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Abstrak 
 Kajian ini menjelaskan Babad Blambangan dalam kaitannya dengan  perlawanan 
budaya lokal dan identitas masyarakat Using. Kajian menggunakan metode etnografi. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa Babad Blambangan terdiri atas 5 babad yang bermulai dari masa 
akhir Majapahit hingga perang bayu melawan Sumenep Madura yang mendapat dukungan 
pasukan Belanda. Kehancuran perang memunculkan kreasi seni gandrung sebagai perjuangan 
dan media komunikasi antarpejuang yang tinggal sedikit dan tersebar di berbagai tempat. 
Gandrung sebagai bentuk perlawanan budaya yang tampak pada syair tembang yang 
dilantunkan di dalamnya. Perlawanan budaya selanjutnya dilakukan melui penampilan 
Menakjinggo yang mendapat stigma antagonis, jelek, dan jahat menjadi protagonis yang 
tampan dan bijaksana. Kedua seni tradisi juga sebagai representasi identitas masyarakat Using 
yang diperkuat dengan kreasi-kreasi verbal dalam bentuk wangsalan, basanan, muatan lokal 
bahasa Using, dan karya kreatif yang menggunakan media verbal tulis seperti syair lagu, puisi, 
dan fiksi. Muatan lokal bahasa Using dilengkapi sarana berupa buku teks, tata bahasa Using, 
dan Kamus Bahasa Using. 
 
Kata Kunci: babad, identitas, lokal, perlawanan budaya  
 
A. Pendahuluan 
 Sebagian besar referensi mengenai Using menempatkan komunitas ini terbangun 
melalui perjalanan sejarah yang panjang dan unik. Menjadi target penaklukan dua kerajaan 
besar Jawa dan Bali menyebabkan masyarakat Using untuk terus menemukan cara 
mempertahankan identitas mereka. Selain kerajaan-kerajaan lokal (Sultan Trenggono, 
Demak; Sultan Agung Mataram; Amangkurat I, Mataram), Blambangan juga harus berperang 
menghadapi Kompeni, pada tahun 1767. Teknik, siasat, strategi untuk bertahan hidup mereka 
ciptakan mulai dari dalam  bentuk ritual, seni tradisi, basanan, wangsalan, sampai strategi 
perang. Secara verbal, semua itu tersimpan dalam Babad Blambangan, ungkapan, basanan, 
wangsalan, sastra, dan syair lagu yang hidup di masyarakat. Sedang secara nonverbal, 
fenomena tersebut tampak pada ekspresi budaya seperti tari, ritual, lukisan, dan karnaval yang 
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mulai berkembang sejak tahun 2011 dalam event budaya Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), 
Gandrung Sewu, dan aneka festival lainnya.6 
 Blambangan pada masa keturunan Majapahit abad ke-15 sebagai satu-satunya 
kerajaan Hindu di Jawa yang mengontrol bagian terbesar wilayah Ujung Timur Jawa yang 
sekarang terbagi menjadi 5 kabupaten, yaitu: Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, 
dan Situbondo (Margana, 2012:23). Sedangkan secara etimologis kata Blambangan dari kata 
Balambangan yang pertama kali ditemukan pada buku Negara Kertagama memiliki beberapa 
pengertian, di antaranya dari kata bala 'orang' dan (i)mbang 'batas'. Jadi kata Blambangan 
berarti 'orang perbatasan' atau 'orang pinggiran'.7  
 Babad Blambangan yang ditulis dengan huruf Jawa, Bali, Pegon, dan Latin ini disusun 
oleh beberapa penulis sebagai serpihan-serpihan tulisan yang tersebar dalam beberapa 
dokumen. Dalam Babad Blambangan8 terdapat beberapa subcerita, yaitu Babad Sembar, 
Babad Tawang Alun, Babad Mas Sepuh, Babad Bayu, dan Babad Notodiningratan. Istilah 
babad merupakan leksikon lokal yang bersinonim dengan riwayat, sejarah, dan tambo. Dalam 
kelima subcerita tersebut, kata babad sebagai unsur inti frasa diikuti atribut Sembar, Tawang 
Alun, Mas Sepuh, dan Bayu yang menunjuk nama orang sebagai pelaku dan tokoh sejarah. 
Sedangkan Notodiningratan kemungkinan menunjuk nama lokasi sebagai tempat tinggal atau 
wilayah yang menjadi kekuasaan, zaman, atau hasil karya/versi Notodiningrat. Dalam konteks 
Babad Blambangan kemungkinan terakhir lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana 
yang dikemukakan dalam Arifin (1995:275) bahwa dengan menggali sumber-sumber Jawa 
dan Belanda, Kanjeng Raden Notodiningrat, Bupati Banyuwangi, mulai menulis babad ini 
pada hari Rabu, 23 Ruwah 1845 menurut tarikh Jawa, atau tanggal 7 Juli 1915 M; ia dibantu 
oleh Tuan Ottolander dari Tamansari. Selain disusun oleh beberapa penulis, karakteristik 
tersebut juga menunjukkan waktu penulisan yang beragam.  
 Terlepas dari aksara yang digunakan serta waktu dan durasi penulisannya, Babad 
Blambangan menjadi salah satu sumber informasi sejarah, sosial, dan budaya masyarakat 
Using. Perang yang silih berganti melawan invasi dari Majapahit, Demak, Mataram, Singaraja, 
sampai VOC menjadikan masyarakat senantiasa dalam kondisi waspada, curiga, dan gelisah. 
Hal itu memunculkan beragam ungkapan, seperti parikan dan basanan serta seni tradisi 
untuk menyandikan pesan.9 Hal itu ditempuh agar tetap terjalin komunikasi antarpejuang 
yang masih tersisa dan tersebar di berbagai tempat serta untuk menghimpun kekuatan untuk 
melanjutkan perjuangan dan kemampuan untuk bertahan hidup.  
 Babad Bayu mencatat peristiwa sejarah mengenai kerajaan Bayu yang tidak mau 
tunduk kepada Blambangan. Selanjutnya Blambangan menyerang kerajaan Bayu dengan 
mendapat bantuan dari kerajaan Sumenep dan Kompeni.10 Dalam ingatan masyarakat, 
peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Puputan Bayu yang memakan banyak korban jiwa 
                                                
