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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi tentang makna spritualitas ritual Adat Seblang sebagai ritus 

kebudayaan yang menjadi tradisi masyarakat Using, digelar sebagai seni 

pertunjukan setiap tahun dua kali, yaitu pada waktu hari raya: “Idul Fitri dan Idul 

Adha”. Acara tersebut merupakan ritual yang berfungsi untuk bersih desa, 

melibatkan dua kelompok seni tradisional Seblang yang berada di Desa Olehsari 

dan Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.  

Ritual Adat Seblang tercatat dalam sejarah, di Bakungan sudah ada sejak 

tahun 1639. Pada mulanya dilaksanakan pada waktu bulan/sasi Syura tahun baru 

Jawa, kemudian diubah tanpa ada catatan yang jelas sampai sekarang 

dilaksanakan setiap tahun pada waktu hari raya Idul Adha untuk di Kelurahan 

Bakungan. Sedangkan ritual Adat Seblang yang di Desa Olehsari pada waktu hari 

raya Idul Fitri. Menurut Ansori ketua adat Using Olehsari, bahwa ritual Seblang di 

desa Olehsari dilaksanakan sejak tahun 1930. Menurut Singodimajan (2009:1-2) 

berkaitan dengan ritual Adat Seblang di Desa Olehsari, telah tercatat oleh asisten 

wedono Glagah tahun 1930 dalam regestrasi mengenai pandemi di Desa Olehsari. 

Masyarakat Olehsari atau Ulih-ulihan yang dipimpin oleh Saridin, melaksanakan 

ritual Adat Seblang secara besar-besaran. Saridin bertindak sebagai pawang atau 

dukun yang menunjuk Jamilah atau Milah sebagai penarinya. Berarti bahwa 

sesungguhnya ritual Seblang itu sudah ada sebelum tahun tersebut.  
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Sejarah Seblang ada hubungannya dengan tokoh prajurit perempuan putri 

Raja Blambangan Wong Agung Wilis yang dikalahkan oleh Belanda tahun1767, 

yaitu Senopati Sayu Wiwit. Oetomo (1987:92) menyebutkan Senopati Sayu Wiwit 

telah kerasukan jin, saat akan mengawali persiapan perang. Menurut 

Singodimajan (2009:2-5) sejarah Seblang dikaitkan dengan sejarah perjuangan 

rakyat Belambangan melawan Belanda boleh jadi dalam perkembangannya 

setelah perang Puputan Bayu tahun 1771. Hal ini, diperkuat adanya data yang 

dimuat dalam Konsep Selayang Pandang Belambangan (1976:209) bahwa sebagai 

peninggalan masa kejayaan kerajaan Blambangan pada zaman Hindu ternyata 

sampai dengan sekitar tahun 1850 di Desa Cungking dan sekitarnya masih ada 

masyarakat yang menganut agama Siwa. Di dalam masyarakat itulah hidup suatu 

jenis kesenian yang ada hubungannya dengan unsur-unsur magis religius yang 

disebut Seblang. Jenis kesenian ini dikenal sejak zaman dahulu dan terdapat di 

Desa Bakungan dan Ulih-ulihan (Olehsari). Kesenian Seblang juga berfungsi 

sebagai sarana kesembuhan secara magis kepada orang-orang yang sakit atau 

permintaan keluarganya. 

Dalam Congres van het Java-Instituut te Bandoeng, dikemukakan tentang 

Seblang dalam artikelnya yang berjudul: “Gandroeng van Banyoewangi”. Sebagai 

Seblang, yaitu seorang penari melakukan tarian dalam trans yang berlatar 

belakang penyembuhan kesehatan, yaitu tarian syamanis akhirnya menghidupkan 

sebuah tarian seni bagi para gandrung perempuan. Dewasa ini (kala itu) masih ada 

seblang yang profesional di Banyuwangi. Di Desa Bakungan masih bertempat 

tinggal Mak Karto yang dipanggil orang untuk melakukan tarian dalam keadan 

trans bagi orang-orang yang baru saja sembuh kembali dari satu penyakit. 
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Tariannya dilakukan dengan memakai sebuah omprog (mahkota) terbuat dari daun 

pisang yang menutupi wajahnya (Scholte, 1927:149). 

Ceritera rakyat, awal munculnya ritual Seblang itu karena di desa dilanda 

pagebluk, dan ketika tokoh masyarakat sedang semedi mendapat petunjuk disuruh 

Seblangan, tetapi apa itu seblang belum diketahui. Namun demikian tiba-tiba ada 

yang kesurupan dan menari yang kemudian meminta supaya menyelenggarakan 

Seblangan setiap tahun di Desa Bakungan. Nama desa ini pun berasal dari bunga 

bakung, di hutan yang babat banyak bunga bakungnya pada waktu itu. Hutan yang 

dibabat itu terdapat pohon besar yang disebut pohon nogosari tempat danyang, 

dan danyang itu mau dipindahkan kalau diselenggarakan seblangan setiap 

tahunnya di Desa Bakungan. Nama Seblang sendiri juga tidak ada arti yang secara 

difinitif dalam bahasa Using. Menurut Ruslan, Seblang dari kata “seb=meneng” 

dan “lang=langgeng” (berarti diam tak berkata terus selama pertunjukan).1  

Tradisi ini lebih dikenal dengan ritual Adat Seblang dalam rangka bersih desa di 

Kelurahan Bakungan. 

