrung menjadi 
salah satu faktor pemicu munculnya ekspresi kejenakaan dalam sebuah sajian cerita. Selain di dalam perjalanan 
bercerita, peranan di atas juga terdapat pada elemen lagu. Misalnya pada bagian berbalas pantun, dalam porsi 
peranan ini kontur lagu berpantun terlibat sebagai faktor vital penciptaan suasana pertunjukan. Karena ulah-ulah 
musikal yang spontan dan mengejutkan terkadang menjadi faktor pembentuk kejenakaan dan interaksi yang 
tercipta dalam pertunjukan.   

Dari ketiga elemen pertunjukan di atas sedikit banyak telah menunjukkan seperti apa suasana kesenian 
kentrung ketika disajikan. Elemen kejenakaan dan suasana interaktif dari pelaku pertunjukan, penonton, bahkan 
antar elemen pertunjukan (musik, cerita, dan pantun) menjadi bagian integral yang mewujudkan suasana 
pertunjukan. Kesenian kentrung adalah seni interaktif tergambar melalui interaksi dalang, panjak, dan sindhen, 
dan bagaimana seni membuka ruang interaksi dengan penonton. Elemen humor atau unsur kejenakaan yang 
dibangun melalui berbagai elemen pertunjukan merupakan motivasi (spirit) yang sangat berperan mencairkan 
suasana dan membuka peluang terjadinya partisipasi antara berbagai pihak yang terlibat ketika pertunjukan. 
Bukan tidak mungkin bahwa, situasi pertunjukan yang tergambar tersebut merupakan sebuah pengulangan atas 
pengalaman dan situasi dalam hidup masyarakat pendukung kesenian.  

 Musik dalam seni kentrung merupakan elemen yang dirasa sangat penting. Selain sebagai elemen 
auditif ilustratif yang membangun suasana cerita, turut mempertegas sekat dan penekanan-penekanan peristiwa 
dalam cerita, ritme musik juga menjadi panduan gaya ungkap penutur yang sangat musikal. Penegasan bahwa 
unsur musik penting sebagai elemen estetis seni tutur ini tampak pada bagaimana seni ini dinamakan oleh 
masyarakat pemiliknya. Kata Kentrung (sebagai nama dari kesenian ini) diambil dari nama instrumen yang 
digunakan atau dimainkan oleh dalang. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Pelaku kesenian Kentrung, sisi kiri adalah dalang, tengah adalah sindhen, dan sisi kanan adalah panjak. (Foto: 
Zoel Mistortoify) 

Musik ritmik yang muncul dari permainan instrumen kentrung dan ketipung memiliki pola ritme pokok 
yang dimainkan dominan dalam perjalanan bercerita mulai awal hingga akhir cerita. Tidak banyak pola ritme 
yang digunakan, setidaknya hanya ada dua pola ritme dasar yang digunakan selama pertunjukan. Dua pola 
tersebut adalah (1) pola ritme untuk latar musik ketika dalang bercerita dan berpantun, dan (2) pola ritme 
sebagai latar pada nafas cerita (ketika dalang mengambil nafas, atau antara jeda-jeda antar kalimat saat dalang 
bercerita dan saat berbalas pantun) dan pada saat sajian lelagon.  

Selain dua pola ritme pokok di atas, terdapat pula pola ritme khusus pada permainan kentrung dan 
ketipung. Pola ritme tersebut dapat digolongkan sebagai pola ritme peralihan atau jembatan. Pola ritme 
peralihan peranannya sebagai penanda berakhirnya satu adegan cerita dalang yang disampaikan yang sekaligus 
menandai masuknya bagian parikan (atau berbalas pantun) maupun lelagon. Pola ritme peralihan ini cukup 
beragam. Karena cukup pendek durasinya (1-2 bar) dan sifatnya yang menyegarkan dan  mengejutkan, sehingga 
memungkinkan dalang untuk membuat variasi dan atraksi musikal yang mungkin spontan.   

Selain elemen musikal ritmis dari permainan instrumen kentrung dan ketipung, elemen melodis juga 
lekat dalam aktivitas bercerita dan berpantun. Selain bergulir terpandu pola rytme dari permainan instrumen 



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

32 
 

kentrung dan ketipung, aktivitas bercerita dan berpantun juga memiliki kontur melodi (permainan tinggi-rendah 
nada suara). Tidak terdapat pola melodi yang rumit di dalam sajian cerita maupun pantun. Kontur melodinya 
tidak terdapat loncatan nada yang drastis, melainkan langkah-langkah melodi yang berjalan antara perpindahan 
satu sampai dua nada. Bahkan, kebanyakan motif melodinya adalah satu nada yang berjalan mengikuti ritme, 
baru kemudian terdapat pemanjangan suku kata diakhir kalimat yang disertai dengan variasi cengkok-cengkok 
sederhana.  

Motif melodi dalam bercerita dan berpantun dalam kesenian Kentrung, terbingkai dalam laras slendro 
dan pelog seperti pada umumnya kesenian rakyat di Jawa. Tidak terdapat acuan khusus dalam penggunaan laras 
slendro maupun pelog seperti halnya pada pakeliran Wayang Kulit. Pelaku kesenian Kentrung (dalang, panjak, 
dan sinden) bebas menggunakan laras pada setiap bagian dalam penceritaan maupun penyajian pantun. 
Terkadang, dalam satu penceritaan adegan dalang bisa menggunakan laras slendro kemudian beralih ke pelog.  

c. Ekspresi Budaya Tutur sebagai Kebutuhan Estetis Masyarakat 

Sebagaimana telah disinggung pada beberapa bagian dalam penulisan ini, bahwasannya seni kentrung 
pada dasarnya adalah bentuk seni tutur atau lebih jauh lagi merupakan bentuk kesenian yang memperkuat locus 
budaya tutur di Jawa yang dibalut dengan pantun dan ilustrasi musik yang sangat sederhana. Apabila dikaji lebih 
mendalam ada beberapa unsur dalam seni tutur ini yang akan menarik untuk dibahas yakni (1) pantun, (2) 
ekspresi humor, dan tentunya (3) isi cerita. Ketiga hal ini terangkai menjadi satu dalam sebuah sajian seni 
kentrung. Hal yang utama sebenarnya adalah isi cerita yang kemudian dua hal yang lain adalah sebagai bagian 
yang juga tidak terpisahkan dari isi cerita. Dalam istilah barunya adalah sebagai asesoris atau ornamentasi 
cerita, yang sebenarnya justru itulah yang menjadi kebutuhan estetis dari penyaji dan juga audience. Setidaknya 
dua hal (yang untuk selanjutnya disebut sebagai ornamentasi cerita) ini dapat menjadi sebuah wahana untuk 
interaksi langsung antara dalang dengan para penontonnya dalam hal ini adalah masyarakat. Berikut penuturan 
Karisan sebagai dalang kentrung mengenai tiga elemen baku dalam seni kentrung ini.  

Wonten ing kentrung niki, ingkang baku pancen critane. Sedaya dalang apal ceritane, ning sing 
luwih sae malih menawi pantunipun menika nggih lucu mas. Pantun menika ingkang angel lan 
kudu digoleki piyambak kaliyan pengentrung. Saged ugi, pengentrung maen, trus pantun menika 
saged medal piyambak ningali sing nonton napa suasana ten panggung niku. Lah niku sing dadi 
ciri pengentrung siji lan sijine35.  
(Dalam kentrung ini, yang pokok memang jalan ceritanya. Semua dalang hafal ceritanya, tapi 
yang lebih bagus lagi kalau pantunnya juga lucu, mas. Pantun itu yang sulit dan harus dicari 
sendiri oleh pengentrung. Bisa juga, saat pengentrung main, pantun bisa secara spontan keluar 
dengan sendirinya melihat yang menonton atau suasana di panggung itu. Dan pantun itu yang 
menjadi ciri khas dari masing-masing pengentrung). 

Menurut masyarakat setempat, pantun memang menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu dalam setiap 
pertunjukan kentrung. Meskipun sebenarnya pantun bukan merupakan elemen pokok, namun secara sekunder 
pantun menyertai atau dapat dikatakan sebagai ornamentasi isi cerita dari pengentrung (dalang). Sebagaimana 
disampaikan oleh Karisan dalam penggalan wawancara di atas, bahwasannya kemunculan pantun itu bisa secara 
spontan melihat suasana dan kondisi lingkungan pementasan, termasuk di dalamnya adalah kondisi para 
penonton. Ketika pantun itu diposisikan dalam sebuah cerita, kemunculannya bisa sangat sporadis dan sangat 
bergantung pada kemampuan dalang untuk berkreasi dan menempatkan pantun tersebut, agar tetap terangkai 
dan tidak merusak alur cerita yang telah dibangun sejak awal. Menurut Karisan, peranan pantun dalam 
pertunjukan kentrung sebenarnya merupakan ornamen-ornamen penghias suasana. Tanpa pantun, penonton akan 
cepat bosan mendengarkan cerita dalang36.  

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila terkadang isi pantun yang disampaikan oleh dalang berbau 
atau lebih dekat pada motif sindiran. Hal ini memang terbukti sangat efektif untuk mencairkan suasana (ice 
breaking). Sindiran-sindiran yang dilakukan oleh dalang terinspirasi pada kejadian yang juga spontan saat itu 
terjadi, atau issue lokal yang sedang menjadi trend topic di daerah tempat dilangsungkannya pertunjukan atau 
bahkan kondisi masyarakat terkini. Pemecah suasana yang dinamakan pantun ini, ternyata justru menjadi hal 
yang sangat diharapkan oleh penonton ketika pertunjukan berlangsung. Hal ini terjadi karena, ketika pantun itu 
ada kaitannya dengan kelucuan-kelucuan atau perilaku-perilaku keseharian yang kebetulan disampaikan oleh 
dalang, akan muncul dialog-dialog yang langsung antara dalang dan penonton pada saat pertunjukan 
berlangsung. Berikut ini adalah contoh pantun dimaksud yang disajikan dalam pertunjukan kentrung lakon Juhar 
Manik, yang digelar pada tanggal 14 Februari 2011 di Ngasem, Batealit, Jepara.  

                                                           
35 Wawancara dengan Karisan tanggal 9 Desember 2011. 
36 Wawancara dengan Karisan tanggal 9 November 2011, di rumahnya Ngasem, Batealit, Jepara.  
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Nandur jagung dipangan uler, 
Aku ngentrung ndhok kene, anakku neng ngomah mlungker 
(Menanam jagung dimakan ulat, aku ngentrung di sini, anakku di rumah mendengkur) 
Karangpandan Tawangmangu, 
Tiwas dandan ra sida melu. 
(Karangpandan Tawangmangu, telanjur berhias tidak jadi ikut) 
Ngombe jamu beras kencur 
Bojoku lemu ngentekna kasur 
(Minum jamu beras kencur, istriku gemuk menghabiskan kasur) 
Bang biru ana ijone 
Jo diganggu ana bojone 
(Merah biru ada hijaunya, jangan diganggu ada suami/istrinya) 
Iwak bandeng coplok matane 
Tiwas mandeng ra ruh rasane 
(Ikan bandeng lepas matanya, telanjur memandang tidak tahu rasanya) 

 
Pantun-pantun tersebut, merupakan bentuk sindiran yang sangat spontanitas yang dimunculkan oleh 

dalang maupun panjak. Hal ini tidak lain sebenarnya untuk media komunikasi yang ingin juga dikembangkan 
oleh para pemain kentrung, dan biasanya bentuk-bentuk pantun seperti ini muncul pada pertengahan 
pertunjukan atau setelah 1-2 jam pertunjukan berlangsung. 

Selain sindiran, pantun-pantun yang disampaikan dalam kesenian Kentrung juga ada yang bermotif 
tuntunan. Sebuah tuntunan yang diwujudkan dari menunjukkan perilaku-perilaku yang mulia dalam hidup, 
mencontohkan dalam sebuah pantun tentang perilaku-perilaku baik dan buruk. Berikut adalah contoh-contoh 
pantun yang dikatakan sebagai tuntunan tentang perilaku-perilaku yang baik dan juga tuntunan untuk 
menghindari perilaku yang tidak baik.  

Lah kaya ngono, nglakoni sabar lawan narimo,  
Kembang dlimo merang teles 
Kapan narimo neng pondhokan, pangeran males. 
Lan kanggo conto lan tuladha ana pondhokan panggenanira 
(Dan seperti itu, melakukan sabar dan menerima 
Bunga delima, merang teles 
Barang siapa yang nrimo di pondok, Tuhan akan membalas. 
Dan menjadi contoh di pondok). 
Urang aring 
Kudu eling sing peparing 
(urang-aring, harus ingat pada Sang Pemberi). 
E e ela elo, aja dhemen dho ngapusi 
E e ela elo, cilakane ketemu mburi 
(E e ela elo, jangan suka berbohong, E e ela elo, akibatnya akan ada di masa berikutnya). 
Sebar godhong kara 
Kudu sabar lan narimo 
(Menyebar daun kara, harus sabar dan menerima). 

Kemunculan pantun yang mengagetkan penonton (dalam waktu yang tak terduga), ide-ide kreatif dalang 
untuk melakukan sindiran, atraksi saling berbalas pantun antara dalang, panjak (teman dalang dalam berbalas 
pantun), sindhen, dan bahkan penonton, ditambah dengan gaya pengungkapan pantun yang variatif dan kental 
dengan kesan jenaka, merupakan unsur-unsur yang mendudukan pantun sebagai elemen utama pembangun 
kesan humor dalam pertunjukan kentrung. Walaupun kedudukannya di dalam pertunjukan merupakan elemen 
pendukung suasana cerita, namun pantun juga memiliki muatan pesan-pesan penting terhadap penggambaran 
situasi kehidupan nyata atas masyarakat pendukungnya. 

Sebagai elemen utama dalam pertunjukan kentrung, cerita yang disajikan merupakan cerita-cerita penting 
dalam keyakinan masyarakat pendukung kesenian kentrung ini. Akan tetapi, meskipun penting gaya penyajian 
cerita ini tidak selalu disajikan dengan cara-cara yang formal, serius, dan resmi. Justru dalang dapat 
menggunakan gaya-gaya pengungkapan cerita yang lebih bersifat non formal dan terkadang menampilkan 
kejenakaan pantun atau dialog-dialog sebagai penekanan cerita yang dapat mengundang tawa penonton. Namun 
demikian, pada bagian-bagian tertentu memang perlu suasana yang serius misalnya pada doa pembuka dan atau 
doa penutup. 

Menurut Manggala dalam penelitian yang dilakukan di tahun 2011, narasi cerita Kentrung pada dasarnya 
memuat beberapa modus penceritaan, antara lain: memperkenalkan tokoh-tokoh yang muncul dalam adegan, 
menceritakan seting-seting dimana peristiwa dalam cerita itu terjadi, gambaran suasana emosional yang terjadi 
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di dalam setiap adegan, dan adanya dialog-dialog antar tokoh yang terjadi pada beberapa bagian adegan. Dalam 
beberapa modus penceritaan ini dalang berperan untuk membangkitkan imajinasi penonton dan eksotika cerita 
agar pendengar semakin tertarik untuk menyimaknya secara auditif. Oleh karena itu, kemampuan estetis dalang 
kentrung dipertaruhkan untuk membangkitkan hal-hal tersebut (Manggala, 2011:141).  

Cara-cara pengungkapan cerita ini memang melekat menjadi bagian estetis dari kesenian Kentrung. selain 
sebagai elemen penting untuk mengatasi kejenuhan karena durasi pertunjukan yang panjang ( ± 5 jam untuk 
setiap cerita), kejenakaan yang terkandung dalam sajian kesenian kentrung menumbuhkan kesan umum 
masyarakat tentang kesenian ini yaitu kesenian jenaka. 

 
C. PENUTUP 

Kesenian Kentrung yang secara esensial merupakan seni yang mengungkapkan cerita atau 
dongeng/mitos sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat pendukungnya, merupakan bagian dari 
pengekspresian masyarakat atas tutunan (pendidikan) dan penggambaran ciri hidup (pengesahan kebudayaan, 
pembenaran nilai-norma yang berlaku, solidaritas kolektif) mereka. Kesenian ini dapat berfungsi sebagai “alat” 
tranformasi kebudayaan tersebut bagi orang-orang kuna di Desa Ngasem. Proses-proses transformasi tersebut 
tentu dilakukan dengan cara-cara yang khas pula. Pementasan bagi masyarakat pendukung dan pelaku seni, 
bukan sekedar dimaknai sebagai wahana unjuk gigi atas kemampuan estetis pelakunya atau sekedar hiburan 
bagi masyarakat. Namun lebih dari itu, pentas kesenian kentrung merupakan momentum transformasi yang 
penting dalam mempertahankan atau legitimasi sebuah kebudayaan kuna, mempertebal integritas atau 
solidaritas kolektif oranag-orang kuna (suker), memberi arahan hidup, selain juga sebagai wahana hiburan 
masyarakat itu sendiri. 

Seni kentrung bagi orang-orang kuna menjadi bagian yang mungkin utama dalam hal keberlangsungan 
kehidupan meraka. Seni kentrung yang syarat nilai-nilai penting atas budaya kuna bisa dikatakan sebagai satu- 
satunya media untuk menjaga konsistensi budaya dalam komunitas yang dilakukan dalam aktivitas formal. 
Selebihnya proses transformasi budaya bisa terjadi setiap hari dalam aktivitas yang informal. Oleh karena itu 
keberadaan Karisan sebagai pelaku utama seni  kentrung menjadi sosok terdepan atas ketahanan budaya kuna 
bagi komunitas pemilik budaya ini.  

Selain sebagai jendela pandang untuk melihat jati diri, bagi orang-orang kuna, kesenian kentrung 
merupakan benteng pertahanan utama dalam menjaga konsistensi prinsip hidup mereka. Kesenian kentrung 
yang syarat nilai-nilai penting atas budaya kuna bisa dikatakan sebagai satu-satunya  media untuk menjaga 
konsistensi budaya dalam komunitas yang dilakukan dalam aktivitas formal (dalam hal ini pertunjukan). 
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KALONGKING 
(Sebuah Presentasi Garap Karya Berlatar Seni Pertunjukan Sandur Tuban) 

 
Oleh:  Joko Susilo 

 
Abstract 

 
Tumultuous sounds of excitement and joy that comes from the songs and chatter called senggakan sung 
by Panjak Hore has inspired to create a work based on the Sandur performing arts. It was created 
from the essence and a series of offerings that unfolded in the show of Sandur with an emphasis on the 
musical territory. So far it was a creation of musical performing art without abandoning the values 
contained in it, both in terms of ethics and aesthetics. Creation entitled KALONGKING  is expected to 
raise the passion of artistic life of the Tuban community, either by using and  maintaining the richness 
and wisdom of local culture.   

Keywords: Sandur, Creation, Musical 
 

 
A. Pendahuluan  

Sandur Tuban merupakan sebuah kesenian rakyat yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten 
Tuban. Sandur merupakan pertunjukan ritual sebagai ungkapan rasa syukur para petani atas hasil panen yang 
telah diraih sekaligus sebagai bentuk permohonan akan hasil panen yang lebih baik lagi pada musim tanam di 
tahun berikutnya. Masyarakat di Kabupaten Tuban mengakui bahwa Sandur merupakan kesenian paling khas 
yang mereka miliki (Wawancara dengan Sumardi, guru dan pemerhati Sandur).  Pertunjukan Sandur telah 
mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat pendukungnya untuk memahami dan menjalankan norma-
norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semua elemen-elemen yang dihadirkan dalam pertunjukan Sandur 
seakan sebagai cerminan dari apa yang dilakukan dalam bermasyarakat secara individu maupun kelompok.  

Pertunjukan Sandur merupakan sebuah pertunjukan yang unik, ceritanya berkisar pada kehidupan 
sehari-hari masyarakat petani yaitu seorang anak petani yang miskin kesana-kemari mencari pekerjaan 
(ngengeran). Pertunjukannya berlangsung semalam suntuk dengan pemusik berjumlah antara 25 sampai dengan 
30 orang terdiri dari kelompok vokalis yang disebut dengan Panjak Hore, dan seorang pemain kendang dan 
peniup Gong Bumbung. Dalam penyajiannya kelompok Panjak Hore memiliki peranan yang sangat dominan 
dalam memberikan gambaran dari tiap adegan yang diperankan oleh keempat tokoh Sandur yaitu Tangsil, 
Balong, Pethak dan Cawik. Gambaran dari bagian-bagian dalam pertunjukan tersebut diungkapkan melalui 
beragam tembang-tembang unik, yang dibawakan bergantian atau diseling senggak-an bersahut-sahutan yang 
juga disajikan dengan dinamis, hingga mampu menggema, terdengar sampai di desa-desa tetangga melalui 
celah-celah hutan dan relung-relung perbukitan.  

Kegiatan sesaji sebagai salah satu elemen selalu dilakukan oleh kelompok pendukung Sandur 
sebelum pertunjukan dan dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap keramat, memiliki tuah, serta dianggap 
memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup bagi masyarakat pendukungnya. Peristiwa tersebut 
merupakan cerminan dari bentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjalin 
hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Prosesi sesaji tersebut adalah sebagai bentuk ungkap untuk 
mengingat (Jawa: nyêtri) dan menghormati (Jawa: mêtri) atas kekuatan di luar diri manusia yang telah 
memberikan perlindungan dan daya hidup (Wawancara dengan Sumardi, Guru dan Pemerhati Sandur). 

Tergambar jelas pula dalam rangkaian cerita yang dibawakan oleh keempat tokoh Sandur (Balong, 
Pétak, Cawik, dan Tangsil) menyiratkan nilai-nilai kehidupan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Hubungan 
tersebut terjalin atas dasar kesadaran hidup bersama, sikap gotong royong, guyub-rukun saling menghormati, 
menyelesaikan permasalahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta keseimbangan dalam hubungan dengan 
kehidupan dunia dan akhirat. 

Hubungan-hubungan yang terjalin antara sesama maupun hubungan dengan alam salah satunya 
tergambar jelas dalam adegan Mantrèn-mantrènan. Adalah sajian dialog antara dua orang tokoh (Waker dan 
Mantri) yang materinya dibawakan dengan balutan humor (Wawancara dengan Sakrun, Pimpinan kelompok 
Sandur Rangga Budaya Kab. Tuban). Adegan yang disajikan pada bagian tengah tersebut mengusung materi 
yang bertemakan tentang pengamanan dan pelestarian hutan. Sebuah pesan penting yang agaknya sangat relevan 
dengan beberapa peristiwa yang acap kali  melanda negeri ini. Bencana banjir, tanah longsor, maupun bencana 
kekeringan yang datang setiap tahun, setiap saat, telah menjadi momok terbesar yang mengancam kehidupan 
masyarakat.  

Seperti halnya yang terjadi pada bentuk-bentuk kesenian atau seni pertunjukan rakyat di daerah-daerah 
lain, arus budaya global yang masuk di negeri ini tidak semua berdampak positif. Sebagian justru menggerus 
kehidupan dan eksistensi kesenian rakyat, menghambat perkembangannya atau bahkan membinasakan kesenian 
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tersebut. Pertunjukan Sandur pernah mengalami masa keemasan di era 1970 s/d 1980-an, dengan jumlah group 
atau kelompok Sandur yang secara kuantitas cukup membanggakan serta dengan frekuensi pementasan yang 
lumayan banyak.  

Namun dewasa ini kondisi kehidupan Sandur menjadi sangat memprihatinkan, bahkan dapat di sebutkan 
bahwa keberadaan Pertunjukan Sandur menuju ambang kepunahan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan 
kelompok Sandur yang tinggal satu kelompok saja yaitu Sandur Rangga Budaya yang berada di desa Randu 
Pokak, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Itupun tidak bisa dikatakan hidup karena sudah sangat jarang 
melakukan pementasan/pertunjukan, bahkan dalam jangka waktu satu tahun belum tentu melakukan 
pertunjukan. Dewasa ini pementasan sadur terjadi secara sporadis, itupun jauh dari sifat dan fungsi Sandur 
sebagai sebuah pertunjukan ritual namun lebih kepada kepentingan penelitian dari mahasiswa yang sedang 
melaksanakan tugas kuliah, pendokumentasian yang dilakukan oleh instansi-instansi tertentu maupun 
pementasan dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan kesenian.         

Kondisi demikian tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat nilai-nilai yang terkandung 
dalam pertunjukan Sandur sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat menjadi filter atau benteng pertahanan 
terakhir dari pengaruh negatif budaya global yang akan menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nilai-
nilai tersebut salah misalnya tersirat dari adegan pembukaan selubung muka hingga adegan selanjutnya, yakni 
adegan bancik endok atau menginjak telur, bancik kendi, bancik dengkul, dan adegan bancik pundak. Syair 
dalam tembang-tembang yang disajikan oleh Panjak Hore merupakan simbol-simbol perjalanan hidup manusia 
dimulai dari lahir sampai akhirnya kembali ke Sang Khaliq.  

Peran dominan dan ke-khasan yang dimiliki oleh Panjak Hore membuka ruang inspirasi bagi penulis 
untuk menuangkan gagasan ke dalam sebuah komposisi musik. Kekuatan musik vokal yang menyajikan 
beragam tembang-tembang yang menandai segala bentuk aktivitas pertunjukan yang diperankan oleh keempat 
tokoh Sandur tersebut menjadi acuan dasar dalam pengolahan material garap pada komposisi musik dengan 
judul Kalongking ini. Komposisi musik yang mengacu pada materi dasar tembang-tembang Sandur tersebut 
pada proses penggarapannya sangat pasti dibutuhkan pemikiran dan tindakan kreatif untuk mendapatkan sebuah 
komposisi musik yang diharapkan memiliki nilai baru. 

Kalong atau Kalongking dalam Bausastra Jawa-Indonesia Jilid 2 oleh S. Prawira Admadja memiliki 
arti Keluang atau Kelelawar besar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke dua terbitan Balai Pustaka 
menyebutkan bahwa kata Kalongking adalah Kelelawar besar (Pterocarpus Edulis) yang makan buah-buahan 
pada waktu malam, sedangkan ketika siang hari tidur dengan menggantungkan diri pada dahan kayu. 

Hubungannya dengan judul dalam kekaryaan ini kata Kalongking dipenggal menjadi dua buah bagian 
yaitu dari kata Kalong dan Aking. Kalong adalah hewan serupa Kelelawar namun berukuran besar. Dalam 
pertunjukan Sandur hewan Kalong menjadi simbol dari adegan puncak yang disebut dengan kalongkingan atau 
bandulan. Sedangkan Aking dalam Bahasa Indonesia berarti kering. Kalong-Aking (Kalong kering), dapat 
dipahami sebagai Kalong yang sudah mati. Apabila dihubungkan dengan fase terakhir pertunjukan Sandur, 
peristiwa kalongkingan atau bandulan sebagai simbol dari proses menuju kesempurnaan yaitu akhir perjalanan 
manusia yang telah mencapai puncak hidupnya, yakni kembali ke ‘Atas’, kembali ke Tuhan atau meninggal 
dunia.      

 
B.      Gagasan Garap Karya  

Seluruh rangkaian adegan dalam pertunjukan Sandur, sarat dengan ajaran filsafat hidup manusia. 
Misalnya yang tersirat dari mulai adegan pembukaan selubung muka hingga adegan selanjutnya, yakni adegan 
bancik endog atau menginjak telur, bancik kendi, bancik dengkul, dan adegan bancik pundak. Bancik Endhog 
(menginjak telor) sebagai penggambaran dari proses awal kelahiran anak manusia ke dunia. Meski proses ini 
hanya fase awal dari sejarah manusia, namun menjadi fase terpenting, sebab sekaligus merupakan barometer 
sukses tidaknya manusia meraih masa depannya kelak. Oleh karenanya dalam fase awal, bayi perlu 
diperkenalkan lingkungan dan tauladan hidup yang baik. 