6. Secara sistematis dan konsisten kegiatan budaya yang ada di Banyuwangi sejak tahun 2013 ditampung dalam 
wadah Kalender Banyuwangi Festival. Kalender Banyuwangi Festival diluncurkan sejak tahun 2013 yang 
mengemas 15 festival, 2014 yang mengemas 23 festival, tahun 2015 mengemas 36 festival, tahun 2016 
mengemas 53 festival, dan tahun 2017 mengemas 72 festival.  
7. Lihat, Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763–1813: Perebutan Hegemoni Blambangan, (Yogyakarta: 
Pustaka Ifada, 2012), hlm. 24. 
8. Nama Babad Belambangan tidak berasal dari pengarangnya akan tetapi lebih bersifat praktis dalam 
pengelompokan. Oleh karena itu, masing-masing babad masih menggunakan nama masing-masing untuk 
memudahkan pengacuan. Lihat, Winarsih Partaningrat Arifin, Babad Blambangan, (Yogyakarta: Bentang, 
1995), hlm. 2. 
9. Parikan dan basanan diterapkan dalam syair-syair tembang gandrung dan warung bathokan. Lihat, Novi 
Anoegrajekti, "Tradisi Basanan Wangsalan Warung Bathokan: Edukasi dan Identitas Masyarakat," dalam 
Wacana Akademika, Vol. 3, No. 8, Juli 2010, (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta).  
10. Lihat, "Babad blambangan" digilib.ui.ac.id. 
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dari pihak pasukan Bayu. Banyaknya korban jiwa tersebut menimbulkan kreasi masyarakat 
utamanya para pejuang dengan membangun perlawanan budaya, dalam bentuk seni tari 
gandrung dan syair tembang "Padha Nonton" dan "Seblang Lukinto". Hal itu dilakukan 
sebagai upaya mempertahankan identitas lokal mereka. Tulisan ini memfokuskan pada 
masalah Babad Blambangan dalam kaitannya dengan sejarah perlawanan budaya lokal dan 
identitas.  
 
 
B. Kajian Pustaka dan Konsep Teori 
 Blambangan dihuni oleh penduduk asli yang menamakan dirinya masyarakat Using. 
Secara historis kerajaan Blambangan secara silih berganti menghadapi ekspansi kerajaan-
kerajaan besar di Jawa (Majapahit, Demak, dan Mataram), Bali (Buleleng dan Singaraja), dan 
juga Kompeni Belanda. Perang yang terjadi silih berganti tersebut menjadikan masyarakat 
Using senantiasa dalam keadaan waspada melakukan perlawanan fisik. Akan tetapi, pada saat 
mereka kehilangan pasukan dalam jumlah besar, seperti yang terjadi pada perang besar yang 
disebut Puputan Bayu.11  Menghadapi situasi tersebut para pejuang Using menyikapi secara 
realistis. Akan tetapi mereka tidak berhenti membangun strategi dan melakukan konsolidasi 
internal dan terus menjalin komunikasi dengan pejuang-penjuang yang tersebar di berbagai 
wilayah. Masyarakat Using membangun strategi baru dengan melakukan perlawanan budaya. 
 Perlawanan budaya merupakan semangat, sikap, dan cara hidup yang bertentangan 
dengan atau berbeda dengan norma sosial yang berlaku.12 Ada juga yang menyebut dengan 
istilah budaya tandingan. Pada masyarakat Using perlawanan budaya dilakukan sebagai reaksi 
atas kehancuran akibat perang besar Puputan Bayu, akan tetapi semangat patriotisme lokalnya 
masih kuat sehingga mereka menciptakan kreasi dan inovasi budaya sebagai strategi untuk 
menghimpun kekuatan, menjalin komunikasi antarpejuang, dan strategi untuk mendapatkan 
informasi mengenai kekuatan lawan.  
 Stigma tandingan yang melekat pada masyarakat Using sudah disandang sejak zaman 
Majapahit yang menempatkan Prabu Menakjinggo sebagai pemberontak yang melakukan 
perlawanan terhadap penguasa Majapahit. Sementara itu, masyarakat Blambangan 
menempatkan Prabu Menakjinggo sebagai pahlawan, dan pemimpin yang bijaksana, adil, dan 
sakti mandraguna. Penempatan Menakjinggo sebagai antagonis mendominasi lakon dalam 
kethoprak yang berkembang di Jawa Kulonan. Sedangkan penempatan Menakjinggo sebagai 
protagonis dimunculkan oleh masyarakat Using. 
 Perlawanan budaya lainnya dilakukan melalui kreasi seni tradisi gandrung yang 
ditempatkan sebagai tari perjuangan (Singodimayan, dkk., 2003; Sudjadi, 1986).13 Tari 
gandrung oleh masyarakat Using ditempatkan sebagai media komunikasi antarpejuang dan 
untuk mengetahui posisi kekuatan lawan. Komunikasi juga disandikan dalam bentuk 

