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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori ini diuraikan mengenai: (1) Nilai Kearifan Lokal, (2) Unsur-

unsur Budaya Lokal, (3) Bentuk Kearifan lokal, (4) Makna Kearifan lokal, (5) 

Fungsi Kearifan lokal, (6) Tarian Gandrung Sewu, (7) Ikon Gandrung, (8) Lokalitas 

Kebudayaan Banyuwangi. Berikut penjelasan yang berkaitan dengan landasan 

teori.  

 

2.1 Nilai Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan 

yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan istiadat. Dalam perkembangannya 

masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan 

suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipandu dengan 

norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelolah lingkungan guna mencukupi 

kebutuhan hidupnya (Supriatna, 2008). Kemudian kearifan lokal juga secara lebih 

spesifik dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal yang unik dan berasal dari 

budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan 

makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan beragam kegiatan lainnya 

(Abdullah, 2008). Kearifan lokal dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan  (local 

knowledge), ilmu kecerdasan (local genius), dan ilmu kebijakan setempat (local 

wisdom). Hal ini terdapat di UU RI No.32 tahun 2009, yang mengatakan 

perlindungan, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan di masyarakat, 

dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut (Siswandi, 2011:65) 
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mengatakan bahwa ada beberapa nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam 

melestarikan budaya yaitu: (1) Kearifan lokal yang berupa nilai-nilai, etika atau 

moral, dan norma-norma, dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat 

dalam melestarikan mata air; (2) Kearifan lokal tersebut diterapkan dalam berbagai 

kegiatan baik fisik (kebersihan lingkungan, perbaikan sarana, aktivitas lain) 

maupun non fisik atau ritual (sedekah, sesaji, dan doa) baik rutin maupun insidentil, 

dan; (3) Sehingga dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan.  

Adapun ciri-ciri kearifan lokal menurut (Akbar, 2017) yaitu mencakup beberapa 

hal, seperti berikut ini.  

1) Mempunyai dalam hal kemampuan mengendalikan. 

2) Mempunyai benteng bertahan dari pengaruh budaya di luar. 

3) Mempunyai kemampuan dalam mengakomodasi budaya. 

4) Kemampuan memberi arah dalam perkembangan budaya. 

5) Kemampuan integrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli, supaya 

budaya berkembang sesuai perkembangan zaman. 

Kearifan lokal dapat menjadi ilmu pengetahuan eksplisit atau gamblang yang 

muncul pada revolusi dengan masyarakat daerah maupun lingkungan yang ada 

dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kearifan lokal pada masing-masing daerah memang 

berbeda-beda karena bergantung lingkungan dan gaya kebutuhan hidup setiap 

daerah yang diakui secara bersama
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2.2 Unsur-unsur Budaya Lokal 

Budaya setiap bangsa mempunyai ciri khas tertentu, unik, dan lokal. Setiap 

budaya mempunyai simbol yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai cara 

dan kebiasaan, kepercayaan, dan keyakinan yang diambil dari norma dan nilai yang 

berkembang di masyarakatnya. Selain itu budaya juga berkenaan dengan cara 

manusia hidup. Masyarakat selalu berpikir mempercayai dan mengusahakan yang 

sudah menjadi tradisi di dalam budayanya. 

Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu, budaya 

bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh 

sebagian orang lainnya, akan tetapi budaya dimiliki seluruh manusia dengan 

demikian ini adalah pemersatu upaya dalam memperkokohkan budaya. E.B Taylor 

(dalam Mulyana, 2008:56) merupakan bapak antropologi budaya sebagai 

keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan lain yang 

diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat. Kebudayaan dibentuk oleh makna 

dan praktik laki-laki maupun perempuan biasa. Pengalaman yang hidup berupa 

teks, praktik, dan makna bagi semua orang yang sedang menjalaninya, bahkan 

meski kita berjuang secara kreatif membangun dalam kehidupan (Barker, 2004:43). 

Dari kedua definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan 

yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat 

dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu 

bersifat abstrak, pengalaman hidup yang dapat dipraktikkan ketika mereka 

menjalani hidupnya.  
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Budaya lokal (subkultur) adalah wadah suku dan berjiwa adat dengan kata lain 

pendukungnya terdiri atas golongan etnik. Setiap subkultur berbeda dengan budaya 

dikarenakan masyarakat yang mempunyai luas dan dipisahkan oleh alam seperti 

lautan, gunung, dan jarak. Dari sinilah budaya muncul karena terbentuknya 

masyarakat yang besar disetiap wilayah yang ada (Purwasito, 2003:99). 