 Fase kedua dinamakan bancik kendi yang menggambarkan masa kanak-kanak. Dilanjutkan dengan 
adegan bancik dengkul, sebuah fase dimana anak mulai memasuki era pancaroba. Dunia yang ditapakinya juga 
mulai berbeda dan lebih tinggi dibanding masa sebelumnya. Dalam masa ini anak perlu dibekali ajaran tata 
krama dan keterampilan memadai, sehingga ketika ia menanjak ke fase bancik pundak, yakni sebuah era ketika 
manusia berada di puncak kesuksesan. Dimana harta dan kekuasaan berada digenggamannya,maka manusia 
diharapkan tetap rendah hati, tidak sombong dan tidak pula lupa daratan. 

Cerita inti dari pertunjukan Sandur yaitu mengisahkan perjalanan dari keempat tokoh (Balong, Cawik, 
Pethak dan Tangsil) dalam menapaki kehidupan untuk menggapai cita-cita hidupnya. Perjalanan dalam 
mengarungi kehidupan dijalani dengan  perjuangan yang tidak mudah, ngenger atau mengabdi kepada seseorang 
demi mendapatkan pekerjaan. Segala suka, duka dan derita tergambar jelas dalam rangkaian pertunjukan Sandur 
tersebut.  
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Puncak dari pertunjukan Sandur disebut dengan Kalongkingan atau bandulan, yaitu saat salah satu 
tokoh Sandur   yang dalam keadaan tidak sadar (trance) memanjat tali  untuk  ‘berakrobat’ dengan  mengepak-
epakkan tangannya, layaknya seekor kelelawar besar sedang terbang. Adegan kalongan merupakan metafor dari 
akhir tujuan hidup, puncak perjalanan manusia. 

Berbagai nilai-nilai kehidupan yang disajikan melalui pertunjukan Sandur tersebut  akan diekspresikan 
dalam penggarapan bermacam suasana dengan diungkapkan dalam sebuah komposisi musik yang berjudul 
Kalongking. Nuansa yang muncul dari berbagai aktifitas keempat tokoh dalam pertunjukan Sandur untuk 
menuju proses Kalongan, sebagai acuan dalam proses garap utamanya dalam pembentukan strutur dan 
dinamikanya.  
 
C.    Materi  Garap Karya   

Materi garap dalam karya ini berlatar tembang-tembang yang dibawakan oleh para pemusik Sandur 
yang disebut dengan Panjak Horé. Pendekatan garap mencoba memanfaatkan berbagai unsur garap dari 
tembang-tembang tersebut, dengan penekanan pada pengolahan cengkok, ritme, dinamika, melodi,  tempo dan 
lain-lain yang dipadu dengan penggarapan pada instrumentasi untuk membuat komposisi menjadi lebih hidup 
tanpa menghilangkan esensi tembang Sandur sebagai salah satu bagian penting dari  pertunjukan Sandur. 

Sebagai sarana ungkap dari peristiwa yang menghasilkan berbagai suasana seperti yang disajikan 
dalam pertunjukan Sandur,  materi yang digunakan dalam karya ini bertolak dari akar budaya tradisi masyarakat 
setempat yang diramu, dipadukan dan diselaraskan dengan materi-materi baru hasil dari olah kreatif. Dari proses 
meramu berbagai jenis material tersebut dalam penyajiannya diharapkan mampu berdiri sebagai sebuah 
komposisi musik yang utuh, memiliki roh dan nilai yang sama meskipun suatu ketika dilepaskan dari obyek 
yang didukungnya yaitu rangkaian adegan yang dilakukan oleh keempat tokoh Sandur (Balong, Pétak, Cawik 
dan Tangsil). Atau apabila disatukan kembali dalam suatu proses garap justru akan semakin membuat 
pertunjukan menjadi lebih hidup dan memiliki nilai lebih, sehingga tidak saja menarik sebagai sebuah tontonan 
namun juga memiliki bobot dan kualitas sebagai sebuah tuntunan hidup.  

Penyajiannya dikemas sebagai sebuah pertunjukan dengan durasi lebih kurang 60 menit.  Di 
dalamnya merupakan penggarapan dari unsur-unsur inti dari pertunjukan Sandur, sekaligus sebagai landasan 
dalam menentukan alur garap, yakni :  
1. Sesaji, berisi ungkapan-ungkapan permohonan keselamatan (tolak balak),  penghormatan terhadap para 

leluhur (nyêtri/mêtri), sampai pada ungkapan syukur atas berkah panen yang telah diterima. Sebuah 
ekspresi dari kesadaran terhadap hubungan antara manusia dan Tuhan melalui penggarapan suasana 
hening, agung dan wingit.  

 
Sesaji/Tandukan (Photo: dok. Silo) 

2. Bancik-bancikan, adalah ekspresi dari suasana tenang, damai dan mêrdika yang terkandung dalam 
peristiwa bancik êndhog, bancik kêndhi, bancik dhêngkul sampai dengan bancik pundak. Peristiwa ini 
adalah simbolisasi dari proses kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan, lahir, akhil baliq hingga 
dewasa.  

 
Bancik Endhog (Photo: dok. Silo) 
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Bancik Dhengkul (Photo: dok. Silo) 

 
Bancik Pundhak (Photo: dok. Silo) 

 
3. Golek pengalaman, adalah rangkaian ekspresi dari suasana gembira, ramai, lucu (gêcul), dan sedih. 

Suasana tersebut mengacu pada peristiwa yang dikemas menjadi sebuah ceritera dimulai dari perjalanan 
anak petani yang miskin mencari pekerjaan. Namun dalam kondisi yang demikian seperti layaknya anak-
anak lain, dalam beraktifitas kadang terselip juga sifat-sifat yang lugu, konyol maupun lucu.  

4. Kalongkingan atau bandulan, berisi nuansa-nuansa ketegangan, ketakutan, maupun kengerian yang 
diseling dengan nuansa magis. Sebuah ekspresi dari peristiwa yang dimulai dari bandan sampai dengan 
kalongkingan. Penggarapan melodi maupun syair tetap mengacu pada materi lama, akan tetapi terdapat 
perubahan garap pada tempo yang pada masing-masing materi tembang disertai dengan garap instrumen 
angklung dengan pola serta suasana menyesuaikan tema tiap-tiap adegan. 

 
Kalongkingan (Photo: dok. Silo) 

D.   Media Garap Karya 

Musik vokal merupakan media utama yang disajikan oleh kelompok Panjak Horé dalam pertunjukan 
Sandur. Vokal tersebut diwujudkan dalam rangkaian tembang-tembang sebagai penanda dari tiap adegan yang 
dilakukan dalam pertunjukan Sandur. Vokal tembang-tembang tersebut sebagai media utama dalam 
penggarapan karya ini. Penggarapannya difokuskan pada pengolahan ritme, irama, tempo, dan dinamika. 

Musik vokal dengan materi tembang-tembang, sênggakan, bahkan tak jarang diselingi dengan teriakan-
teriakan gêcul memang bukan satu-satunya ‘instrumen’ yang terdapat dalam pertunjukan Sandur. Terdapat dua 
buah instrumen yang menyatu sejiwa dengan materi tembang-tembang yang dilantunkan oleh kelompok Panjak 
Horé yakni gong bumbung (gong gumbêng ) dan kendang. Pada penyajiannya, kedua instrumen tersebut 
diperkaya dengan penggarapan pada instrumen lain yakni angklung paglak. 
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Pengembangan dan pengolahan masing-masing instrumen dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Gong bumbung (gong gumbêng ) 

Dari jumlah gong bumbung yang hanya satu buah tersebut akan diperbanyak menjadi 6 (enam) buah 
gong bumbung. Penggandaan dari sisi jumlah dimaksudkan untuk mendapatkan ragam nada yang salah satunya 
dapat diolah menjadi jalinan-jalinan nada, ataupun membentuk melodi untuk lebih memperkaya garap serta 
memperkuat suasana yang dibutuhkan dalam komposisi.  

2. Kendang   

Terdapat 1 (satu) buah instrumen kendang dalam pertunjukan Sandur. Dominasi instrumen kendang 
sangat kental dalam setiap pertunjukan Sandur. Mulai dari awal sampai dengan akhir sajian instrumen ini selalu 
berbunyi mengikuti materi tembang-tembang yang disajikan oleh kelompok Panjak Horé dan ataupun 
mengikuti setiap gerak dari para tokoh Sandur. Dalam karya ini posisi kendang diselaraskan dengan suasana 
sajian, artinya pada bagian-bagian tertentu instrumen kendang tidak berbunyi, atau pola kendangan disesuaikan 
dengan garap dari instrumen atau materi vokal yang lain.  

3. Angklung paglak 

Instrumen ini di dunia musik etnik bukanlah barang baru, bukan sesuatu hal yang asing. Di wilayah 
budaya Jawa Timur, Angklung paglak berkembang pada wilayah budaya Osing (Banyuwangi) dan masuk dalam 
keluarga gamelan Angklung Banyuwangi. Sedangkan pada musik etnik Bali instrumen ini sekeluarga dengan 
gamelan jégog dan atau gamelan rindhik. Angklung paglak tersebut dilepaskan dari tali yang merangkai pada 
rancak, dan dipilih pada nada-nada yang dibutuhkan dalam sajian,  utamanya nada yang memiliki karakter 
bunyi besar. Sehingga dari sisi teknik membunyikan, instrumen tersebut mirip dengan saat kita memukul atau 
membunyikan kênthongan. Hal tersebut dimaksudkan agar Angklung paglak dapat diperlakukan sebagai 
instrumen yang berbeda, sehingga hilang identitasnya dan mampu menyatu dengan garap dari instrumen yang 
lainnya. 

E. Desain Pertunjukan 

Pertunjukan dilakukan di tempat terbuka (tanah lapang) dengan pembatas gawar kênthêng sebagai arena 
pentas. Gawar kênthêng atau tali tersebut di talikan pada batang bambu yang ditancapkan di tanah dengan posisi 
persegi empat. Sedangkan tiang bambu yang dipancang dan nantinya digunakan pada saat kalongan atau 
bandulan ditanam melintang di dalam arena pentas yang dibatasi dengan gawar kênthêng. 

Para pemain atau pendukung karya terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah Panjak Horé 
yang duduk melingkar mengelilingi rontèk yang ditancapkan persis di tengah arena pentas. Sedangkan 
kelompok kedua yakni para tokoh Sandur yang bergerak mobil diantara gawar kênthêng dan lingkaran yang 
dibentuk oleh kelompok Panjak Horé. Lebih jelasnya denah dari penataan pentas sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
1. Angka 1 : Tanah lapang 
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3 3 

8 
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2 
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2. Angka 2 : Bentangan tali pembatas arena pentas 
3. Angka 3 : Potongan bambu yang ditancapkan sebagai pembatas  arena pentas 
4. Angka 4 : Rontèk, sekaligus tempat menggantungkan lampu (petromak) 
5. Angka 5 : Kelompok Panjak horé 
6. Angka 6 : Kelompok instrument gong bumbung dan angklung 
7. Angka 7 : Instrumen kendang 
8. Angka 8 : Tiang bambu untuk digunakan kalongan atau bandulan 
9.      : Arena atau lintasan yang digunakan empat tokoh Sandur 

 
Meskipun dalam proses pembentukan karya ini terbagi dalam tiga bagian yakni: Bagian awal, tengah dan 

akhir, namun sejatinya tetap disajikan sebagai satu kesatuan karya yang utuh tanpa terputus. Sehingga secara 
keseluruhan karya ini berdurasi lebih kurang 60 menit.  

Durasi tersebut bisa dibilang bukan harga mati, artinya bisa mêlar-mingkus tergantung mood dari para 
pendukung yang menyajikan material dalam karya. Tempo yang dibawakan dalam materi tembang ataupun 
instrumental tidak memiliki sifat ajêg, sehingga sangat mungkin apabila terjadi penambahan dan pengurangan 
dalam hal durasi waktu. 

F. Deskripsi Sajian Karya 

Komposisi diawali dengan dibunyikannya lima buah gong bumbung secara bersamaan selama lebih 
kurang 60 detik. Bagian ini diulang 2 kali dan pada pengulangan yang ke dua dibarengi dengan vokal tunggal 
Såmåélah yang disambut dengan teriakan (sênggak-an) oleh kelompok Panjak Horé. 

 
  Gong bumbung:  

 

               zj3c6  jz6c3  jz5c2  3 

                                 Så     må      é      lah      HORSAAAH 
1. Golek Panggonan 

3  . z3x c5 3   z2c1 z2c3  z2c1 z2c3  2  2  2  z1cy  y 

     Mbang  ja - gung       mê –lok,  mê - lok   na ndhu-wur     gu-nung 

2  3  2  3   2 1  zyct  e   1  1  2  3   2  1  3  y  

Géyong-géyong      nå  lor  wé - tan,    wong nyandhur go - lèk   pang-go-nan 

. . j12 3   . j.3 j25 3   6 z6x c@ !   6 j56 j33 2 

        Lola lé              la  lo li lå,        la    lo    lé       la lola  léla lå 

. . 1 z2x x x.x x.c  1 1      3 5 jz6c@ !  j.6 j56 j33 y 

          La     lé            la   lå              la  lo   lo   lé      la  lola léla  lå 

. z2x xj3c2 1   . . jzyct e   . z1x c2 z3x x x x c2 z1x c3 y 

      Ya  -    é                  lo - lah            ra   -      sê    -     lo -  lah 
 

Pada bagian ini seluruh tokoh Sandur maupun kelompok Panjak Horé masih berada di luar arena pentas. 
Sambil melakukan prosesi baris, para pendukung pertunjukan berjalan memasuki arena pentas sambil 
membawakan Tembang Kembang Jagung. Tembang ini dilakukan 2 rambahan dengan garap yang berbeda. 
Pada bagian pertama tembang dilakukan dengan tempo bebas (metris) dan dilantunkan secara bersama-sama. 
Garap pada bagian pertama ini juga ditimpali dengan lantunan vokal tunggal yang juga dilakukan secara bebas, 
sehingga didapat kesan melilit vokal yang dilantunkan secara bersama-sama. Syair vokal tunggal menggunakan 
baris pertama dan kedua yang dilakukan secara berulang sampai garap pada bagian pertama selesai. Sedangkan 
garap pada bagian kedua dimulai pada baris ketiga (lo la le  la lo li lå), dibawakan dengan tempo ajêg (ritmis) 
dan berhenti pada baris ketiga (notasi yang dicetak miring), untuk menuju bagian berikutnya. 

 
 

. . . . . . . . . 
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2. Widodaren 

. . 3   2   1  3  5  6   3  3  6  jz5c6   3 3  jz2c1  gy 

       Mbok  Sri     wi - då - da -  ri       i  - dèk – na   san -  dur- ku      i   -  ki 

.  z2x xj3c2  1  . . jzyct  e    .  z1x c2  z3x x x x c2  z1x x x c3  gy 

         Ya   -  é                lo  -  lah                  ra    -    sê      -            lo        lah  

. . j1j 2  3   . j.3 j2j 5 3    6  z6x x c@  !    6 j56 j33 g2 

         Lola   lé                la  lo li  lå,           la      lo        lé            la lola  léla lå 

.  .  1  z2x x x xx.x xj.c1 1  1   3  5  jz6c@ !    j.6 j56  j33 gy 

              La               lé        la    lå        la    lo     lo   lé            la  lola   léla  lå 

.  z2x xj3c2  1   . .  jzyct e   .  z1x x c2  z3x x x x c2  z1x x c3  gy 

                Ya    -   é                     lo- lah                   ra     -      sê        -      lo  -  lah 
 

Garap pada bagian ini materi dilakukan selama 1 rambahan. Tembang dibawakan dengan tempo lambat, 
disetiap akhir kalimat dari masing-masing baris dibarengi dengan tiupan gong bumbung secara bersama-sama. 

 
3. Tandukan 

Dhèrèk-dhèrèk ingkang lênggah jajar pinarakkan dhatêng mriki sadåyå Dhèrèk kulå sak njawine 
kênthêng, sak lêbêtipun kênthêng mbotên  wontên ingkang kulå wastani, ugi sadåyå ingkang kula 
wastani. Kulå badhe mratélakakên laré angèn sêsandhuran, nèk rinå gumêlar ing têbå, nèk soré 
jêjogedan ing tengahing latar. Dhèrèk kulå sampun nglêmpak badhé ngêdêgaken tratag rêrambatan, 
tarub agung, båtå binaturatå. Sampun ngadêg tratag rambat, tarub agung, kêrså obong-obong mênyan 
madu. Kukusé mênyan madu nglanthêngé sak sådå lanang, miyak sêkèthèng mênginggil dumugi sêkar 
gagar mayang. Kukusé mênyan madu tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, 
dumugi lawang sélå pênangkêp, minggah malih manggèn kayangan pêtarangan. Kukusé mênyan madu 
tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, dumugi sélå gumandhul tanpa canthèlan, 
kayangan cêmindhil-indhil, cêméndhol-éndhol. Tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi 
pundi, dumugi kayangan pengangên-angên, jonggring salokå, kayangan déwa mênårå sångå. Tasik 
kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, dumugi dhut amun-amun, dhut siwat-siwut, dhut 
mêndhung, amun-amun barat. Tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, dumugi langit 
sap pitu alang-alang kumitir. Tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, mênginggil 
dumugi pok-é mênyan madu. Tasik kirang mênginggil malih, mênginggil dumugi pundi, mênginggil 
dumugi bandulan angin, langit tundhå sångå pangimbal-imbalané mbok Sri  widådari. Mbok Sri  
widådari cacah sêtunggal atus sêkawan dåså sêkawan mambêt gandané mênyan madu, pådhå sakålå 
miyak gagar mayang,  gumrojog tanpå larapan, mandhap ing ngarcåpådå, kêrså jinabatan, bancikané 
sélå téjå. Mbok Sri  widådari ingkang cacah sekawan manggèn dhatêng guwå garbane sik Sandhur, 
mbotên dados mênåpå sik Sandhur dipun jangkung mbok Sri  widådari mandarå bagus-bagus lan ayu 
rupané, luwês marang jogèdé, kathah parikané, gumronggong suwarané, adoh kuncarané. Mbok Sri  
widådari ingkang cacah sêkawandåså manjing dhatêng garbané Panjak Horé, mbotên dados mênåpå 
Panjak Horé dipun jangkung mbok Sri  widådari, mandarå bagus-bagus rupané, kathah parikané, 
gumbronggong suwarané, adoh kuncarané. Mbok Sri  widådari ingkang cacah sêtunggalatus manggèn 
dhatêng guwå garbané dhèrèk-dhèrèk sadåyå, sintên mawon ingkang mirsani Sandhur kula suwun 
sagêtå rukun-pirukun. Mbok Sri  widådari sampun pikantuk panggènan piyambak-piyambak, miyat 
dongå panulak  
   Ånå  kålå såkå étan katolak bali mêngétan (Koor: Slamêt ! ) 
   Ånå  kålå såkå kidul katolak bali mêngidul (Koor: Slamêt ! ) 
   Ånå  kålå såkå lor katolak bali mêngalor (Koor: Slamêt ! ) 
   Ånå  kålå såkå kulon katolak bali mêngulon (Koor: Slamêt ! ) 
   Ånå  kålå såkå ndhuwur katolak saking Allah (Koor: nggiiiihh… ) 

Mbok Sri  Widådari sampun pikantuk panggènan piyambak-piyambak, sautané kåncå panjak, wiyågå 
gêndhing suling, kênthung Liwung jalukané  kêmbang klåpå. 
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Tandukan adalah kalimat-kalimat klise semacam janturan pada pertunjukan wayang yang dilantunkan 
oleh seorang juru tanduk. Kalimat-kalimat tersebut berisikan ungkapan pengharapan akan keselamatan selama 
pertunjukan. Keselamatan bagi para pelaku pertunjukan dan ataupun bagi para penonton. 

Rangkaian kalimat tandukan tersebut dilagukan sekali rambahan, disetiap akhir kalimat dari masing-
masing item  selalu mendapatkan jawaban nggiiihh dari kelompok  Panjak Horé.  Sajian tandukan ini dibarengi 
dengan garap instrumen kendang dan lima buah gong bumbung: 

Kendang :  _ . I P .   . I P . _ 

Gong bumbung: _ . . . p   . . . p _ 

Setiap akhir kalimat tandukan, bersamaan dengan jawaban nggih dari kelompok Panjak Horé, pola kendang dan 
gong bumbung adalah : 

. S jBL . gz.x x x.x x.x x.x c. 

4. BUKAK KUDUNG 

. . 3  2   1  j3j 3  j5j j 5  j6j j j 3  j3j j 3   j3j j 3   

         Klå på      bo-long tê - lu cum-plung    ba - long pè – tak   ca 

 j3j j j 6  jz5c6 3  3  jz2c1 y 

 wik, tang - sil   bu-kak   ku-dhung  

.  z2x xj3c2  1   . .  jzyct e   .  z1x x c2  z3x x x x c2  z1x x c3   y 

          Ya  -    é                    lo-lah                  ra     -      sê     -      lo    -   lah 
                   SENGGAK PANJAK……….>              .   .  ho lha dalah 
 

Bagian ini dilakukan 1 rambahan dibarengi dengan dibukanya selubung (penutup) muka dari keempat 
tokoh Sandur. Untuk lebih menguatkan suasana mrabu pada bagian ini dibarengi dengan garap  pada instrumen 
gong bumbung:  

GB 1 : _.5.. .5.. .5.. .5.g._ GB 2 : _...3 .... ...3 ...g. _ 

GB 3 : _j22.j22. j22.j22. j22.j22. j22.j22g. _ 

GB 4 : _11.. 11.. 11.. 11.g._ GB 5 : _...! ...! ...! ...g!_ 

GB 6 : _.... ...p. .... ...g._ 

 
5. BLÉNDRONGAN (LARAS PELOG) 

. 1  t  y     . 1  t  y     1  z2c3 2  . . . . 

   Le   la     lå              le     la    lå          la    lo    lé       byak 

5  3  5  5    5  5  7  6     5 j6j 5  j6j 3 2 

      La   lo    la     lé         la    lo    la     lé            la   lé la    le la   lå 
 

.  3 .   2    . j35 j35  5     . . 3 6   j.5 j65 j63 2 

     Lé          lå                  lolo lolo   lé                     la  lé           la  loli  léla  lå 
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.  3 .   2    . j35 j35  5     . . 7 6   5 j65 j63  2 

      Lé          lå                lolo lolo    lé                        li  le      la  léla lela   lå 

.  5  .  z6x x x c 7 z5x c3  3    2  1  t  y   . . . . 

      La                lo           lo       lé           la    lo    la    lé  
                                                                               Ho lha dalah …mboyoog  

Bagian ini dilakukan 2 rambahan dengan teknik putus. Artinya setelah selesai dari rambahan pertama 
tidak langsung menuju rambahan kedua pada alur ketukan yang sama. Tembang pada rambahan kedua 
dibawakan setelah rambahan pertama benar-benar tuntas (selesai kata mboyog). 

Dengan demikian garap jalinan nada yang membentuk  melodi pada instrumen gong bumbung juga 
mengalami perubahan terkait dengan alur ketukan yang terputus.  Terdapat dua kali berhenti (andhêgan) melodi 
gong bumbung yakni pada teks lagu baris pertama bagian senggak-an byak, dan yang kedua pada akhir tembang 
yakni senggak-an ho lha dalah mboyooog. 

Akhir dari sajian tersebut kemudian dilanjutkan dengan adegan dialog antara tokoh Pétak dan Grêma : 
DIALOG GREMO (Gm) dan PÉTAK (Pt) : 
Pt : kulå amit kang gremå (permisi kang gremå) ; Gm : yo cung, kowé bocah kléyang kabur kanginan. Dalu-
dalu mréné  ånå åpå cung ; Pt : kêmbang gêdhang dèrèng mêkar kang ; Gm : yo cung, kowé bocah montong, 
dalu-dalu mréné ånå åpå cung ; Pt : golek gawéan kang ; Gm : ora ånå gawéyan cung ; Pt : ånå kang ; Gm : 
iya cung, iki ånå gawéan nha lakoni  
 
6. GOLÈK PÊNGALAMAN 

zj5c!  jz!c5  jz6c3  5 

Så     må      é  -  lah 

!  jz6c!  jz5c6  5    jz3c2  j3j 5   jkz6cj!j 5  1    zj3c1 2 .  .  

A -  yo    bu  -  dhal           go -lèk  pêng – nga la-man         lo   lé  sologotho 

j56  jz!c@ jz!c@ j@j 6   zj!c6  jz.xxk6c@ jz!c6   j.5 j5j 5  j!j k.6  j5j kz3c2 1 

lalo     lé   lo    la mbo -  yog      mbo-yog       Mbo-yog mé -gol  sak  bo-kongé 
 

j5j 6 !  jz5c2  j3j 5     j3j 1 j5j 6  j3j 2 1 

lo la   lé    lo     la  lé              lo  la  lè  lè- rèn ko-no 
 
sênggak-an: 

j5j 3  j2j j 3  j5j 6  j!j jj 5  j5j j 3  j2j j 3  j5j 1  1 

Dilêm-pat    lêm-pit  a  - moh nèk  ra  kom-plit   a – ku  ê – moh 
 

Sajian tembang ini dilakukan sekali rambahan. Syair lagu pada baris pertama Såmåélah dilakukan oleh 
tokoh Pétak dan berikutnya dilanjutkan oleh kelompok Panjak Horé. Akhir dari tembang dilanjutkan senggak-
an yang dibarengi dengan garap pada instrumen gong bumbung: 

GB 1 :  _j.5j.5j.5j.5  ...._   GB 4 :  _j11.j11.  j11.j11 ._ 

GB 2 :  _3.3. 3.3._      GB 5 :  _.!.! .!.!_ 

GB 3 :  _.2.2 ...2_     GB 6 : _...3 ...g._ 

Dan senggak-an dari kelompok Panjak Horé : 
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Senggak I :    _x.x c. j.X0 z0x x x x x.x c. j.0 z0x  _ 

                                 Mboyoog….             Horsah 

Senggak II :    _. . . j.0   j.0 0 . j.0   j.0 0 . . _ 

                                         Sog       sog sog      sog      sog sog 
 

Garap pada instrumen gong bumbung yang dibarengi dengan senggak-an dari kelompok Panjak Horé 
tersebut dimaksudkan sebagai penegas suasana tegang bercampur dengan wingit. Materi ini dilakukan selama 2 
½  rambahan sekaligus sebagai transisi menuju materi berikutnya yakni Anggang-anggang. 

 
7. MBOK SRI  WIDÅDARI (ANGGANG-ANGGANG) 

. . 3  2   1  3  5  6   3  3  6  jz5c6   3  3  jz2c1  gy 

      Mbok  Sri       wi - då - da - ri       i  - dèk - na   san -  dur - ku       i  -  ki 

.  z2x xj3c2  1  . . jzyct  e    .  z1x c2  z3x x x x c2  z1x x x c3  gy 

         Ya   -  é                   lo  -  lah                  ra    -    sê      -         lo        lah  

. . j1j 2  3   . j.3 j2j 5 3    6  z6x x c@  !    6 j56 j33 g2 

           Lola   lé                 la  lo li  lå,          la      lo        lé          la lola  léla lå 

.  .  1  z2x x x xx.x xj.c1 1  1   3  5  jz6c@ !    j.6 j56  j33 gy 

              La               lé        la    lå        la    lo     lo   lé            la  lola   léla  lå 

.  z2x xj3c2  1   . .  jzyct e   .  z1x x c2  z3x x x x c2  z1x x c3  gy 

               Ya  -    é                        lo- lah                ra     -      sê     -         lo  -    lah 
 
ANGGANG-ANGGANG MENYAN 

. . 5 3   2  5  5  5    !  !  !  5    !  !  !  ! 

