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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan kesenian Tari 

Gandrung adalah suatu peran yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Sesuai dengan amanat dari Permandagri Nomor 52 Tahun 2007 

tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial 

budaya masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat peran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan kesenian Tari Gandrung di Desa 

Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 

teori otonomi daerah. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti berusaha untuk 

mendeskripsikan terkait teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini. 

A. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Tahun Hasil 

1.  Valida 

Mutiara 

Sukma 

Sunarti 

Peran Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata Banyuwangi 

pada penyelenggaraan 

Festival Gandrung 

Sewu Sebagai Daya 

Tarik Wisata 

2017 Peran Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata pada 

penyelenggaraan Festival 

Gandrung Sewu ada tiga 

yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata 

yaitu peran motivator, 

fasilitator dan dinamisator. 

Festival Gandrung Sewu 

terbukti dapat menarik 

kunjungan wisatawan pada 

saat festival tersebut 

diselenggarakan. Dapat 

dikatakan menarik minat 

wisatawan dapat dilihat 

dari animo wisaatawan 

yang dating, hotel-hotel 

yang full booking pada saat 
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No Nama Judul Tahun Hasil 

hari penyelenggaraan 

festival Gandrung Sewu. 

2 Mamiek 

Suharti 

Tari Gandrung sebagai 

Objek Wisata Andalan 

Banyuwangi 

2012 Sejak dicanangkan sebagai 

daerah tujuan wisata, 

Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi menggali 

objek wisata yang bisa 

dijual kepada wisatawan. 

Tari Gandrung yang 

awalnya dianggap sebagai 

tarian yang kurang 

menarik, kemudian 

dikemas oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata 

setempat melalui 

Pendidikan dan pelatihan 

untuk dijadikan objek 

wisata andalan.  

3 Bahagio 

Raharjo 

Dinamika Kesenian 

Gandrung di 

Banyuwangi 1950-2013 

2016 Gandrung sebagai kesenian 

rakyat banyak terpengaruh 

oleh keadaan di 

masyarakat. Permintaan 

(undangan) penonton yang 

menjadi alasan utama 

dalam pertunjukan 

Gandrung menjadi 

penyebab yang paling 

besar perubahan tersebut. 

Ditambah lagi kebijakan 

yang dijalankan pemerintah 

yang memiliki andil cukup 

besar dalam membentuk 

arah Gandrung. Tekanan 

dan tantangan inilah yang 

membuat Gandrung terus 

berubah baik bentuk, 

fungsi maupun maknanya, 

yang sebenarnya bagian 

dari upaya mereka agar 

tetap eksis atau bertahan di 

masyarakat. 

 



 

22 
 

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, terdapat relevansi dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana ketiga penelitian diatas membahas 

terkait dengan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam 

melestarikan kesenian Tari Gandrung di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten 

Banyuwangi yang bertujuan agar kesenian Tari Gandrung tetap dilestarikan, karena 

Tari Gandrung sendiri telah menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi, dan yang 

membekan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian ini lebih 

menekankan kepada peran-peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk melestarikan kesenian Tari Gandrung sendiri, 

yang diikuti dengan hasil atau dampak apabila kesenian Tari Gandrung lebih dikenal 

secara luas oleh masyarakat luas. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjaga dan pelestarian kesenian 

Tari Gandrung, namun masyarakat juga harus berkontribusi agar kesenian Tari 

Gandrung tetap ada, karena Tari Gandrung telah dijadikan daya Tarik bagi para 

wisatawan yang datang ke Banyuwangi khususnya di Desa Adat Kemiren yang 

menjadi desa bagi para penduduk asli Banyuwangi yaitu Suku Osing. 

 

B. Otonomi Daerah  

1. Pengertian Otonomi Daerah 

  Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan 
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kemampuan daerah yang bersangkutan
23

. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan bahwa:  

  “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 

untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya 

sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku
24

. 

2. Prinsip Otonomi Daerah 

 Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
25

 

 Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara 

proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, 

                                                           
23

 Djohermansyah Djohan,  Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, Cet I  (Jakarta, Bumi 

Aksara, 1990), Hal:.52 
24

 Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Hal: 

30 
25

 HAW. Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. Hal. 133 
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nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan 

daerah
26

. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Otonomi Luas 

  Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, 

wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan 

yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang 

dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di 

samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan 

pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan 

dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu 

sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. 

b. Prinsip Otonomi Nyata 

  Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, 

wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk bertumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.   