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat suku bangsa tertentu dapat 

menampilkan suatu corak khas yang terlihat oleh orang luar yang bukan masyarakat 

dari suku bangsa yang bersangkutan. Corak khas dari suatu kebudayaan dapat 

tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur kebudayaan fisik dengan 

bentuk yang khusus, atau karena diantara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial 

yang khusus karena warganya menganut suatu tema budaya yang khusus. 

Berdasarkan corak tersebut, kebudayaan dapat dibedakan dengan kebudayaan yang 

lain. Kebudayaan dengan corak yang khas itu disebut juga dengan kebudayaan lokal 

(Koentjaraningrat, 2009:263). 

Pada konteks Indonesia, subkultur merupakan budaya lokal yang berlatar 

belakang etnisitas. Di atas subkultur ada makro kultur yang bersifat kebangsaan 

(kultur nasional) yang diikat oleh suatu ikatan kebudayaan etnis. Dalam kultur yang 

bersifat makro (nasional) terdapat berbagai subkultur yang membedakan satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan itu bergantung pada 

perkembangan dinamika masyarakat dari etnis itu sendiri. 

 

2.3 Bentuk Kearifan Lokal 

Bentuk kearifan lokal memang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dari segi adat-istiadat yang sudah mentradisi di dalam masyarakat dan 
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saling mendukung satu sama lain. Colered (dalam Ratna, 2005:123) membedakan 

antara bentuk mekanis dan bentuk organis. Bentuk mekanis adalah bentuk yang 

dibangun dari luar, sedang bentuk organis dibangun dari dalam. Dapat dismpulkan 

bahwa bentuk mekanis disusun berdasarkan bahan yang nampak. Disusun 

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bentuk. Sedangkan bentuk organis 

merupakan susunan yang disusun dari kemampuan yang berasal dari dalam dan 

tidak nampak.  

Pada festival Gandrung Sewu termasuk ke dalam bentuk mekanis, karena 

pagelaran dilakukan di luar seperti di pantai Boom. Sedangkan cakupannya mulai 

dari bentuk nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, dan nilai kepribadian. Pertama, 

pada nilai kemanusiaan menurut (Koentjaraningrat, 2009: 115-116) merupakan 

suatu kesatuan manusia untuk dapat saling berinteraksi secara intensif. Negara 

dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara 

intensif daripada negara dengan wilayah geografis luas. Ikatan yang membuat suatu 

kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas 

mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu pula. Selain itu, 

ikatan adat-istiadat yang khas juga meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas 

waktu.  

Maksudnya masyarakat dapat mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa yang dapat 

menunjukkan bahwa identitas juga nerupakan satu kesatuan terhadap dirinya. 

Komunikasi dan berinteraksi merupakan hak manusia di dalam nilai kemanusiaan 

karena masyarakat membutuhkan suatu ikatan yang dapat memunculkan pola 

tingkah laku dari interaksi mereka. Dengan demikian, kehidupan semua masyarakat 
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bersifat terikat dengan satu kesatuan adat-istiadat dan mempunyai identitas diri 

masing-masing.  

Kedua pada nilai keagamaan, agama memang berkaitan dengan suatu 

kepercayaan dan keyakinan. Pada umumnya kepercayaan hanya meliputi kelompok  

tertentu saja dan tidak semua orang dapat melakukannya. Sedangkan agama 

memiliki acuan hanya pada agama formal dan keberadaannya untuk memperoleh 

pengakuan secara hukum. Misalnya seperti agama Islam, Kristen, Katholik, Budha, 

dan Hindu (Ratna, 2011: 429-430). 

Oleh karena itu, nilai keagamaan ini juga dapat berkaitan dengan adat-istiadat 

yang ada di daerahnya. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan sistem agama 

tradisional. Meskipun demikian di dalam agama-agama formal di atas juga dapat 

melahirkan bentuk-bentuk kepercayaan yang bersifat non-formal karena ada 

kaitannya dengan budaya di daerahnya tersebut terhadap keyakinan dan 

kepercayaan.  

Ketiga yaitu pada nilai kepribadian, nilai kepribadian mempunyai arti susunan 

unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan 

dari tiap-tiap individu manusia itu sendiri. Mulai dari karakter atau ciri watak yang 

diperlihatkan mulai dari lahir, konsisten, dan konsekuen dalam tingkah lakunya. 

Sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda 

dari individu-individu lainnya (Koentjaraningrat, 2009:83). 