                                                
11. Dalam perang Puputan Bayu yang berlangsung tahun 1771–1772, jumlah korban pasukan Using mencapai 
sekitar 60 ribu jiwa dan menyisakan sekitar 8 ribu orang. Lihat, Novi Anoegrajekti, Podho Nonton: Politik 
Kebudayaan dan Representasi Identitas Using, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2015), hlm. 57. 
12.A way of life and set of attitudes opposed to or at variance with the prevailing social norm: the idealists of 
the 60s counterculture (Oxford Dictionary, softfile). 
13. Ada versi lain yang menyatakan bahwa gandrung berakar dari ritual seblang. Lihat, R. Anderson Suttom, 
“Semang dan Seblang: Thought on Music, Dance, and the Sacred in Central and East Java,” dalam Performance 
in Java and Bali: Studies of Narrative, Theatre, Music, and Dance, Bernard Arps (ed.), (London: University of 
London, 1993); A. Paul Wolbers, Maintaining Using Identity Through Musical Performace: Seblang and 
Gandrung of Banyuwangi, East Java, Indonesia, (Urbana: Illinois, 1992); “The Seblang and its Music: Aspect 
of an East Javanese Fertility Rite,” dalam Bernard Arps (ed.), Performance in Java and Bali; studies of 
Narrative, Theatre, Music, and Dance, (London: University of London, 1993).  
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tembang seperti "Padha Nonton" dan "Seblang Lukinto" yang digubah dengan bentuk 
wangsalan dan basanan.  
  
C. Metode 

Sebagai dokumentasi verbal tulis, Babad Blambangan menjadi sumber data utama 
dalam tulisan ini. Selanjutnya sumber data verbal tersebut dilengkapi dengan sumber data 
lapangan yang menunjukkan proses transformasi dari naskah ke seni pertunjukan. Metode 
etnografi digunakan dalam tulisan ini untuk menemukan bagaimana masyarakat 
mengorganisasikan budaya dalam pikiran mereka dan menggunakan budaya tersebut dalam 
kehidupan. Pendekatan ini bersifat holistik-integratif. Analisis kualitatif dalam rangka 
mendapatkan native’s point of view. Data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui 
indepth interview, participant observation, dan pelacakan dokumen tertulis.  

Menurut Spradley, analisis etnografi sebagai pemeriksaan ulang terhadap catatan 
lapangan untuk mencari simbol-simbol budaya (yang biasanya dinyatakan dengan bahasa 
asli) serta mencari hubungan antarsimbol. Analisis etnografis, mengasumsi seorang informan 
telah memahami serangkaian kategori kebudayaannya, mempelajari relasi-relasinya, dan 
menyadari atau mengetahui hubungan dengan keseluruhannya (Spradley, 1997:118). 
Selanjutnya, metode interpretasi dipergunakan untuk mengakses lebih dalam berbagai 
domain yang dialamiahkan dan aktivitas karakteristik pelaku yang diteliti (Morley dikutip 
dari Barker, 2000:27). Aspek kritis dalam etnografi yang diaplikasi dalam tulisan ini 
ditekankan pada pengolahan dan analisis secara komprehensif terhadap temuan-temuan 
etnografis di lapangan. 
 
D. Pembahasan 
1. Perlawanan Budaya Lokal  
 Blambangan menjadi ajang perang secara silih berganti sejak zaman Majapahit karena 
menjadi target ekspansi dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Bali. Blambangan menjadi 
target ekepansi karena daerahnya subur dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Timur. 
Hal itu sejalan dengan Arifin (1995:278) yang menyatakan bahwa Blambangan menurut kata 
orang, pada tahun 1631 sangat makmur hingga dapat mengeluarkan beras ke Ambon, Batavia, 
dan Bandha. Pada tahun 1617, Blambangan ditaklukkan oleh Mataran yang diperintah Sultan 
Agung.14 Setelah itu Blambangan juga dikuasai oleh Kerajaan di Bali. Demikian perang terus 
berlansung silih berganti hingga perang besar melawan Kompeni yang berlangsung tahun 
1771–1772 tersebut.  
 Buku Babad Blambangan oleh kalangan sejarawan seperti Margana (2012:326) 
digunakan sebagai salah satu sumber sejarah.15 Meskipun demikian, perlu dikaji secara kritis 
karena adanya penyebutan yang bervariasi mengenai nama dan peristiwa antara subbabad 
satu dengan yang lainnya. Peristiwa-peristiwa yang tercatat pada Babad Blambangan tersebut 
menjadi sumber inspirasi dan ekspresi yang menunjukkan keberadaan masyarakat Using. 
Salah satu ekspresi yang menunjukkan keberadaan masyarakat Using adalah seni tradisi 
gandrung yang pada mulanya laki-laki, dalam banyak kajian diakui sebagai bentuk seni 