Ritual Adat Seblang adalah salah satu seni budaya tradisional 

Banyuwangi, sebagai perwujudan perilaku masyarakat Using yang spesifik. Ritual 

telah mewarnai budaya masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Using 

yang sedang menghadapi perubahan sosiokultural. Ritual merupakan wujud 

ekspresi masyarakat dalam memaknai kehidupan. Tata cara dalam 

penyelenggaraan ritual masyarakat adanya berbagai unsur, diantaranya seni 

perunjukan yang menjadi bagian penting. Nama ritual juga identik dengan nama 

pertunjukannya, seperti Seblang, hudok, dan sintren. Berkaiatan dengan 

                                                 
1 Wawancara dengan Ruslan di rumahnya 10 September 2017.  
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pertunjukan tersebut lebih lanjut dikatakan, dalam cakupan yang lebih luas bahwa 

peristiwanya tidak hanya mempertunjukan sebuah karya seni, tetapi juga 

dalamnya terdapat ritual, dapat dikatakan sebagai “pertunjukan budaya’. Artinya, 

muatan kebudayaan terbungkus secara estetis dalam pertunjukan budaya. Tampak 

berbeda dari pertunjukan adalah pada karya atau peristiwa yang dipertunjukan, 

yang secara keseluruhan bukan semata karya seniman (individu), tetapi 

merupakan karya masyarakat (Herawati, 2016: 2-3). Dalam seni pertunjukan 

Indonesia terdapat unsur-unsur lain yang mengarah pada konsep kebudayaan, 

seperti Seblang memiliki unsur kesenian, religi (ritus), pengetahuan, organisasi 

sosial, termasuk hubungannya dengan mata pencaharian. Dalam arti sebagai 

pertunjukan budaya (Herawati,2016: 10).  

Menurut Kholil (2011: 67) dalam ritual selamatan seluruh elemen 

masyarakat bahkan berbeda keyakinan hadir tanpa membawa simbol-simbol yang 

membedakan satu dengan yang lain. Fenomena ritual menjadi media integrasi dari 

seluruh elemen masyarakat Jawa adalah penyelenggaraan selametan desa 

(sedekah desa) terutama daerah tertentu yang mentradisikan ritual tahunan dengan 

sajian khas kesenian magis. Di Banyuwangi terdapat dua seni tradisi Seblang di 

Olehsari dan Bakungan. Ritual Adat Seblang, merupakan salah satu ritual yang 

berbasis budaya rural agraris. Hal tersebut dapat dilihat pada sisi asesoris, sesaji, 

rangkaian kegiatan dan tembang yang dilantunkan cenderung tetap mengikuti 

ketentuan tradisi masyarakat pendukungnya (Anoegrajekti, dkk., 2018: 56).  

Walaupun masyarakat Using beragama Islam tetapi selalu melaksanakan tradisi 

leluhurnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, dikemukakan oleh Kholil 

(2011:74) bahwa terjadi dualitas ekspresi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
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Olehsari. Satu sisi mereka mengakui kebenaran yang tersimpul dari ajaran-ajaran 

Islam dan mengamalkannya sebagaimana yang diperintahkan. Pada sisi lain 

mereka mempercayai pada tradisi warisan budaya Hindu-Budha. Kedua sikap 

yang berlawanan itu muncul dalam praktek keberagamaan dan upacara Seblang. 

Kondisi tersebut, seperti yang telah diadakan observasi di dua lokasi yang 

berbeda, yaitu di Kelurahan Bakungan di Desa Olehsari juga mempunyai sikap 

yang sama, pandangan mereka termasuk sebagian ulama terhadap ritual Seblang 

dianggapnya sebagai budaya warisan leluhurnya, bukan agama.   

Sal Murgiyanto dan AM Munardi mengemukakan, pada tahun 1895 

seorang ibu bernama Milah (berasal dari desa Cungking Kecamatan Giri 

Banyuwangi) mempunyai putra-putri sejumlah 14 orang, mengalami musibah 

karena seorang anaknya yang bernama Semi baru berusia 10 tahun sakit keras 

sulit disembuhkan. Bu Midah sering melihat/terlibat dalam kegiatan seblang. Oleh 

karena itu, Midah bernadar: “Kadung sira mari, sun dadekna Seblang, kadung 

sira sing mari ya using.” Artinya: kalau engkau sembuh, kujadikan engkau penari 

Seblang, kalau tidak sembuh ya tidak. Karena Semi sembuh, ia memenuhi 

kaul/nadarnya, dan bertindak sebagai pengudang dan mengajar Semi sebagai 

penari Seblang (Sugiyanto, 1997: 41). 