Pemikiran Geertz tentang kebudayaan membahas tentang sistem simbol yang 

diciptakan oleh manusia. Penciptaan ini dilakukan secara konvensional dan 

digunakan secara bersama-sama, teratur, dan benar-benar dipahami oleh semua 

masyarakatnya. Memberi manusia suatu kerangka yang penuh makna untuk 
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mengorientasikan dirinya terhadap lingkungan yang ada (Sutiyo, 2010:38). Melalui 

kebudayaan diharapkan manusia dapat menjalankan fungsi sebagai masyarakat 

sosial yang menciptakan kerukunan dan dapat memecahkan suatu masalah ke 

dalam lingkungan di tempat mereka hidup melalui nilai-nilai budaya yang sudah 

tercipta supaya menjadikan masyarakat yang beradab. 

Edward Burnett Tylor memberikan suatu definisi mengenai kebudayaan yaitu 

sebagai kumpulan kompleks dari beberapa nilai di dalamnya yaitu: pengetahuan, 

kepercayaan, seni, hukum, moral, adat-istiadat dan setiap kemampuan lain atau 

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat itu sendiri (Liliweri, 

2014:04). Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kebudayaan tidak lepas dari 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk individu, 

manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan, dan manusia yang saling membantu 

antar manusia. Menurut (Koentjaraningrat, 2009: 275-298) dengan mengambil sari 

dari berbagai kerangka tentang unsur kebudayaan maka ada tujuh unsur 

kebudayaan yang dapat diperoleh yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi 

sosial, sistem pertahanan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan sistem 

kesenian.  

 

2.4 Makna Kearifan Lokal 

Makna mempunyai arti yang di dalamnya selalu terkandung nilai-nilai positif 

untuk kesejahteraan  manusia. Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan 

oleh (Ratna, 2005: 122) makna mengandung nilai-nilai positif dan bermanfaat 

untuk semua manusia. Makna mempunyai sifat das sein (kejadian sebagai apa 

adanya). Kemudian sifat lainnya seperti kejadian yang terjadi tidak sama dengan 
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yang diartikan atapun apa yang seharusnya terjadi. Kemudian kejadian yang terjadi 

diartikan sama dengan kejadian tersebut atau kejadian apa adanya.  

Makna kearifan lokal mempunyai arti  gabungan dari makna dan kearifan lokal. 

Kearifan lokal (local genius) pertama kali digunakan oleh Wales dalam tulisannya 

berjudul “Culture Change in Greater India” (1948) yang kemudian diperluas lagi 

dalam bukunya berjudul “The Making of Greater India: Study in Southest Asian 

Cultures (1951). Kearifan lokal menurut pemahaman lain sering dikacaukan 

dengan kebudayaan lokal. Di samping itu istilah lain juga sering timbul, secara 

definitif baik pengetahuan lokal atau kearifan lokal jelas bagian dari kebudayaan 

lokal (Ratna, 2011: 90-91). 

Jadi makna kearifan lokal merupakan makna nilai-nilai positif  yang dilakukan 

oleh masyarakat dari budaya yang sudah mentradisi di daerahnya atau biasa disebut 

dengan kebudayaan lokal. Pada hal ini peneliti menganalisis makna kearifan lokal 

pada festival Gandrung Sewu yang berisi tentang kebudayaan masyarakat 

Banyuwangi. Wujud makna budaya kearifan lokal ini berupa sistem budaya, sistem 

sosial, dan berupa unsur-unsur kebudayaan fisik.  

Dengan demikian, sistem ekonomi misalnya mempunyai wujud sebagai konsep, 

rencana, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi. Sehingga 

nantinya dapat mengembangkan faktor peningkatan ekonomi kreatif pada 

masyarakat. Contohnya pada festival Gandrung Sewu masyarakat dapat membuka 

peluang usaha seperti aksesoris atau pernak-pernik, tempat penginapan, dan kuliner 

atau makanan khas kota Banyuwangi maupun lainnya. 

Contoh lainnya dapat diambil dari makna pendidikan yang berisikan tentang 

filosofi adanya festival Gandrung Sewu. Hal ini sependapat dengan (Ratna, 2011: 
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425) sebagai salah satu bagian dari kebudayaan sistem pengetahuan bukan 

dimaksudkan dalam pengertian formal dengan pembuktian ilmiah, melainkan 

deskripsi yang dapat dipahami secara logis dan masuk akal. Contohnya pada 

filosofi di bawah ini.    