     Ngobong    menyan  ma- du         ku - ku - sé  mung -gah mên- dhu -wur 

. . . z@x x x c!  z5x x c3  2    .  .  .  1    5  5  5  5 

               Nglan   - thêng -     é                                  sak       så  -då   la- nang  

. .  5 3  2  5  6  !    .  z5x x c!  6    .  3  2  2 

      Mbok  Sri  wi - då - da -  ri                 man  -   jing             nå  san-dhur 

. . . 1   1  2  y  1    .  5  .  3   .  z2x x c1  2 

             Kar  -  så   sê – su  -  ci                ban  -      cik   -          a    -    né 

. . . z1x x x c2  3  6  z5x x x x c!  z6x x c5  2   .  3  .  5 

             Ban  -    cik -  a    -   né                   sé  -       lå                té   -     jå 

Antara materi tembang pertama yakni Anggang-anggang dan materi kedua Anggang-anggang mênyan 
disajikan secara berurutan dan terikat dengan tempo yang disajikan oleh garap melodi pada gong bumbung. 
Kedua buah materi tersebut dibawakan selama satu kali rambahan dibarengi dengan garap pada adegan tokoh 
Sandur. Masing-masing tokoh mengitari arena pertunjukan, kemudian berhenti untuk membasuh atau 
mensucikan (nganggang) tangan dan kaki pada asap dupa yang dibakar. Bagian ini terdapat garap pada 
instumen gong bumbung dengan iråmå låmbå pada tembang bagian perama dan iråmå rangkêp pada tembang 
bagian kedua. 
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Gong bumbung bagian pertama : 

GB  1 : _ j.6 6 j66 j.6  6 j66 _  GB  4 : _ 2 . 2 .   . . . . _  

GB  2 : _ . . . 5  . . . 5 _  GB  5 : _ . . . !   . . . . _ 

GB  3 : _ . 3 . .  . 3 . . _  GB 6 :  _ . . . .   . . . g. _ 

Gong bumbung bagian kedua (mênyan madu) : 

GB  1 : _ j.6j.6j.6j.6 j.6j.6j.6j.6  _ GB  4 : _ 2 2 . .   2 2 . . _  

GB  2 : _ . 5 . .   . 5 . . _ GB  5 : _ j.! ! j!!   j.! ! j!! _ 

GB  3 : _ 3 . 3 .   3 . 3 . _ GB 6 :  _ . . . g.   . . . g. _ 

 
8. BANCIK-BANCIKAN 

Jalannya sajian dimulai dari Bancik êndhog, Bancik kêndhi, Bancik dhêngkul,  Gonjingan dan terakhir 
Bancik pundhak. Garap tembang mengacu pada rangkaian adegan yang sedang berlangsung, dengan penekanan 
pada garap instrumen. Instrumen yang digunakan mulai merambah pada garap jalinan Angklung.  

Berikut ini adalah tembang dan garap instrumen yang disajikan pada adegan Bancik-bancikan : 

A. Bancik Endhog   

. . . 3  3  5   jz5c3 6    6  5  6  jz5c6    3  3  jz2c1  y 

          mbang yå - nå    blondhot     sik   san-dhur mban  -  cik - å     ên - dhog 

.  z2x xj3c2  1  . . jzyct  e    .  z1x c2  z3x x x x c2  z1x x x c3  gy 

         Ya   -  é                   lo  -  lah                  ra     -    sê      -         lo        lah  

. . j1j 2  3   . j.3 j2j 5 3    6  z6x x c@  !    6 j56 j33 g2 

         Lola   lé                   la  lo li  lå,          la      lo        lé          la lola  léla lå 

.  .  1  z2x x x xx.x xj.c1 1  1   3  5  jz6c@ !    j.6 j56  j33 gy 

              La           lé             la    lå       la    lo     lo   lé            la  lola   léla  lå 

.  z2x xj3c2  1   . .  jzyct e   .  z1x x c2  z3x x x x c2  z1x x c3  gy 

               Ya  -    é                        lo- lah                ra     -      sê        -       lo  -  lah 
 
Garap pada instrumen Gong bumbung : 

GB  1 : _j.6j.6j.6j.6  j.6j.6j.6j.6 _       GB  4 : _22..  22.._  

GB  2 : _5.5.  5.5._      GB  5 : _j!!.j!!. j!!.j!!._ 

GB  3 : _.3..  .3.._             GB 6 :  _...p.   ...g._ 

Tembang Kêmbang Blondhot ini sebagai penanda pada adegan Bancik êndhog, yang dilakukan selama 
satu kali rambahan. Pada bagian ini dibarengi dengan garap sajian adegan Bancik êndhog yang dilakukan oleh 
empat tokoh Sandur secara bergantian. Pada materi tembang ini juga disertai dengan garap Gong bumbung dan 
instrumen Angklung.  
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Garap Gong bumbung pada bagian ini hanya sampai pada baris ketiga gåtrå ketiga, dan pada bagian 
akhir dari gåtrå keempat disambung dengan garap instrumen Angklung.  

Garap instrumen Angklung (Akl) pada bagian ini adalah : 

Akl 1 : _j11j.11j11 j.1j.1j.1j.1 j.11_ Akl 2 : _j22j.22j22 j.2j.2j.2j.2 j.21_ 

Akl 3: _j55j.55j55 j.5j.5j.5j.5 j.55_ Akl 4 : _j66j.66j66 j.6j.6j.6j.6 j.66_ 

 
B. Bancik Kêndhi 

Yånå mbang  uwi sik  sandhur mbancikå    kêndhi 
       Ya é  lolah  rasêlolah, Lolalé lalolilå, lalolé   lalola  lélalå 
       La lé   la lå   la lo lo lé    la  lola   léla  lå, Ya é  lo lah    ra sê lolah 
 
              Materi tembang pada bagian ini dilakukan selama satu kali rambahan, dengan garap irama lamba dan 

irama rangkep yang masing-masing menggunakan jalinan yang berbeda. Garap instrumen tersebut adalah : 
Irama lamba : 

Akl 1 :  .... .... j.1.j.1. j.1.1g.  j111j.1. .j.1.1 .j.1.1 .j.1.1 .j.11g. _ Akl 

2 :   .... .... j.2.j.2. j.2.2g. j222j.2. .j.2.2 .j.2.2 .j.2.2 .j.22g. _Akl 3 : .... 

...gj.3 3j.33j.3 33j.3g. .j.333 j33.j.3. j333j.33 j.33.g. _ Akl 4 : .... ...gj.6 

6j.66j.6 66j.6g. .j.666 j66.j.6. j666j.66 j.66.g. 

Garap jalinan pada instrumen Angklung di atas hanya dilakukan pada baris bertama dan kedua materi 
tembang Kembang Uwi . Sedangkan baris ketiga dan seterusnya, jalinan pada instrumen Angklung pada irama 
rangkep adalah : 

 Akl 1: _. j.1 . gj11 . j.1 . jg11 _ Akl 3 : _j.3 5 j35 g. j.3 5 j35 g. _ 

Akl 2 : _j.2 2 j22 g. j.2 2 j22 g. _ Akl 4 : _j6! j.6 ! g6 j6! j.6 ! g6 _ 

 
C. Bancik Dengkul 

 mbang yånå  bentul sik   sandhur mbancikå    dhenkul 
       Yaé  lolah  rasêlolah, Lola lé  la loli lå lalolé   lalola  lélalå 
       Lalé la lå  lalololé  lalola   lélalå, Ya é  lolah  rasêloah 
 

Tembang Kêmbang Bêntul yang dipertegas dengan adegan Bancik dhêngkul oleh para tokoh Sandur 
dilakukan satu rambahan. Bagian ini garap jalinan Angklung adalah : 

Akl 1: _. j.1 . gj11. j.1 . jg11_ Akl 3 : jg.5_j.3 5 j35 jg35 j.3 5j35 gj35_ 

Akl 2 : _jj22 .j22 g. j22.j22 g._ Akl 4 : g6!_j.6j!6j.! gj6! j.6j!6j.! gj6! _ 

 
GONJINGAN (laras pelog) 

I. . . 6  7   . . 5 6  5  3  6 5  6 7 5 6  6 6 6 . 

                  Gonjing              pi tå   num-pak bèn-dhi   cå-rå jå-wå   wå wå wå 

II. . . . j.@  j#@ j76 j53 2  zj3c5 6  zj#c@ 7    jz3c2 zj3c6 zj5c3 j26 

         Gonjing pita gonjing pitå numpak bendhi         cå    rå    jå wåwå 
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I. 7 5 6 7   6 5 3 2   5 3 2 u 

    Lé lo la lé        la  lo la  lå       lé  lo  la  lå 

II. j.6 j.5 j67 @   . . j76 5  . j75 jz6c7 j6@    j75 6 . 5  

    wå  cå ra jåwå                 lola le         lola  lå   le la        lela lo        lå 
 

Pada bagian Gonjingan ini terdapat garap suara satu dan dua yang dilakukan selama tiga kali rambahan, 
dimulai pada rambahan kedua tanpa disertai garap jalinan instrumen Angklung, dan hanya dibarengi dengan 
pola kêthuk, kêmpul dan gong pada instrumen gong bumbung. Pada rambahan pertama dilagukan secara 
bersama-sama (koor), dengan disertai garap jalinan instrumen Angklung yakni : 

Akl 1 : _j.1 . 1 1 j.1 . 1 1_ Akl 4 : gj.6 _j.6 !j6!j.6 j.6 !j6! gj.6_ 

Akl 2 : _. j22 j.2 . . j22 j.2 ._ Gb 5 : _j!! . j!! .  j!!. j!! . _ 

Akl 3 : _j35 j.3 5 3  j35 j.3 5 3_ Gb 6 :  _.p..p. .p..p. .p..p. .p..g. _ 

 
D. Bancik Pundhak 

Yånå  mbang  pudhak sik  sandhur mbancikå   pundhak 
Yaé lolah   rasêlolah  
 

Materi tembang Kembang pudhak ini dilakukan selama satu rambahan,  dibarengi dengan garap pada 
instrumen Angklung yang pola tabuhannya dilakukan secara seragam (unisound) pola tabuhan tersebut adalah : 

. . . .   . . . j.P   P pjPP j.P pP   jPP jp.P j.P gj.P 

j.P pP jPP jp.P   P jpPP j.P gP  jPP pj.P P jpPP  j.P jp.P j.P gP 

9. JAMBE WOHE (dalam Laras Pelog) 

_  . . . .   . . . .   . . . .   5 5 jz5c3 5    

                                                                          Jambé wo-hé 

. . 2 3    5 3 5 5    . . 7 6   7 5 3 2  

        La  lo       li   lo  la  lé                  li  lé       li   lo  la  lå 

. . 2 3    5 6 5 3    6 5 2 1   . j23 j21 y _ 

         La lo        la  lé   la  lå           li  lo  la  lo             loli  léla lå 
 

Tembang Jambé Wohé ini disajikan tiga rambahan dengan rincian garap sebagai berikut : 
1. Rambahan pertama dan kedua dengan irama tanggung. Sebelum sampai pada kalimat lagu yang terakhir  

yakni pada notasi dan syair yang dicetak tebal dan bergaris bawah, langsung disusul pada kalimat lagu 
baris pertama (Jambé Wohé) sebagai rambahan yang kedua (semacam teknik canon namun hanya pada 
bagian akhir saja). Bagian ini dibarengi dengan garap tabuhan instrumen Angklung : 

Akl 1 : _j.1.1j.1 j.1.11_   Akl 2 : _.2j.2. .2j.2._ 

Akl 3 : gj.3 _ j33 j33 j33 j53   j33 j53 j35 jg33_ 

Akl 4 : gj.6 _ j66 j66 j66 j!6   j66 j!6 j6! gj66_ 
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Gb ar : _j!!.j!!. j!!.j!!._   Gb pu : _.p..p. .p..p. .p..p. .p..g. _ 

 
2. Rambahan ketiga dengan irama cepat dimulai sama seperti rambahan pertama dan kedua. Irama cepat 

tersebut berakhir pada notasi :  
. . 2 3  5 6 5 3 (gåtrå pertama dan kedua baris ketiga), serta disambung pada gåtrå berikutnya dengan 
irama tamban dan berakhir dengan råså sèlèh. Garap jalinan pada instrumen Angklung adalah : 

Akl 1 : _1111 1111 _   Akl 4 : gj6! _j.!6j6!j.! 6j6!j.!6_ 

Akl 2 : _j.2j.2j.2j.2 j.2j.2j.2j.2_ Gb 5 : _.!.! .!.!_ 

Akl 3 : gj33 _j335j33j33 5j33j335_ Gb 6 : _...p. ...p. ...p. ...g._ 

MONOLOG TANGSIL (dalam tembang) 

Åjå  rigèl-rigèl Sandurku, rigèl-å lintang ndhuwur kaé (jangan sampai terjatuh sandurku, 
jatuhlah bintang di atas sana). 
 

10. MRANTASI (Tangsil) 
Étan båwå, kidul båwå, kulon båwå, lor båwå, têngah gori. Mugå-mugå pétak balong nèk babat alas 
kêcêkêl mantri. Blis kolas kalis jå nå sétan jå nå iblis, tak sawat krikil mlayuné ngênthir 

Monolog mrantasi ini dilakukan oleh Tangsil sambil melempar-lemparkan kupat lêpêt  kearah empat 
penjuru mata angin. Setelah monolog berakhir pada  kata mlayuné ngênthir, langsung disambut sênggak-an oleh 
kelompok Panjak Horé seperti dibawah ini yang dilakukan selama empat rambahan. 

 
11. BANDAN 

_. 5 5 .  3  5  3  2   3  5  6  5    6 5 3 2 _ 

      Lé lé         la    lé      la    lå        la    lo   li     lé           li   lé  la  lå 
Bagian ini dilakukan beberapa kali rambahan menyesuaikan adegan yang sedang berlangsung. Adegan 

tersebut adalah saat tokoh Pétak yang dalam kondisi tidak sadar dibopong atau digendong mengitari arena 
pertunjukan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak kayu.  Akhir dari materi vokal tersebut kemudian 
disambut dengan garapan pada instrumen Angklung yang berfungsi sebagai ilustrasi pada tembang Rêpèn 
Bandan. Pola jalinan pada instrumen Angklung tersebut adalah : 

Akl 1 : _..1. .1.. 1..1 .1.1_ Akl 4 : _j.!.!j.! .!6!_ 

Akl 2 : _22.2 2.22 .22. 2.2._ Gb 5 : _.!.. .!.._ 

Akl 3 : _535j.3 535j.3_ Gb 6 : _...g. ...g._ 

 

12. REPÈN BANDAN (dalam Laras Pelog) 

5 5 5 5   5 5 6   z6c5 z6c!  

Lårå  lå- rå   sê-kèhing      lå -  rå  

5 2 2 2   1 1  1 1  1 2 3  3  z2x c1 

o-ra  kåyå        du-lur  si - ji     di-bån-då, grê- må 

Senggak panjak : tak sanggané lé 

VOKAL PAIYÉ (dalam laras pelog) 
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_. . . z@x x x c# ! @ #   5 5 5 z6x x x c! !  jz!c6 ! 

                  Yé         pa  i-yé        yå yå yå      yå        på     i  -  yå 

. . # @   # ! @ #   5 6 5 6    j!j ! ! jz!c6  !_ 

        Doså       ra pêr-kå-rå       du-lur  si-ji       dibån-då Grê- må 
                Senggak : nha nglilir lééé……………  

Materi tembang Rêpèn Bandan dilagukan secara tunggal (solo) dengan tempo bebas (metris) pada saat 
posisi tokoh Pétak masih berada dalam kotak kayu. Akhir dari Rêpèn Bandan tersebut kemudian disambung 
dengan vokal Paiyé yang dilantunkan oleh kelompok Panjak Horé. Vokal Paiyé dilakukan berulang-ulang 
menyesuaikan durasi adegan yakni tokoh Pétak berada di dalam kotak kayu untuk dilucuti pakaiannya dan 
berakhir tokoh tersebut dikeluarkan dari dalam kotak kayu. 

 
13. KÊMBANG JAMBU 

 . . . 3    . z3x c5 3    j2j j 1 2 3 zj5c6   3   3  jz2c1 y 

          Mbang          jam - bu     mbok wi-då-da-ri        sampun     mlê-bu 

.  z2x xj3c2  1  . . jzyct  e    .  z1x c2  z3x x x x c2  z1x x x c3  gy 

           Ya   -  é                 lo  -  lah                 ra    -    sê      -            lo        lah  

. . j1j 2  3   . j.3 j2j 5 3    6  z6x x c@  !    6 j56 j33 g2 

         Lola   lé                 la  lo li  lå,          la      lo        lé            la lola  léla lå 

.  .  1  z2x x x xx.x xj.c1 1  1   3  5  jz6c@ !    j.6 j56  j33 gy 

              La               lé         la    lå        la    lo     lo   lé            la  lola   léla  lå 

.  z2x xj3c2  1   . .  jzyct e   .  z1x x c2  z3x x x x c2  z1x x c3  gy 

               Ya  -    é                      lo- lah                ra     -      sê        -        lo  -    lah 
 

14. KÊMBANG JOWAR 

   Mbang  jowar  mbok widådari  mrambat tampar 
         Yaé lolah  rasêlolah, Lolalé  lalolilå lalolé  lalola  léla lå 
         La lé la lå  lalo lolé lalola léla  lå, Yaé lolah rasêlolah 
 

Adegan yang menyertai materi tembang Kêmbang Jambu dan Kembang Jowar dilakukan secara 
berturut-turut selama satu kali rambahan. Kêmbang Jambu menggambarkan adegan ketika tokoh Pétak yang 
masih dalam kondisi trance diarak menuju tiang bambu yang dipancang di tengah arena. Sedangkan Kêmbang 
Jowar menyertai adegan saat si Pétak memanjat tali yang terjulur dari posisi tengah diantara dua tiang bambu, 
kemudian merambat naik untuk bergelantungan pada tali yang dibentang pada tiang bambu.  

 

15. KALONGKINGAN/BANDULAN (dalam laras pelog) 
 

_. . . z5x x c6 z7x c5 6  . . . z5x x x c6 z7x c5 6    

               Ka  -  long-king                       ka    -  long-king 

. 3 3 5  6 5 3 2  . . . 1  2 3 1 2   

    jambuné wis ra å- nå                    Do   do lit do lèt      

. . . 1  2 3 1 2 _ 

                      do  do lit do lèt 
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Tembang Kalongking dilantunkan berulang-ulang menyesuaikan adegan yang sedang berlangsung. 
Adegan tersebut ialah tokoh Pétak yang telah bergelantungan pada tali yang dibentang, serta menggerak-
gerakkan tangannya menirukan hewan kalong yang mengepakkan sayapnya. Kemudian si Pétak meraih kupat 
lêpêt yang di gantungkan pada tali.  

 
16. KÊMBANG WALUR  

Mbang  walur mbok widadari  balik mêndhuwur  
       Yaé lolah rasêlolah, Lolalé lalolilå lalolé lalola  lélalå 
       La lé la lå  lalololé  lalola léla lå,Yaé lolah  rasêlolah 

Materi tembang Kêmbang Walur disajikan satu rambahan menandai berakhirnya aktivitas Pétak yang 
bergelantungan di atas tali dan kembali merambat turun. Berakhirnya sajian Kêmbang Walur kemudian 
disambung dengan Kêmbang Kluwèh sebagai penanda berakhirnya keseluruhan sajian karya dengan judul 
Kalongking ini. 
KÊMBANG KLUWÈH 

  Mbang kluwèh kanca sandhur  padha mulèh 
         Yaé lolah rasêlolah, Lolalé  lalolilå,lalolélalola  lélalå 
         La léla lå lalololé lalolalélalå,  Yaé   lolah   rasêlolah 
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KEUNIKAN PENYAJIAN KESENIAN TAYUB TUBAN DALAM TRADISI MANGANAN DI DUSUN 
KRASAAN, DESA KUMPULREJO, KECAMATAN PARENGAN, KABUPATEN TUBAN 

 
Oleh:  Murlan 

 
Abstract 

Performing Tayub manganan Tuban village tradition Kumpulrejo conducted every year once a routine 
community. Precisely Friday Legi or after harvest, the people must do it. Tayub presence in net ritual 
village (manganan) is a symptom that is sacred and social. The ritual Tayub characteristics, are: (1) 
held at the chosen, (2) takes place in an elected, (3) male dancers or pengibing the first dance with the 
man chosen should sarcastically, (4) required too many offerings, and (5) should be selected that 
appear sarcastically. As with any phenomenon manganan tradition held by the people in the village 
Kumpulrejo, as an expression of gratitude to Almighty God the abundance of harvest and safety of the 
village. Presentation Tayub Tuban manganan tradition has assumed to not change its essence, even 
though the development of a sophisticated era. This is because the values contained in it comes from 
the vertical and horizontal relationships. So it is very difficult to change the form of any development. 
Vertical relationship in question is to almighty God through the village danyang Mbah Dewi Sri, while 
the horizontal is a close relationship with the man, the creation of a harmony between the elements of 
the show Tayub, for example pengibing, sarcastically, stewardess, pengrawit, and the audience. There 
are also some uniqueness in the form of presentation in the tradition manganan Tayub Tuban village 
Kumpulrejo, namely (1) klenengan / uyon-uyon, (2) pambagyaharja, (3) gambyongan, (4) serving 
ladrang Eling-Eling, (5) ngibing cah free-range, and (6) Tayuban. 

 
 
Pendahuluan 

Tepatnya hari Jumat Legi, tanggal 1 Juni 2012, di Dusun Krasaan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan 
Parengan, Kabupaten Tuban diadakan bersih desa (manganan) setiap setahun sekali. Sebagai hiburannya atau 
permintaan dari danyang desa (Dewi Sri) adalah kesenian Tayub. Berdasarkan tujuan pementasannya, 
pertunjukan Tayub Tuban sering dipergelarkan untuk keperluan upacara dan tanggapan. Pertunjukan yang 
difungsikan untuk upacara biasanya terletak pada kegiatan bersih desa/ sedekah bumi/ gas desa atau kerap yang 
disebut manganan. Sedangkan Tayub untuk keperluan tanggapan dipergelarkan untuk keperluan khajatan, 
seperti perayaan pernikahan, khitanan, ulang tahun, boyongan, dan sebagainya. 

Kehadiran Tayub pada ritual bersih desa merupakan gejala yang bersifat sakral dan sosial. Adapun ciri-
ciri tayub ritual, adalah: 1) diselenggarakan pada saat yang terpilih; 2) dilakukan di tempat yang terpilih; 3) 
penari pria atau pengibing yang menari pertama bersama ledhek harus pria yang terpilih; 4) diperlukan pula 
berbagai sesaji; 5) ledhek yang tampil harus terpilih.37 Seperti halnya kasus di Dusun Krasaan, Desa 
Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban yaitu tradisi manganan.  

Pelaksanaan Tayub dalam tradisi manganan di Dusun Krasaan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan 
Parengan, Kabupaten Tuban, diselenggarakan setahun sekali dalam bulan rajab (Jawa), tepatnya pada hari 
Jum’at Legi tanggal 1 Juni 2012 atau pada masa panen desa tersebut. Pemilihan hari Jumat Legi merupakan hari 
yang telah ditentukan oleh para nenek moyangnya terdahulu yang diwariskan dan dilanjutkan sesuai dengan 
adat yang sudah berlaku. Yaitu bertepatan pada waktu Dewi Sri yang disangka wujudnya ular dipukuli oleh 
penjual gerabah dan mati seketika. 

Pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan diadakan di tempat terpilih dan tidak pernah berpindah 
tempat yaitu di punden Dewi Sri. Punden Dewi Sri  tersebut terdapat lapangan yang kira-kira ukurannya 50 
meter. Tepatnya di lapangan yang di sebelah pojok terdapat punden, pertunjukan tayub diposisikan. Tempat 
tersebut dianggap tepat karena terletak di kuburan Dewi Sri yang menurut sejarah jasad Dewi Sri di kubur oleh 
penjual gerabah di tempat itu. Selain itu, juga berada di dekat sungai kening yang di mana tempat punden Dewi 
Sri di hadapkan pada aliran sungai. Biasanya tempat itu merupakan salah satu daerah para lelembut bersemayam 
dan berkumpul. Sehingga tempat itu disakralkan oleh masyarakat setempat.  

Tempat tersebut merupakan pilihan masyarakat Desa Kumpulrejo sejak diadakan pertunjukan Tayub 
mulai pertama kali diadakan sampai sekarang belum pernah berpindah tempat. Menurut cerita dari masyarakat 
setempat, apabila berpindah akan mengalami bebendu (penderitaan). Oleh karena itu, masyarakat Desa 
Kumpulrejo tidak berani merubah tempat untuk dilaksanakannya pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan.  

                                                           
37Sutarno Haryono, Tayub dalam Ritual Bersih Desa, Sebuah Studi Kasus di Jogowangsan, Tlogorejo, Purworejo, 

Jawa Tengah, Yogyakarta: Yayasan Lentera Budaya, Juni 2003, p 36. 
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Struktur pertunjukan Tayub dalam keperluan ritual, khajad pernikahan, dan pelunasan nazar di 
Kabupaten Tuban pada intinya hampir sama. Hanya saja dalam keperluan ritual urutan-urutan penyajiannya 
meliputi (1) penyajian gending-gending klenengan (uyon-uyon), (2) pambagyaharja (ucapan selamat datang), 
(3) gambyongan (sajian tari gambyong), dan (4) sajian Ladrang Eling-Eling, (5) ngibing cah angon, dan (6) 
Tayuban yang terdiri atas: panembrama atau bawa (penghormatan bagi yang punya hajad/ rêpén), sliring 
(menjemput yang punya khajad), dan ngibing.   

I.1  Klenengan/ uyon-uyon   

Sebelum dimulai pertunjukan Tayub, gending-gending klenengan disajikan terlebih dahulu oleh 
pengrawit. Gending-gending yang disajikan, pengrawit bebas memilih sesuai dengan kemampuannya. Tidak 
mengherankan apabila pengrawit mempunyai kepekaan luar biasa tentang gending-gending klenengan. Setelah 
dibukani dengan ricikan, semua pengrawit memahami akan nama gending tersebut, tidak perlu memberi aba-
aba. Biasanya ricikan yang menjadi penentu akan gending yang disajikan adalah bonang, rebab, gender, dan 
vokal sinden atau wiraswara. Ricikan tersebut memiliki peranan penting dalam sajian klenengan/ uyon-uyon, 
meskipun ricikan lain yang tidak menjadi buka gending juga penting. Seperti tamborint (cik-cik), dalam 
penyajian klenengan/ uyon-uyon digunakan dan difungsikan sebagai mengisi irama. Klenengan pada umumnya 
tidak menggunakan tamborint (cik-cik), akan tetapi dalam kasus klenengan di Tuban menggunakan instrument 
tersebut khususnya pertunjukan Tayub.  

Pada tahap klenengan, pertunjukan Tayub Tuban dalam tradisi manganan di Dusun Krasaan, Desa 
Kumpulrejo diuraikan secara rinci struktur pertunjukan dan bentuk penyajian tayub oleh pramugari. Pramugari 
yang bertugas sebagai mengatur jalannya pertunjukan tayub juga sebagai pembawa acara (MC). Dalam 
menyajikan acara pada pertujukan Tayub, pramugari mempunyai kewajiban menyambut tamu kehormatan, 
undangan, dan masyarakat setempat. Selain sebagai penyambutan tamu, penyajian gending-gending klenengan 
juga sebagai tanda bahwa pertunjukan Tayub akan segera dimulai. Bersamaan dengan itu, pramugari dan sindir 
juga sudah mempersiapkan diri ke pangung lesehan. Penontonpun mulai berdatangan segera mempersiapkan 
untuk mencari tempat yang diinginkan. Penonton bebas mencari posisi dimanapun, tidak ada larangan. Hanya 
saja tidak diperbolehkan di depan tamu kehormatan, melainkan di depan atau di samping pertunjukan Tayub.  