                                                
14. Lihat, Muhammad As'ad, "Kebijakan Militer Kerajaan Mataram 1613–1688 M," Skripsi, (Yogyakarta: 
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).   
15. Sebagai salah satu sumber sejarah, Babad Blambangan, perlu dilengkapi dengan sumber kajian lain karena 
jika dimulai dari berdirinya kerajaan Blambangan pada abad ke-13 hingga saat ini sudah mencapai 7 abad. 
Sementara itu, Babad Blambangan, mengisahkan peristiwa yang terjadi sesudah turunnya raja Brawijaya dan 
saat Kerajaan Blambangan dikuasai oleh Mataram hingga peristiwa perang Bayu melawan balatentara Sumenep, 
Madura, dan VOC.   
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perjuangan, untuk menyandikan komunikasi antarpejuang Using.16 Tradisi warung bathokan 
yang menyandikan komunikasi dengan menggunakan basanan dan wangsalan digunakan 
untuk menyampaikan maksud secara terselubung. Semua itu menuntut kecerdasan dan 
pemahaman antarpelaku seni tradisi dan masyarakat pendukung yang terlibat di dalamnya.  
 Khusus seni tradisi gandrung dikatakan sebagai salah satu bentuk perlawanan budaya 
karena motivasi awalnya sebagai salah satu cara menjalin komunikasi antarpejuang yang 
dikemas dalam bentuk seni pertunjukan. Selanjutnya dalam pertunjukan tersebut juga 
dimunculkan syair-syair tembang yang menunjukkan deskripsi peristiwa dan harapan agar 
masyarakat melanjutkan perjuangan. Hal itu tampak pada syair tembang "Padha Nonton" dan 
"Seblang Lukinto." 
 Kalangan budayawan memandang tembang "Padha Nonton" mengandung pesan-
pesan perjuangan rakyat Blambangan. Fatrah Abal (1990) menerangkan bahwa secara 
simbolis mengandung makna perjuangan, melalui leksikon yang digunakan menyandikan 
pesan perjuangan, seperti kembang abang 'bunga merah' pada bait 7 dan ring paseban 'di 
ruang pertemuan' pada bait 8 melukiskan peperangan yang menimbulkan banyak korban 
selebrang tiba ring kasur 'terlempar di atas kasur.' Pandangan lain disampaikan Sudikan 
(1995:5) yang menyatakan bahwa "Podho Nonton", berisi himbauan untuk menggugah 
semangat generasi muda dalam melawan kekuasaan ki Demang yang di dukung Belanda. 
Pandangan lain menyatakan bahwa "Podho Nonton" yang diciptakan tahun 1780 pada masa 
Bupati II, yaitu Tumenggung Mas Wiraguna II (Mas Thalib),  menggambarkan peristiwa 
penangkapan besar-besaran terhadap gerilyawan di Desa Gendoh (Kecamatan Singojuruh) 
oleh Kompeni melalui Patih Singaringsing, kaki tangan Belanda.    
 Tembang "Seblang Lukinto" merupakan salah satu tembang wajib yang dibawakan 
pada adegan Seblang-seblang, yaitu tahap akhir pertunjukan gandrung. 
  

SEBLANG LUKENTO 
Seblang Lukento 
Wis wayahe bang-bang wetan 
Kakang-kakang ngelilira 
Wis wayahe sawung kekuruyuk 
Lawang gede wonten kang jagi 
Medalo ring lawang butulan 
Wis biasane ngemong adine 
Sak tinjak balia muli 

Menyibaklah 
Sudah saatnya cahaya merah di timur 
Kakanda bangunlah 
Saatnya ayam berkokok 
Pintu utama ada yang menjaga 
Keluarlah lewat pintu belakang (rahasia) 
Seperti biasa menjaga (mengasuh) adik 
Setelah penyerangan singkat cepat 
kembali pulang  

 
 Hasnan Singodimayan dan Fatrah Abal, yang sejak kecil sering menonton gandrung, 
menceritakan bahwa sebelum 60-an, ketika babak Seblang-seblang dan penari atau sinden 
melantunkan gending-gending "Seblang Lukento", "Sekar Jenang", "Kembang Pepe", dan 
"Sondreng-sondreng", banyak orang tua yang menyaksikan tidak dapat menahan isak tangis 
dan melelehkan air mata. Lagu-lagu itu mampu membangkitkan ingatan atau kenangan 
tentang masa lalu Using yang pahit ketika menghadapi Belanda dan penindasan-penindasan 
lain dari Demak, Mataram, dan Bali.17 Tangis haru tersebut karena isi syair tembang "Seblang 