Seblang sebagai seni pertunjukan berfungsi sebagai medium ritus 

pemujaan pada leluhurnya atau upacara bersih desa atau rasa syukur kepada 

supranatural, dalam perkembangannya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

hal yang bersifat profan kemudian yang menjadi embrio terbentuknya kesenian 

Gandrung Banyuwangi. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang budayawan Using 

Hasnan Singodimayan dalam artikelnya berjudul “Posisi Budaya Using dalam 
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Aneka Kebudayaan di Jawa Timur Ujung” (Ridjal, Fauzie dan M Rusli Karim, 

1991:89-101) bahwa masyarakat Using masih dinilai secara induktif sebagai local 

genus (golongan/kelompok). “Ya bukan Jawa, bukan Madura dan bukan Bali.” 

Sedangkan ujung lain masih dinilai secara deduktif sebagai local genus “Ya Jawa, 

Ya Bali, Ya Madura”. Sebab sudut penilaiannya hanya pada permukaannya, hanya 

pada nilai seni dan dialeknya, yang dianggapnya “Unik tapi menarik”, belum 

sampai menilai secara menyeluruh pada latar belakang sejarahnya lewat seni 

gandrung dan gending-gendingnya. Diklasifikasikan sebagai local genus 

(golongan/kelompok), masyarakat Banyuwangi Using berbeda dengan local genus 

yang lain, yang terkucil jauh di atas pegunungan atau wilayah tertentu yang 

terpencil. Masyarakat Using Banyuwangi secara dominan masih menempati suatu 

wilayah pantai.  

Pada tahun 1990-an di wilayah kabupaten Banyuwangi masih terdiri atas 

sejumlah 19 kecamatan, 10 kecamatan diantaranya ditempati masyarakat Using, 

sisanya sebanyak 9 kecamatan ditempati masyarakat Madura di Utara dan 

masyarakat Jawa di Selatan. Kemudian jika diperhitungkan dengan jumlah 

penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.371.538 orang, maka yang 

menempati 10 kecamatan yang terdiri atas 116 desa dan kelurahan itu, jumlahnya 

sebanyak 688.396 orang, yang berarti separuh dari jumlah penduduk Kabupaten 

Banyuwangi terdiri atas masyarakat Using. Sejumlah 688.396 orang yang masih 

berdialek Using itu, sebanyak 90.000 orang bertempat tinggal di Kota Kabupaten, 

sisanya yang hampir 600.000 bertempat tinggal di desa-desa yang lokasi 

kecamatannya berada disekitar kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Giri, Kecamatan 
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Glagah, Kecamatan Kabat, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, Kecamatan 

Cluring, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Gambiran, dan Kecamatan Songgon.  

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dari hasil proyeksi sensus 

penduduk tahun 2018, yaitu sebesar 1.609.667 jiwa. Sedangkan penduduk yang 

berbudaya dan berbahasa Using terdapat di beberapa kecamatan sampai tahun 

2018, yaitu ada 15 kecamatan dengan total jumlah orang Using 651.854, 

sebagaimana yang dituangkan dalam tabel terlampir (lihat Lampiran: 3 Tabel 1.1 

Jumlah Orang Using di Banyuwangi 2018. Banyuwangi dalam Angka 2018). 

Tofografi masyarakat Using yang menetap di Banyuwangi menyebar di seluruh 

kawasan Blambangan. Namun untuk saat ini Masyarakat Using hanya tersebar di 

berberapa kecamatan yang ada di Banyuwangi, diantaranya Kecamatan Glagah, 

Giri, Licin, Kabat, Songgon, Singojuruh, Cluring, Rogojampi, dan sebagian 

Genteng. Sedangkan Kecamatan Glagah merupakan salah satu wilayah yang 

masih didominasi oleh masyarakat Using. Salah satu kecamatan yang masih 

mempertahankan budayanya yaitu Kecamatan Glagah. Masyarakat Using di luar 

Kecamatan Glagah masih terlibat dalam kegiatan tradisi yang dilaksanakan di 

Kemiren dan Bakungan. Masyarakat Banyuwangi hampir sebagian mengikuti 

tradisi dan ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan tradisi budaya. 

Masyarakat Using dapat dikatakan sebagai pewaris peradaban kerajaan 

Blambangan, seperti pendapatnya Sumono Abdul Hamit, bahwa kerajaan Hindu 

maupun Islam memiliki pola yang sama dalam penyebarluasan kesenian 

bersumber dari ritual. Bahkan disebutkan bahwa kesenian Banyuwangi warisan 

dari peradapan kerajaan Blambangan yang agung yang diterima dari peradapan 

agung Majapahit (Hamit, 2014: 53).  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

8 
DISERTASI PERUBAHAN MAKNA SPIRITUALITAS … SUGIYANTO 

 
Gambar 1-1 Topografi Masyarakat Using 

Sumber: Bappeda Banyuwangi 

Salah satu kecamatan yang masih didominasi oleh Masyarakat Using 

adalah Kecamatan Glagah. Kecamatan Glagah berbatasan dengan lima kecamatan 

lainnya. Sebelah timur Kecamatan Giri, dan Banyuwangi sedangkan barat 

berbatasan dengan Kecamatan Licin, sebelah selatan dengan Kecamatan Kabat 

dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalipuro. 