Festival Gandrung Sewu didirikan sejak tahun 2012 yang dahulunya masih 

digerakkan oleh masyarakat lokal Banyuwangi. Dana dan acara di susun secara 

musyawarah di kampung Mandar. Saat itu masyarakat merasa bangga karena uji 

coba festival pertama kalinya dirasa berhasil. Sehingga mereka berencana lebih 

besar dan meriah lagi di tahun berikutnya. Karena festival tersebut dirasa selalu 

berhasil melaksanakan sampai 3 kali, maka pemerintah bertindak dan mengambil 

alih festival tersebut.  

Adapun tema yang diambil selalu berkaitan dengan masa penjajahan VOC saat 

di Banyuwangi. Tema pertama tahun 2012 dengan judul ‘Lontaran Tawaran’ yang 

mengisahkan konsolidasi etnik. Tema kedua tahun 2013 berjudul ‘Paju Gandrung’ 

mengisahkan jumlah penari Gandrung yang bertambah dua kali lipat. Tema ketiga 

tahun 2014 dengan judul ‘Seblang Subuh’ yang mengisahkan pertunjukan 

Gandrung terob (Profesional).  

Dilanjutkan tahun 2015 dengan tema ‘Pada Nonton’ mengisahkan peristiwa 

balas dendam VOC terhadap pasukan Jogopati tahun 1772 di benteng Bayu. Pada 

tahun 2016 mengambil tema ‘Seblang Lukinto’ dengan tujuan para Gandrung 

Marsan yang siang harinya mengamen, sepertiga malam akhir melakukan 

penyerangan ke kubu atau markas VOC beserta antek-anteknya untuk balas 

dendam. Kemudian, tahun 2017 mengamnbil  tema ‘Kembang Pepe’ yang 

mengisahkan sebagai kembang yang tersengat matahari atau ibarat (kekuasaan 
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VOC). Terakhir di tahun 2018 dilanjut dengan tema ‘Layar Kumendung’ yang 

mengibaratkan adanya suasana duka akaibat kesalahfahaman dan miskomunikasi 

antara pengikut Jogopati di darat dan sisa pengikut Jogopati yang di laut. Sehingga 

mereka menyerah dan kota Banyuwangi dapat merdeka sampai saat ini. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kearifan lokal ini bergantung pada 

apa yang akan diteliti. Sehingga akan memunculkan hal-hal yang bersifat positif 

dan berguna untuk masyarakat. Kearifan lokal tidak jauh berbeda dengan masa 

lampau, kearifan lokal memiliki nilai tambah tersendiri karena adat-istiadat yang 

sudah mentradisi dapat dijadikan patokan tersendiri walaupun budaya sudah 

semakin modern dan berkembang. Hal ini sebagai penghormatan atas dasar 

kesadaran, prioritas individu, dan tradisi. 

 

2.5 Fungsi Kearifan Lokal 

Fungsi memiliki arti berbalik dari makna, jadi fungsi dapat bernilai positif 

ataupun negatif bergantung dari fungsi yang diartikan.  Dengan kata lain fungsi bisa 

bermanfaat untuk manusia atau merugikan serta menghancurkan manusia. Hal ini 

sejalan dengan Parsons (dalam Ratna, 2005:133) fungsi merupakan kumpulan 

kegiatan yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 

sistem. Fungsi mempunyai susunan kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan 

diarahakan demi keinginan atau suatu kebutuhan yang dianggap penting. Keinginan 

atau kebutuhan tersebut merupakan tujuan tertentu atau suatu sistem yang akan 

dicapai melalui sebuah proses.  

Adanya tarian Gandrung ini dapat dijadikan sebagai budaya kearifan lokal yang 

dimiliki kota Banyuwangi.  Budaya kearifan lokal memang dilihat sangat berharga 
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dan mempunyai tujuan tersendiri di pandangan masyarakat. Sistem nilai, norma, 

dan adat istiadat diambil dari nenek moyang terdahulu di desa Kemiren kota 

Banyuwangi. Sistem tersebut diambil karena adanya kebutuhan masyarakat untuk 

mempertahankan, menghayati, dan mengembangkan sesuai dengan kebudayaan 

yang sudah meregenerasi.  

Dari sinilah masyarakat menganut dan mengambil kebudayaan yang dapat 

dijadikan sebagai bagian dari cara hidup yang mampu dianggapnya baik untuk 

kehidupan mereka. Hal ini sependapat dengan teori Sirta dalam Sartini (2004:2) 

menyatakan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa 

nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, dan aturan yang ada. Oleh sebab itu 

karena bentukya yang bermacam-macam dan hidup dalam aneka budaya 

masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam pula. 