 

 
Bapak Sirin sedang memainkan ricikan bonang (Photo: Dok. Murlan) 

 
Bentuk pertunjukan Tayub khususnya di Kabupaten Tuban berada di atas tanah (lesehan), jarang yang 

menggunakan panggung. Hanya saja panggung diperuntukan untuk pengrawit, sedangkan sindir, pramugari, 
pengibing, dan penonton berada di lesehan. Sehingga secara otomatis penonton yang berada di tempat lesehan 
bebas mengobrol dengan penonton lain dengan suara nyaring atau tidak berbisik-bisik. Berkaitan dengan hal itu, 
pramugari juga jarang mengingatkan kepada para penonton. Akan tetapi suara dari penonton masih rendah 
apabila dibandingkan dengan sound system yang digunakan. Sehingga suara dari penonton tidak mengganggu 
jalannya pertunjukan Tayub.  

Dalam penyajian gending-gending klenengan, persiapan pengrawit dimulai sejak pertama naik ke 
panggung pukul 08.30 WIB, sambil mempersiapkan posisi masing-masing ricikan, kemudian pukul 09.00 WIB 
mulai gamelan ditabuh. Gending pertama yang disajikan adalah Ladrang Wilujeng, laras pelog patet barang 
dan Ladrang Eling-Eling, laras slendro nem. Kedua gending tersebut sebagai pembuka gending-gending 
klenengan (uyon-uyon). Penyajiannya bergantian, kadang-kadang Ladrang Eling-Eling terlebih dahulu disajikan 
kemudian dilanjutkan Ladrang Wilujeng, begitupun sebaliknya. Setelah itu, dilanjutkan gending-gending gaya 
Surakartanan, misalnya gending Widosari, kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Kinanthi, laras 
slendro patet manyura. Selan itu kadang disajikan pula bawa Randu Kentir dhawah ladrang Ayun-Ayun 
kalajengaken langgam Nyidam Sari, laras pelog patet nem. Kemudian gending Randanunut, kethuk 2 kerep 
minggah 4 kalajengaken ketawang Puspawarna, laras slendro patet manyura dan sebagainya. Kemudian bagian 
akhir uyon-uyon disajikan talu yaitu Ladrang Hasrikaton, kalajengaken ketawang Sukmo Ilang terus Srepeg 
Manyura, Palaran, dhawah Srepeg Banyumasan (Paksi Manyura), sampak, kemudian suwuk. Kemudian ada 
jeda waktu sekitar 45 an menit yaitu waktu dhuhur pukul 11.50 WIB, uyon-uyon berakhir dan pengrawitpun 
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dapat istirahat sejenak. Di sela-sela waktu istirahat atau waktu dhuhur yang biasa orang Islam melakukan sholat, 
pengrawit sebagian melakukan kewajiban, ada juga yang tidak melakukannya, karena sebagian masyarakat ada 
yang beragama Islam puritan dan sinkretis. Jadi agama tidak begitu penting untuk dipermasalahkan, melainkan 
kerukunan antar sesama yang terlihat di dalam pertunjukan Tayub tersebut. Kemudian dilanjutkan pertunjukan 
Tayub pada siang hari dimulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. 

Penyajian klenengan (uyon-uyon) pada malam hari dimulai pukul 21.00 WIB sampai pukul  23.00 
WIB. Gending yang disajikan berbeda dengan penyajian uyon-uyon pada siang hari, hanya penutup uyon-
uyonnya yang sama yaitu gending patalon (talu). Selain itu juga ada gending pembuka persatuan paguyuban 
karawitan Ngesti Laras pimpinan bapak Yakur. Pada siang hari tidak disajikan gending pembuka persatuan, 
karena suasananya kurang mendukung. Pengrawitpun tidak menggunakan biskap dan blangkon lengkap, 
melainkan kaos persatuan Tayub Ngesti Laras. Sehingga secara estetika, penyajian gending pembuka kurang 
berwibawa. Oleh karena itu, sangat cocok disajikan pada malam hari. Dalam pertunjukan Tayub malam hari 
dimulai pukul 23.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. 

I.2  Pambagyaharja 

Setelah penyajian klenengan selesai, pramugari dan sindir mulai memasuki panggung lesehan yang 
berada di lapangan punden Dewi Sri.  Di dalam panggung tersebut sudah dipersiapkan kursi untuk tempat duduk 
sindir yang nanti akan membawakan gending-gending Tayub. Bersamaan dengan itu, pramugari juga sudah 
mulai persiapan untuk menyambut tamu yang hadir pada acara tersebut. Di Kabupaten Tuban sendiri, seorang 
pramugari bertugas menyampaikan ucapan selamat datang (pambagyaharja) untuk menyambut tamu yang 
datang dari berbagai kalangan. Penyambutan pertama ditujukan kepada Kepala Desa Kumpulrejo dan 
perangkat-perangkatnya. Penyambutan kedua ditujukan panitia penyelenggara, dan penyambutan ketiga 
ditujukan kepada seluruh warga Dusun Krasaan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.  

 

 
 Pambagyaharja oleh Bapak Jasadi/Pramugari (Photo: Dok. Murlan) 

 
Berbeda dengan di Kabupaten Blora, ucapan selamat datang (pambagyaharja) dipimpin langsung oleh 

kepala desa beserta perangkatnya tanpa pengarih.38 Sedangkan penghormatan khususnya ditujukan kepada 
danyang yang melindungi desa dari gangguan dan ancaman yang tidak diharapkan. Danyang yang sangat 
dihormati itu adalah Mbah Dewi Sri. Pramugari juga mengajak seluruh masyarakat untuk memuji syukur 
kehadirat Allah SWT atas keselamatan desa dan limpahan panen yang dihasilkan pada masa sekarang atau masa 
yang akan datang. Dalam waktu yang bersamaan, pramugari juga mengenalkan penari perempuan (sindir), 
kelompok karawitan sekligus pimpinannya, dan pramugari itu sendiri. Gending yang mengiringi pada saat 
pambagyaharja oleh pramugari adalah gending Jula-Juli laras slendro patet sanga.      

I.3  Gambyongan 

Gambyongan berfungsi sebagai pembuka acara pertunjukan Tayub. Di samping itu gambyongan juga 
berfungsi untuk arena pamer ketrampilan, keluwesan, kecantikan, dan busana yang glamor.39 Dalam 
gambyongan, semua sindir diharapkan tampil untuk mendukung pertunjukan Tayub. Khususnya pada 
pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan di Desa Kumpulrejo terdapat dua sindir yaitu Mursiati dan Karniati. 
Keduanya berasal dari Kabupaten Tuban, Mursiati dari Desa Trantang, Kecamatan Kerek, sedangkan Karniati 
berasal dari Desa Kedung Jeruk, Kecamatan Montong.  

Dalam pertunjukan Tayub Tuban tradisi manganan di Desa Kumpulrejo, tari gambyong yang disajikan 
adalah Gambyong Pareanom versi PKJT/ASKI. Tari Gambyong Pareanom gaya Surakarta versi PKJT/ASKI 
biasanya mempunyai susunan sebagai berikut. 

                                                           
38Pengarih merupakan istilah masyarakat Blora untuk orang yang bertugas mengatur jalannya pertunjukan tayub 

dan membagikan sampur kepada para pengibing. 
39S.R Widyastutiningrum, Tayub di Blora Jawa Tengah, Pertunjukan Ritual Kerakyatan,” Surakarta:  Pascasarjana 

bekerjasama ISI Press,  2007, p 274  
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a. Bagian satu: kébar terdiri atas sekaran (vokabuler gerak): ulap-ulap kanan, srisig, mérong, penthangan 
kanan, srisig, dan panggel. 

b. Bagian dua: gambyongan atau ciblon, terdiri atas sekaran: batangan, pilesan, srisig, magak, laku telu, 
nacah miring, srisig, magak, ukel pakis, singget ukel karna, penthangan kanan, gajah ngoling, magak, 
kawilan penthangan, srisig, magak, tumpang tali glebagan, singget ukel karna, srisig, magak, tawing 
tawèng, singget ukel karna, srisig, magak, tumpang tali kèngseran, singget ukel karna, lèmbèhan sampur, 
nacah miring, magak, kawilan, dan srisig. 

c. Bagian ketiga: kébar terdiri atas sekaran: trap sekar dan srisig.40 
Dalam penyajian tari Gambyong Pareanom ini menggunakan iringan dari Gending Gambirsawit 

Pareanom dua gongan laras pelog patet nem. Ada juga yang menyajikan tiga gongan, akan tetapi tidak untuk 
Tayub, melainkan untuk resepsi pernikahan atau acara tertentu. Kebanyakan dalam Tayub Tuban menggunakan 
Gending Gambirsawit Pareanom yang dua gongan versi PKJT/ ASKI dan itu sudah dibakukan.  
 Walaupun sudah berpijak pada susunan tari Gambyong Pareanom yang sudah dibakukan, penari 
perempuan (sindir) dalam prakteknya jarang yang memahami tentang gerak tari yang sebenarnya melainkan 
gerak tari yang semu atau bayang-bayang dalam arti seenaknya saja. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Tuban 
sendiri, jarang ada pelatihan tentang seni tari baik secara akademik maupun non akademik. Dapat dikatakan 
seorang sindir Tayub Tuban dalam hal menari kurang mumpuni, bahkan seringkali urutan sekaran yang 
dilakukan tidak mengikuti susunan yang ada, meskipun iringan tari dan pola kendangan yang digunakan sama 
atau hampir sama. Selain itu teknik gerakan juga tidak terlalu diperhatikan oleh sindir. Walaupun demikian, 
dalam penyajiannya mereka sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Biarpun tidak sepenuhnya melakukan 
gerakan gambyongan sesuai dengan kaidah tari gaya Surakarta, namun tetap terlihat menarik. Senyuman, 
keluguan, dan keperempuanan, bahkan dalam berbusana dan berias menjadi salah satu indikator untuk menjadi 
sindir laris di masyarakat.  

Pada pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan di Desa Kumpulrejo, gambyongan tidak disajikan 
siang hari, melainkan pada malam hari. Begitupun dengan sajian gambyongan dalam acara pernikahan, 
khitanan, dan nazar, juga disajikan pada malam hari.   

1.4 Sajian Ladrang Eling-Eling   

Sajian Ladrang Eling-Eling merupakan bagian dari pertunjukan Tayub Tuban. Waktu penyajiannya 
setelah gambyongan selesai atau pada siang hari setelah pambagyaharja. Sajian gending tersebut merupakan 
salah satu persyaratan dalam membuka pertunjukan Tayub. Selain Ladrang Eling-Eling laras slendro manyura 
juga disajikan Ladrang Wohing Aren laras pelog barang. Akan tetapi penyajian Ladrang Wohing Aren hanya 
disajikan di daerah Tuban bagian utara atau Kota Tuban. Sedangkan di daerah Tuban bagian selatan termasuk 
Kecamatan Parengan dan sekitarnya disajikan Ladrang Eling-Eling. Kedua gending tersebut memiliki makna 
dan tujuan sama yaitu untuk mengingatkan (eling-eling) pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mensyukuri 
nikmat duniawi, menjunjung nilai kerukunan, dan melestarikan kebudayaan Jawa.  

Pada pertunjukan Tayub Tuban dalam tradisi manganan di Dusun Krasaan, Desa Kumpulrejo, 
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Ladrang Eling-Eling disajikan dalam laras slendro patet manyura 
sebanyak 2 gongan dengan menggunakan irama dados. Posisi penari perempuan (sindir) diapit oleh dua orang 
pramugari dan di depannya sindir disediakan satu kursi untuk menaruh sampur. Sampur yang diletakan tadi 
merupakan tanda akan dimulainya pengibing pertama. Selain gending ini disajikan untuk awalan pertunjukan 
Tayub, juga digunakan untuk mengiringi orang yang melaksanakan nazar. Seperti halnya tayub dalam tradisi 
manganan di Desa Kumpulrejo, seorang bapak melaksanakan nazar dengan menggendong anaknya yang masih 
balita ngibing dengan sindir.  

 
Seorang bapak menggendong bayi untuk melepas nazar dengan 

 menyajikan Ladrang Eling-Eling  (Photo: Dok. Murlan) 
 

                                                           
40S.R Widyastutiningrum, Tayub di Blora Jawa Tengah, Pertunjukan Ritual Kerakyatan,” Surakarta:  Pascasarjana 

bekerjasama ISI Press,  2007, p 275  
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I.5  Ngibing cah angon  

Ngibing cah angon adalah bagian dari pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan yang berperan 
sebagai penari laki-laki (pengibing)nya anak penggembala (cah angon). Bentuk ibingan ini hanya terdapat di 
punden Dewi Sri, Dusun Krasaan, Desa Kumpulrejo tempat diadakanya tradisi manganan. Jumlah pengibing 
sekitar 10 anak diantaranya laki-laki semua yang terdiri dari anak penggembala ternak. 

 

 
Pengibing cah angon yang menjadi syarat Tayub Tuban dalam tradisi 

manganan di Desa Kumpulrejo (Photo: Dok. Murlan) 
 
Ngibing cah angon merupakan bentuk persyaratan petunjukan Tayub Tuban dalam tradisi manganan di 

Desa Kumpulrejo. Biasanya pertunjukan Tayub dalam acara tertentu seperti pernikahan, khitanan dan nazar, 
pengibing pertama yang tampil adalah jabatan tertinggi seperti kepala desa beserta perangkatnya. Akan tetapi 
pertunjukan tayub dalam tradisi manganan, pengibing pertama tampil harus anak penggembala (cah angon). Hal 
ini berhubungan dengan asal usul Dewi Sri yaitu danyang yang melindungi desa tersebut. 

Gending-gending Tayub yang disajikan oleh pengrawit biasanya memiliki karakter gembira, sigrak 
sesuai dengan karakter anak-anak. Anak-anak sekarang cenderung memilih hal-hal yang serba instan, dalam arti 
mudah didapat, Anak-anak akan senang apabila ada garap dangdut dalam sajian gending Tayub, misalnya Iwak 
Peyek.   

I.6. Tayuban 

Pada pertunjukan Tayub di Kabupaten Tuban khususnya dalam tradisi manganan di Desa Kumpulrejo 
terdapat tiga bagian, yaitu sliring, panembrama atau bawa disebut juga rêpén, dan Tayuban (ngibing).  

I.6.1  Sliring 

Sliring adalah bagian dari proses memberikan sampur dari seorang joged kepada seseorang yang 
mendapat kehormatan.41 Akan tetapi dalam Tayub Tuban tradisi manganan di Desa Kumpulrejo, yang 
memberikan sampur pada tamu kehormatan adalah pramugari. Di daerah Tuban sendiri, seorang sindir juga 
terkadang diberikan kesempatan untuk memberikan sampur. Bahkan terlihat juga pengibing yang mengambil 
sampur sendiri di tempat yang disediakan. Berbagai cara menyerahkan sampur kepada pengibing membuat 
beragamnya bentuk unik dalam pertunjukan Tayub.   

Tamu kehormatan dalam pertunjukan Tayub Tuban tradisi manganan terdiri dari kepala Desa 
Kumpulrejo beserta perangkat, Muspika Kecamatan Parengan, dan tamu dari kabupaten tetangga seperti 
Kabupaten Bojonegoro. Meskipun jauh tempat diadakan tradisi manganan, orang-orang merasa memiliki tradisi 
itu sebagai ajang berkumpul untuk menjalin silahturahmi. Semua tamu kehormatan atau perwakilan akan 
memperoleh sampur kehormatan dari seorang pramugari.  

Cara menyerahkan sampur kehormatan dilakukannya dengan santun. Pramugari harus dapat bersikap 
sebagai tuan rumah yang baik. Selain itu penari perempuan (sindir) juga berperan memberikan senyuman 
kepada para tamu kehormatan, agar tidak kecewa. Berkaitan dengan pemberian sampur terhadap tamu 
kehormatan, pramugari memberikan ucapan salam yaitu meminta uang saweran pertama. Jumlah yang 
diberikannya bebas, seikhlasnya, dan tidak ada batasan rupiahnya. Uang itu dapat juga ditempatkan pada 
amplop atau langsung diberikan pada pramugari. Kemudian jikalau tamu kehormatan ingin mengibing yang 
kedua atau seterusnya, berarti memberikan uang saweran kembali.  

I.6.2  Bawa atau panembrama (rêpén) 

Bawa adalah penyampaian lagu atau tembang dari seorang penari perempuan (sindir) kepada tamu 
kehormatan. Posisi sindir dalam menyampaikan bawa duduk di kursi tamu berdekatan dengan tamu 
                                                           

41S.R Widyastutiningrum, Tayub di Blora Jawa Tengah, Pertunjukan Ritual Kerakyatan,” Surakarta:  Pascasarjana 
bekerjasama ISI Press,  2007, p 277  
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kehormatan. Sudah menjadi kebiasaan, di meja tamu terdapat minuman keras yang diperuntukan bagi para 
pengibing. Dalam waktu yang bersamaan sindir menyampaikan bawa kemudian calon pengibing atau tamu 
kehormatan meminum minuman beralkohol yang berada di meja tamu tersebut. Semuanya itu dilakukan tanpa 
ada perasaan apapun. Bahkan sindir yang duduk di kursi yang tidak menyampaikan bawa, dengan iklhasnya 
menyuguhkan minuman ditaruh di dalam gelas kemudian diberikan langsung kepada tamu kehormatan. 

 

 
Penyajian bawa (rêpèn) oleh sindir yang bernama Karniati yang   berada  

di samping perangkat Desa Kumpulrejo (Photo: Dok. Murlan) 
 

Gending-gending yang dilantunkan oleh sindir biasanya permintaan tamu kehormatan atau bisa juga 
dari sindir itu sendiri. Gending-gending yang dilantunkan antara lain Sinom Nyamat, laras pelog patet nem, 
Kinanthi, laras slendro patet manyura, Caping Gunung, laras slendro patet manyura, Pangkur Palaran, laras 
slendro patet manyura, dan sebagainya. Dalam penyajian bawa tidak hanya satu kali, bahkan sampai dua kali. 
Hal ini dikarenakan jumlah tamu kehormatan. Gending yang disajikan juga berbeda dengan gending pada awal 
penyajian bawa tergantung permintaan penerima sampur kehormatan atau sindir.  

Setelah selesai penyajian bawa, biasanya penerima sampur kehormatan naik ke panggung untuk 
ngibing bersama sindir yang diatur oleh pramugari. Akan tetapi sebelum ngibing, penerima sampur kehormatan 
memberikan uang imbalan dengan cara suwelan42 kepada sindir. Kira-kira uang yang diterima oleh sindir Rp 
10.000,00  sampai Rp 20.000,00  per orang yang dirêpéni.  

Setiap akan menyajikan bawa (ngrêpéni tamu kehormatan), pramugari, sindir, dan pengrawit 
menyajikan ayak gedhog terlebih dahulu. Ayak gedhog merupakan proses penyambutan tamu kehormatan yang 
dilakukan oleh pramugari melalui gerak tari yang diikuti oleh sindir di belakangnya dengan diiringi gending 
ayak-ayakan slendro manyura. Penyajian ayak gedhog ini tergantung pada jumlah penyajian bawa. Jika 
penyajian bawa dua kali, maka ayak gedhog juga dilaksanakan dua kali penyajian, bahkan mencapai 3 kali. 
Gending-gending yang disajikan  selain ayak-ayak slendro manyura, misalnya walang kekek, srampat, dan 
puspo ciblon (putu yai). Pada waktu disajikan ayak gedhog, tamu kehormatan sudah berada di meja tamu yang 
telah disediakan oleh panitia. Hal ini menandakan kesiapan dari tamu kehormatan untuk direpeni oleh sindir. 
Posisi sampur yang akan diberikan kepada tamu kehormatan pada saat penyajian ayak gedhog dibawa oleh 
sindir yang berada di belakang pramugari. Gending-gending ayak gedhog keseluruhannya khusus permintaan 
dari pramugari, sindir dan calon pengibing tidak boleh ikut campur dalam menentukan gending tersebut.  

I.6.3  Ngibing atau Tayuban  

Ngibing adalah penampilan para penari laki-laki (pengibing) dan penari perempuan (sindir) dalam 
pertunjukan Tayub yang diiringi dengan menggunakan gamelan laras pelog dan slendro. Pada proses ibingan, 
posisi pengibing dan sindir saling berhadapan. Posisi pengibing berbaris 2 banjar dengan jarak sekitar 1 meter, 
hal ini dikarenakan pengibing akan mudah dalam melakukan gerakan ibingan apapun, tanjakan juga akan terasa 
lebih nyaman. Gerakan tari pengibing merupakan gerakan tari yang sangat bebas. Jadi pengibing melakukan 
sesuai dengan keahlian, kemampuan, ketangkasan masing-masing. Tidak ada sesuatu yang dianggap sulit untuk 
melakukan gerakan itu. Alunan garap Tayub Tuban yang sangat halus, menimbulkan kehalusan dalam gerakan 
tarinya.  Sebagai puncak kepuasan pengibing terletak pada jiwa yang diabstraksikan melalui gerakan tari dengan 
solah tingkah musiknya.    

Sekitar tahun 1961-an muncul sebuah lembaga yang bergerak di bidang kesenian khususnya tari beksan 
tayub di Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Lembaga tersebut dinamakan Lembaga 
Kesenian Beksan atau disingkat LKB. Pendiri LKB adalah bapak Niti, sedangkan pengawasnya adalah bapak 
Kadam. Tujuan di bentuknya LKB supaya tarian pengibing pada kesenian Tayub lebih tertata dan rapi. Pada 
intinya lembaga tersebut mengenalkan kepada masyarakat tentang gerak tari langen beksan yang benar. Langen 
beksan yang diajarkan sesuai dengan kaidah atau aturan dalam melakukan tanjak, sindhêt (méthok), dan pacak 

                                                           
42Suwelan adalah memberikan imbalan berupa uang dengan cara menyelipkan ke sela-sela kemben penari 

perempuan (sindir) 
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gulu. Dalam sebulan sekolah di LKB, murid-murid diwajibkan membayar uang sebesar Rp 500,00. Sedangkan 
perminggunya dianjurkan tiga hari masuk sekolah, yaitu hari selasa, kamis, dan sabtu pada pukul 19.30 WIB. 
Muridnya tidak sama dengan sekolah negeri atau swasta pada umumnya. Jika pada sekolah negeri atau swasta 
muridnya dibatasi dengan umur, maka di sekolah LKB tidak ada batasan umur. Sehingga muridnya juga 
terdapat anak muda bahkan orang tua. Gending-gending yang disajikan untuk mengiringi tari sebagai di LKB 
ada enam gending diantaranya Gending Montro, kethuk 2 kerep minggah 4, laras slendro patet manyura, 
Ladrang Pangkur, laras slendro patet sanga, Gending Bondhet, kethuk 2 kerep minggah 4, laras slendro patet 
sanga, Gending Banthéng Waréng, kethuk 2 kerep minggah 4, laras slendro patet manyura, Gending Gambir 
Sawit, kethuk 2 kerep minggah 4, laras slendro patet sanga, dan Ladrang Kutut Manggung, laras slendro patet 
manyura. Ke enam gending tersebut disajikan dalam garap Tayub. Penyajiannya dalam seminggu satu gending, 
sehingga akan memudahkan hafalan gerak tarinya. 

Hal ini yang menjadi prioritas untuk bersekolah hanyalah niat dan tekad seseorang dalam mencapai 
ilmu yang diinginkan. Atas jasa bapak Niti dan pelatih-pelatih lainnya, gerak tari beksan menjadi lebih tertata, 
dan tayub mulai berkembang. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memperjuangkannya sampai sekarang. 
Di samping pengibing yang belajarnya dengan adanya sekolah langen beksan, penari perempuan (sindir) juga 
cara belajarnya khusus yaitu melalui sindir yang sudah berpengalaman di arena pertunjukan Tayub.     

Dalam proses ibingan, posisi penari perempuan (sindir) berada di tengah-tengah pengibing. 
Diumpamakan pengibing yang jumlahnya dua baris tersebut, akan disatukan oleh sindir yang berposisi di 
tengahnya. Apabila jumlah sindirnya dua orang, maka sindir berhadapan langsung dengan pengibing. Setiap 
sindir berhadapan dengan satu baris pengibing. Jadi posisi sindir tidak saling berhadapan (bersingkuran) dengan 
sindir yang lain melainkan dengan pengibing. Di sela-sela waktu dalam melantunkan gending, posisi sindir 
bebas bergerak ke sudut panggung mana saja tanpa harus berhadapan dengan pengibing. Akan tetapi untuk 
mengawali ibingan, posisi sindir harus berhadapan langsung dengan pengibing.  

Jarak antar baris pengibing dibatasi sekitar 5 meter, agar tidak terlalu jauh dan dekat untuk melakukan 
tanjakan pengibing yang telah diatur dalam hitungan jangkah. Pola hitungan tari beksan pengibing adalah dalam 
setiap gong terdiri dari empat jangkah kaki kanan. Proses mengambil langkah diawali dengan kaki kanan, 
kemudian alunan kaki menjelang gong kaki diputar, dan badan berbalik arah untuk berpindah tempat atau 
disebut juga dengan methok. Biasanya methok ini ditandai dengan peralihan (mandap) gending atau bunyi 
kendang “tak, tlak”. Jarang sekali pengibing sekarang yang dapat melakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan 
pengibing kurang memahami jalan sajian gending dan solah tingkah kendang. Berbeda dengan pengibing 
dahulu, yang pernah mengecap sekolah LKB, gerak badan, tangan, dan kaki seirama dengan solah tingkah 
kendang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutrisno (lulusan LKB tahun 1967 yang sering kali mendapat 
juara 1 lomba langen beksan) bahwa sekolah di LKB harus benar-benar dilandasi dengan niat yang 
sesungguhnya, tidak boleh sak-sake. Kalau sak-sake, tidak akan mendapatkan ilmu tari langen beksan secara 
mendalam.43 

Pertunjukan tayub yang menggunakan sliring dan panembrama atau bawa (repen) hanya berlaku untuk 
tamu kehormatan, sedangkan tamu undangan tidak menyajikannya melainkan terjun langsung ke arena 
pertunjukan sebagai pengibing. Pramugari yang bertugas memberikan sampur kemudian membagikan kepada 
pengibing dengan mengucapkan salam.....salam. Salam berarti uang saweran untuk mengawali mengibing. 
Semua pengibing yang akan mengibing bersama akan ditarik oleh pramugari dalam bentuk uang saweran. 
Seperti kasus Tayub Tuban dalam  tradisi manganan di Desa Kumpulrejo, imbalan uang yang diberikan bersifat 
seikhlasnya, tidak ada batasan dalam jumlah rupiah. Pada akhir pertunjukan uang tersebut dibagikan kepada 
pengrawit (panjak) dan pramugari.   

Berbeda halnya dengan keperluan nikahan, tamu undangan (ulêman) berperan sebagai pengibing. Uang 
yang diberikan kepada pramugari tidak untuk dibagikan pengrawit (panjak) dan pramugari, melainkan untuk 
yang punya hajad. Uang itu disebut juga dengan uang ulêman. Sedangkan pengawit (panjak) dan pramugari 
mendapatkan uang saweran dari pengibing. Kedudukan pengibing dalam Tayub sangat berkuasa. Semua 
gending Tayub merupakan permintaan dari pengibing. Sebagai imbalannya, pengibing harus memberikan uang 
tombok di taruh pada ricikan bonang yang dibalik atau disebut dengan walik bonang atau walik gending. 
Gending-gending Tayub yang disajikan biasanya gending yang karakternya gembira, ramai, dan garapnya sigrak 
seperti reyogan, jaranan, setro kêjét, iwak péyék, celeng mogok, dan Jula-Juli Deglug. Sajian gending hanya 
diambil sebagian, tidak sampai gong. Hal ini berkaitan juga dengan uang tombok yang diberikan. Biasanya 
pengibing ngethek hanya berupa uang recehan sebesar Rp 1.000,00 sampai Rp 2.000,00. Sehingga pengrawit 
menyajikan sesuai dengan uang yang diberikan. Meskipun demikian, pengrawit selalu memberikan yang terbaik 
bagi para pengibing.    