Kecamatan Glagah adalah salah satu kecamatan yang wilayahnya 

berbatasan langsung dengan Kota Banyuwangi. Maka dari itu beberapa 

wilayahnya seperti Kelurahan Bakungan dan Kelurahan Banjarsari merupakan 

wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Kecamatan Glagah memiliki sepuluh desa/ 

kelurahan yang beberapa wilayahnya masih mempertahankan tradisi budaya adat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bakungan,_Glagah,_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarsari,_Glagah,_Banyuwangi
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Using. Wilayah tersebut yaitu Desa Kemiren dan Kelurahan Bakungan. Kedua 

wilayah tersebut setiap tahun menjadi tujuan wisata budaya, dapat dilihat pada 

peta berikut ini.  

 

Gambar 1-2 Kecamatan Glagah 

 

Di Desa Kemiren diadakan Ider Bumi, Tumpeng Sewu, Ngopi sewu dan di 

Bakungan diadakan Seblang. Acara tersebut merupakan acara festival budaya 

pemerintah Banyuwangi. Perkampungan warga di Kecamatan Glagah umumnya 

berada di sekitar kantor desa atau pusat dari kawasan Desa/Kelurahan. Selain itu 

pemukiman warga bergaya perkotaan ada di Kelurahan Bakungan dan Banjarsari. 

Semakin ketimur, wilayah kecamatan ini berupa pemukiman warga. Di sisi Barat 

didominasi oleh lahan pertanian milik warga dan perkebunan seperti Perkebunan 

Kalibendo yang menanam cengkeh dan karet. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
https://id.wikipedia.org/wiki/Karet
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Kabupaten Banyuwangi tergolong daerah yang belum padat penduduknya. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5.782,50 km², pada 

tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi didiami oleh 1.692.324 jiwa atau dengan 

kepadatan sebesar 292.66 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km2 di 

Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 293 jiwa pada tahun 2017 (lihat 

Lampiran 3: tabel 1.2 Kecamatan, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk 

Tahun 2017; dan tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 

2017. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi info@banyuwangikab.goid C 2019 

www.banyuwangi kab.go.id). Masyarakat Using memeluk Agama Islam, 

walaupun sebagai orang Islam tidak menggusur tradisi yang ada sebelumnya. 

Pusat pandangan masyarakat Using dalam hubungannya dengan sang Pencipta 

dan alam lingkungannya terletak pada tradisi selametan yang dianggapnya 

memiliki kekuatan magis dan daya tarik untuk mengekspresikan keharmonisan 

dalam hubungannya dengan makro kosmos. Selametan merupakan praktik yang 

paling mendasar dalam kehidupan masyarakat Using. Di dalam masyarakat Using 

Desa Olehsari dan Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Banyuwangi sampai 

sekarang masih melaksanakan ritus besar yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu 

Seblang (Anoegrajekti, 2011: 346-348). 

Upacara selametan bersih desa bagi masyarakat tradisional juga ada di 

Mojokuto sebagaimana yang dikemukakan oleh Geertz (2014: 109) berhubungan 

dengan pengkudusan hubungan dalam ruang, dengan merayakan dan memberikan 

batas-batas kepada salah satu unit teritorial dasar dari struktur sosial orang Jawa. 

Selametan bersih desa adalah untuk membersihkan makhluk-makhluk halus yang 

http://www.banyuwangi/
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membahayakan. Hidangan selametan dipersembahkan kepada danyang desa 

(makhluk halus penjaga desa) ditempat pemakamannya. 

Berkaitan hal tersebut di atas bahwa pertunjukan seni ritual Adat Seblang 

yang merupakan fenomena yang bersifat sakral dan profan. Secara fungsional 

tradisi ritual Seblangan, sebagai adat dan ritual religi untuk selamatan bersih desa 

dan sebagai tontonan yang menghibur masyarakat. Selain itu, juga dapat 

menunjang upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberdayakan 

ekonomi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan 

mengkonstruksi suatu desa wisata Using di Kemirien yang telah diresmikan pada 

tahun 1996. Rekayasa sosial yang berusaha mengkonstruksi Desa Kemiren 

menjadi objek wisata Using, memberikan ruang bagi masyarakat Using hidup 

dalam transformasi zaman. Hal itu sangat memungkinan terjadinya perubahan 

sosio kultural bagi masyarakat Using. Oleh karena itu, aktivitas ritual Seblang 

yang dilaksanakan dua kali dalam setahun dapat dikemas menjadi objek wisata 

Using. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah sewajarnya melakukan 

kerjasama untuk pembinaan dan pelestarian ritual Seblangan. Oleh sebab itu pula, 

terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat adat dengan 

pihak pemerintah, yang ditimbulkan oleh pelaksanaan ritual Seblang. Dengan 

demikian ritual Seblang menjadi multifungsi, yaitu tidak semata-mata hanya 

untuk kepentingan tradisi dan adat, tetapi menjadi peluang pemerintah untuk 

mengeksplorasi menjadi obyek wisata budaya.  