Menurut Sartini (2004:3), ada beberapa macam fungsi kearifan lokal antara lain: 

(1) Melindungi pelestarian sumber daya alam; (2) Pengembangan sumber daya 

alam; (3) Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) Sebagai pelajaran, 

kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) Bermakna sosial, etika, dan moral; (6) 

Bermakna politik. 

Fungsi nilai kearifan lokal memiliki berbagai macam cabang yang dapat 

digunakan. Misalnya: fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi sosial, fungsi 

ekonomi dan lain sebagainya. Contoh pada fungsi pendidikan dapat dilihat dari 

pendidikan karakter misalnya. Menurut (Sundarmiani, Tt:56) pendidikan karakter 

merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat Indonesia. Hal ini akan semakin tampak dengan dirasakannya berbagai 

ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, 
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dengan banyaknya perilaku yang bertentangan dengan nilai- nilai etika dan norma yang 

berlaku.  

Adapun kaitannya dengan pendidikan karakter pada festival Gandrung Sewu yaitu 

pada saat peserta Gandrung melakukan training atau pembekalan diri selama satu bulan 

yang diadakan oleh Dinas Pariwisata kota Banyuwangi. Tujuannya selain membentuk 

karakter, mereka akan memahami filosofi diadakannya Gandrung Sewu yang sudah 

saya jelaskan di bagian makna nilai kearifan lokal.  

  

2.6 Tarian Gandrung Sewu sebagai Folklor 

Festival Gandrung Sewu pertama kali digelar pada tahun 2012. Nama Sewu 

dipilih karena para penari yang tampil menari Gandrung berjumlah seribu orang 

atau lebih. Acara tahunan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun 

asing di kabupaten Banyuwangi berjuluk "The Sunrise of Java" tersebut. Tari 

Gandrung  yang dibawakan dalam festival Gandrung Sewu memiliki perbedaan 

dengan tari Gandrung  klasik. Tari Gandrung klasik diperkirakan lahir sejak 1700-

an. Tarian ini berasal dari Suku Using, suku asli Banyuwangi. Tari Gandrung ini 

pada mulanya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Dewi Sri setelah 

masa panen. 

Menurut Amir, (2013:164-166) folklor lisan merupakan folklor yang hanya 

mewujudkan secara lisan pada masyarakat, seperti: puisi rakyat, gelar tradisional, 

dan peribahasa. Hal ini menunjukkan bahwa dunia folklor memasukkan sastra lisan 

ke dalam sastra rakyat. Sebuah entitas dan fenomena yang mempunyai fungsi dan 

sistem aktivitas masyarakatnya. 

Menurut William R. Bascom dan Dananjaya (dalam Amir, 2013:168) 

merumuskan fungsi folklor lisan sebagai berikut: 
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1) Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan. 

2) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma masyarakat akan selalu dipatuhi 

oleh anggota kolektifnya. 

3) Sebagai alat pendidikan anak. 

4) Sebagai sistem proyeksi yakni sebagai alat pencermin angan-angan kolektif. 

Dari fungsi di atas, dua fungsi tengah ada pada sastra lisan yakni nomor dua dan 

nomor tiga.  Hal itu disebabkan karena tujuan sastra lisan utamanya untuk 

menghibur sebagai ekspresi estetis dan sumber kepuasan estetis bagi khalayak. 

Seperti, dahulu tari Gandrung  dibawakan semalam suntuk hingga Subuh. Dalam 

pementasannya, tari Gandrung terbagi dalam empat bagian yakni jejer Gandrung, 

rapenan, paju Gandrung, dan seblang subuh. Sementara yang dipentaskan dalam 

festival Gandrung Sewu adalah tari Gandrung kreasi. Gandrung kreasi dapat 

dipadukan dengan drama teatrikal. Seperti yang dipentaskan dalam festival 

Gandrung Sewu.  

Tari Gandrung dimainkan dengan perpaduan koreografi dan aksi teatrikal yang 

terbagi ke dalam beberapa fragmen. Oleh karenanya, setiap pagelaran festival 

Gandrung Sewu pasti mengusung tema tertentu. Dari enam kali penyelenggaraan 

festival Gandrung Sewu, masing-masing memiliki tema yang berkaitan satu sama 

lain. Tema yang diangkat merupakan kisah-kisah perjuangan rakyat Banyuwangi di 

masa lalu. 

Pada tahun 1970-an kesenian tari Gandrung mengalami puncak keemasannya 

dan hampir semua kehidupan berkesenian berpusat pada tari Gandrung dan dapat 

dikatakan sebagai ibu dari berbagai kesenian yang ada di Banyuwangi. 