                                                
16. Lihat, Novi Anoegrajekti, Podho Nonton: Politik Kebudayaan dan Representasi Identitas Using, 
(Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2015).   
17. Lihat, Novi Anoegrajekti, "Pada Nonton dan Seblang Lukinto: Membaca Lokalitas dalam Keindonesiaan," 
dalam Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 22, No. 2, Desember 2010 (Surakarta: Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2010), hlm. 179. Lihat juga, Novi Anoegrajekti, Podho Nonton: Politik Kebudayaan dan 
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Lukinto" adalah pesan moral terhadap penonton, penanggap, dan masyarakat yang mengajak 
para penonton kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat. 
 Perlawanan juga terjadi pada relasi hegemonik Jawa Mataraman terhadap Blambangan 
yang distigmakan dalam kisah Damarwulan dan Menakjinggo. Dalam kisah tersebut 
Menakjinggo distigmakan sebagai pemberontak yang harus dimusnahkan karena menjadi 
ancaman dari keberlangsungan dan  kerajaan Majapahit. Dalam kisah tersebut Damarwulan 
berperan sebagai duta dari Majapahit yang mengemban tugas berat untuk membunuh 
Menakjinggo yang sakti mandraguna.  
 Dalam versi lainnya (Arifin, 1995:276) dikisahkan Pamengger mengalami kesedihan 
karena tidak memiliki anak. Oleh karena itu, anjing merahnya diubah menjadi manusia 
(Menakjinggo). Akan tetapi, Menakjinggo tetap berkepala anjing dan tanpa bahu. Ia disucikan 
dengan air dari wesikuning, senjata andalan yang nanti menyebabkan kematiannya. Dari hasil 
peperangan, Menakjinggo memboyong dua perempuan, Wahito dari Balega dan Puyengan 
dari Bangkalan. Akan tetapi, ia ingin memperistri Ratu putri Majapahit Dyah Putri 
Kencanawungu. Mendengar keinginan itu, Pamengger berusaha mencegah, akan tetapi gagal. 
Karena itu, Pamengger meninggalkan Blambangan dan menyepi di Gunung Agung.18  
 Kisah versi yang tertuang dalam Babad Notodiningratan tersebut ikut menguatkan 
stigma Menakjinggo yang jahat, pemberontak, dan ambisius. Hal tersebut berlangsung hingga 
abad XVIII dan pada masa pemerintahan Mangkunegara IV (1853–1881) dipentaskan dalam 
bentuk seni tradisi langendrian (operet tradisional Jawa) berdasarkan naskah yang ditulis oleh 
sastrawan Surakarta dalam Serat Damarwulan. 
 Hasil wawancara dengan kalangan seniman dan budayawan Banyuwangi menyaksikan 
Menakninggo dengan karakter seperti distigmakan oleh masyarakat Jawa Mataraman tidak 
menjadi persoalan, sejauh hal itu sebagai seni pertunjukan. Akan tetapi pada tahun 1970-an 
ada gerakan merekonstruksi karakter tokoh Menakjinggo sebagai Raja Blambangan yang 
tampan, bijaksana, dan sakti mandraguna. Kalangan seniman Banyuwangi khususnya dalam 
seni tradisi Damarwulan atau Janger cenderung menempatkan Menakjinggo sebagai raja 
mereka yang tampan, bijaksana, jujur, dan sakti. Kekalahan Menakjinggo melawan 
Damarwulan adalah karena tipu muslihat dan kelicikan Damarwulan yang memanfaatkan 
ketampanannya untuk mengambil hati kedua istri Menakjinggo dan meminta untuk 
mengambil senjata andalannya, gada wesi kuning. Akan tetapi sebelum meninggal 
Menakjinggo menyampaikan pesan kepada Dayun dan menitipkan rakyat Blambangan 
kepadanya dan jangan sampai mereka disia-siakan dan dinistakan.19 
                                                                                                                                                  