Selain walik bonang juga terdapat istilah tutup kendang. Tutup kendang adalah pemberian uang ulêman 
dari yang punya hajad ditujukan khusus kepada seorang pengendang. Besarnya tergantung keiklhasan dari yang 
punya khajad, sebagaimana telah menjadi kesepakatan antara keduanya.  

                                                           
43Wawancara, Bapak Sutrisno, tanggal 16 Nopember 2012 di Dusun Pencol, Desa Sukorejo. 
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Dalam pertunjukan Tayub seringkali pengibing tidak sadarkan diri (mabuk) pada waktu sajian 
berlangsung.  Kebiasaan pengibing yang selalu meminum minuman keras pada saat mengibing sudah menjadi 
tradisi masyarakat. Bahkan yang memberikan satu gelas minuman keras adalah penari perempuan (sindir) 
sendiri. Sindir yang berada di arena pertunjukan Tayub, berarti sudah merasa milik semua orang. Mereka bebas 
melakukan apa saja, tanpa rasa malu, akan tetapi masih terikat oleh peraturan yang berlaku di dalam pertunjukan 
Tayub.  

Pada pertunjukan Tayub dalam tradisi manganan di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, 
Kabupaten Tuban terlihat pengibing membisikan sesuatu atau lebih dari itu kepada sindir yang bernama 
Karniati. Wajahnya didekatkan seakan jika orang melihat dari kejauhan seperti orang berciuman baik pada 
waktu penyampaian bawa maupun saat mengibing. Meskipun demikian, sindir selalu menghormatinya dengan 
baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Kalaupun sampai hal-hal yang tidak senonoh 
muncul, maka pramugari turun tangan. Apabila pramugari tidak dapat meredakannya, maka petugas kepolisian 
setempat yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.  

Banyak fenomena terjadi di dalam pertunjukan Tayub yang disebabkan oleh ulah pengibing meminum-
minuman keras. Seperti kejadian yang menimpa penari perempuan (sindir) Nyi Wantikah di Kecamatan 
Bangilan, Kabupaten Tuban. Nyi Wantikah adalah sindir yang sangat terkenal di daerah Tuban berasal dari 
Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek. Besarnya uang imbalan termasuk kelas A yaitu mencapai Rp 
4.000.000,00 per pertunjukan siang malam. Pengalamannya sudah tidak dapat diragukan lagi, beberapa daerah 
di Kabupaten Tuban sudah sering dikunjungi termasuk di Kecamatan Bangilan.   

Telah dikenal banyak masyarakat bahwa Kecamatan Bangilan terkenal dengan orang-orang kejam. 
Setiap menyelesaikan masalahnya kadang salah satu caranya menggunakan senjata tajam. Berkaitan dengan hal 
itu, Nyi Wantikah yang sering pentas di kecamatan tersebut merasakan gemeteran pada saat njoged dengan 
pengibing. Dalam keadaan tidak sadarkan diri (mabuk), solah tingkah pengibing seolah-olah tidak menunjukan 
hal sewajarnya pada waktu mengibing bersama. Dari persoalan sepele yaitu pengibing yang menyenggol 
pengibing lain menimbulkan perkelahian luar biasa. Senjata tajam mulai dikeluarkan untuk saling membunuh. 
Pengibing yang disenggol tersebut tidak terima kemudian melukai dengan senjata tajam dan darahnya muncrat 
mengenai bagian wajah penari perempuan (sindir) yang akrab dipanggil Wantikah, pada waktu itu berada di 
dekat pengibing. Berbagai pihak kemudian ikut campur dalam perkelahian seperti penonton termasuk 
masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai kelompok atau organisasi tertentu. Atas kejadian itu, Wantikah 
tidak berani pentas di Kecamatan Bangilan sampai sekarang, walaupun imbalan yang diberikan cukup besar 
sekitar Rp 10.000.000,00. Ketraumaan yang dialaminya membuat masyarakat setempat merasa kehilangan 
sosok Nyi Wantikah, sindir yang digemari memiliki suara mantap dan aura menawan itu. 

Sebagian besar pengibing memahami perbendaharaan gending Tayub, sehingga ketika mereka akan 
mengibing secara tidak langsung mempersiapkan gending yang diminta sesuai dengan minatnya. Telah 
dijelaskan di atas bahwa gending tayub yang disajikan oleh pengrawit  merupakan permintaan dari pengibing 
baik gending klasik maupun modern. Kebanyakan pengibing sekarang lebih sering meminta gending modern 
daripada gending klasik. Gending-gending modern lebih bersifat atraktif, gecul, ramai, dan sigrak. Selain itu 
juga terdapat garap dangdut yang menggunakan kendang ketipung. 
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SIDIK WIBISONO PELESTARI KIDUNGAN JAWATIMURAN 
(Perjalanan Sidik Wibisono dalam kesenian Ludruk serta peranannya dalam melestarikan kidungan 

gaya Surabaya) 

Oleh:  Nandi Saefurrohman 
 

Abstract 

Ludruk in East Java, especially in Surabaya has its existence nowardays.The existence of local artists 
have a very important role in maintaining and preserving its existence.They move  from time to time 
totality and  consistently with the change and development of the economic and political situation in 
the country. Sidik Wibisono figure as an artist has been able to demonstrate his role as well as his 
consistency in preserving traditional arts especially chanting with Surabaya style. His devotion and 
long journey can not be separated from his love and obsesation that traditional art, especially Ludruk 
and Chanting not destroyed and eroded by time and modernity. 

Keywords: Ludruk, Chanting, Conservator 

Pendahuluan 

  Di Jawa Timur khususnya di Wilayah Surabaya banyak seniman-seniman Ludruk yang terkenal baik 
sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Sebelum kemerdekaan dikenal seorang 
tokoh Ludruk bernama Durasim yang sampai hari ini namanya tetap diabadikan karena keberaniannya dalam 
membawakan syair-syair (parikan) dan kidungan dalam pertunjukan Ludruk yang mengkritik pemerintahan 
Jepang yang sedang menjajah dan berkuasa di Indonesia pada saat itu. Taman Budaya Cak Durasim di Surabaya 
adalah nama yang diambil dari tokoh Ludruk tersebut.  
  Sejaman dengan masa perjuangan Dokter Soetomo di bidang politik yang mendirikan Parindra (Partai 
Indonesia Raya) pada tahun 1933, Durasim telah mendirikan perkumpulan Ludruk Organisatie (LO). Ludruk itu 
amat terkenal pada zaman Jepang karena dengan kidungannya berani menyindir pemerintah Jepang. Salah satu 
lirik kidungan yang tetap melekat di hati masyarakat Surabaya khususnya sampai saat ini yaitu: ”Pagupon 
omahe dara, melok Nippon tambah sengsara (Pegupon rumah burung dara, ikut Nippon/Jepang tambah 
sengsara)”. Akibat kidungan tersebut, Durasim dan kawan-kawan sewaktu mengadakan pertunjukan di Desa 
Mojorejo Kabupaten Jombang di tangkap oleh pihak penguasa Jepang yang selanjutnya mereka dimasukan ke 
dalam penjara. Durasim meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 1944.1  
  Pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, seni Ludruk tumbuh pesat di kota Surabaya. 
Dari sekian banyak grup Ludruk yang berdiri pada waktu itu salah satunya yang terkenal adalah grup Ludruk 
Marhaen dengan tokoh-tokohnya seperti  Cak Rukun Astari, Cak Wibowo, dan Cak Samsudin. Menurut data 
statistik di Kanwil kebudayaan Departemen PPDK Tingkat I Surabaya, pada tahun 1963 di Jawa Timur terdaftar 
ada 549 organisasi atau perkumpulan Ludruk.2  
  Seiring dengan perkembangan jaman dan situasi  politik di Indonesia, Ludruk di Jawa Timur khususnya 
di wilayah Surabaya mengalami pasang surut dalam pertumbuhannya. Seni Ludruk di Surabaya sempat 
mengalami kepakuman pada  tahun 1965-1968 (masa peralihan pemerintahan dari ORLA ke ORBA), dan baru 
kelihatan bangkit kembali setelah situasi politik dan ekonomi dapat dikendalikan secara penuh oleh 
pemerintahan ORBA walaupun grup-grup yang muncul selalu melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat 
dari pemerintah, dengan alasan pembinaan dan menghindari dari timbulnya kembali bahaya laten Komunis yang 
masuk kedalam grup-grup Ludruk tersebut. Pada masa ORBA inilah tercatat beberapa grup Ludruk terkenal di 
Kota Surabaya di antaranya Ludruk Trisakti dengan pentolannya Cak Meler, Ludruk RRI dengan pentolanya 
Cak Markuat, Cak Markaban, Cak  Sidik, dan Cak Kartolo, Ludruk Gema Tribrata dengan pentolannya Cak  S. 
Tawa.3   
  Namun mulai tahun 90-an keberadaan seni Ludruk khususnya di Surabaya  cenderung menampakan 
penurunan, baik dalam prosentasi pertunjukannya  maupun dari segi peminatnya (masyarakat penonton), 
apresiasi masyarakat terhadap Ludruk terutama generasi muda terus merosot. Diakui atau tidak, seni 
pertunjukan Ludruk merupakan salah satu jenis seni pertunjukan tradisional yang menjadi “korban” perubahan 
selera berkesenian dan selera publik terhadap jenis tontonan dan hiburan. Berbeda dari era tahun 1950-an dan 
1960-an ketika kesenian tradisional masih berjaya, saat ini Ludruk tidak lagi mendapatkan tempat di hati publik. 
Hati dan kantong masyarakat telah dirampas hampir licin tandas oleh produk-produk kesenian modern atau 

                                                           
1Henri Supriyanto, Lakon Ludruk Jawa Timur, (Jakarta:  Gramedia, 1992), 13.  
2 L. James Peacock dalam Supriyanto, 14.      
3 Wawancara dengan  Sidik Wibisono 
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pop.4 Menurut Sidik Wibisono, meskipun grup-grup kesenian Ludruk sampai sekarang tercatat masih banyak 
yang tetap berdiri, tetapi mereka hampir tidak pernah pentas karena tidak ada yang menanggap.   
  Keberadaan Sidik Wibisono yang tergabung dalam Ludruk RRI ternyata membawa angin segar bagi 
pertumbuhan Ludruk di Surabaya. Pada awal tahun 70-an kidungan lawakan Sidik Wibisono mulai digemari 
oleh masyarakat Jawa Timur khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Parikannya yang tegas dan lugas 
penuh kata-kata humor (guyonan) yang segar. Kidungannya kaya akan cengkok-cengkok. Pembawaannya di 
panggung pertunjukan mampu membuat penonton tertawa dan betah untuk mentonton sampai pertunjukannya 
selesai.5 Selain Sidik Wibisono, masih ada tokoh-tokoh Ludruk di Surabaya yang seangkatan dengannya seperti 
Cak Kartolo (periode tahun 70-an sampai sekarang), yang peranan dan kehadirannya sangat banyak memberikan 
kontribusi positif dalam menjaga serta memelihara kesenian Ludruk di Jawa Timur, terutama dalam 
melestarikan kidungan gaya Surabayaan.   

Dalam judul tulisan ini, “Sidik Wibisono Pelestari Kidungan Jawatimuran”, intinya akan 
mengemukakan bagaimana sosok dan perjalanan  Sidik Wibisono dalam kesenian Ludruk, serta peranan dan 
konsistensinya dalam usaha melestarikan kidungan (baca: kidungan jula-juli) gaya Surabaya sehingga mampu 
bertahan dalam setiap situasi perkembangan jaman. Namun sebelum menjelaskan inti tulisan ini terlebih dahulu 
akan dikemukakan sedikit tentang kidungan dalam keterkaitannya dengan pertunjukan kesenian Ludruk. 

Kidungan Dalam Pertunjukan Ludruk 

Di Jawa Timur terdapat beberapa gaya kidungan seperti kidungan gaya Jombangan, gaya Surabayan, 
gaya Malangan, dan gaya Maduraan. Pengertian kidungan secara umum adalah seni membaca puisi atau kisah 
dalam sastra lisan Jawa yang dilagukan serta bisa diiringi tetabuhan.7  Pengertian lain, kidungan adalah istilah 
dalam membawakan seni suara vokal gaya khas Jawatimuran yang sudah umum dikenal di masyarakat Jawa 
Timur, termasuk Surabaya dan daerah sekitarnya. Bentuknya adalah lagu yang menggunakan laras slendro, 
liriknya merupakan syair-syair pantun atau yang lebih dikenal dengan sebutan parikan, bersifat spontan dan 
improvisatoris.8   

 Dalam pertunjukan Ludruk, kidungan dibawakan oleh seorang penari Ngremo (kidungan Ngrema) dan 
sejumlah tandak (sejumlah travesti yang menari dan menyanyi di atas panggung) sebagai pembuka pertunjukan 
atau pada saat akan dimulainya adegan  lawakan (kidungan lawak) yang dibawakan oleh seorang pelawak  
sebagai selingan sebelum masuk pada cerita inti. Ada empat tahapan yang biasa dilalui dalam setiap pertunjukan 
Ludruk yaitu atraksi pembukaan (tari Ngremo), Bedayan/thandakan, Adegan dagelan/lawak, dan penyajian 
cerita inti atau lakon.  

Tema dari syair kidungan umumnya berkisar pada masalah kemasyarakatan menurut situasi jamannya. 
Sifatnya merupakan koreksi, sindiran, ajakan, anjuran, pendidikan moral dan sebagainya, yang dibawakan 
dengan gaya tutur bahasa Jawatimuran. Kidungan ngremo berisikan ucapan selamat datang, perkenalan dengan 
nama perkumpulan sandiwara Ludruk serta ucapan permintaan maaf bila terjadi kekeliruan dalam pementasan. 
Sedangkan dalam kidungan lawakan merupakan kidungan yang bersifat humor dengan membawakan syair-syair 
pantun berkait yang isinya berupa sindiran atau kritik sosial.  

Kidungan dalam pertunjukan Ludruk biasanya diiringi oleh gamelan yang membawakan gendhing 
Jula-juli, yaitu suatu corak gendhing khas Jawa Timur yang berlaraskan slendro. Karena diiringi oleh gendhing 
Jula-juli, maka kidungan dalam Ludruk  disebut juga kidungan Jula-Juli.  Secara garis besar dapat ditarik 
pengertian bahwa kidungan dalam pertunjukan Ludruk adalah lagu-lagu yang berbentuk pantun khas Jawa 
Timur yang didendangkan oleh tandhak (penari) atau badut (pelawak), diirngi oleh gendhing jula-juli, serta isi 
syairnya mengandung pesan-pesan dan kritik.9    

 Menurut penuturan Sidik Wibisono bahwa kidungan merupakan salah satu unsur pokok dalam 
sandiwara Ludruk berupa penuturan syair-syair bercorak pantun atau parikan yang dilagukan, dinyanyikan oleh 
penari (ngremo) atau tandhak, dibawakan dengan ciri khas daerahnya masing-masing dimana Ludruk itu berada. 
Jika diiringi oleh gamelan cocoknya dengan gamelan slendro dalam gending jula-juli. Jadi kidungan yang ada di 
Surabaya identik dengan kidungan jula-juli gaya Surabaya, identik juga dengan bahasa Surabayaan. Ciri dari 
kidungan jula-juli Surabaya yaitu lagunya bebas dan banyak mengandalkan improvisasi; iramanya tidak selalu 
konstan (ajeg) dan sangat tergantung dari pengidung untuk mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata dalam 

                                                           
4Ayu Sutarto, “Seni Pertunjukan Ludruk Mau ke Mana”, dalam BENDE  Media  Informasi  dan  Budaya Th. 2003 seri 3, 
Taman Budaya Surabaya. 
5Penuturan dari Cak Suradji  yang pernah mendirkan Grup Ludruk Joyoboyo tahun 1980, namun karena sesuatu sebab grup 
tersebut bubar dua tahun kemudian. 
7 Supriyanto,  109 
8 Depdikbud,  Ensiklopedi Seni  Musik dan Seni Tari Daerah, (Surabaya: Dinas P & K.  Daerah Tk. I Jawa Timur, 1986), 
168. 
9 Kunardi Hardjoprawiro, Kajian Bentuk dan Lagu Kidungan Jawa Timur, (Surabaya: Depdikbud, 1985),  3. 
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lagu; banyak sedikitnya suku kata tidak berpengaruh pada kidungannya,  yang penting adanya kesesuaian yang 
terasa enak antara jatuhnya lagu dengan seleh atau gong.   

Menurut penuturan Luwar, S.Sn., M.Sn. (salah seorang yang sering meneliti dan ahli dalam seni 
macapat Jawa Timur khususnya Surabaya dan Kedjungan/kidungan Madura), mengatakan bahwa gendhing 
jula-juli pada kidungan gaya Surabaya yang dibawakan oleh para seniman karawitan di Jawa Timur cenderung 
dominan menggunakan pathet wolu (jatuh pada gong 5 dan 1) dan pathet sanga (jatuh pada gong 6 dan 2) yang 
akhirnya merupakan ciri khas khusus dalam kidungan jula-juli Surabayaan. Sedangkan kidungan Sidik 
Wibisono biasanya dengan gendhing jula-juli pada pathet sanga. Ciri khas lain dari kidungan jula-juli gaya 
Surabaya, terletak pada laku atau langkah awal kidungan dalam gendhing yang tidak diikat dengan batasan 
ritmis yang ketat. Artinya, setiap penyanyi bebas dalam menentukan dari arah mana (angkatan dan seleh/gong) 
dia memulai kidungannya dengan tafsirnya sendiri. Tafsir yang dimaksud sangat berhubungan dengan kesan 
kemantapan yang dirasakan oleh penyanyi dalam menyelaraskan dengan laku  gendhing. 11  

Gambaran notasi gendhing Jula-Juli pada repertoar karawitan Jawa Timur  berdasarkan dari berbagai 
sumber, seperti yang tertulis di bawah ini :        

 
Jula-Juli  

Slendro, patet wolu 
                   Buka  :    .       2       .       1        .        2       .       1      .       6       .      (5)G 
.       6       .       5       .       6       .       2        .        6       .       5       .       2       .      (1)G        
.       2      .       1        .       2       .       6        .        2       .       1       .       6       .      (5)G 
 
Slendro,  pathet sanga 
                  Buka :     .       1       .       3        .        1       .       6        .      1       .       (2)G 
.      5      .       2        .       5       .       1        .        5       .       2        .      5       .       (6)G 
.      5      .       6        .       5       .       3       .        5       .        6       .       5       .       (2)G 

 

Kiprah Sidik Wibisono Sebagai Pelestari Kidungan Gaya Surabaya 

Kata lestari menurut Kamus Bahasa Indonesia Populer mengandung pengertian:  kekal,  menunjukan 
suatu perjalanan waktu dari masa ke masa yang tidak mempengaruhi keadaan dan kelangsungan hidup suatu 
wujud atau bentuk yang bersifat kebendaan atau bukan. Suatu benda yang lestari artinya benda tersebut tetap 
ada dan nampak dalam keadaannya yang tetap seperti sedia kala, cenderung tidak ada perubahan, bertahan dari 
waktu ke waktu. Sedangkan Pelestari adalah orang yang dengan sungguh-sungguh telah mencurahkan pikiran 
serta segala daya upayanya dalam menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup sesuatu 
yang bersifat kebendaan atau bukan dari terjadinya kepunahan. 12   

Sidik Wibisono atau lebih akrab dipanggil Cak Sidik lahir di daerah Jagiran-Tambaksari Surabaya pada 
tanggal 6 November 1942 dari pasangan Termosari dan Kartimah. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan 
keluarga yang akrab dengan kesenian. Ayahnya adalah seorang pemain Ludruk dan kethoprak, sedangkan 
beberapa orang saudaranya menjadi penyanyi keroncong. Masa kecilnya ia lalui dengan penuh perhatian dari 
kedua orang tuanya yang selalu mengarahkan dan mengajarkan akan hidup yang bersahaja, rukun dan tentram. 

  
 

 
Cak Sidik 

                                                           
11    Wawancara.   
12 FX. Gerungan,  Kamus Bahasa Indonesia Populer, (Jakarta:  Pusat Studi dan Pengembangan  
Bahasa Indonesia ), 1982, 340 
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Sebagai keluarga yang mencinta kesenian dan kebersahajaan, hari-hari di masa kecilnya sudah sering 
diperkenalkan dengan beragam macam kesenian tradisonal di Surabaya pada masa itu. Pada usia tujuh tahun ia 
dan saudara-saudaranya sering diajak oleh sang ayah untuk menonton berbagai ragam kesenian tradisional di 
antaranya Ludruk, kehtoprak, gamelan (uyon-uyon), wayang kulit,  dan sebagainya. Saking seringnya di ajak 
melihat ragam macam kesenian terutama seni Ludruk dan kethoprak, maka Sidik kecilpun tertarik untuk 
menirukan nyanyian (kidungan) yang sering ditontonnya, dan sang ayah pun selalu mengajarinya. 
Kesenangannya menonton Ludruk terutama pada adegan atau bagian yang ada lawakan membuat Sidik kecil 
sering nekad pergi menonton sendirian tanpa pamit kepada sang ayah yang tidak bisa mengantarkannya karena 
sang ayah sedang ada pentas kethoprak yang kebetulan bersamaan dengan pertunjukan Ludruk di tempat lain.  

Meskpun berada dalam lingkungan dan situasi pergolakan untuk merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia, kedua orang tuanya tetap mendidiknya dengan memasukannya pada sebuah Sekolah  
Dasar di bilangan Tambaksari Surabaya dan sempat terhenti karena situasi perjuangan kala itu yang memaksa 
untuk keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Pada usia sepuluh tahun, ia telah pandai bermain Ludruk dan 
masuk dalam perkumpulan Ludruk anak-anak di kampungnya sendiri maupun di sekolahannya, sehingga ia 
sering diikut sertakan dalam lomba Ludruk anak-anak. 

Hidup dalam keluarga yang selalu segar dengan canda-tawa dan pembawaan sang Ayah yang pandai 
melucu namun selalu menanamkan sikap disiplin dan keterbukaan terhadap anak-anaknya, membentuk karakter 
Sidik kecil sebagai seorang anak yang pandai bergaul, ramah, terbuka, serta senang membuat guyonan. Hal ini 
seperti yang diutarakan oleh Nur Alim (salah seorang yang pernah menjadi teman sepermainan Sidik dan pernah 
bersama-sama dalam bermain Ludrukan anak-anak di kampungnya) mengatakan: “Seingat saya waktu itu umur 
dua belasan atau lebih di antara teman-teman sepermainannya di kampung, Sidik merupakan anak yang selalu 
gembira dan pandai membuat lawakan, omongan dan tingkah lakunya selalu membuat orang tertawa, dan saya 
bersama Sidik sama-sama senang nonton Ludrukan, kalau pergi nonton Ludruk atau wayang di daerah Kapasan 
Surabaya, kadang-kadang pergi bersama-sama atau Sidik ngontel (naik sepeda pancal) sama ayahnya”.13 

Kesenangannya terhadap kesenian tradisonal tidak menyurutkannya untuk belajar jenis kesenian 
lainnya. Ketika menginjak usia remaja dan telah duduk di bangku SMA, ia mengembangkan potensi suaranya 
dengan belajar dan berlatih dalam bernyanyi lagu-lagu pop dan keroncong. Atas dorongan sang kakak yang 
telah lebih dahulu menjadi penyanyi, Sidik remaja sering ikut serta pada setiap perlombaan  nyanyian pop dan 
keroncong. Sampai setelah lulus SMA pun hobi menyanyi tetap dia pertahankan. Apalagi pada saat itu suaranya 
sudah payu (laku) dengan seringnya dia tampil memenuhi undangan masyarakat.   

Kiprah sebelum era reformasi 

Mulai pada tahun 1960-an, Sidik Wibisono aktif dalam kegiatan kesenian dengan menjadi seorang 
pemain Band pada Grup band Damri dan BAT sebagai vokalis dan pemain gitar. Pada waktu itu  kebetulan di 
Surabaya ada seorang pelawak  Ludruk yang terkenal dengan kidungannya yaitu bernama Cak Meler yang 
tergabung dalam grup Ludruk Trisakti miliknya THR Surabaya, dan ia sangat menyukai bahkan mengidolakan 
Cak Meler karena kidungannya jelas, periodik, dan cengkokannya sangat bagus. Sampai-sampai kalau dalam 
sebuah pertunjukan Ludruk Trisakti jika Cak Meler tidak tampil untuk ngidung, Sidik lebih baik pulang. 
Ketertarikannya terhadap kidungan gaya Cak Meler dia buktikan dengan selalu menghapalkan parikan atau 
syair-syair kidungannya sampai benar-benar hapal dan mampu menyanyikannya seperti kidungan yang 
dibawakan Cak Meler. 

Merasa punya kemampuan dalam bermain gitar dan menyanyi, suatu ketika  Sidik mencoba untuk 
melamar nyanyi di Gedung Srimulat yang letaknya di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Namun ternyata 
lamarannya ditolak dengan alasan bahwa para penyanyi Band yang ada di THR terutama laki-laki sudah terlalu 
banyak. Pada saat yang bersamaan kebetulan Grup Ludruk Trisakti sedang mengadakan pertunjukan, dan Sidik 
mencoba untuk melamar menjadi anggota Ludruk tersebut. Setelah dicoba dan dites ternyata Cak Meler sangat 
tertarik dengan kemampuan Sidik dalam membawakan kidungan, dan akhirnya diterima menjadi anggota grup 
Ludruk Trisakti meskipun kala itu sebagai anggota yang paling muda usianya serta dianggap belum mempunyai 
pengalaman dibandingkan anggota-anggota lainnya. Atas dorongan dan bimbingan senior-seniornya di grup 
tersebut (Cak Meler, Cak Parmo, Cak Ari, Cak Kluntang, dan Cak Rukun), Sidik terus berlatih mengembangkan 
kemampuannya terutama dalam membawakan kidungan dan lawakan.  

Pada Suatu kesempatan ia diajak untuk mengikuti pementasan pertama di luar Surabaya tepatnya di 
daerah Blora. Sidik ditunjuk untuk tampil membawakan kidungan dan lawakan. Oleh Cak Meler 
pementasannnya tersebut dianggap berhasil serta membawa sebuah kesegaran tersendiri bagi Ludruk Trisakti. 
Ternyata pertunjukannya tersebut menjadi awal bagi Sidik untuk dipercaya sebagai pemain tetap (selain senior-
seniornya) dalam membawakan kidungan dan lawakan di setiap pertunjukan Ludruk Trisakti, baik di gedung 
THR sendiri maupun di luar wilayah Surabaya. Hari demi hari kidungan dan lawakan Cak Sidik semakin 
terkenal di masyarakat Surabaya dan sekitarnya terutama bagi mereka yang menyenangi kesenian Ludruk.            
                                                           
13   Wawancara   
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Setelah selama dua tahun (1966-1968) bergabung dengan Ludruk Trisakti, dan atas ijin dari sang guru 
yaitu Cak Meler akhirnya Sidik direkrut oleh RRI Surabaya untuk memperkuat Ludruk RRI bersama-sama 
dengan Cak Markuat, Cak Said, Cak Munali dan Cak Markaban, dimana mereka sudah terlebih dahulu berada di 
Ludruk RRI. Sedangkan yang bersama-sama masuk berbarengan dengan Sidik yaitu Cak Kancil Sutikno dan 
Cak Kartolo. Maka melalui  tempat inilah Kidungan dan lawakan  Sidik dan kawan-kawan begitu meluas di 
masyarakat Jawa Timur khususnya di Surabaya, seiring dengan seringnya RRI Surabaya menyiarkan acara 
Kidungan dan lawakan pada setiap malam hari.  