Dinamika sosial kultural Using mengalami pergeseran seiring dengan 

perubahan zaman. Pada masa ini, diaplikasikan teknologi pertanian, menggeser 

tradisi masyarakat yang berkeyakinan kuat terhadap mitos ‘Dewi Sri’, semakin 
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melemah sehingga tradisi seperti petik padi di lingkungan budaya masyarakat 

petani pada umumnya menjadi memudar. Ada baiknya ditelusur lagi bahwa mitos 

Dewi Sri yang menggambarkan adanya pengaruh Hindu. Harun Hadiwijono 

dalam bukunya “Konsepsi tentang Manusia dalam Kebatinan Jawa”, 

mengemukakan mitos dua “tokoh Ilahi” yang bernama Sri dan Sadono nama dari 

agama Hindu (Sri adalah Laksmi, istri Wisnu sedangkan Sadono ialah Wisnu) 

oleh orang Jawa dipandang sebagai bapak asal dan ibu asal. Kedua makhluk ini 

saling mencintai sehingga mereka tidak ingin berpisah dan ingin hidup sebagai 

suami istri. Akhirnya berkeputusan untuk menitis. Sri menjadi putri raja Daha 

atau Kediri dengan nama Sekartaji atau Condrokirono, sedangkan Sadono menjadi 

putera raja Jenggala bernama Panji. Setelah mengalami banyak cobaan akhirnya 

mereka kawin. Juga disebutkan, bahwa Dewa Wisnu dan Dewi Sri turun ke Pulau 

Jawa dengan nama Kandayana dan Kanyawan yang menjadi bapak asal dan ibu 

asal manusia. Tokoh Sri dipandang menjelma sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri 

(Hadiwijono, 1983: 21).  

Kisah tersebut di atas, juga terdapat dalam Kresnayana Kakawin yang 

menceriterakan Dewi Rukmini putri Prabu Bismaka di negeri Kundina sudah 

bertunangan dengan Sunit raja negeri Cedi. Pretukerti ibunya, ingin bermenantu 

Prabu Kresna. Dewi Rukmini sendiri juga memilih Prabu Kresna. Ketika Istna 

sedang sibuk akan mulai peralatan, keluarlah mempelai perempuan (Rukmini) 

dari istana datanglah di pintu gerbang Sri-manganti di sebelah Selatan. Di pintu 

gerbang itu, Rukmini disambut sang Kresna dan terus dibawa lari. Ceritera dalam 

wayang menjadi lakon Kresna Kembang atau Nayarana Maling (Poerbatjaraka, 

1952: 17-18). Juga di muat dalam Hariwangsa Kakawin gubahan Empu Panuluh 
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pada zaman Prabu Jayabaya. Diceriterakan bahwa Prabu Kresna yang di dalam 

taman kedatangan Narada, menitahkan bahwa Dewi Sri sudah menitis di negeri 

Kundina, bernama Dewi Rukmini, puteri Prabu Bismaka. Kehendak Prabu 

Jarasanda, Dewi Rukmini akan dianugerahkan kepada sang Cedya, raja dari Cedi. 

Dewi Rukmini berharap akan dapat kawin dengan titisan Wisnu. Pada waktu di 

istana Kundina sibuk akan mulai peralatan. Kemudaian tengah malam Dewi 

Rukmini belepas diri keluar dari istana. Ia disambut oleh Prabu Kresna dan 

dilarikannya. Akhirnya di Dwarawati Prabu Kresna menikah dengan Dewi 

Rukmini/Dewi Sri (Poerbatjaraka, 1952: 26-29). 

Berkaitan dengan keyakinan terhadap mitos Dewi Sri juga terdapat dalam 

kehidupan Sunda pramodern berpusat di sekitar kegiatan-pertanian siklus tanam 

dan panen padi. Sepanjang Jawa Barat, masyarakat petani membayar/memper-

sembahkan penghormatan kepada dewi padi, Nyi Pohaci, juga dikenal sebagai 

Dewi Sri. Beberapa masyarakat masih melakukan tari dan menampilkan musik 

angklung (megoyang-goyang bambu) dan dogdog (drum kerucut/kendang) 

tercatat untuk menemani padi yang baru dipanen dari ladang ke gudang 

(lumbung). Meskipun masing-masing daerah memiliki versi sendiri dari angklung 

ansambel/ensemble-orang Sunda (Spiller, 2010: 7-8). Mitos “Dewi Sri” diyakini 

oleh masyarakat Jawa, sebagai simbol dewi kesuburan yang dekat dengan 

kehidupan masyarakat agraris. Kedekatan petani dan ronggeng tidak bisa 

dilepaskan dari keyakinan bahwa tarian itu awalnya adalah ritual pemujaan yang 

berkaitan dengan kesuburan tanah dan keberhasilan panen.  Beberapa legenda dan 

mitos menceritakan bagaimana ritual tarian tayuban dilakukan oleh sekelompok 

laki-laki untuk menghormati Dewi Sri (dan berbagai versi lokalnya, seperti Nyi 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