Perkembangan yang sangat luar biasa menjadikannya kesenian tari Gandrung 
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sering diminta tampil di Istana Negara pada saat acara kenegaraan, dan 

pementasannya banyak menarik perhatian para tamu Negara di dunia.  

Menyadari akan potensi daya tarik kesenian tari Gandrung yang sangat luar 

biasa serta dukungan masyarakat Banyuwangi yang sangat menjunjung tinggi 

kesenian tradisionalnya maka melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 

31 Desember 2002 Nomor 173 Tahun 2002 menyatakan tari Gandrung ditetapkan 

sebagai maskot pariwisata Banyuwangi dengan diangkatnya tari Gandrung sebagai 

maskot pariwisata Banyuwangi maka sangat berpengaruh terhadap pengembangan 

seni budaya Banyuwangi. 

Tari Gandrung dimanfaatkan sebagai komoditas pariwisata Banyuwangi yang 

diharapkan untuk dapat menambah pendapatan daerah, dengan menjadikannya 

maskot berarti mewakili sesuatu yang berarti tidak saja mewakili kota Banyuwangi 

tetapi juga mewakili etnis Using (suku asli) Banyuwangi dengan menghidupkan 

kembali seni budaya khas Using diantaranya melalui tari Gandrung. Tari Gandrung 

menempati posisi istimewa diantara kesenian yang ada di Banyuwangi sekaligus 

unik dilihat dari perkembangannya sampai sekarang.  

Pada tahun 2003 keluar Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 147 yang 

menyatakan bahwa tari Gandrung ditetapkan sebagai tarian selamat datang di 

Banyuwangi. Sebagai daerah yang bersebrangan dengan Bali, Banyuwangi 

terbilang lebih maju dalam segi pariwisata dibandingkan dengan daerah sekitarnya 

seperti Jember, Situbondo maupun Bondowoso, maka Kabupaten Banyuwangi 

ditetapkan menjadi kota wisata. Melalui kegiatan Gandrung yang bersinambungan 

maka masyarakat Banyuwangi secara serentak mendukung program untuk 

dijadikan tari Gandrung sebagai aset pariwisata yang terbukti memikat hati para 
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wisatawan. Popularitas tari Gandrung terbukti melalui berbagai pertunjukan lokal, 

nasional maupun international.  

Tari Gandrung memang dijadikan sebagai maskot tarian ucapan selamat datang 

di kota Banyuwangi. Maka pemerintah daerah dan dewan kesenian blambangan 

membuat sebuah program pusat pelatihan tari Gandrung dengan tujuan untuk 

melestarikan serta mengenalkan kepada generasi muda, bahwa tarian Gandrung 

merupakan budaya kearifan lokal yang dimiliki. Pelatihan tari Gandrung dilakukan 

di sanggar-sanggar yang berada di setiap kecamatan Banyuwangi. Secara khusus 

pelatihan tari Gandrung ini dibina secara langsung oleh penari Gandrung senior dan 

pelatihan ini terbuka untuk umum. Terutama bagi calon penari yang berminat untuk 

mempelajari tarian Gandrung.  

Namun, dengan melihat keinginan yang sangat kuat dan antusias yang luar biasa 

dari peserta pelatihan tari Gandrung. Maka dibuat sebuah program baru dari 

pemerintah untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Banyuwangi. Dalam ha 

ini, pemerintah mewajibkan setiap siswi putri mulai dari sekolah dasar sampai 

sekolah menengah atas, untuk dapat mengikuti ekstrakulikuler kesenian tari 

Gandrung. Program baru ini diinstruksikan untuk pelatihan yang dilakukan di 

masing-masing sekolah sebagai wujud perhatian terhadap seni budaya lokal 

Banyuwangi. Namun proses berlangsungnya pelatihan terutama di sekolah-sekolah 

terdapat fenomena yang berbeda dengan pelatihan yang berlangsung di sanggar tari, 

dalam pelatihan di sekolah-sekolah secara faktual guru ekstrakulikuler khususnya 

yang melatih tari Gandrung mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi 

tentang tari Gandrung. 
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2.7 Ikon Gandrung 

Tari Gandrung merupakan kesenian yang berasal dari Jawa Timur pulau Jawa 

tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Tari Gandrung berdasarkan KBBI berasal dari 

kata Gandrung, yang berarti tergila-gila atau cinta habis-habisan. Tari Gandrung 

sangat populer di wilayah Banyuwangi dan telah menjadi ciri khas dari wilayah 

tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan terdapatnya patung penari Gandrung di 

berbagai sudut Kabupaten Banyuwangi. Maka tidak asing lagi jika Banyuwangi 

dijuluki kota Gandrung yang telah menjadi maskot wilayah tersebut.  