Representasi Identitas Using, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2015).    
18. Seperti tampak pada kutipan berikut. "Sawangsulipun Pamengger saking perang hing Gresik, piyambakipun 
sisah panggalihipun jalaran mboten kagungan putro jaler, pramilo sagawonipun habrit kacipto dados manungso, 
sarto kaparingan nami Menakjinggo, nanging sirahipun taksih wujud sagawon, sarto mboten hanggadhahi 
pundhak; Menakjinggo lajeng kasiraman toyanipun wasiyat wesikuning, sarto wahu sasiyat kaparingaken pisan, 
jalaran punika hingkang bakal dados pengapesanipun. 
 Kacariyos jalaran saking, hanggenipun perang, Menakjinggo sampun saged hamboyongi putri saking 
Balega, hawasto Wahito, lan sangking Bangkalan hawasto Puyengan. 
 Nanging hingkang makaren wahu piyakbakipun taksih dereng narimah, hangangkahi badhe nglamar 
dhateng Ratu kenyo hing Mojopahit. Pamengger mboten satuju hing panggalih, sarto kapenggak, sampun 
ngantos hanglajengaken hingkang dados pekajenganipun. Bilih Menakjinggo mboten miturut hingkang dados 
pikajenganipun, piyambakipun badhe kesah sangking Belambangan dhateng gunung Agung." Lihat, Winarsih 
Partaningrat Arifin, Babad Blambangan, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 247–248. 
19. Lihat, Novi Anoegrajekti, "Janger Banyuwangi dan Menakjinggo: Revitalisasi Budaya," Dalam Jurnal 
Literasi, Vol. 4, No. 1, Juni 2014 (Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, 2014), hlm. 116–127; Juga Sri 
Mariati, Novi Anoegrajekti, A. Erna Rochiyati S., dan Sudartomo Macaryus,  "Menakjinggo: Kepahlawanan 
dan Rekonsiliasi Budaya Using," dalam Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusaran Pasar Global, 
(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 1124–1138. 
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2. Identitas Using 
 Identitas Using terbangun melalui perjalanan panjang. Pada zaman kerajaan, 
Blambangan menjadi target ekspansi kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Bali. Semua itu 
harus dihadapi dengan peperangan. Perang yang berlangsung silih berganti tentu mengusik 
kehidupan bahkan hingga memorak-porandakan masyarakat Using. Hal itu tidak 
menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang. Identitas dan patriotisme lokal mereka 
terus berkobar meskipun jumlah mereka tinggal sekitar 8.000 orang. Hal itulah yang 
memunculkan siasat mengemas perjuangan dalam bentuk seni tradisi. Seni yang lazimnya 
untuk keperluan menghibur akan tetapi oleh para masyarakat Using yang masih tersisa 
dimanfaatkan sebgai media perjuangan. Salah satu seni tradisi yang dikenal sebagai seni 
perjuangan adalah gandrung. 
 Sebagai identitas Using, seni tradisi gandrung diperkuat oleh keputusan Bupati Samsul 
Hadi yang menetapkan gandrung sebagai maskot pariwisata Banyuwangi. Hal itu diikuti 
dengan keputusan tari jejer gandrung sebagai tari selamat datang di Banyuwangi.20 Dalam 
perkembangan selanjutnya, seiring dengan pemahaman para pelaku seni gandrung yang 
berbeda dalam hal cara memahami syair lagu wajib tersebut cenderung menempatkan lagu 
wajib yang secara historis bermuatan pesan perjuangan tersebut saat ini oleh sebagian penari 
gandrung cenderung ditempatkan sama dengan tembang populer lainnya. Perbedaan 
pandangan tersebut menjadikan seni tradisi gandrung telah mengalami persegeran dari seni 
perjuangan, menjadi seni pergaulan, dan akhirnya menjadi seni hiburan. Sebagai salah satu 
bentuk seni hiburan inovasi dan kreasi cenderung mengikuti tuntutan pasar. Sedangkan 
kalangan penari gandrung yang memegang pakem gandrung tetap menempatkan lagu wajib 
harus ditembangkan sesuai dengan tahapan adegan pertunjukan gandrung.   
 Perubahan juga dialami terjadi pada seni tradisi yang lain. Seni tradisi yang berakar 
pada ritual secara perlahan berkembang menjadi seni pertunjukan dan hiburan. Seni tradisi 
yang berakar pada ajaran dan dakwah agama secara perlahan pula berubah menjadi seni 
pertunjukan dan hiburan. Selanjutnya, dengan ditemukannya teknologi informasi yang 
canggih, juga memengaruhi proses perkembangan seni tradisi selanjutnya. Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi yang gigih mengembangkan industri pariwisata mengundang para 
wisatawan Nusantara dan asing untuk menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, dan 
sebagian objek wisata buatan, seperti perkebunan, pelabuhan, dan Amphitheater yang 
dibangun di Pantai Bom. Aksi nyata dari pemerintah kabupaten dalam memperkenalkan 
budaya Banyuwangi dilakukan dengan menyatukan berbagai kegiatan budaya dalam satu 
wadah Kalender Banyuwangi Festival yang dipublikasi melalui Web resmi pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi. Hal itu menjadikan seluruh kegiatan budaya yang ada di 
Banyuwangi dalam satu tahun dapat diakses oleh masyarakat internasional. Beberapa kegiatan 
budaya sebagai transformasi peristiwa yang tertuang dalam Babad Blambangan tampak pada 
uraian berikut.  
 Karnaval yang digelar sejak tahun 2011 menampilkan budaya Using, yaitu seni tradisi, 
ritual, legenda, dan pesona alam Banyuwangi. Semua itu tampak pada tema yang diangkat 
pada setiap penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang diselenggarakan setiap 
tahun sejak 2011. BEC I, 2011 bertema gandrung, damarwulan, dan kundaran, ketiganya 
merupakan jenis seni tradisi yang hingga saat ini masih hidup dan telah mengalami tahapan-
tahapan metamorfosis. Sebagai salah satu ekspresi identitas yang menjadi bagian dari festival 

                                                
20. Lihat, Novi Anoegrajekti, Optimalisasi Seni Tradisi Seni Pertunjukan: Kontestasi Negara, Pasar, dan 
Agama, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 15–16. 
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BEC, Damarwulan menampilkan tokoh Menakjinggo yang tampan, bijaksana, berwibawa, dan 
sakti mandraguna. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Hasan Ali sebagai 
intelektual dan budayawan Banyuwangi.21 Hingga saat ini dalam seni tradisi Janger, 
Menakjinggo ditampilkan sebagai protagonis  yang tampan, gagah, berani, bijaksana, 
berwibawa, dan sakti mandraguna. 
 