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab 

  Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab 

adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan 

dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
27
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 HAW. Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. Hal. 7-8 
27

 Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada 
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3. Tujuan Otonomi Daerah 

  Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut adalah 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan 

ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
28

 

 Deddy S.B. & Dadang Solihin dalam bukunya tujuan peletakan 

kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan 

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan 

penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi 

daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
29

 

4. Otonomi Daerah dalam Pengembangan Budaya 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

daerah yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah yang ditujukan 

kepada kepala daerah agar lebih bagus lagi dalam menjalankan roda 

pemerintahannya dalam mengatur apa yang ada di daerahnya, khususnya 

dalam bidang budaya. Kebijakan dalam pelestarian warisan budaya yang 

menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator dalam pelestarian warisan 

                                                           
28

 Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI 
29

 Bratakusuma Deddy Supriady dan Solihin Dadang. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama 
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budaya. Disamping itu, Otonomi daerah memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk lebih berperan serta dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan warisan budaya, dengan harapan bahwa warisan budaya 

sebagai sumber daya budaya harus dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi kesejahteraan masyarakat.  

 Dan begitu juga sebaliknya masyarakat juga harus mendukung apa 

yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan ikut serta melestarikan dan 

mengembangkan budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, karena 

harus ada timbal balik dari setiap pihak khususnya masyarakat dan 

pemerintah daerah karena sudah diberikan wewenang oleh pemerintah 

pusat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah dan tentunya dapat dilihat dari tujuan utama 

desentralisasi dan otonomi daerah yaitu mendekatkan pemerintah kepada 

masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat 

menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat 

dan nyata. 

 Semakin bernilai hasil dari upaya pengembangan budaya ini bagi 

masyarakat maka semakin besar harapan untuk meningkatkan budaya 

tersebut Jika penghargaan yang diberikan antar satu masyarakat ke 

masyarakat lainnya dianggap bernilai, maka orang-orang yang melakukan 

perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai budaya yang baru tersebut, 

mereka akan mendapat prestise dari masyarakat lainnya.
30
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 George Ritzer. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 720,721 
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 Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan 

masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan 

bersama. Desentralisasi kewenangan tersebut akan berakhir dengan 

semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan berubahnya peran 

pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator. 

 

C. Peran  

Dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi, pasti pemerintah 

melakukan sebuah tindakan yang sudah diatur, misalnya Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata sebagai suatu organisasi pemerintah dalam melestarikan kesenian Tari 

Gandrung akan melakukan tugasnya seperti menjadi fasilitator bagi masyarakat. 

Berbicara tentang peran terdapat beberapa defines peran menurut para ahli, salah 

satunya adalah menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
31

 

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah 

ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif 

dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan 

hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan 

hukum secara penuh.
32

 Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang 

diharapkan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

sebagai organisasi formal diharapkan berfungsi dalam melestarikan budaya dan 

                                                           
31

 Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara Hal: 243 
32

 Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Hal: 220 
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kesenian di Kabupaten Banyuwangi. Artinya peran yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata adalah nyata.  

Sedangkan menurut Susanto
33

 peran itu mengandung tiga hal penting, yaitu: 

1. Peran adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti 

di sini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai orangnya. 

3. Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial. 

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran 

adalah suatu pelaksanaan kewajiban serta tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat 

jabatan, kedudukan atau posisi seseorang, kelompok ataupun organisasi dalam suatu 

wilayah tertentu yang dapat berupa masyarakat ataupun instansi tertentu. 

 

D. Pelestarian Budaya Lokal 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya, memberikan 

warna tersendiri di mata negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia mempunyai 

kebudayaan yang sangat banyak dan beragam. Menurut E.B. Tylor (1871), 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat
34
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34
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Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas tiga wujud: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma 

dan peraturan.  

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitet kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat.  

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud pertama adalah wujud yang ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak 

tak dapat dilihat, tak dapat diraba. Lokasinya ada dalam alam pikiran dari warga 

masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideel 

ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. 

Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai 

kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut 

kebudayaan fisik, yaitu total hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan karya manusia 

dalam masyarakat.
35

 

Sedangkan pelestarian yang berasal dari kata dasar lestari yang artinya 

tetap dan tidak berubah. Atau bisa dikatakan upaya untuk membuat sesuatu tetap 

selama-lamanya tidak berubah. Menurut saya mendefinisikan pelestarian budaya 

local adalah sebuah upaya untuk mempertahankan agar budaya tetap sebagaimana 

adanya, khususnya kesenian Tari Gandrung sendiri di Desa Kemiren, Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Banyuwangi. 

Mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus 

menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang 

mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan 
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selektif. Mengenai pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai 

seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat 

dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

selalu berubah dan berkembang.
36

  

 

E. Desa Adat 

Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat 

asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, 

yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2) 

menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan dasar dari 

pemerintahan desa. Pada saat ini desa sendiri sudah mempunyai undang-undang 

sendiri yaitu di Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga 

posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi 

diatur dengan Undang-Undang tersendiri. 

Ditetapkannya undang-undang ini sangat cocok dengan prinsip dasar nilai-

nilai demokrasi dan juga good governance. Secara historis desa merupakan cikal 

bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh 

sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang 

mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan 
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mempunyai adat-istiadat untuk mengelolanya sendiri
37

. Berarti desa sangat 

berkaitan erat dengan desentralisasi dan otonomi daerah. 

 Undang-Undang Desa ini didalamnya menjelaskan bahwa desa 

mempunyai kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangga 

sendiri.Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau 

mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atauyang muncul karena perkembangan 

desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain infrastruktur desa, saluran irigasi 

untuk pertanian, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan 

belajar, perpustakaan desa, rembug desa dan jalan desa. 

 Hukum adat merupakan sebuah tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat 

pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar kepada masyarakat 

serta memenuhi rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter 

Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (Besslisingleer), hukum adat dapat 

diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan 

desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi 

oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki 

nilai-nilai kerohanian (magis-religius) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan 

yang kemudian hidup tumbuh di tenggah masyarakat.
38

 

 Masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, 

mendiami sebuah kawasan tertentu yang di mana mereka mengatur sistem 

kehidupannya, berkembang dan juga dijaga oleh masyarakat itu sendiri. 
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Masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, 

secara turun-temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem 

nilai, idelogi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayahnya sendiri. 

 

F. Kesenian Tari Gandrung 

Seni sebagai bagian dari masyarakat tidak akan terlepas dari keadaan 

masyarakatnya, baik seni rupa maupun seni pertunjukan. Umar Kayam menyebut 

kesenian sebagai sesuatu yang tidak akan pernah berdiri lepas dari masyarakat 

kesenian menjadi ungkapan kreativitas dari kebudayaan dan masyarakat itu 

sendiri
39

. Gandrung merupakan kesenian asli Banyuwangi dalam bentuk tarian 

dan nyanyian, yang dalam pertunjukannya dibagi dalam tiga fase, yakni Jejer, 

Paju, dan Seblang-Seblangan. Pada saat ini kesenian Tari Gandrung mulai 

dijadikan seni kemasan pariwisata yang bertujuan agar manarik wisatawan untuk 

datang ke Banyuwangi, khususnya di Desa Adat Kemiren.  

Gerak Pokok Tari Gandrung Gerak pokok tari Gandrung dapat 

didiskripsikan sebagai berikut:  

1. Titik tumpu, pada umumnya tarian Banyuwangi, bertitik tumpu pada 

berat badan terletak pada tapak kaki bagian depan (jinjid). 

2. Tubuh bagian dada di dorong kedepan seperti pada tari Bali.  

3. Gerak tubuh ke depan yang di sebut dengan ngangkruk 

4. Gerak persendian; terbagi dalam gerak leher, misalnya: 

a. Deleg Duwur yaitu gerakan kepala dan leher yang digerakkan 

hanya leher bagian atas  saja, gerak kepala ke kiri dan ke kanan. 
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b. Deleg nduwur dinggel yaitu sama dengan atas hanya saja disertai 

dengan tolehan 

c. Deleg manthuk, yakni gerakan kepala mengangguk. 

d. Deleg layangan, yaitu gerakan deleg duwur yang di sertai dengan 

ayunan tubuh. 

e. Deleg gulu, yaitu gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. 

Di samping itu masih ada lagi gerak persendian bahu. Gerakan ini dalam 

tari gandrung terdiri dari:  

1. Jingket, gerakan bahu yang di gerakan ke atas kebawah atau ke 

samping, 

2. Egol pantat yang lombo dan kerep, yakni gerakan pantat ke kanan ke 

kiri mengikuti iringan musik gendang. 

3. Sikap dan gerak jari, gerakan ini ada 3 (tiga) macam diantarannya 

jejeb, cengkah dan ngeber.  

Permainan sampur, merupakan komunikasi antara pria dan wanita. Dalam 

hal ini ada beberapa macam antara lain:  

1. Nantang, yaitu sampur di lempar ke arah penari pada gong pertama 

dan seterusnya. 