14 
DISERTASI PERUBAHAN MAKNA SPIRITUALITAS … SUGIYANTO 

Pohaci dalam bahasa Sunda).  Pada relief-relief candi Jawa pun kita banyak 

melihat ukiran laki-laki menari dan menembang mengelilingi perempuan. Mereka 

menari mengelilingi seorang perempuan yang dianggap merepresentasikan Dewi 

Sri. Pada perkembangannya, perempuan ini pun kemudian ikut menari menjadi 

ronggeng, sementara gerakan tarian dan aktivitas seksual ronggeng dipercaya 

sebagai merepresentasikan sekaligus mempengaruhi kekuatan dan kesuburan alam 

(Spiller, 2010: 84). Berkaitan dengan itu, Anoegrajekti (2010: 4) mengemukakan 

bahwa tayub merupakan kesenian persembahan dalam upacara individu atau 

kolektif (bersih desa) yang kini masih berlaku di Jawa. Erotisme tari dalam 

pertunjukan tayub merupakan simbolisasi kesuburuan yang dihubungkan dengan 

mitos Dewi Sri. 

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dengan rancangan 

Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) pada tahun 2014 mengangkat tema Ritual 

Seblang (Anoegerajekti: 2016:72-78). Bahkan ketua adat Using dalam 

sambutannya selaku panitia ritual Seblangan Bakungan juga menyampaikan 

harapannya agar tradisi Seblang dimasukan dalam BEC.2 Seblang tampaknya 

memasuki ranah profan, seperti yang jelaskan oleh Anoegrajekti bahwa gandrung 

Supinah yang berperan sebagai penari Seblang kontingen dari Banyuwangi dalam 

acara hari jadi Mojokerto ke-700. Ragaan kesusupan menyebabkan panik 

rombongan karena tidak membawa pawang. Hasnan Singodimayan berfungsi 

sebagai pawang. Dalam pertunjukan tersebut penari tidak dibuat trans, tetapi 

selamatan dilakukan lengkap. Hal tersebut untuk membangun suasana magis 

mistis dan menempatkan Seblang sebagai tari ritual yang disakralkan. Ternyata 

                                                 
2 Observasi September 2016, dalam kata sambutan Bapak Jumanto Ketua Adat Masyarakat 

Using Bakungan. 
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berhasil menjadi juara pertama (Anoegrajekti, 2016b: 20). Hal itu, sesuai dengan 

yang dikisahkan oleh Hasnan Singodimayan dalam suatu diskusi tentang Seblang 

yang bersifat sakral itu, juga bisa berfungsi profan sebagai berikut:  

”Seblang dalam artian kebendaan yang kasar bukan yang roh 

halusnya, yaitu seni tarinya pernah ikut Festival yang diundang oleh 

pemerintah kabupaten Mojokerto dalam rangka Festival 700 tahun 

Majapahit. Kemudian di undang lagi di Bali Internatinal Ritual 

Unesco, di Pure Mandala Gianyar. Ternyata yang di sini benar-benar 

kesurupan, yang masuk adalah Sanghyang Widari dari desa Buna. Di 

acara Festival itu, kami dapat uang banyak jadi kami (kelompok 

pelaku Seblang) pulang dari Mojokerto senang. Tapi yang dari Bali 

uang lebih banyak, kami takut karena waktu itu benar-benar 

kesurupan, dan penontonnya senang sekali”.3  

 

Dalam hal ini tampak jelas bahwa ritual Adat Seblang sebagai pilihan yang 

difungsikan untuk acara kontestasi pada hari jadi kota Mojokerto, sebagai bukti 

bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memaknai dan menarik seni tradisi ke 

ranah profan.  

Berdasarkan pengamatan pada pertunjukan Seblang di Olehsari misalnya 

pada saat penutupan ada perubahan acara yang tidak biasanya seperti pada tahun 

sebelumnya, yaitu para kelompok pemuda naik ke pentas untuk berfoto bersama. 

Di pihak lain untuk tokoh adat di Bakungan dalam sambutannya pada tahun 2016 

menghendaki agar Seblang dimasukkan dalam acara Banyuwangi Ethno Carnival. 

Dari hal tersebut, ada upaya kelompok tertentu menarik ritual Seblang yang 

dianggap sakral ke ranah yang bersifat profan. Namun demikian masyarakat 

Using tetap ingin melestarikan budaya ritual adat Seblang yang telah berusia 

beberapa abad yang lalu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomer 19 tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan 

                                                 
3 Wawancara dengan Budayawan Hasnan Singodimayan di rumahnya hari Rabu 24 

April 2019.  
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Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, pasal 1 ayat 2 Benda cagar budaya 

adalah:  

“a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang 

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-

sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 

atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap 

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 

kebudayaan.” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 

tahun 1995: 3). 