Setelah lima tahun bergabung dengan RRI Surabaya, pada tahun 1973 akhirnya Sidik keluar dengan 
alasan ingin mendirikan grup Ludruk sendiri. Maka setahun kemudian (1974) berdirlah Grup Ludruk yang 
diberi nama Ludruk Sidik Cs dengan merekrut anggota sebanyak 40 orang. Khusus untuk adegan kidungan dan 
lawakan selain Cak Sidik sendiri dipilih beberapa anggotannya seperti  Cak Klowor, Cak Basman, Cak Khajat, 
Cak Sukron, Cak Solikin, dan Ning Surya Dewi yang sampai sekarang setia menjadi pendamping hidupnya. 
Dalam memenuhi kebutuhan pendirian grup Ludruknya tersebut, Cak Sidik menjual semua barang-barang  
miliknya yang bisa laku dijual, mulai dari perabotan rumah tangga dan sebuah kendaraan sepeda motor tua, 
sehingga bisa membeli segala keperluan pentas terutama perlengkapan dan dekorasi.  

Pada tahun-tahun pertama pendiriannya, selain giat berlatih dan mengadakan proses pembenahan di 
sana-sini, Ludruk Sidik Cs. memulai pertunjukannya di wilayah Surabaya tepatnya di gedung Dinoyo selama 
satu bulan penuh. Kemudian sekitar tahun 1976 Ludruk Sidik Cs. melebarkan sayapnya dengan mengadakan 
serangkaian pertunjukan keliling baik di wilayah Surabaya maupun di luar Surabaya seperti Pasuruan, Malang, 
dan sebagainya. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, dari satu gedung pertunjukan pindah ke gedung 
pertunjukan lainnya yang berada di wilayah  Jawa Timur. Dalam perjalanan pertunjukan keliling tersebut 
memakan waktu kurang lebih selama dua tahun (1976-1978). Banyak hal-hal yang dilalui serta dirasakan selama 
perjalanan keliling tersebut. Sedikit suka banyak duka ia hayati dan pahami sebagai bagian dari perjuangannya 
dalam melestarikan kesenian Ludruk. Pengalaman “agak tidak menyenangkan” yang paling berkesan selama 
pertunjukan keliling tersebut antara lain  pada suatu ketika dia harus pontang-panting menjual satu kotak piring 
yang dibawanya untuk biaya makan 60 orang anggota rombongan.  

Bagi Cak Sidik,  pahit getirnya perjalanan kelilingnya itu sungguh tidak berarti apa-apa dibandingkan 
dengan perjuangan para seniornya (tokoh-tokoh Ludruk sebelumnya) dalam masa-masa penjajahan dulu. 
Kebebasan ekspresi berkesenian melalui Ludrukan untuk menyampaikan kritik yang intinya dalam melawan 
kaum penjajah, harus dibayar mahal dengan penyiksaan di terali besi seperti yang dialami seniman legendaris 
Cak Durasim. Menurutnya, cara ia menghargai perjuangan Cak Durasim  adalah dengan terus berusaha agar seni 
Ludruk dan kidungannya tetap eksis di masyarakat, tidak hilang digerus jaman karena kalah bersaing. 

Merasa sebagai murid dari Cak Meler yang sangat berjasa dalam mengarahkan kemampuannya, serta 
peranan  sang ayah yang sejak kecil selalu memberi dorongan untuk tidak ragu atas apa yang dilakukanya 
asalkan itu bermanfaat, maka dalam perjalanan kesenimanannya sosok Cak Sidik selalu tidak terpisahkan dari 
kidungan dan lawakan yang dirasakan bahwa inilah suatu jalur yang harus ditekuni dan disikapi secara 
profesional. Para seniman Ludruk seperti Cak Sidik, Cak Kartolo, Kancil Sutikno, dan Agus Kuprit, serta yang 
lainnya, sangat menyadari bahwa seni Ludruk dan kidungan suatu saat mungkin tidak akan di perhatikan dan 
diminati lagi oleh masyarakat luas.  

Dengan kesadaran seperti tersebut di atas, maka Cak Sidik mulai bergerak untuk mencari terobosan dan 
cara-cara baru dalam menyikapinya sehingga diharapkan kidungan dapat tetap hadir di tengah-tengah 
masyarakat yang semakin maju dan modern. Cak Sidik lebih banyak melihat bahwa dalam adegan lawakan 
Ludruk sebetulnya sangat efektif dan leluasa untuk sebanyak-banyaknya membawakan kidungan. Atau 
sebaliknya bahwa dalam kidungan sebetulnya sangat efektif untuk memasukan unsur lawakan dengan syair-
syair yang lucu (parikan lawak) dan menggelitik orang untuk tertawa. Menurut Cak Sidik, bahwa parikan dan 
kidungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertunjukan Ludruk. Salah satu kesenangan masyarakat 
(penonton) dalam menyaksikan pertunjukan Ludruk salah satunya terletak pada kidungan dengan syair–syairnya 
(pantun berkait / parikan) terutama kidungan-kidungan yang  dibawakan secara humoris. Apalagi kidungan 
tersebut isinya memuat atau untuk menyampaikan kritik, baik kritik terhadap pemerintah yang berkuasa, 
masyarakat, golongan dan individu. 

Kualitas pertunjukan Ludruk sering diukur dari kualitas pelawak dan bahasa humornya. Sehubungan 
dengan hal itu, maka parikan lawak bagaikan ujung tombak dan identitas sebuah perkumpulan Ludruk. 
Kidungan lawak yang bermutu adalah lawakan yang berkemampuan menyajikan daya tarik kritik sosial yang 
tajam, tetapi masih berada dalam norma-norma budaya Jawa. Parikan lawak juga berisi pesan-pesan tertentu 
misalnya untuk keberhasilan pembangunan desa atau juga menyangkut tentang propaganda dan menyampaikan 
informasi program-program pembangunan dari pemerintahan. Peranan lawakan pada pertunjukan Ludruk tidak 
hanya sekedar menyajikan adegan humor atau melucu semata, tetapi mempunyai peranan menentukan jalannya 
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cerita. Latar belakang peranan  pelawak dalam Ludruk bagaikan peranan punakawan pada pertunjukan wayang 
purwa.14  

Berdasarkan pengamatan Cak Sidik, sebelum tahun 1965 atau pada masa-masa pemerintahan Orde 
Lama (ORLA), sangat banyak kidungan dan lawakan dalam pertunjukan Ludruk yang pada umumnya 
mencerminkan keberanian dari para pemain untuk menyampaikan kritik-kritik yang tajam terhadap 
pemerintahan pada waktu itu. Hal ini sangat berbeda sekali ketika pada masa sesudah 1965 yaitu pada masa-
masa pemerintahan Orde Baru (ORBA) berkuasa, keberadaan Ludruk seperti dikebiri. Pemerintah ORBA begitu 
ketat dalam mengawasi dan mengintervensinya. Pada waktu itu pemerintah ORBA beralasan karena masih 
banyak pemain-pemain Ludruk yang masih bersimpati, terlibat atau terkait secara langsung dengan Lembaga 
Kesenian Rakyat (LEKRA) sebagai salah satu organisasi kesenian dibawah naungan Partai Komunis Indonesia 
(PKI). Akibatnya jarang sekali ada kidungan atau parikan yang berani menyindir dan mengkritik pemerintahan, 
bahkan sebaliknya cenderung banyak yang bertemakan pujian dan sanjungan akan keberhasilan program 
pembangunan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh para seniman Ludruk sebagai upaya untuk menghindari 
tuduhan-tuduhan yang berhubungan dengan kekacauan politik dan ideologis yang terjadi dalam masa-masa 
peralihan pemerintahan (masa terjadinya GESTAPO).  

Namun pada era reformasi seperti sekarang ini sudah mulai tampak adanya kebebasan dan keberanian 
seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum tahun 1965. Hal ini telah dilakukan sendiri oleh Cak Sidik ketika 
beberapa tahun kebelakang diundang oleh sebuah stasiun televisi swasta, dalam kidungannya dia membawakan 
beberapa syair untuk mengkritik pemerintah dan para politisi, salah satu syair yang masih teringat misalnya:  
“Mobil Fiat buatan Itali, Wakil Rakyat kok seneng korupsi”.   

Selama lima tahun ketika ia masih bergabung dengan Ludruk RRI (1968-1973), ternyata melalui siaran 
radio mendapat respon yang luar biasa dari sebagian besar masyarakat sehingga Grup Ludruk RRI dikenal 
sangat luas dan sering pentas atas undangan masyarakat. Namun dalam tahun-tahun setelah kembalinya dari 
perjalanan pertunjukan keliling di Jawa Timur (1976-1978) memperlihatkan adanya penurunan pertunjukan, 
padahal masih banyak grup-grup Ludruk yang masih ada pada waktu itu. Minat masyarakat kota (khususnya di 
wilayah Surabaya dan sekitarnya) menampakan ketidak peduliannya terhadap seni Ludruk dan Kidungan. Maka 
berdasarkan pengalaman ketika masih di RRI tersebut, sekitar tahun 1978 Cak Sidik mengajukan tawaran untuk 
mengadakan rekaman dan siaran harian dalam acara kidungan dan lawakan pada salah satu stasiun radio di 
Surabaya yang cukup terkenal saat itu yaitu Radio Suzzana,  dan pihak radio menyanggupinya.   

Ketika berkiprah kembali di siaran radio, Cak Sidik Cs. mencoba membuat suatu cara atau terobosan 
baru dalam mengemas acaranya dengan didukung oleh sebuah model penyiaran agar pemirsa (pendengar) tidak 
mengalami kejenuhan. Cak Sidik mulai melirik selera masyarakat yang cenderung menyenangi Ludruk dari sisi 
kretifitas lawakannya saja. Maka setiap siaran langsung atau ketika membuat rekaman untuk bahan siaran, Sidik 
dan kawan-kawan lebih mengutamakan pada pembuatan dan pengolahan syair-syair dan lagu (pantun/parikan 
dan kidungan jula-juli) yang bercorak guyonan (humor) dalam tuturan gaya bahasa Surabayanan.  Rata-rata 
dalam satu bulan Cak Sidik Cs. menghasilkan sekitar kurang lebih 24 rekaman Ludrukan (kidungan dan 
lawakan) yang dipakai khusus untuk keperluan siaran radio. 

Di radio Suzana ini ia jalani selama 14 tahun. Selain hari-harinya diisi penuh dengan kegiatan rekaman 
untuk siaran, pada tahun-tahun itu juga Cak Sidik sudah memulai melakukan rekaman komersial. Ada sekitar 40 
rekaman komersial Kidungan Jula-Juli Guyonan gaya Surabaya telah beredar di masyarakat dalam bentuk kaset 
(dipasaran beredar juga dalam bentuk compac disk/CD tanpa lebel yang memproduksi/bajakan) yang semuanya 
diproduksi oleh PT. Nirwana Record.  Beberapa judul kaset yang terkenal seperti Mandor Kawat diproduksi 
tahun 1979, Mantu Ula Sawa (1980), Katak Cepong, Dhukun Ula (1986), Radio Mata Sapi (1989), Kucing 
Belang (1990), Kacang Seret (1992), dan lain sebagainya. Kegiatan rekaman ini berhenti di awal terjadinya 
badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1998. Dari keseluruhan judul-judul kaset tersebut 
terlihat kemampuan Sidik Cs. dalam meramu lawakannya dengan lirik dan lagu yang kental dengan suasana 
humor. Menurut penuturan Cak Luwar dan beberapa nara sumber, bahwa Sidik Wibisono termasuk pengidung 
yang kreatif dan pintar dalam membuat lirik-lirik lawakan, mulai urusan dapur sampai pada hal-hal yang agak 
berbau porno sekalipun. 

   

 
                 Salah satu label kaset rekaman Ludruk Sidik Cs 

                                                           
14    Supriyanto,  26, 27. 
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Peranan Cak Sidik Cs. dalam memasyarakatkan kidungan gaya Surabaya dalam bentuk kidungan 
lawakan terus bergerak secara progresif dalam menyuguhkan alternatif-alternatif baru. Dalam perkembangan 
selanjutnya kidungan lawakan tidak hanya disajikan dalam format pertunjukan Ludruk semata. Kidungan juga 
sering dibawakan dalam acara-acara pertunjukan klenengan (uyon-uyon), pertunjukan Wayang Kulit 
Jawatimuran, Pentas Lawak, Kentrungan, Ketoprak, dan acara-acara lainnya, yang pada umumnya 
membawakan kidungan jula-juli guyonan gaya Surabaya.   

Kiprah di era reformasi 

Ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia yang mempengaruhi pada semua aspek tatanan 
kehidupan masyarakat, aktivitas kesenian di masyarakat cenderung mengalami penurunan. Situasi seperti itu 
juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas Cak Sidik yang sempat mengalami kevakuman, apakah itu berupa  
pertunjukan langsung maupun membuat rekaman. Pada awal-awal terjadinya krisis, kevakuman itu disebabkan 
oleh sangat jarangnya permintaan untuk tampil/pentas di hadapan publik, serta berhentinya aktivitas rekaman 
komersial karena tidak adanya studio rekaman yang bersedia untuk memproduksi kidungan dan lawakannya. 
Sehingga sangat berpengaruh terjadinya kesulitan dalam pendanaan (karena tidak ada sponsor) untuk membuat 
pertunjukan.  

Di Surabaya sendiri Cak Sidik sempat mengamati bahwa di awal tahun 1995 sampai tahun 2000 ia 
jarang sekali melihat pertunjukan Ludruk, baik di gedung-gedung pertunjukan, di masyarakat umum, maupun 
dalam acara-acara di media elektronik. Melihat kondisi sepert ini Cak Sidik merasa gelisah dan sempat 
menyalahkan berbagai pihak yang lebih mementingkan urusan politik dari pada memperhatikan seni tradisi 
masyarakat terutama kesenian Ludruk. Namun bagi Cak Sidik kondisi dan situasi yang terus tidak menentu 
tersebut, tidak membuatnya surut dalam mencari terobosan baru sehingga mampu dalam menjawab tantangan 
dan rasa kekawatian akan tenggelamnya kesenian tradisional. Pada suatu kesempatan kegelisahannya itu pernah 
ia lontarkan dalam sebuah acara seminar tentang kehidupan kesenian  Ludruk di Surabaya yang akhirnya 
menjadi bagian pembahasan yang amat penting.  

Di pertengahan tahun 2002, atas kerja sama dengan sebuah stasiun televisi lokal swasta di Surabaya 
yaitu JTV, Cak Sidik yang pernah membawakan acara Ding Thak-Thong di Stasiun TVRI Surabaya ini mencoba 
membuat sebuah program acara televisi bertajuk hiburan yang mengusung seni tradisional. Program tersebut 
dikemas dalam sebuah nama acara yaitu Kidungan Rek, yang mengandung maksud untuk mengajak para 
pemirsa yang ada di rumah untuk ikut serta membuat syair (parikan) yang kemudian mencoba untuk di 
nyanyikan/dikidungkan.   

Para penonton yang ada di rumah bisa menelepon secara langsung (interaktif) untuk membawakan 
kidungan dengan diiringi gendhing jula-juli yang langsung dimainkan dari studio/lokasi acara Kidungan Rek. 
Dalam acara tersebut di sediakan waktu bagi siapa saja yang berminat untuk membawakan kidungan langsung 
dari studio dengan terlebih dahulu mendaptarkan diri yang langsung dipandu oleh Cak Sidik sendiri. Menurut 
penuturan Cak Sidik pada awal-awal penyiarannya tercatat rata-rata setiap hari ada sekitar dua ratusan 
penelepon yang masuk untuk ikut serta membawakan kidungan melalui saluran telepon, tetapi karena 
keterbatasan waktu hanya mampu memberikan kesempatan kepada lima sampai sepuluh penelepon saja. 

Namun berdasarkan kebijakan pengelola program acara tersebut serta pertimbangan untuk menghindari 
terjadinya kejenuhan di masyarakat, maka yang tadinya ditayangkan hampir tiap hari itu berubah menjadi tiga 
kali dalam seminggu sampai akhirnya hanya ditayangkan seminggu sekali setiap malam selasa. Satu hal yang 
perlu di catat bahwa acara tersebut ternyata mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat 
khususnya yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan yang paling menggembirakan khusunya bagi 
Cak Sidik, meskipun penayangannya dikurangi menjadi tinggal satu kali dalam seminggu namun masyarakat 
yang menggemari acara tersebut telah membentuk wadah sendiri  dalam sebuah paguyuban yang dinamakan 
Paguyuban Penggemar Kidungan Rek (PPKR). Diperkirakan ada sekitar lima ribuan orang anggota PPKR, 
terdiri dari masyarakat yang tersebar di wilayah Surabaya, Gersik, Mojokerto, Bangkalan, Lamongan, Sidoarjo, 
Pasuruan, serta wilayah-wilayah yang mampu menangkap siaran televisi JTV.       

Sebuah Harapan dan Kebanggaan Sang Pelestari 

Sidik Wibisono menggeluti ludruk selama 38 tahun. Dari panggung itu, dia menemukan semuanya 
yaitu jodoh, karir, penghidupan, dan kehidupan. Begitu banyak yang diberikan ludruk kepadanya sehingga Cak 
Sidik merasa semua cita-citanya sudah tercapai. Sebagai seorang seniman Cak Sidik telah banyak mendapatkan 
berbagai macam penghargaan dan piala kejuaraan.15 Penghargaan tersebut diantaranya diberikan oleh RRI 

                                                           
15 Ketika diminta untuk menunjukan penghargaan-penghargaan tersebut, hanya diperlihatkan yang tepasang di dinding ruang 
tamu yang dianggap paling berkesan dalam perjalanan kesenimanannya, sebagian besar penghargaan tersebut  kini disimpan 
dan dirawat oleh seorang putrannya. Menurut pengakuan Cak Sidik sebetulnya ia bukan tipe orang yang pintar dalam 
merawat dokumen-dokumen pribadinya. Juga ketika menunjukan koleksi kaset rekaman kidungan hanya tinggal beberapa 



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

68 
 

Surabaya, TVRI, Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Penerangan Pusat karena jasanya dalam 
memberikan informasi program pembangunan pemerintah lewat kidungan-kidungannya, Departemen 
Transmigrasi, BKKBN, Dirjen Kebudayaan melalui Taman Budaya Surabaya, TMII, Pemerintah Daerah Jawa 
Timur, dan sebagainya. Namun dengan demikian dalam perjalanan kesenimanannya Cak Sidik selalu 
memegang teguh prinsip tidak pantang menyerah dan merasa puas atas apa yang dilakukannya. Baginya 
beragam macam penghargaan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan mereka-mereka 
yang telah dengan susah payah membangun eksistensi kesenian tradisional semacam  Ludruk, sehingga sampai 
saat ini masih tetap terlihat meskipun berada dalam situasi perkembangan jaman yang cepat berubah. Maka 
sudah menjadi kewajiban apabila setiap generasi termasuk dirinya untuk terus berusaha dalam mempertahankan 
eksistensi kesenian tradisional tersebut dari kepunahan. Menurutnya: “paling utama adalah regenerasi yang 
kurang berjalan maksimal. Setelah Kartolo, hampir belum ada bibit yang sangat menonjol dan begitu terkenal. 
Saya menilai bahwa generasi muda seniman ludruk kadang sudah merasa wah terlebih dulu, padahal belum 
menghasilkan karya fenomenal. Selain itu, banyak yang terlihat kurang total dalam berkesenian ludruk saat ini”. 

Para seniman muda sebagai tonggak penyangga seni tradisonal harus tetap dibina dan diarahkan sekuat 
tenaga agar tidak kehilangan arah dan semangatnya dalam mempertahankan kelangsungan hidup seni 
tradisional. Ada sedikit kegundahan dalam diri Cak Sidik ketika melihat anak-anak muda sekarang ini sudah 
kehilangan jati diri budayanya akibat tidak mampu membendung pengaruh-pengaruh dari budaya barat/asing 
yang tidak sesuai dengan moral dan kepribadian kita. Contoh yang saat ini sering mengemuka misalnya tentang 
kebebasan sek, narkoba, dan kekerasan yang sedang melanda anak-anak muda kita. Maka dengan grup 
karawitan ABA (Agawe Bungahing Ati) yang pernah dibangunnya di tengah-tengah pergerakan era reformasi 
yang sebagian besar merekrut seniman-seniman muda, Cak Sidik sering tampil membawakan kidungan Gaya 
Surabaya dengan banyak membawakan syair-syair yang bertemakan/mengandung pesan-pesan moral dan 
kepribadian. Untuk menyesuaikan dengan keadaan pasar, maka grup ABA sering tampil membawakan kidungan 
yang di kemas dengan unsur lawakan dan lagu-lagu campursari.      

Menginjak akhir perbincangan ditanyakan mengapa memilih seni sebagai salah satu bagian dari 
totalitas perjalanan kehidupan Cak Sidik, dengan tegas ia menjawab: “seni kidungan dan melawak bagi saya 
adalah sarana ibadah untuk menuntun orang mencari kesuka-citaan. Saya bersyukur banyak orang yang menjadi 
bahagia karena kidungan dan lawakan saya, kalau orang senang sama saya pasti senang juga kidungannya. Saya 
bahkan tidak punya pekerjaan sampingan, atau bisnis sampingan. Pendapatan utama saya ya dari ludruk," 
ungkap kakek 11 cucu tersebut. Namun hal yang terasa amat berat dalam kehidupan Cak Sidik ketika istri 
tercinta Ning Surya Dewi  menghadap Yang Maha Kuasa di awal tahun 2006.  Saat istrinya  meninggal, benar-
benar sebuah kehilangan besar. Beberapa hari sesudah kematian istrinya  merupakan hari-hari yang paling berat 
setelah hampir 40 tahun bersama-sama istri tercinta baik dalam keadaan suka maupun duka. Kepada istrinya 
Cak Sidik sering menyebut sebagai Sang Inspirator yang tak tergantikan.  

Tekadnya untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bukan semata-mata tidak 
adanya faktor dorongan dari keluarga terutama kedua orang tuanya. Ayahnya selalu mendorong dan 
mengusulkan kepada Sidik agar menjadi seniman yang menyandang gelar kesarjanaan, namun Sidik dengan 
total lebih memilih jalur kesenimanan  sebagai pilihan hidup yang harus dijalani. Baginya kesenian merupakan 
sesuatu yang mampu membuat dia hidup lebih bersahabat, bersahaja, dan penuh dinamika. Dengan kesenian ia 
dapat melihat dan merasakan apa-apa yang terjadi di sekitarnya, serta mendengarkan apa-apa yang menjadi 
persoalan di masyarakat. Kecintaannya terhadap kesenian tradisional (terutama Ludruk dan kidungan) tidak 
pernah surut sampai ia mengarungi bahtera rumah tangga. Bahkan kecintaan dan kemampuanya dalam bidang 
seni tersebut Cak Sidik terapkan dan ajarkan kepada lima orang putranya, meskipun tidak ada seorangpun  
putranya yang meneruskan jejak langkahnya dalam menekuni kesenian. Cak Sidik sangat bersukur dan 
berbangga hati. Keinginan ayahnya yang tidak terwujud agar dirinya  menjadi seorang sarjana, telah ia buktikan 
dengan memenuhi permintaan kelima putranya untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Sekarang putra-
putrinya itu telah menyandang gelar kesarjanaan serta semua sudah bekerja dan berumah tangga.  

Bagi Cak Sidik Wibisono, menjalani hidup sebagai seniman Ludruk merupakan pilihan yang bukan 
berdasarkan pencarian kepuasan material semata. Dalam Ludruk ia mampu melihat, merasakan, dan 
mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Ia ingin kidungannya sebagai media untuk berbagi rasa. Ia ingin 
membuat orang  tertawa. Ia ingin banyak teman dan orang menghampirinya menjadi sedulur, dan ia tak ingin 
seperti Charli Caplin yang mati dalam kesendirian. Ia khawatir anak-anaknya melupakan jati dirinya masing-
masing, bahwa keberhasilan yang sekarang mereka peroleh adalah berkat dukungan dari masyarakat yang 
pernah mengundang dan menanggap ayahnya untuk pentas Ludruk membawakan kidungan Surabayaan.   

 
 

                                                                                                                                                                                     
buah saja  dengan tahun produksi 80-90-an, karena banyak diberikan kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. 
Kalaupun dia ingin bernostalgia kadang-kadang ia pergi ke studio Nirwana untuk dibuatkan copy rekamannya, juga kalau 
mencari di toko-toko kaset sudah sulit ditemukan.           
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Estetika Tari Oleg Tamulilingan 
 

Oleh:  I Wayan Sama, SST., M.Sn. 
             

Abstract 

Aesthetic study from several theories, such as the theory of mimitic (imitation of nature) in accordance 
with the original forms became the main characteristic of Greek aesthetics. The theory of "imitation" of 
nature brings good to people, and they should be able to make something better than it actually was. 
According to Aristotle, the main characteristic of arts is the ability to dissect the nature and to strip its 
essence. Oleg Tamulilingan is a traditional dance whereas the structure of the motion are adopting or 
imitating the promptings of nature and behavior of an animal, such as the movement of beetles being 
fall in love, palm trees blowing in the wind which move gracefully. The dance also used the basic form 
(agem) of female dance smoothly  and  requires dedication / sense deeply, so that  agem (forms) 
become  more aesthetically. 

Keywords: Theory of Aesthetics, Oleg Tamulilingan Dance 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Estetika instrumental adalah semua jenis hasil karya seni yang dapat menimbulkan rasa “nikmat dan 
indah” atau semua perabot yang mengandung unsur dalam penggunaan suatu pekerjaan, dengan ciri-ciri oleh 
Djelantik yakni: ciri-ciri atau sifat-sifat dari apa yang kita sebut kesenian, yang nampak pada kita, kemudian 
mengumpulkan pengalaman tentang sifat-sifat dari barang-barang seni dalam jumlah yang banyak, yang 
kemungkinan dapat menemukan persamaan atau perbedaan dari sifat-sifat seni itu sendiri. Lebih lanjut 
Djelantik menarik kesimpulan bahwa: dengan memperoleh pengertian tentang aspek-aspek tertentu yang 
terkandung dalam kesenian yang menampakkan dirinya kepada kita sebagai unsur-unsur estetik, yang 
selanjutnya kita merasakan akan mampu mendorong perkembangan dari bidang kesenian itu (Djelantik, 1990: 
13). 

Tiga peristiwa kesenian yang mengandung aspek yang mendasar oleh Djelantik  1) wujud, 2) bobot, 
dan 3) penampilan. Wujud mempunyai dua unsur utama yaitu: bentuk (form) dan susunan (structure), bobot 
memiliki tiga unsur utama: suasana (mood), gagasan (idea) dan Ibarat, Pesan (message) sedangkan 
penampilan memiliki tiga unsur juga yaitu: bakat (talent), ketrampilan (skill) dan sarana (Medium/vehicle) 
yang dimaksudkan cara penyajian, cara bagaimana semi itu disuguhkan kepada yang menyaksikan, sang 
pengamat, pembaca, penonton atau khalayak ramai pada umumnya (Djelantik, 1990: 14). Sasaran utama 
dalam Estetika Instrumental adalah membahas tentang “kehadiran” unsur-unsur yang memberi keindahan 
kepada obyek karya seni. 