 BEC II, 2012 bertema barong Using yang berakar pada ritual kemudian berkembang 
menjadi seni pertunjukan panggung dan arak-arakan. BEC III, 2013 bertema kebo-keboan 
yang merupakan salah satu ritual berbasis masyarakat rural agraris yang hingga saat ini masih 
dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. BEC IV, 2014 bertema ritual seblang yang setiap 
tahun berlangsung di dua desa, yaitu Olehsari dan Bakungan. Keduanya berakar pada budaya 
masyarakat rural agraris yang tampak dari perlengkapan yang digunakan dalam ritual 
tersebut. BEC V, 2015 bertema pengantin Using menunjukkan tradisi yang berkaitan dengan 
sistem kekerabatan yang hidup di masyarakat. BEC VI, 2016 bertema Sri Tanjung-Sidopekso, 
merupakan legenda asal-usul nama Banyuwangi. Legenda tersebut menunjukkan inferioritas 
perempuan yang menjadi korban dominasi laki-laki. BEC VII, 2017 bertema pesona Ijen. 
Gunung Ijen merupakan salah satu kekayaan alam Banyuwangi yang menjadi daya tarik 
wisatawan Nusantara dan asing karena memiliki keistimewaan, yaitu memancarkan api biru. 
 Penyelenggaraan BEC pertama tahun 2011 menimbulkan kontroversi di kalangan 
budayawan dan seniman Banyuwangi. Kalangan budayawan dan seniman pada mulanya 
khawatir penyelenggaraan BEC akan memarjinalkan seni tradisi yang lain yang tidak diangkat 
menjadi tema peristiwa budaya tersebut. Hal tersebut dijawab oleh pemerintah dengan 
menyelenggarakan Festival Kuwung dan pendirian panggung pertunjukan yang menjadi 
ajang ekspresi kelompok seni yang ada di Banyuwangi mulai yang tradisional, modern, dan 
kontemporer. Sedangkan khusus tari gandrung yang sudah diputuskan sebagai maskot 
pariwisata Banyuwangi diangkat dalam sebuah tari kolosal dengan tajuk Gandrung Sewu 
'seribu gandrung'.  
 Dalam dua penyelenggaraan Gandrung Sewu, 2014, metamorfosis dari gandrung 
lanang ke gandrung perempuan diragakan dalam bentuk sendratari kolosal Gandrung Sewu 
tersebut. Tahun 2015 dan 2016 kembali perlawanan budaya lokal dan identitas diragakan 
dalam bentuk sendratari kolosal yang mengisahkan perlawanan rakyat Blambangan terhadap 
Kompeni. Pembunuhan masal yang dilakukan oleh Kompeni tersebut dikatakan dalam narasi 
pengantar yang kemudian melahirkan syair tembang "Padha Nonton". Gandrung Sewu tahun 
2016 menegaskan identitas rakyat Blambangan yang memiliki tokoh-tokoh digdaya dan sakti 
mandraguna seperti Sayu Wiwit, Pangeran Jagapati, dan Mas Rempeg yang berjuang dan 
mempertaruhkan hidupnya demi kejayaan bumi Blambangan. 
 Festival Gandrung Sewu juga menjadi ajang regenerasi penari gandrung, khususnya 
jejer gandrung. Para pendukung gandrung sewu adalah siswa Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sanggar Tari 
terbaik yang ada di Banyuwangi. Dengan demikian penempatan gandrung sebagai identitas 
mendapat ruang pengembangan secara yuridis22 dan kultural23. 
                                                
21. Hasan Ali salah seorang budayawan dan cendekiawan Banyuwangi berinisiatif memodifikasi kisah dan 
karakter Menakjinggo menjadi protagonis yang berwajah tampan, gagah, berani, bijaksana, berwibawa, dan 
sakti mandraguna. Inovasi tersebut dilakukan pada tahun 1970-an dan berterima di kalangan masyarakat 
Banyuwangi. Menurut Sahuni, Hasan Ali mengubah pakem cerita Menakjinggo tersebut karena Pak Supaat, 
bupati ketika itu menilai bahwa raja/pahlawan Blambangan itu tentu digambarkan dengan bagus. Lihat, Novi 
Anoegrajekti, "Janger Banyuwangi dan Menakjinggo: Revitalisasi Budaya," dalam Jurnal Literasi, Vol. 4, No. 
1, Juni 2014 (Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, 2014), hlm. 119. 
22. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 173 tahun 2002 tentang Penetapan Gandrung sebagai Maskot 
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 “Waktu di pentas umum memang fisiknya jelek karena saat itu ia terluka disudang 
Kebo Mercuet, Bapaknya. Kebo Mercuet tidak tahu kalau itu anaknya, yang saat itu bernama 
Joko Umbaran. Pada waktu festival, Jinggo harus gagah, ganteng”.  
 