Tari Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara, seperti pernikahan, 

pethik laut, khitanan, tujuh belasan serta acara-acara resmi seperti penyambutan 

tamu pemerintahan. Tari Gandrung merupakan kesenian tradisional masyarakat 

Banyuwangi yang keberadaannya tetap diminati masyarakat sampai saat ini, salah 

satu keunikan tari Gandrung ialah terpadunya gerakan tari yang dinamis dan suara 

instrumen yang beragam dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan 

Bali.  

Menurut Danandjaja (dalam Malitasari Dkk, 2013:01) Cerita rakyat merupakan 

suatu kebudayaan lisan masyarakat tradisional yang biasanya disebarluaskan 

melalui bentuk relatif tetap atau disebarkan dengan cara kolektif dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Biasanya penyebaran dalam bentuk lisan ini  

menggunakan kata-kata klise dan mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, 

pelipur lara, protes sosial, maupun proyeksi keinginan yang terpendam. 

Cerita rakyat yaitu bagian dari tradisi yang diturunkan secara turun temurun dan 

biasanya berupa lisan, salah satunya adalah Gandrung. Namun, saat ini sudah tidak 

sulit lagi untuk mencari cerita rakyat karena sudah banyak cerita rakyat yang telah 
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dibukukan atau ditulis kembali. Cerita rakyat terus mengalir dalam benak 

masyarakat banyuwangi terhadap percayanya Dewi Sri atau Dewi padi yang sudah 

dipercaya secara lisan.  

Cerita tari jejer Gandrung merupakan bagian awal atau pembuka pertunjukan 

yang menyajikan tari lincah dengan menonjolkan gerak pinggul dan getar jari. 

Pementasan dibuka dengan cerita penjajah Vereenigde Oostindische Compagnie 

(VOC) yang memperbudak Banyuwangi. Rakyat Banyuwangi disiksa dan para 

penjajah berpesta dengan iringan penari Gandrung. Cerita berlanjut dengan 

perlawanan rakyat hingga penjajah berhasil diusir dari tanah air. 

Pada tahun 2013, festival Gandrung Sewu mengusung tema paju Gandrung. 

Sama seperti Jejer Gandrung, paju Gandrung juga merupakan bagian dari tahapan 

dalam tari Gandrung. Dikutip dari publikasi ilmiah Anoegrajekti, (2010:176) paju 

yaitu babak yang sepenuhnya diisi dengan tari, nyanyi, dan ngrepen (ajakan penari 

pada tamu) yang melibatkan penonton secara aktif. Para penonton yang ikut aktif 

menari bersama para penari Gandrung disebut pemaju. 

Paju Gandrung Sewu, fragmen pertama menampilkan Seblang, disusul kemudian 

Gandrung Marsan (penari Gandrung laki-laki). Dalam fragmen ini, digambarkan 

penari Gandrung menari hingga tengah malam dan para pemaju akan menari sambil 

memberi saweran pada para penari. Fragmen ini menceritakan kehidupan penari 

Gandrung di masa lalu. 

 

2.8 Lokalitas Kebudayaan Banyuwangi 

Nilai kearifan lokal mengandung kebaikan bagi kehidupan. Dalam bingkai 

kearifan lokal antar individu dan antar kelompok masyarakat saling melengkapi 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2198/Novi%20Anoegrajekti.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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bersatu, berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku. 

Kearifan lokal selalu berhubungan dengan nilai dan norma yang terkandung. Desa 

Kemiren kaya akan budaya dan kesenian yang dimilikinya. Banyak keistimewaan 

di desa Kemiren, terdapat wujud kearifan lokal yang dimiliki desa Kemiren, budaya 

yang masih kental, arsitektur rumah Usingya masih dapat dijumpai, keramahan dari 

masyarakatnya dalam menyambut tamu yang berkunjung dan juga memiliki 

makanan khas desa Kemiren yaitu Pecel Pithik.  

Selain makanan khasnya, desa Kemiren memiliki sebelas kesenian yang juga 

menjadi daya tarik bagi wisatawan yaitu: Gandrung, Barong, Gedhogan, Kuntulan, 

Burdah, Angklung Caruk, Angklung Paglak, Mocoan Luntar Yusuf, Tabuhan 

Bonang, Jaran Kencak dan tarian daerah. Salah satu dari kesenian yang dimiliki 

desa Kemiren yaitu Barong menjadi ikon dari desa wisata adat Using Kemiren. 