Tari Bali selain mengandung nilai estetis juga memiliki fungsi sebagai, Tari Wali (Sacral Religius 
Dance) pelaksana upacara, Tari Bebali (Ceremonial Dance) pengiring upacara, Tari Balibalian (Secular Dance) 
berfungsi sebagai hiburan. Tari Oleg Tamulilingan tergolong Tari Balibalihan, (Secular Dance),  tari  yang 
hanya berfungsi sebagai hiburan.   Tari Oleg Tamulilingan menggambarkan dua ekor kumbang jantan dan 
kumbang betina yang sedang bersenang-senang di taman bunga sambil bermain-main, mereka mengisap 
madu dari sari-sari bunga dan kemudian berterbangan satu sama lainnya. Tari ini diciptakan oleh I Ketut 
Maria (Mario) pada tahun 1952. 

Tari Oleg Tamulilingan diiringi dengan Gambelan Gong Kebyar, dan sangat populer di masyarakat 
Bali, yang diinterpretasikan sebagai tari percintaan, karena pada akhir tarinya mereka menunjukkan gerak tari 
berkasih-kasihan (Bandem, 1983: 111) 
Secara umum gerak tari Bali mengadopsi gerak-gerak  dari kekuatan alam seperti, keindahan alam, gerak-gerak 
binatang, garak pohon dan lain-lain. Begitu juga dengan Tari Oleg Tamulilingan  menirukan gerakan seperti 
pohon nyiur yang sedang tertiup angin meliak liuk  yang sangat lembut, lemah gemulai dan menggunakan dasar-
dasar bentuk (agem) tari putri halus dan memerlukan penjiwaan/rasa yang dalam, sehingga agem (bentuk) 
menjadi sangat estetik. Nilai estetis dari tari Oleg Tamulilingan dibangun melalui struktur organisasi antara 
ruang penari, ruang gerak, kostum, tata rias dan iringan.    

B. Landasan Teori 

Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, 
mempelajari semua aspek yang disebut keindahan ( AA Djelantik, 1999). Sedangkan menurut Jakob Sumardjo 
(2000), estetika mempersoalkan hakekat keindahan alam dan karya seni. Kata seni telah umum dipakai sebagai 
padanan kata inggris art. Tapi kapankah sebenarnya kata seni itu mulai dipakai dalam pengertian tersebut? Kata 
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seni berasal dari bahasa melayu yang berarti “ kecil”.  Rupanya pengertian seni dalam padanan art tadi mulai 
diperkenalkan dan dipakai dilingkungan kaum intelektual jaman itu, meskipun tampak bahwa kata yang sama 
masih dipergunakan dan menjadi pengertian aslinya, yakni “kecil”.  Dalam jaman sesudah kemerdekaan, kata 
seni  art semakain sering dipergunakan dan menjadi pengertian art secara resmi sampai sekarang. 

Menurut Susanne K. Langer Seni adalah bentuk ekspresi yang diciptakan bagi persepsi kita lewat indra 
dan pencitraan, dan yang diekspresikan adalah perasaan manusia.  Pengertian perasaan disini dalam lingkup 
yang luas, yakni sesuatu yang dapat dirasakan, sensasi fisik, penderitaan dan kegembiraan, gairah dan 
ketenangan, tekanan pikiran, emosi yang kompleks yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 

Tolstoy mengatakan seni merupakan bentuk yang dibatasi oleh sisi yang berlawanan yaitu kegagalan 
dan keberhasilan. Bagaimana seni itu diberi nama masing-masing?. semua manusia yang mengenal dan 
merasakan sesuatu keindahan, tidak meragukan pada tidak meragukan pada pertanyaan ini. Masalah tersebut 
telah dikenal sejak jaman dulu oleh semua orang. Seni adalah aktifitas yang menghasilkan keindahan. Jika 
seni terkandung tersebut merupakan tari balet atau seni opera? Dikatakan tari balet itu baik atau suatu operet 
lemah gemulai adalah juga seni, sepanjang itu menunjukkan suatu keindahan atau kecantikan (Dharsono 
Sony Kartika, 2007: 48)  

Kalau seorang menatap sebuah karya seni (Bell hanya mau berbicara tentang seni lukis), dalam dirinya 
akan timbul suatu perasaan atau emosi yang khas, yang tidak sama dengan perasaan sehari-hari kita seperti 
marah, sedih, gembira, mulia, dan lain-lain.  Perasaan spesifik atau khas tadi disebut emosi estetik. Pada 
dasarnya seni ada bermacam-macam seperti Seni musik, Seni Teater, Seni Rupa, Seni Sastra, seni Tari dan lain-
lain.  Dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat Seni Tari, lebih spesifik adalah tari tradisi, yaitu Tari Oleg 
Tamulilingan. 

Karya seni warisan masa lampau, yang bisa kita sebut seni tradisi. karya seni warisan masa lampau itu 
tetap hidup, berkembang, dan dipelihara sebagai bagian dari konteks sosio budaya masayarakat. Menilik posisi 
seniman sebagai manusia yang bebas nilai, sudah sepantasnya seniman peduli terhadap konteks nilai yang 
melahirkan seni tradisi tersebut.  Selama perjalanan sejarah perubahannya seni tradisi rakyat berkali-kali 
mengalami signifikansi bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. 

Mimesis, selain Plato penggagas estetika Yunani juga Aristoteles yang beranggapan bahwa 
keindahan suatu benda hakekatnya tercermin dari keteraturan, kerapihan, keterukuran dan keagungan. 
Keindahan yang dicapai adalah keserasian bentuk (wujud) yang setinggi-tingginya. Bagi  Aristoteles, karya 
seni dinilai memiliki nilai keindahan yang lebih dibandingkan dari keindahan yang terjadi dialam. Konsep 
Mimesis (peniruan alam) sesuai dengan bentuk-bentuk aslinya, kemudian menjadi ciri utama estetika Yunani. 
Begitu juga dengan tema tari Oleg Tamulilingan mengambil  peniruan  dari alam (Sachari, 2002: 5). 

Imitasi, selanjutnya Aristoteles justru mengatakan ”tragedi” ketika manusia meniru alam atau meniru 
bentuk mahluk-mahluk dialam (”puisi” pasal 15 dan pasal 2). Beberapa karya seni memang menunjukkan 
”imitasi” alam yang membawa kebaikan, dan manusia harus mampu membuat sesuatu menjadi lebih baik dari 
pada sebenarnya. Menurut Aristoteles, ciri khas seni adalah kemampuan membedah  alam dan mengupas 
esensinya. Begitun juga dengan tema ini mengambil  peniruan  dari alam dan  dibentuk untuk menjadikan 
sebuah karya tari yaitu Tari Oleg Tamulilingan (Sachari, 2002: 5). 

Tari Oleg Tamulilingan adalah sebuah tari tradisi yang sangat indah dan estetis yang ”kelahirannya” 
meniru binatang kumbang serta pola lakunya di alam. Tidak hanya indah dan estetik dari sisi gerak tarinya, 
tetapi juga indah dan estetik dari sisi kostum, design lantai, tata rias dan aspek musik.   Karena alasan itulah, 
maka pada  tulisan ini akan mencoba untuk membahas Tari Oleg Tamulilingan dari sisi estetikanya. 

C. Estetika Tari Oleg Tamulilingan. 

Tari Oleg Tamulilingan menggambarkan dua ekor kumbang jantan dan kumbang betina yang sedang 
bersenang-senang di taman bunga sambil bermain-main, mengisap madu dan sari-sari bunga dan kemudian 
berterbangan satu sama lainnya, yang diinterpretasikan sebagai tari percintaan, karena pada akhir tarinya 
mereka menunjukkan gerak tari berkasih-kasihan  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tari Oleg Tamulilingan (Foto Kadek Agus:2008) 



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

72 
 

Dengan mencermati sinopsis Tari Oleg Tamulilingan maka untuk kepentingan “membedah” perspektif 
estetika maka digunaka teori imitasi dan teori mimesis. Nilai estetis dari tari Oleg Tamulilingan dibangun 
melalui struktur organisasi antara ruang penari, ruang gerak, kostum, tata rias dan aspek musikal.    

1. Ruang Penari 

Pola lantai ketika sepasang penari laki dan perempuan bagaikan sepasang kumbang yang sedang 
memadu kasih  mengisap madu di taman bunga yang diaktualisasikan lewat design lantai seperti adanya garis-
garis milingkar, berputar setengah lingkaran, memecah/menjauh kemudian mendekat lagi, garis-garis diagonal 
kemudian garis kekiri dan kekanan, level tinggi rendah, yang selalu dilakukan dengan simetris dan seimbang, 
untuk membagi spis berdasarkan mobilisasi  untuk kebutuhan  tari Oleg Tamulilingan, sehingga terlihat dinamis 
dan indah.  

2. Ruang gerak.  

Konsep Tri Angga tiga ruang dalam badan manusia tiga titik kekuatan estetik dalam Angge (badan 
manusia), yang selalu bersenergi saling berkordinasi.  Estetika tari Oleg Tamulilingan juga mempunyai tiga titik 
kebanggaan disebut tri bangga tiga pusat kebanggaan yang selalu memberikan perhatian lebih yaitu pinggul, 
bagian dada, dan bagian kepala.  

Bentuk-bentuk  dan ruang gerak yang dipergunakan didalam tari Oleg Tamulilingan   memakai 
lintasan-lintasan gerak terlukis dengan vulume gerak mengalun sehingga anatomi seorang penari akan menjadi 
jelas dan estetik, dan sangat berbeda dengan tari bali pada umumnya seperti teknik, Pola, irama gerak, 
koreografi,  

Teknik 

 teknik adalah cara bagaimana orang melakukan proses dalam melaksanakan gerak untuk mendapatkan 
vokabuler. Dalam tari bali sangat tampak jelas bahwa bentuk atau agem, tari laki maupun perempuan 
umpamanya, pada sikap kaki dia akan selalu ada pada tumpuan berat badan (suport), kaki yang lain 
tergantung/melayang (legester). Badan tegap, dada dibusungkan dan bahu diangkat. Bentuk tangan sirang pada. 
artinya, kalau agem kanan tari putri, tangan kanan terletak pada telinga kanan kemudian di tarik 90 (sembilan 
puluh) derajat kesamping kanan, sedangkan tangan kiri (sirang susu) dari susu ditarik 95 (sembilan puluh lima) 
derajat ke samping kiri.  
 Tetapi teknik dan bentuk (agem) Tari Oleg Tamulilingan posisi tangan lebih terbuka dan level sangat 
rendah. Tumpuan berat badan (suport) ada di salah satu kaki, kaki yang lain tergantung/melayang (legester), 
sama dengan bentuk tari yang lain. Badan tegap, dada dibusungkan dan bahu diangkat. Perbedaan yang sangat 
menonjol ada pada  bentuk tangan. Kalau agem kanan tari Oleg Tamulilingan  tangan kanan terletak pada 
telinga kanan kemudian di tarik 100 (seratus) derajat kesamping kanan, sedangkan tangan kiri (sirang susu) dari 
susu ditarik 110 (seratus  sepuluh) derajat ke samping kiri. jari-jari tangan nyelentik keatas kemudian digetarkan 
arah adan bergerak. 

Pola 

 Pola adalah lintasan ruang penari untuk mencapai tempat tertentu, perpindahan dari satu gerak ke gerak 
yang lain atau prase satu ke prase yang lainnya, yang diikat oleh ritme iringan, untuk mengatur panjang 
pendeknya pola itu sendiri, juga iringan itu berfungsi untuk menguatkan karakter. Lintasan tari trdisi bali sangat 
sederhana, karena pada awalnya tari Bali selalu berkiblat pada tari untuk upacara yaitu menghadap depan pura, 
kemudian dikemas untuk seni pertunjukan berkembangnya tidak jauh dari awalnya, juga  tari tradisi jawa timur 
seperti tari ngremo dll. Tari Bali di awali dengan pepeson/keluar dari gapura atau gerbang pura, atau  Up stage 
menuju ke sentral stage atau tengah-tengah kalangan atau panggung, kemudian menghadap kiri dan kanan, 
melingkar membentuk angka delapan (ngumbang luk penyalin), lalu kebelakang diakhiri dengan nyakup bawa.      

Irama 

 Irama gerak sangat ditentukan oleh suasana musikal, karena keras lembutnya gerak  tergantung dari 
rasa yang dialunkan oleh suara musik. Iringan sangat mengikat untuk menguatkan  kesan dan suasana yang 
disampaikan. Tari bali tradisi selalu diawali dengan gerak mungkah lawang dan diakhiri dengan nyakup 
bawa.Tari Bali memiliki gerak yang sangat dramatis, dinamis lincah kadang keras, kadang lembut diringi 
dengan senyuman tipis, diikuti gerakan mata seperti selier, seledet, mendelik dll. Irama gerak itu tentu di 
dukung oleh rasa musikal  yang kuat.  

Komposisi dan koreografi.  

 Komposisi adalah penataan gerak dalam ruang, sedangkan  koreografi adalah sebagai bentuk hidup dari 
keseluruhan elmen yang dikoposisikan (Wahyudiyanto, 2012: 12). Penata tari tradisi sangat inspiratip terhadap 
gerak-gerak yang sifatnya dramatis dan bermakna penuh dengan simbul-simbul sebagai bahan baku untuk 
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meteri penataan gerak sehingga koreografi menjadi hidup dan berjiwa. Ketika seorang penari tradisi melakukan 
gerak dengan baik dan tekun seperti seseorang sedang melakukan yoga semedi, maka akan keluar   Taksu.   Tak 
arinya sinar, Su atrinya baik, jadi taksu artinya sinar yang baik atau bersinar.  

Dari bentuk tandang tangkis dan tangkep diatas,Tari Oleg Tamulilingan mempunyai ciri khas yang 
berbeda dengan tari-tari yang lain. Perbedaan  tampak jelas pada bentuk gerak, Agem, Egol, seleog. Nyeleog  
(gerakan badan kesamping kiri dan samping kanan yang diikuti dengan kaki dan tangan) yang dilakukan dengan 
mengalun, terlukis dengan penuh perasaan. Ngegol  ( gerakan pinggul kekiri dan kekanan). Didalam tari Oleg 
Tamulilingan gerakan ngegol dilakukan dengan kombinasi antara pelan  dan  cepat, sehingga menjadi dramatik 
erotis dan estetik. Agem (posisi diam didalam tari Bali) bentuk (agem)  dari  tari Oleg Tamulilingan.sangat 
berbeda degan tari-tari yang lain di Bali. Bentuk atau agemnya mendekati garis lengkung seperti huruf es (S).   
 

 
Bentuk agem Tari Oleg Tamulilingan (Foto Kadek Agus:2008) 

3.  Kostum. 

Kostum Tari Oleg Tamulilingan adalah Konfigurasi atribut Visual yg menyertai gerak yang terdiri dari 
petitis ( hiasan kepala yang dihiasi dengan bunga emas dan bunga hidup),  Badong ( hiasan dileher) yang terbuat 
dari kulit. Gelang Kana (hiasan tangan) yang terbuat dari kulit. Sabuk Prada (pengikat pinggang yang terpasang 
dari pinggang sampai dada) yang terbuat dari kain yang diprada. Kamben prada   (kain yang diprada), serta 
tapih (kain panjang) yg terurai dan terseret diatas lantai, yang dirangkai dengan ornamen desain Bali. 

 
Hiasan kepala (Petitis) (Foto Wayan: 2013) 

 
Badong segi tiga kulit (Foto Wayan: 2013) 

 
Hiasan kepala (Udeng) kulit (Foto Wayan: 2013) 

 
Badong segi tiga kulit (Foto Wayan: 2013) 

http://www.mekarbhuana.com/oleg tamulilinga headdress female good quali�
http://www.mekarbhuana.com/badong kulit ron�
http://www.mekarbhuana.com/oleg tamulilingan headdress ma�
http://www.mekarbhuana.com/badong kain bia�
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 Hiasan pinggang (ampok-ampok) kulit (Foto Wayan: 2013) 

 

 
                                                              Sabuk prada (Foto Wayan: 2013) 

 

 
Kain prada (Foto Wayan: 2013) 

 

 
Hiasan tangan (gelang kana) (Foto Wayan: 2013) 

 

 
Tutup dada (Foto Wayan: 2013) 

 

 
Kipas (Foto Wayan: 2013) 

 

 
Bunga cempaka dari perak (Foto Wayan: 2013) 
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4. Tata Rias. 

Tata rias tari Oleg Tamulilingan, memakai Srinata (hiyasan muka bagian atas), alis yang tajam, ulna 
(titik tengah dan kiri kanan alis) yang berwarna hitam dan dikombinasikan dengan warna putih, eye liner (garis 
yang terletak dibawah mata) yang tajam sehingga menjadi mata lebih besar serta ditahbahkan dengan  shadow 
merah, kuning dan putih. Pipi kiri kanan dihiasi dengan caling kidang/ godeg yang berwana hitam. Rose ( 
pemerah pipi) berwana merah yang dioleskan dipipi bagian atas sampai samping kanan kiri mata, dan bibir 
warna merah.’ 

5. Aspek Musikal. 

Aspek Musikal, seperti juga tata rias dan tata busana merupkan unsur penunjang. Meskipun kedudukan sebagai 
penunjang, unsur musikal ini tidak boleh diabaikan, antara gerak dan aspek musikal dirasakan sangat lekat 
membentuk keutuhan  rasa tari. Sebagaimana tari Oleg Tamulilingan dengan musik/gambelan Gong Kebyar 
sangat dinamis yang membungkus tarian Oleg Tamulilingan sehingga antara tari dengan musik menjadi satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk membentuk karakter sebuah tari Oleg Tamulilingan. Estetika musik 
tari Oleg Tamulilingan memakai iringan gong kebyar yang berlaras pelog. 

 

D.PENUTUP 

Estetika yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, 
mempelajari semua aspek yang disebut keindahan, juga mempersoalkan hakekat keindahan alam dan karya seni 
yang dapat diaplikasikan dalam berbagai karya seni, tidak terlepas dalam seni tari. Nilai estetis dari tari Oleg 
Tamulilingan dibangun melalui struktur organisasi antara ruang penari, ruang gerak, kostum, tata rias dan aspek 
musik.Tari oleg tamulilingan dengan kajian beberapa teori digunakan yaitu: teori  Mimesis (peniruan alam) 
sesuai dengan bentuk-bentuk aslinya, kemudian menjadi ciri utama estetika Yunani. Teori ”imitasi” alam 
yang membawa kebaikan, dan manusia harus mampu membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada 
sebenarnya. Menurut Aristoteles, ciri khas seni adalah kemampuan membedah  alam dan mengupas 
esensinya. 
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IDE DAN  KREATIFITAS FOTOGRAFI  
DALAM TEKNIK PEMOTRETAN GERAK 

 
Yekti Herlina 

 
                                               

 
ABSTRACT 

There are many kinds of techniques in photography. These techniques can enhance the results and add 
artistic impression to the photo being made. By using proper variation and combination  techniques 
will make the photo nice tosee. However, there are some basic techniques that can be developed into 
complex ones.Those techniques are blurring , panning , freezing and zooming techniques. What is so 
call by idea and why it is so important that every time we see a work of art either photography, fine art 
and applied art or design is always associated with it ?. Aesthetic values that are not covered by the 
photographic technology must be harmonized with the technical process to give character and beauty 
to its visual results. The art of photography is not just a record of what the real world, but a complex 
work of art and media images that give meaning and message. 

Keywords: Ideas, Imagination, Creativity, Motion Photography Techniques  
 

PENDAHULUAN 

Dalam fotografi, ada puluhan teknik yang biasa dsipakai fotografer untuk mempercantik gambarnya. 
Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ketika diaplikasikan dalam sebuah gambar. 
Pemotretan gerak dapat diabadikan dengan menggunakan lampu kilat atau rana dengan kecepatan tinggi. 
Namun, efek bergerak bukan hanya muncul karena sebuah gambar tampil dengan tajam. Ada kalanya,  gambar 
yang ditampilkan harus tampil blur untukmemberikan kesan gerak.  
                Gambar dalam fotografi tidak lahir begitu saja seiring dengan kebutuhan masyarakat, meskipun ide 
yang mendasari sebuah foto dapat datang secara intuitif, namun pengembangan ide tersebut utuk menjadi 
sebuah karya foto yang dapat dihasilkan dengan berkreasi seluas itu pula lautan dapat  mempunyai daya tarik 
dan  kreatifitas dengan segala aspek dan prosesnya. 

Foto selalu menarik untuk dilihat atau diamati. Selain lebih mudah diingat dibandingkan  tulisan,  
sebuah  foto  mempunyai  nilai  dokumentasi  yang  tinggi  karena mampu merekam sesuatu yang tidak mungkin 
terulang kembali, apakah itu tentang cerita pribadi, keluarga, keindahan alam, atau peristiwa seni budaya. 
Melalui foto juga, orang bisa terpikat pada suatu objek berita, produk olahraga, makanan, minuman, sampai 
hasil industri. Oleh karena itu lahirlah ungkapan foto mampu berbicara lebih dari  seribu kata. 

Menikmati  hasil foto yang baik (menarik) memang mengasyikkan, akan tetapi untuk menghasilkannya 
memerlukan perencanaannya dan konsep yang baik. Setiap orang dapat  menjepretkan  kamera  dan merekam  
objek untuk difoto, tatapi tidak jarang foto yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sangat 
disayangkan apabila sebuah momen, khususnaya yang  jarang  terjadi,  difoto seadanya tanpa  memperhitungkan  
segi teknis dan nilai artistik. 

SEJARAH FOTOGRAFI 

Sejarah fotografi tidak lepas dari penemuan kamera dan film. Dengan penemuan film, gambar  dapat 
diproduksi,  dan proses pencahayaan  film tersebut  terjadi di dalam kamera. Fotografi berasal dari istilah 
Yunani : phos yang berarti cahaya dan graphein  yang berarti menggambar1.  Istilah tersebut pertama kali   oleh 
Sir John Herschel pada tahun 1839.  Jadi  arti  kata  fotografi  adalah  menggambar  dengan  cahaya.  Prinsip  
kerja  yang paling mendasar dari fotografi sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada waktu itu telah 
diketahui bahwa apabila seberkas cahaya menerobos masuk melalui lubang kecil ke dalam sebuah ruangan yang 
gelap, maka pada dinding di hadapannya  akan terlihat bayangan  dari apa yang ada dimuka  lobang.  Hanya saja 
bayangn  yang  terlihat  dalam keadaan terbalik. Ruangan seperti inilah yang disebut sebagai camera obscura ( 
camera : kamar, obscura  : gelap)2. Dari sinilah lahir istilah  Camera. Prinsip ini telah digunakan oleh ilmuwan 
Arab Ibnu al Haisan sejak abad ke-10. Lalu pada abad ke-15 Leonardo da Vinci,   mencoba   menguraikan    
kerja   kamar   gelap   ini   dengan   lebih   terperinci. Perkembangan selanjutnya kamera obscura ini menjadi 
alat bantu untuk membuat gambar bagi para seniman di Eropa. 

Penemuan  teknik  fotografi  dalam  satu  hal  telah  mengurangi  daerah  gerak  seni lukis,  karena  
fotografi yang  dengan  cepat  dan  tepat  mampu   merekam   objek  itu menggantikan sebagian fungsi seni lukis 
yaitu fungsi dokumentasi dan fungsi penyajian presentasi realistik bagi objek-objeknya. Pada mulanya kamera 
ini tidak begitu diminati, karena cahaya yang masuk amat sedikit, sehingga bayangan yang terbentuk pun samar-



TEROB                                                                                                                                                                 Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 

 

77 
 

samar. Pengguna-annya terutama masih untuk menggambar benda-benda yang ada di depan kamera. 
Penggunaan   kamera ini baru populer setelah ditemukannya lensa pada tahun 1550. Dengan lensa pada kamera 
ini,  maka cahaya  yang  masuk  ke  kamera  dapat  diperbanyak, dan gambar dapat dipusatkan, sehingga 
menggambar menjadi lebih sempurna. Tahun 1575 kamera portable yang pertama baru dibuat, dan penemuan 
kamera ini untuk menggambar makin praktis. Baru  tahun  1680  lahir  kamera  refleks  pertama,  namun  
penggunaannya  masih  untuk meng-  gambar,  karena  bahan  baku  untuk  mengabadikan  benda-benda  yang  
berada  di depan  lensa  selain  dengan  menggambar  masih  belum  ditemukan.  Jadi  pada  zaman tersebut 
kamera masih dipakai untuk mempermudah dalam menggambar. Dimana hasil dari kamera tersebut masi belum 
dapat direproduksi,  karena belum ditemukannya  film negatif. 

Sejarah penemuan film dimulai ketika orang berusaha untuk dapat mengabadikan benda yang berada di 
depan kamera, sudah mulai berkembang sejak abad ke-19, dengan adanya   penemuan   penting   oleh   Joseph   
Niepce,   seorang   veteran   Perancis.   Ia bereksperimen dengan menggunakan  Aspal Bitumen Judea. Dengan 
pencahayaan 8 jam, ia berhasil mengabadikan benda yang berada di depan lensa kameranya menjadi sebuah 
gambar pada plat yang telah dilapisi bahan kimia tersebut. Namun melalui percobaan ini masih belum dapat 
membuat duplikat gambar. 

Kemudian  lahirlah  Collodion,  bahan  baku  fotografi  yang  diperkenalkan  oleh Frederick Scott 
Archer, dengan menggunakan  kaca sebagai bahan dasarnya.  Proses ini adalah proses basah. Bahan kimia kimia 
tersebut dilapiskan ke kaca, kemudian langsung dipasang pada kamera abscura, dan gambar yang dihasilkan 
menjadi lebih baik. Cara ini banyak dipakai untuk memotret diseluruh Eropa dan Amerika, sampai ditemukan 
bahan gelatin dan ditemukan bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses kering.  

Tahun  1895, George  Eastman  membuat  film gulung  (roll Film)   dengan  bahan gelatin, yang 
dipakai untuk memotret (mengabadikan citra alam) sampai sekarang. 

Penemuan-penemuan  tersebut  di  atas  telah  mempermudah  kita  dalam mengabadikan benda-benda 
yang berada di depan lensa dan memproduksinya, sehingga para fotografer,  baik amatir  maupun  profesional  
dapat  menghasilkan  suatu  karya  seni tinggi, tanpa perlu terhalang oleh teknologi. 

Dalam era modernisasi fotografi menampakkan perkembangannya yang cukup besar dengan 
menampilkan fotografi digital, merekam gambar dengan sistem perpaduan teknologi komputer yang banyak 
dipergunakan sebagai alat penyimpan dokumentasi yang pengertiannya gambar atau pola, bentuk yang ingin 
dibuat arsip penyimpanannya melalui proses fotografi semi digital atau foto digital. Pada foto semi digital 
proses pemotretan, gambar masih direkam pada film yang berseluloid, kemudian film yang sudah merekam 
gambar  diproses  dan  menghasilkan  gambar  kemudian  diproses  lagi  melalui  scanner menjadi data digital 
untuk di simpan  dalam disket atau hardisk. 