 

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 10 tahun 2014, Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Bab III Pelestarian 

Tradisi. Pasal 4 Objek Pelestarian Tradisi meliputi: ayat “a. Upacara tradisional 

yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan 

manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup.” (Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014). Pasal tersebut bisa mendasari bagi 

pembahasan tentang makna ritual Seblang, dalam fokus penelitian ini.  

Selain itu, ada juga perhatian pemerintah Republik Indonesia bersama 

DPR RI, yang membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan rakhmad Tuhan YME Presiden 

Republik Indonesia, menimbang: huruf c. adalah:  

“Bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, 

diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan 

melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan 

Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat 

secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam 

Kebudayaan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017:1).  

 

Pada pasal 5. “Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisis lisan; b. 

manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi 
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tradisional; seni; dan h. bahasa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017:2). Selanjutnya diperlukan pengamanan, disebutkan pada Pasal 22 : 

“Ayat 4. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan 

dengan cara: a. Memutakhirkan data dalam sistem pendataan 

kebudayaan terpadu secara terus menerus; b. Mewariskan objek 

pemajuan kebudayaan kepada generasi muda; dan c. 

Memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan 

budaya dunia” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017:14).       

Pembentukan UU RI No. 5 Tahun 2017 sebagai upaya mengimple-

mentasikan pelaksanaan UUD 1945 yang telah di amandemen, disebutkan pada 

Bab XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  Pasal 32: 

“Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) 

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya nasional“ (Redaktur Fokus media. 2007:23). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Undang-undang dan UUD Negara RI 

Tahun 1945 tersebut di atas, walaupun seni ritual adat Seblang bukan benda cagar 

budaya yang dimuseumkan, namun seni tradisi ini sudah berusia lebih dari 50 

tahun dan keberadaanya sejak beberapa abad yang lalu serta masih terus 

diselenggarakan setiap tahun, dilakukan oleh masyarakat Adat Using. Seni 

pertunjukan ritual adat Seblang selain dapat dikategorikan tergolong sebagai cagar 

budaya, juga termasuk dalam lingkup sebagai objek Pemajuan Kebudayaan 

Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017.  

Ritual Adat Seblang masyarakat Using masuk bagian dalam agenda 

pariwisata budaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak era Orde Baru hingga 

kini, yang berarti negara bisa membangun solidaritas masyarakat. Ritual Adat 
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Seblang dimasukan dalam kalender pariwisata berarti negara mengakui dan 

melegitimasi praktik religi lokal, yang tadinya terjadi dipandang lain oleh 

kalangan agama. Menguatkan keyakinan mereka bahwa budayanya semakin 

berkembang dalam meramaikan komunal dengan tambahan-tambahan kegiatan 

yang menyertainya dapat mempopulerkan identitasnya. Pemajuan kebudayaan 

tersebut dapat memotivasi ekonomi-pariwisata diharapkan mampu menggerakan 

gembiraan beroda ekonomi kecil mengengah. 

Pertunjukan ritual Adat Seblang merupakan seni untuk ritual bersih desa 

yang timbul karena kesepakatan mulai dari nenek moyangnya, pertimbangan rasa 

kebersamaan dan kegembiraan bersama leluhurnya. Ritual Adat Seblang Olehsari 

spiritualitasnya tidak dapat berubah terutama penunjukan penari dan penentuan 

jadwal peklaksanaannya karena mendasarkan pada petunjuk roh leluhurnya, 

sehingga negara tidak dapat mengintervensi. Ritual Adat Seblang Olehsari tidak 

dapat berubah, tetapi sudah menjadi tontonan bagi masyarakat dan menjadi 

komoditas wisata, sehingga dapat mempengaruhi perubahan interpretasi atau 

pemaknaan terhadap Seblang. Berbeda dengan Seblang Bakungan walaupun 

mempertahan spiritualitasnya tetapi juga membuka diri untuk kepentingan 

komoditas pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan ritual Adat 

Seblang sebagai sumber daya wisata budaya.   

Fenomena pertunjukan ritual Adat Seblang yang terjadi di Kelurahan 

Bakungan dan Desa Olehsari yang di dalamnya juga terdapat bermacam-macam 

unsur sebagai teks, maka untuk mendapatkan maknanya tidak mungkin 

menggunakan metode kuantitatif, untuk itu penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Bagi interpretator untuk menafsirkan 
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dan mendialogkan makna pertunjukan ritual Adat Seblang memerlukan perspektif 

hermeneutika Gadamer. Dalam hermeneutika, teks bukan lagi semata-mata 

merujuk pada pengertian teks ajaran agama (kitab suci) tetapi juga mencakup 

teks-teks lain. Teks tidak hanya dokumen teks-teks kesusastraan dan kitab suci, 

yang dapat disebut teks, tetapi teks itu kini juga mencakup berbagai simbol, ritual, 

praktik dan kebiasaan, mitos, struktur kuasa, jaringan kekeluargaan dan tatanan 

sosial (Maulidin, 2003: 5). Memahami hermeneutika mempunyai tiga lapisan 

pemaknaan dan tiga komponen struktural, dengan penekanan yang berbeda-beda. 