Kesenian Gandrung penuh misteri dan banyak sekali unsur ritual sebelum 

dilaksanakannya tarian Gandrung Sewu. Pada masa lampau pantun yang memadati 

gending diminta pemaju yang mempunyai arti memberi pengarhan, peringatan, dan 

nasihat yang mengenai cinta kasih. Kehadiran suatu mitos pada Gandrung Sewu ini 

merupakan keharusan terutama pada nilai-nilai yang bersifat abstrak, sesuatu yang 

tidak dapat dijelaskan baik dan buruknya. Suatu mitos dari masa lampau akan tetap 

berlaku pada masanya. Sekali ditinggalkan pada masa itu, mitos tidak akan 

berfungsi lagi. Hal itu sejalan dengan pemikiran Barthes (2006: 178) yang 

mengemukakan bahwa mitos merupakan sebuah nilai, kebenaran bukan merupakan 

jaminan baginya. Tidak ada yang dapat mencegah berubahnya mitos menjadi alibi 

abadi. Cukuplah dikatakan bahwa penanda mitos memiliki dua sisi karena mitos 

selalu menggunakan sesuatu yang ada di tempat lain sesuai kehendaknya. 
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Mitos bagi masyarakat primitif merupakan suatu sejarah yang terjadi dan 

menyingkap aktivitas supranatural hingga saaat ini yang dianggap benar, suci, dan 

bermakna. Serta menjadi pedoman berharga bagi yang memercayai dari lingkungan 

tempat masyarakat tinggal. Kebudayaan Jawa, misalnya penuh dengan mitologisasi 

(memitoskan), sakralisasi (mengeramatkan), dan mistifikasi (memandang segala 

sesuatu sebagai misteri).  Hal ini juga sependapat seperti yang dikatakan Sedyawati, 

(2006:14) bahwa ada keterkaitannya Gandrung dengan unsur dongeng saat agama 

budha masuk ke Banyuwangi yaitu Wu Cheng “Shi Yu” berikut ini penjelasannya. 

 

Gambar 1. Persamaan Gandrung dan Karya Sastra Dongeng Wu Cheng “Shi Yu” 

Persamaan Gandrung dan Karya Sastra Dongeng Wu Cheng “Shi Yu” 

No. Gandrung Shi Yu 

1. Pakaian sangat mirip dengan 

biksu tingkat tinggi pada saat 

memimpin upacara dengan ritual 

yang sudah ditentukan. 

Pakaian tetap sama seperti biksu 

cina namun tanpa ritual. 

2. Sama-sama mempunyai tiga 

babak. 

Sama-sama mempunyai tiga 

babak. 

3. Babak pertama, melakukan 

gerakan panthonim pada lagu 

“Pada Nonton”. 

Babak pertama, Biksu Thong 

melakukan sembah untuk 

meminta restu. 

4.  Babak kedua, hiburan sangat 

memukau untuk para pejabat 

Belanda tahun 1895. 

Babak kedua, Biksu Thong 

mendapatkan serangan dan 

gangguan dari musuh, tetapi biksu 

tetap mengajak ke jalan yang 

kebaikan dan kesuksesan. 

5. Babak ketiga, pelatihan syair 

syahdu mengharu biru tanpa 

iringan musik dengan tujuan 

Babak ketiga, Sehingga Shi Yu 

telah menemukan kitab suci 

Sutera Budha. 
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tafakur dan memohon ampun 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Mitos merupakan suatu sistem komunikasi yang memberikan pesan 

berkenaan dengan aturan masa lalu, ide, ingatan, dan kenangan atau keputusan-

keputusan yang diyakini. Maka mitos bukanlah suatu benda, konsep atau gagasan 

melainkan sebuah lambang dalam bentuk wacana discourse (Barthes dalam 

Widada, 2008: 63). Dengan demikian, realitas mitos festival Gandrung Sewu 

diwujudkan manusia melalui bentuk acara besar dan lebih berkaitan dengan 

kepercayaan. Masyarakat Jawa percaya bahwa mengetahui mitos adalah sesuatu 

yang penting karena mitos tidak hanya mengandung tafsiran, melainkan mereka 

harus menjalankan dan mengulangi kembali apa yang telah Tuhan dan alam 

supranatural kerjakan yang dianggap bukan sebuah pemikiran maupun hasil logika, 

melainkan lebih merupakan orientasi spiritual dan mental yang berhubungan dekat 

dengan yang Ilahi. 