ASAL MULA IDE 

        Menurut kamus Webster, ide adalah sebuah pemikiran, konsep, gambaran mental, yang terkadang bersifat 
imaginer tanpa ada hubungannya dengan realitas. Ide, adalah apa saja yang terlintas dalam pikiran kita pada saat 
kita mencari suatu solusi. Ide bisa datang dalam bermacam-macam bentuk, teks atau kata-kata, gambaran atau 
bayangan, lagu, warna, style atau gaya, dan lain-lain. Ide adalah modal utama bagi para desainer dan fotografer 
dalam mencari solusi untuk masalah desain yang dihadapinya. Ide dapat mengubah sesuatu yang sederhana 
menjadi yang kompleks, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, yang bagus menjadi sangat indah.  
 Salah satu sumber ide adalah imajinasi. Imajinasi, menurut Jack Stoops dan Jerry Samuelson adalah 
kekuatan dari dalam diri kita yang memperbolehkan kita untuk mengalami apa yang kita alami, apa yang akan 
kita alami, dan apa yang tidak akan kita alami, imajinasi dapat menembus batasan ruang, waktu dan realitas. 
Imajinasi dapat membawa kita ke alam fantasi melalui dunia mimpi, yang sebenarya adalah cermin dari 
keinginan dan pemikiran kita yang paling dalam. Kita tidak harus tidur dan bermimpi terlebih dahulu untuk 
dapat memperoleh imajinasi, tetapi kita juga dapat berimajinasi dalam dunia sadar. Imajinasi sangatlah penting 
bagi seorang seniman atau fotografer, baik seni murni, maupun seni terapan, karena imajinasi tidak semata-mata 
gambaran yang hanya berupa ilusi, namun imajinasi dapat membuahkan ide di dalam pikiran kita.  
             Setiap manusia lahir dengan kemampuan berimajinasi, seperti dikatakan oleh Rudolph Arnheim dalam 
bukunya yang berjudul Art and Visual Perception, “Visual Imagination is a universal gift of the human mind”. 
Pada saat anak-anak mulai mengenali bentuk dan warna, mereka mulai mencoba untuk mengenali bentuk-
bentuk lain yang mereka telah lihat dan mempresentasikannya sesuai dengan imajinasi mereka.  
             Bagian dari imajinasi yang juga banyak menghasilkan suatu ide dan bentukan baru adalah teknik 
asosiasi. Kit Hinrichs, seorang desainer dari pentagram Design Incororation percaya bahwa kebebasan 
berasosiasi akan membuka semua jendela kreatifitas dan ide-ide kreatif akan bermunculan dari segala arah. 
Leonardo Da Vinci, seorang pewlukis terkenal, menyiramkan cat ke arah kanvas dan membiarkannya untuk 
dilihat bentukan yang terjadi, lalu kemudian mengasosiasikan bentuk-bentuk yang dia lihat pada kanvas dalam 
pembentukan sebuah komposisi dan bentukan baru. Seorang anak kecil memandang ke awan dan berkata bahwa 
mereka melihat seekor burung, seekor biri-biri, dan sebagainya. Leonardo Da Vinci menyarankan latihan untuk 
mengasosiasikan suatu objek di awan untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan ide baru. Ada lima  
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strategi yang membantu kita bermain-main dengan daya imajinasi kita untuk memancing ide-ide baru melalui 
pembentukan bentuk baru, yaitu seleksi, alteration (perubahan), spontanitas, abtraksi, gambaran dan bentuk. 

KREATIVITAS FOTOGRAFI 

Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan yang efektif untuk mencipta yang akan melahirkan sesuatu yang baru. 
Dapat dikatakan juga, kreativitas adalah daya dan upaya dari akal budi untuk  menciptakan  sesuatu  yang  lain 
atau  berbeda  dari pada  yang  lainnya,  dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang belum pernah ada 
menjadi sesuatu yang nyata, menarik, dapat dinikmati, dan bermanfaat. Imajinasi sebagai penggerak    
kreativitas,  semula dapat dimunculkan dari pengalaman iri pribadi, fantasi ataupun asosiasinya yang  
selanjutnya  dapat dikembangkan  dan diterbarkan  secara luas dengan cara: mengkorelasikan  dengan alam 
yang  terbentang  luas  serta  isinya,  cinta  kepada  sesama,  cinta  yang  specifik,  kondisi ekonomi, situasi 
politik, hukum ataupun dengan ide dan bentuk karya dari seni yang lain. 

Pada dasarnya potensi kreatif sebagai self-concept perlu dan harus dikembangkan setiap saat dengan 
membuka dan menjajahi pengalaman-pengalaman  kreatif yang baru (up to date ) dalam bidang apapun juga. 
Hal ini mengingat sekaligus menandakan bahwa setiap seniman  pasti  mempunyasi   kreativ itas-kreativitas   
yang  umum   dan  sekaligus   yang spesifik. 

Utami Munandar ( 1992 ) dalam uraiannya tentang kreativitas menunjukkan  ada tiga tekanan 
kemampuan yaitu : 
1.  Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasar data informasi dan  unsur-unsur  yang ada. 
2.   Kemampuan  menemukan  banyak  kemungkinan  jawaban  atas  suatu  masalah  yang 
      penekanannya pada kuantitas kegunaan dan keragaman jawaban. 
3.  Kemampuan  operasional  yang  mencerminkan  kelancaran,  keluwesan,  originalitas   dalam  berfikir serta  

kemampuan, kengembangkan, memerinci suatu gagasan.  
Definisi  kreativitas  mnurut  Sternberg  tentang  pentingnya  aspek  pribadi  dalam: “tre fecet model of 

creativity”,  yaitu kreativitas  merupakan  titik pertemuan  yang khas antara tiga atribut psikologis, intelegensi, 
gaya kognitif, dan kepribadian/motivasi. Secara bersamaan ketiga segi dalam alam pikiran ini membantu 
memahami  apa yang melatar belakangi individu yang kreatif”. 

Seorang psikolog humanistik Biondi mengemukakan sebagai berikut : 
Man has an imagination which must be used and enjoyed in order for him to experience the complete fulfillment 
of life. Dengan   mencipta   manusia   mengalami   kepuasan   yang   tiada   taranya   karena sekaligus  
merupakan  perwujudan  dirinya,  aktualisasi  dari  potensi-potensi  kreatif-nya yang pada hakekatnya ada pada 
setiap manusia, walaupun tidak disadari oleh semuanya. 

Apabila membahas kreativitas yang berkaitan dengan seni, maka kita tidak bisa meninggalkan 
kemampuan dari senimannya, karena seorang seniman memiliki ide, kreasi dan  kemampuan   teknis  dalam  
mewujudkan   gagasan   atau  dalam  mengekspresikan  pengalaman dan gejolak jiwanya. Kreativitas dalam diri 
seseorang seniman adalah ruang kebebasan dalam berolah pikir untuk berekspresi dalam merefleksikan 
pengalaman dan rangsangan   dari   lingkungannya.   Seorang   seniman   dituntut   kepekaan   naluri,   dan 
kemampuan mengolah pengalaman-pengalamannya yang unik dan menarik untuk diekspresikan menjadi sebuah 
karya yang original dan mampu menjadikan pengalaman baru yang unik dan estetik bagi orang lain. 

Menurut  pendapat  Soedarso  yang  termasuk  dalam  pengertian   kreatif  adalah kualitas dari: 
a.  Sensitivitas adalah kepekaan terhadap setiap rangsangan yang datang dari luar, baik 
     kepekaan  terhadap kesedihan  yang dirasakan  oran lain, maupun kepekaan  terhadap kombinasi 
    warna atau susunan bentuk yang menarik ataupun hal-hal yang khas yang ada disekitarnya. 
     Dengan  kepekaan  seperti  ini maka  jiwa  akan  menjadi  kaya  oleh berbagai pengalaman yang 
    masuk dan kekayaan tersebut akan selalu siap untuk diekspresikan. 
b.  Kelancaran atau fluency  : yaitu kelancaran untuk menentukan kata-kata atau warna tertentu  yang 
      sesuai  dengan  ide  yang  akan  diekspresikannya,  kelancaran  idesional untuk berpikir dengan 

 cepat dan tepat, kelancaran  mengasosiasikan  sesuatu dengan yang lain, dan kelancaran 
 ekspresional yang berarti kemampuan  untuk menemukan dengan cepat jalan yang paling sesuai   dengan 
ekspresinya. 

c.  Fleksibilitas  :  yakni  kemampuan  untuk  mengadaptasi  situasi  yang  baru.  Manusia mampu 
menyesuaikan dirinya dengan berbagai situasi baik kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 
kawan baru, tetangga baru, atau kondisi iklim pada daerah tertentu, misalnya dari hidup di daerah 
tropis ke hidup di daerah dingin. 

d.  Originalitas ialah kemampuan untuk mengemukakan  jawaban atau solusi yang khas terhadap 
pertanyaan atau masalah yang ada. Pribadi yang memiliki originalitas adalah pribadi yang tidak 
tergantung pada ide-ide orang lain, jujur pada dirinya sendiri dan pada proses kreativitasnya. 

e.  Kemampuan untuk menentukan dan mengatur kembali. 
f.  Kemampuan untuk  menangkap adanya hubungan antara beberapa hal atau masalah dalam suatu 
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jalinan tertentu. 
g.  Elaborasi : ialah kemampuan untuk mengembangkan suatu ide dengan detail/bagian- bagiannya. 

Seorang yang kreatif akan mampu dengan baik membuat lukisannya ( baik secara verbal maupun 
dengan gambar) tentang misalnya, sesuatu adegan. Tidak ada satu bagianpun yang terlepas dari 
perhatiannya. 

Beberapa  pandangan  di atas menunjuk  pada suatu kenyataan  bahwa krea-tivitas pada intinya adalah 
merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru baik berupa  gagasan  ataupun  karya  
nyata,  baik dalam  karya  baru maupun  kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif 
berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 

 

 
 

Relief 

Dalam proses berkaya seni fotografi atau proses visualisasi karya adalah menghidupkan  dan memberi 
jiwa pada karya foto. Seperti halnya dengan seniman seni rupa lainnya,  fotografer  bekerja  menggunakan  otak 
dan hatinya  yaitu segala tindakan yang dilakukan,  terutama  dalam proses  pengambilan  obyek,  ia akan 
mengetahui  hasil yang   akan   diperoleh   sehingga   melakukan   tindakan-tindakan   yang   berguna   untuk 
mendukung ide dan gagasannya. Pada dasarnya masalah fotografi adalah masalah yang cukup kompleks karena 
menyangkut berbagai macam aspek,  diantaranya : 

1.  Kamera, perangkat atau alat pemotretan dari yang paling sederhana sampai pada yang bertekologi   
canggih.  Kamera  adalah  alat untuk  merekam  gambar  pada  permukaan film.  Sebagai  alat 
perekam  optis,  kamera  mampu  merekam  apa yang  terlihat  oleh lensa. Seorang fotografer dituntut 
mampu menguasai memahami peralatan yang dipergunakan, sampai pada karakteristik dan tingkat 
kemampuannya. Kamera mempunyai   komponen   bermacam-macam   yang  akan  menentukan  hasil  
bidikan seorang  fotografer.  Alat  kontrol  penting  pada  kamera  :  fokus,  kecepatan  rana (shutter), dan 
diafragma karena dari alat kontral inilah, hasil sebuah foto ditentukan. 

2. Pencahayaan merupakan unsur dari dasar fotografi. Tanpa pencahayaan yang optimal, suatu foto 
tidak dapat menjadi sebuah karya yang baik. Pengetahuan tentang pencahayaan  mutlak harus 
diketahui oleh seorang fotografer. Cara mempelajari  penguasaan pencahayaan adalah dengan 
melatih mata  untuk lebih peka terhadap cahaya yang muncul. 

3.  Penempatan   subyek   utama   dalam   gambar   sangat   penting   untuk   mendapatkan  komposisi 
yang baik. Komposisi dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu komposisi grafik, dimana unsur-
unsur  garis dapat membentuk kotak-kotak,  bulatan, segi tiga dan lain-lain. Ada komposisi tradisional 
mempunyai watak yang klasik, komposisi   Bali   seperti   pada   lukusan-lukisan   Bali. Komposisi   modern   
adalah penampilan yang serba ingin tahu, mencoba sesuatu yang belum pernah ditampilkan, keluar dari 
aturan yang konvensional  dan lain sebagainya.   Patung  dan monumen dapat  ditempatkan  di  pusat  
gambar,  tetapi  pada  umumnya  komposisi  yang  lebih menarik dihasilkan jika subyek utama ditempatkan 
tidak di pusat gambar.  

4.  Kamar  Gelap,  adalah  tempat  akhir  untuk  proses  fotografi.  Kamar  gelap  dapat dilakukan trick  atau 
manipulasi  dari hasil pemotretan  seorang  fotografer,  sehingga hasil  fotonya  akan  berbeda  dengan  
obyek  yang  sebenarnya.  Didalam  kamar  gelap inilah proses pencetakan/ montase, distorsi dengan jalan 
pengaturan posisi kertas dilakukan. 

5.  Aspek pesan menjadi sebuah pengalaman  baru yang unik menarik dan estetik bagi orang lain yang 
menikmatinya.  Seorang fotografer harus dapat mengkomunikasikan pesan atau pengalaman batinnya yang 
estetis melalui hasil bidikan kame-ranya kepada orang lain. 

6. Aspek presentasi memegang peranan dalam penataan komponen subyek artinya penguasaan   komposisi   dan  
unsur  disain  harus  difahami  benar  oleh  fotografer, sehingga dapat ditampilkan dengan baik. 

7.  Pemakaian filter. Filter adalah suatu sistem optis pembantu yang biasanya dipasang di depan lensa dan dapat 
memodifikasi gambar asli di saat pemotretan. Beberapa jenis filter dapat me ngubah warna-warni  atau 
bayanagn,  sedangkan  yang lainnya dapat menciptakan  efek fisik baru pada bidang pada bidang gambarnya.  
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Namun,  sebuah filter dapat juga berupa suatu media tembus pandang atau memantul, seperti sebuah cermin  
tua  atau  suatu  pecahan  kaca  dari  wadah  abu  rorok.  Pemakaian  filter  atau saringan sinar mempunyai 
maksud yang berbeda-beda 

8. Pemotretan  Gerak  dapat  diabadikan  dengan  menggunakan  lampu  kilat  atau  ranadengan kecepatan 
tinggi. Namun efek bergerak bukan hanya muncul karana sebuah gambar tampil dengan tajam. Ada, kalanya, 
gambar yang ringan yang akan anda tampilkan harus tampil  blur untuk memberikan  kesan gerak. Ada 
teknik  blurring, teknik panning shot,  teknik freezing  dan teknik zooming. Panning dalam More Joy of  
Photography adalah  “Moving  a camera  to photograph  a moving  object  while keeping   the image of the 
object in the same relative position in the viewfinder”.  

9. Kreativitas  fotografi  sebagai  pengarah  gaya.  Salah  satu  kiat  mendapatkan  hasil pemotretan  yang baik 
seperti yang dikehendaki  orang yang dipotret adalah adanya kerja sama antara fotografer dengan orang yang 
dipotret. Kerja sama yang dimaksud adalah  dalam  hal  pemberian  informasi.  Orang  yang  dipotret  wajib  
memberitahu maksud dan tujuan diadakannya  pemotretan agar fotografer mengetahui  tugas yang 
dibebankan kepadanya. Sebaliknya, pemotret berhak mengarahkan orang yang akan dipotret.   Dengan   
kerja  sama  demikian,   diharapkan   diperoleh   hasil  pemotretan sempurna, seperti yang dikehendaski  
kedua pihak.18   Dalam  melakukan  pemotretan, salah satu hal yang harus dilakukan fotografer adalah 
mengarahkan gaya orang yang dipotret.  Apakah  gaya  dan  posisi  tubuh  seseorang  sudah  baik  dan  
menunjang komposisi gambar atau perlu diubah. 

      Dari beberapa  aspek diatas merupakan  sebagai contoh yang harus disikapi oleh fotografer 
yang profesional, dengan tidak membedakan jenis atau fungsi fotografi pada umumnya. Seorang fotografer tidak 
hanya mampu mengoperasionalkan  alat saja, tetapi dia adalah seorang pencipta gambar yang tidak hanya 
mampu mengo-perasionalkan  alat saja, tetapi dia adalah seorang pencipta gambar yang menarik dan 
mengandung  nilai estetik yang dapat memuaskan orang lain yang melihatnya. Dengan menggunakan madia 
cahaya pengalaman baru/sesuatu yang baru akan dapat diekspresikan dan dinikmati 

TEKNIK PEMOTRETAN GERAK 

1.   Teknik Blurring 

 Blur di sini bukan berarti tidak jelas semuanya. Ada beberapa bagian foto yang ditegaskan, ada juga beberapa 
bagian foto yang dikaburkan. Jangan beranggapan bahwa untuk menciptakan teknik blurring tidak memerlukan 
focusing yang baik. Malah teknik mempertegas fokus pada objek adalah hal yang harus diperhatikan. Terkadang 
foto yang kabur dapat mempunyai nilai artistik yang lebih. Objek yang bergerak dibuat kabur dan background 
dibuat jelas. Teknik ini banyak dipakai oleh fotografer yang ingin menimbulkan kesan dramatis dari sebuah 
objek. 
            Salah satu cara paling efektif memberi kesan bergerak pada sebuah foto adalah dengan membiarkan 
subjek menjadi blur . Untuk memotret subjek yang bergerak menjadi blur , diperlukan kecepatan rana rendah. 
Kecepatan rana rendah yang diperlukan tergantung pada beberapa faktor. Kecepatan subjek yang bergerak 
menjadi pertimbangan utama. Sebuah mobil yang melaju kencang mungkin akan menjadi blur pada eksposure 
dengan kecepatan rana 1/500 detik. Sementara itu,perjalan kaki akan menjadi blur pada kecepatan rana 1/30 
detik saja. 
             Faktor penting lainnya adalah sudut pandang dari arah mana dilakukannya pemotretan dan jarak dari 
subjek pemotretan . Subjek yang bergerak melintas dari samping akan menjadi blur lebih cepat dibandingkan 
dengan subjek yang bergerak didekat anda akan lebih blur jika dibandingkan subjek yang bergerak jauh dari 
anda. Pertama-tama seting terlebih dahulu diafragma sesuai kebutuhan. Setelah itu berlanjut ke Shutter Speed. 
Titik fokus harus berada di background foto. Jangan biarkan kamera bergerak, memakai tripod akan lebih baik.  
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Blurring 

 2.   Teknik Panning 

              Jika blurring membuat buram objek, panning membuat buram background. Teknik ini adalah 
kebalikan dari blurring. Panning akan menimbulkan kesan objek bergerak begitu cepat. Teknik ini biasanya 
dipakai pada objek yang bergerak dengan cepat. 
             Panning adalah cara lain untuk memberikan kesan gerak pada foto. Ketika melakukan panning, kita 
mengikuti subjek selama eksposur. Jika terlaksana dengan baik, hasilnya menjadikan subjek menjadi relatif 
lebih tajam dibandingkan dengan background-nya yang hampir sepenuhnya blur. Jarang dihasilkan subjek yang 
sepenuhnya tajam. Namun, beberapa bagian subjek yang mengalam blur justru memperkuat kesan gerak dari 
foto. 
      Pemotretan panning harus terencana. Ambillah subjek yang terpisah cukup baik dari background. Cobalah 
temukan background yang memiliki warna cerah atau berciri jelas yang akan menghasilkan pola menarik dari 
warna-warna yang blur . Pada saat pemotretan, waktu yang tepat dan halusnya gerakan kamera merupakan 
faktor yang sangat penting. Awali mengikuti subjek sebelum melepas rana, Lepaskan rana, lakukan terus hingga 
terdengar suara klik rana menutup kembali. Putar seluruh badan saat mengikuti gerakan subjek, jangan 
melakukan hanya dengan menggerakkan kepala dan bahu. Panning membutuhkan kemampuan prakter,  
terkadang fotografer profesional pun tidak selalu berhasil dalam setiap jepretannya. 
      Panning menggunakan rana berkecepatan rendah, biasanya 1/15  atau 1/30. Penggunaan kecepatan rana 
lebih rendah membutuhkan tripod untuk mencegah timbulnya gerakan vertikal kamera yang tidak diinginkan. 
Untuk mencegah overexposure dengan kecepatan rana rendah pada cuaca terang. Gunakan film berkecepatan 
rendah. 
 

 

 
 

Panning 
8  Tip mematret Panning : 

Panning adalah memotret dengan menggerakkan kamera searah dengan arah gerakan obyek yang ingin 
dibidik sehingga obyek akan tampak fokus sementara background tampak kabur. Jangan takut hanya karena ada 
kata ‘teknik’ diatas, berikut beberapa langkah praktis melakukan panning: 

1. Jangan gunakan tripod, untuk mengikuti arah gerakan obyek kamera harus bisa bergerak luwes 
2. Set kamera pada mode Shutter Priority (S atau Tv) 
3. Shutter speed yang digunakan untuk panning adalah antara 1/30 sampai dengan 1/8, jadi set kamera 

diantara angka tersebut 
4. Cari obyek bergerak yang akan dipanning (tips: pilihlah background yang berwarna-warni untuk 

panning sehingga hasil blur dari background makin menarik) 
5. Arahkan kamera mengikuti obyek yang bergerak dan pencet separuh tombol release untuk mengambil 

fokus. 
6. Usahakan tangan bergerak selembut mungkin, gerakan kejut yang mendadak bisa mengakibatkan hasil 

foto yang tidak menarik 
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7. Saat tangan kita sudah ‘seirama’ dengan gerakan obyek, pencet tombol release untuk mengambil 
eksposur 

8. Makin banyak berlatih, tangan dan mata kita akan semakin terasah! 

3.  Teknik Freezing 

          Fotografi merupakan salah satu alat untuk merekam peristiwa. Namun, ketika menggunakan teknik ini, 
waktu betul-betul dihentikan diselembar foto. Gerakan yang cepat dari objek dihentikan lewat rana. 
          Teknik seperti ini sebaiknya digunakan pada objek yang bergerak cepat, selain akan terlihat lebih 
ekspresif, kesan pembekuan akan lebih kental. Gerakan seperti melompat, berlari, meninju, dan menendang 
adalah hal lazim untuk dibekukan. Dengan teknik freezing, objek akan terlihat lebih ekspresif. Bahkan, jika 
fotografer bisa menangkap objek yang bergerak sangat cepat, hasilnya akan luar biasa karena biasan ya 
ekspresinya luput dari pandangan mata yang telanjang. 
           Penggunaan rana dengan kecepatan rendah pada subjek yang begerak akan menimbulkan blur yang 
memberi kesan gerak. Selain itu, penggunaan kecepatan tinggi juga dapat memberikan kesan gerak dengan 
membekukan gerakan yang sedang berlangsung, pemotretan ini lazim disebut freezing. Hasilnya adalah foto 
tepat di tengah gerakan yang sedang dilakukan. Karena menggunakan kecepatan rana tinggi, gambar subjek 
menjadi jelas/tidak blur. 
       Pemotretan freezing yang baik membutuhkan perencanaan. Jika mengetahui atau dapat memperkirakan arah 
yang akan dilalui subjek, kita dapat menentukan sudut kamera, pencahayaan, latar belakang, jarak focus dan 
eksposur. Dengan demikian, kita dapat lebih berkosentrasi memperhatikan subjek tersebut. Yang tidak kalah 
pentingnya adalah mengantisipasi puncak gerakan yang akan di feeeze. Ketika bekerja dengan rana 
berkecepatan tinggi, hampir selalu harus diimbangi dengan film berkecepatan tinggi untuk mendapatkan hasil 
terbaik . Film berkecepatan tinggi memungkinkan anda mendapat diafragma besar. Hasilnya adalah depth of 
field yang lebih lebar . 
 

 

 
 

Frezzing 
 
 
4.   Teknik Zooming 
 
         Teknik ini akan menimbulkan kesan background yang menunjuk pada objek. Mata orang yang melihat 
secara psikologis akan menuju langsung pada objek. Pada foto ini, objek menjadi suatu yang tegas. Background 
akan menjadi buram. 
         Zooming merupakan teknik foto yang memberikan kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa 
pada saat eksposur. Perubahan panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom. 
        Untuk mendapatkan kesan gerak, Anda harus menggunakan kecepatan rana tidak lebih dari 1/30 detik. 
Pada saat pemotretan, dalam waktu bersamaan dengan proses eksposur,titik fokus lensa diubah dengan menarik 
lensa zoom kedalam atau ke arah luar (untuk jenis zoom yang ditarik) atau agar cara menggeser tiitk focus lensa 
ke kiri atau ke kanan ( unutk lensa zoom jenis gelang). Sebaiknya,gunakan tripod untuk menopang kamera pada 
saat pemotretan. Tempatkan subjek utama pada bagian tengah foto. Pada bagian ini, ketajaman gambar relatif 
lebih baik dari bagian lain. 
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      Efek zooming terbaik akan diperoleh jika background memiliki kontras dan warna yang bervariasi , 
Besarnya efek zooming yang diperoleh tergantung pada berapa cepat gerakan tangan Anda mengubah focus 
pada saat eksposur . Teknik ini dapat digunakan baik pada siang hari atau pada maalm hari/kondisi pencahayaan 
kurang. Jika pemotretan dilakukan malam hari, Anda dapat memakai waktu pencahayaan lama dan akan 
memperoleh efek lampu yang membetuk garis-garis panjang cahaya. 
 

 

 
 

Zooming 
 

 
KESIMPULAN 

 
Dunia  fotografi  adalah  dunia kreativitas  tanpa batas.  Beragam  karya foto dapat dihasilkan dengan 

berkreasi, tidak ada yang dapat membatasinya. Sejauh keinginan untuk berkreasi, seluas itu pula lautan karya 
yang bisa dihasilkan. 
          Salah satu sumber ide adalah imajinasi. Imajinasi adalah kekuatan dari dalam diri kita yang 
memperbolehkan kita untuk mengalami apa yang kita alami dan apa yang tidak akan kita alami, imajinasi dapat 
menembus batasan ruang, waktu dan realitas. Imajinasi dapat membawa kita ke alam fantasi melalui dunia 
mimpi, yang sebenarya adalah cermin dari keinginan dan pemikiran kita yang paling dalam. Kita tidak harus 
tidur dan bermimpi terlebih dahulu untuk dapat memperoleh imajinasi, tetapi kita juga dapat berimajinasi dalam 
dunia sadar. Imajinasi sangatlah penting bagi seorang seniman atau fotografer, baik seni murni, maupun seni 
terapan, karena imajinasi tidak semata-mata gambaran yang hanya berupa ilusi, namun imajinasi dapat 
membuahkan ide di dalam pikiran kita.  
            Proses pembuatan foto menyangkut segala aspek dan ide dengan kreatifitas yang tinggi, mulai  dari  
pemilihan  peralatan  yang  dipakai,  kejelian  menentukan  obyek  pemotretan sampai proses pencetakan foto. 
Kejelian menentukan obyek sangat berpengaruh pada foto yang akan dihasilkan. Ide itu begitu pentingnya 
sehingga setiap melihat suatu karya seni baik seni fotografi, seni murni dan seni terapan atau desain selalu 
dihubungkan dengan ide. 

Mata   seorang   fotografer   yang   terlatih   mampu   menangkap   berbagai   macam keindahan   
dimana  saja,  bahkan  pada  obyek-obyek   yang  mudah  ditemukan   dalam kehidupan sehari-hari termasuk 
objek yang bergerak blurring, panning, freezing dan zooming. 

Tanpa kemampuan Teknis fotografi yang baik, sebuah obyek yang sangat menarik bisa jadi akan 
tampil biasa atau tidak menarik sama sekali. Kemampuan teknis memang diperlukan  sebab  terkadang  suatu 
obyek  menjadi  hilang  keistimewaannya  saat dibidik dengan mengandalkan kecerdasan kamera saja. 
Sebaliknya, obyek yang sangat biasa akan menjadi  terlihat    istimewa  ketika  ditampilkan  dalam  nuansa   
ektreme.  Memanfaatkan sarana pendukung seperti filter, tripod, dan perlengkapan pendukung lainnya secara 
tepat bisa lebih memantapkan aktualisasi kreativitas fotografer. 

. Keunggulan kreatif dan ide yang cemerlang akan semakin menunjukkan perannya dalam dunia 
fotografi. Dalam teknik dasar  pemotretan gerak seperti teknik blurring, teknik panning, teknik freezing dan 
teknik zooming diperlukan  berbagai titik kreatif,  tetapi untuk menjadi fotografer  kreatif  harus  banyak  
mencoba,  belajar  dari  kesalahan,  dan  terus  berkarya. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru 
yang paling berharga. 
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