Tiga lapisan pemaknaan yang dimaksud adalah: (1) teori, yang berkenaan 

validitas epistimologis dan posibilitas interpretasi; (2) metodologi, yang dikaitkan 

dengan formulasi sistem interpretasi yang dapat diandalkan, dan (3) Praktis, yang 

membahas tentang proses aktual interpretasi teks-teks tertentu. Sedangkan tiga 

komponen struktural interpretasi, yaitu (1) penafsir atau subjek; (2) hal yang 

ditafsirkan atau objek entah itu teks atau analog teks, dan (3) tujuan dari tindakan 

iterpretatif (Maulidin. 2003:7).  

Dalam menafsirkan untuk mendapatkan makna dari teks-teks ritual 

Seblang sebagai fenomena budaya menggunakan teori hermeneutika Gadamer. 

Ritual Seblang mengalami jalan panjang sebagai peristiwa sejarah, maka 

diungkap menggunakan empat konsep humanitis Gadamer, yaitu bildung, sensus 

communis, pertimbangan, dan selera (Gadamer, 2010: 10-48). Pertunjukan ritual 

Adat Seblang yang dapat diamati sebagai teks berkaitan dengan konsep bildung 

seperti seni, sejarah, kreatif, Weltanschauung, pengalaman, jenius, dunia 

eksternal, ekspresi, gaya, simbol, digunakan mengandung kekekayaan sejarah. 

Dikemukakan oleh Palmer (2016: 52-53), Gadamer menyatakan bahwa 
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pemahaman adalah tindakan historis dan selalu terkait dengan masa sekarang. 

Untuk membicarakan interpretsi objektif yang valid adalah naif karena 

mengasumsikan bahwa adalah mungkin menafsirkan dari sudut pandang tertentu 

di luar historis. 

Hal tersebut di atas yang menjadi dasar pertimbangan pentingnya untuk 

meneliti ritual adat Seblang, yang diselenggarakan oleh masyarakat Using. Selain 

alasan itu, juga adanya perkembangan budaya Using yang terinspirasi oleh seni 

pertunjukan dari ritual adat Seblang seperti gandrung yang dalam 

perkembangannya menimbulkan kreativitas berupa gending-gending/lagu-lagu 

Banyuwangenan juga turut mewarnai suasana sebelum prosesi ritual. Begitu juga 

ada penggalan kreasi yang digunakan dalam karnaval pada acara BEC juga di 

tampilkan sebelum acara ritual Seblang Bakungan. Pihak pemerintah kabupaten 

Banyuwangi memaknai seni tari tradisi Seblang Olehsari dan Bakungan sebagai 

penyangga desa wisata Using Kemiren. Namun demikian bahwa kelompok 

pendukung Seblang tetap mempertahankan eksistensinya yang bermakna menjaga 

warisan leluhurnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat Using 

yang tetap ingin mempertahankan eksistensi seni pertunjukan Seblang untuk ritual 

bersih desa di Olehsari dan Bakungan. Hal tersebut, yang menjadi alasan untuk 

melakukan penelitian dengan masalah yang dikemas dalam judul: “Perubahan 

Makna Sepritualitas Ritual Seblang di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif 

Hermeneutika Gadamer.”  
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1.2 Rumusan Masalah 

(a) Bagaimana makna spirtualitas ritual Seblang yang masih dipertahankan 

oleh masyarakat Using dan yang berubah? 

(b) Bagaimakah masyarakat adat Using Bakungan dan Olehsari, pemuka 

agama, serta pemerintah memaknai spiritualitas ritual Seblang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam bidang Sosiologi Seni budaya. 

Peneliti ini ingin mengembangkan pemahaman perspektif hermeutika Gadamer 

dalam sosiologi. Berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan negara dalam 

memaknai ritual Adat Seblang, berikut tujuan penelitian ini. 

(a) Mengkaji dan menganalisis makna spiritualitas ritual Seblang yang 

masih dipertahankan oleh masyarakat Using dan makna yang berubah; 

(b) Mengkaji dan menganalisis perubahan masyarakat adat Using 

Bakungan dan Olehsari, pemuka agama, serta pemerintah dalam 

memaknai spiritualitas ritual Seblang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

(a) Dapat memahami makna spiritualitas ritual Seblang yang masih 

dipertahankan oleh masyarakat Using dan makna yang berubah; 
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(b) Dapat memahami perubahan masyarakat adat Using Bakungan dan 

Olehsari, pemuka agama, serta pemerintah dalam menginterpretasikan 

dan memaknai spiritualitas ritual Seblang. 

  

  