2. Ngiplas atau nolak kanan dan kiri satu persatu, 

3. Ngumbul, yaitu membuang ujung sampur ke atas kedalam atau 

keluar,  

4. Ngebyar, yaitu kedua ujung sampur di kibaskan arah ke dalam atau ke 

luar,  

5. Ngiwir, yaitu ujung sampur di jipit dan di getarkan,  
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6. Nimpah, yaitu ujung sampur disampirkan ke lengan kanan atau kiri 

pada gerakan sagah atau ngalang. Sikap dan gerakan kaki, gerakan ini 

antara lain: 

a. Laku nyiji,  

b. Laku ngloro,  

c. Langkah genjot, 

d. Langkah triol atau kerep. 

Sedangkan tata rias dan tata busana mereka  tampak cantik dan memukau. 

Tata riaas tari Gandrung Banyuwangi menggunakan model tata rias cantik yaitu 

tata rias untuk mempercantik diri.  Tata busana penari gandrung terdiri atas bagian 

atas kepala ditutup dengan Omprok atau sejenis Mahkota berwarna kuning 

keemas emasan, yang menutupi rambut, di kanan kiri omprok terdapat   hiasan 

ular berkepala Gatotkaca. Hiasan Leher terdiri atas Kalung ulus, Kalung yang 

menggunakan bros, sampur merah disampirkan pada tengkuk dan dibiarkan 

terurai lepas di depan dada. kalung susun dan upavita. 

Hiasan dada berupa oto merupakan kemben yang digunakan untuk menutup 

dada berasal dari sampur dililitkan didadanya, ilat-ilatan, mekak boro sebagai pengikat   

pinggul. Kain panjang yang sering digunakan adalah kain dengan motif gajah oling 

dengan berbagai macam warna, pada lengan tangan dan adaklanya kaki menggunakan 

gelang warna kuning emas, perubahan tata rias dan tata busana banyak sekali terjadi 

pada setiap kali pertunjukan berlangsung, perubahan tata rias dan tata busana di 

pengaruhi oleh adanya beberapa faktor penting diantaranya faktor bahan rias maupun 

busananya. Perubahan juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan kondisi dan 

kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sangat besar sekali pengaruhnya. 
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Untuk musiknya, Tari Gandrung diiringi oleh gamelan Banyuwangi dalam Tari 

Gandrung memiliki kekhasan dengan adanya kedua biola, yang salah satunya dijadikan 

sebagai pantus atau pemimpin lagu. Tambahan lagi gamelan juga menggunakan kluncing 

(triangle), yakni alat musik berbentuk segitiga yang dibuat dari kawat besi tebal, dan 

dibunyikan dengan alat pemukul dari bahan yang sama. Kemudian terdapat “kendhang” 

yang jumlahnya satu atau dua, gendang yang dipakai di Banyuwangi hampir serupa 

dengan gendang yang dipakai dalam gamelan Sunda maupun Bali. Fungsinya adalah 

menjadi komando dalam musik, dan sekaligus memberi efek musikal di semua sisi.  

Alat berikutnya adalah “kethuk”. Terbuat dari besi, berjumlah dua buah dan 

dibuat berbeda ukuran sesuai dengan larasannya. Kethuk estri (feminine) adalah yang 

besar, atau dalam gamelan Jawa disebut Slendro, sedangkan kethuk jaler (maskulin) 

dilaras lebih tinggi satu kempyung.  Fungsi kethuk bukan sekedar sebagai instrumen 

penguat atau penjaga irama seperti halnya pada gamelan Jawa, namun tergabung 

dengan kluncing untuk mengikuti pola tabuhan kendang. Sedangkan kempul atau gong, 

dalam gamelan Banyuwangi (khususnya Gandrung) hanya terdiri dari satu instrumen 

gong besi. Kadang juga diselingi dengan saron Bali dan angklung. 

Secara garis besar karawitan gandrung dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu karwitan tradisi dan karawitan kreasi. Gending tradisi biasanya 

untuk mengiringi gandrung tradisi yang memerlukan durasi waktu pertunjukan 

lama atau hampir semalam suntuk sedang gending kreasi yang relatif pendek 

untuk mengiringi gadrung produksi Pariwisata. Beberapa gending tradisi juga 

masih diperdengarkan untuk wisata seperti misalnya Giro, gending musik tanpa 

tarian yang berfungsi mengundang penonton, gending Condro dewi yang berlaras 

pelog, biasanya dirangkai dengan gending  Padha nonton yang berlaras slendro.
40
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