 Rekonstruksi Hasan Ali dalam rangka menemukan sejarah kepahlawanan 
Menakjinggo. Menurut pakem Menakjinggo sebenarnya ganteng. Joko Umbaran, masa 
remaja Menakjinggo seorang pemuda yang tampan. Mengapa kemudian berwajah seram, 
pada saat melawan bapaknya, Kebo Mercuet itu kena tanduk dan terluka. Darahnya Mercuet 
adalah darah orang sakti setalah memercik di wajah tidak dapat dihapus, sehingga wajahnya 
menjadi rusak dan jelek. Hal itu menurut versi Janger Wargobudoyo.  
 Versi lain, Menakjinggo berasal dari ari-ari Damarwulan. Ari-ari disabda 
Hajarpamengger menjadi tubuh, sedangkan kepalanya dari ajing yang membawa ari-ari. Hal 
itu tidak disetujui oleh Musaat.24 Dia mengatakan bahwa versi cerita seperti itu di grup Janger 
Wargobudoyo tidak ada. Wajah Menakjinggo menjadi jelek karena kena tanduk Kebo 
Mercuet. Hal tersebut menyebabkan Kenya tidak mau menjadi istri Menakjingo. 
Wargobudoyo cenderung menampilkan Menakjinggo yang tetap berwajah tampan seperti 
pada masa mudanya. 
 Ihwal Wahito dan Puyengan, dalam pandangan Musaat, sesuai dengan alur cerita 
yang digunakan dalam pentas grup janger Wargobudoyo, Damarwulan memperistri 
keduanya karena keduanya sudah menolongnya mengambil senjata Gada Wesikuning. 
Keduanya memberi tahu agar memukulkan senjata pada kening kiri Menakjinggo yang 
menjadi kelemahannya (Jawa: pengapesan). Damarwulan dengan kedua istri Menakjinggo 
tidak ada perselingkuhan. Hal itu, terjadi karena faktor alam dalam mempertemukan jodoh. 
Damarwulan dengan Wahito dan Puyengan kebetulan dipertemukan melalui sayembara. 
Semua berlangsung tanpa sengaja, karena pembawaan wajah yang tampan dan menarik hati 
setiap perempuan. Wahito dan Puyengan mau mengambilkan senjata karena tidak mencintai 
Menakjinggo yang berwajah jelek dan merasa kasihan kepada Damarwulan kalau sampai mati 
di tangan Menakjinggo. Wahito dan Puyengan tega terhadap suaminya, mencuri senjata Gada 
Wesikuning dengan syarat Damarwulan mau mengawininya. 
 Niat Damarwulan mengabdi kepada Patih Logender bukan mencari jodoh. 
Damarwulan dipenjara karena menjalin cinta dengan Anjasmara, puteri Patih Logender. Pada 
saat di penjara, Damarwulan dipanggil Logender untuk menjadi senapati dan bertugas 
membunuh Menakjinggo. Kawin dengan Kencana Wunggu sebagai hadiah atas prestasinya 
membunuh Menakjinggo. Ketika menjadi putri boyongan, Wahito dan Puyengan tidak dapat 
dikatakan selingkuh karena suaminya sudah mati dan kedua pihak saling mencintai. 
Keduanya bersedia membantu Damarwulan secara spontan, karena menerima tamu yang 
ganteng. Seketika itu keduanya terpikat kepada Damarwulan, sampai tega terhadap suaminya.  
 Di istana Blambangan yang akan menghadap dan menyerahkan persembahan adalah 
Angkat Buta, Renggut Muka, Jarut Muka yang ramai-ramai menghadap Menakjinggo. 
Angkat Buta dan Renggut Muka sudah sementara waktu berada di istana Blambangan 
menanti kehadiran Menakjinggo. Menakjinggo mengenakan pakaian indah turun dari kursi 

                                                                                                                                                  
Pariwisata Banyuwangi dan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 147 tahun 2003 tentang Penetapan 
Tari Jejer Gandrung sebagai Tari Selamat Datang di Kabupaten Banyuwangi.  
23. Festival Gandrung Sewu masuk dalam Kalender Banyuwangi Festival, yang berarti dimasukkan sebagai 
event budaya yang dipublikasikan melalui Web Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
24. Penjelasan tersebut disampaikan Musaat, pemain Janger sejak tahun 1967, pada usia 25 tahun yang 
bertempat tinggal di Grogol, Banyuwangi. Ia ditemui tim peneliti pada bulan Juli 2014.  
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gading tempat duduk raja jalannya disertai istri Wahito dan Puyengan seperti cahaya bulan 
yang menerangi kerajaan Blambangan. 
 Menakjinggo seorang yang sakti mandraguna. Ia memiliki senjata dari tanduk ayahnya 
(Kebo Mercuet) yang dicabut dari kepalanya (mbun-mbunan). Kebo Mercuet kalau perang 
kepalannya mengeluarkan tanduk. Tanduk itu dicabut oleh Joko Umbaran dan menjadi 
senjata andalannya, yaitu Gada Wesikuning. Joko Umbaran mengetahui kelemahan itu dari 
Hajar Pamengger yang mengasuhnya. Oleh karena itu, tanduk yang digunakan Kebo Mercuet 
di televisi, aneh karena seperti tanduk kijang. Padahal, Kebo Mercuet itu mulutnya ke depan, 
tangannya panjang, dan kakinya besar (dengkol). Menakjinggo yang pincang itu salah, itu 
versi ketoprak yang berkembang di Jawa Kulonan. Hal itu dikemukakan oleh Sugiyo25 saat 
ditemui di rumahnya, Gladak, Rogojampi, Banyuwangi. 
 
3. Menakjinggo Pahlawan Blambangan    
 Menakjinggo layak disebut sebagai pahlawan Blambangan (Banyuwangi). Dalam 
pertunjukan umum memang tampil dengan wajah rusak karena kena tanduk Kebo Mercuet, 
bapaknya. Tetapi kalau dalam festival harus tampil tampan. Kalau tidak tampan tidak menjadi 
juara. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Bupati Joko Supaat Slamet. Dengan 
penampilan seperti itu, Janger Wargobudoyo selalu menang. Penampilan jelek bukan sebagai 
penghinaan dan penurunan martabat kepahlawanan, tetapi karena ceritanya memang 
demikian. Hal itu dikarenakan saat melawan Kebo Mercuet orang yang sakti mandraguna ia 
terkena tanduk dan percikan darah Kebo Mercuet. 
 Penanggap cenderung tidak menentukan versi Menakjinggo tampan atau jelek. Dalam 
pandangan penonton, seni pertunjukan memiliki otoritas dan kemandirian dalam 
menentukan cerita. Hal itu disampaikan oleh Purwadi, Sugiyo, dan Sayun.26 Musaat pernah 
bermain di Lamongan, lakon Menakjinggo gugur. Kalau mulai dari Damarwulan harus dua 
malam karena ceritanya cukup panjang. Oleh karena itu, cerita dimulai dari sayembara untuk 
membinasakan Menakjinggo. Sebagai pemain Janger ia mengakui bahwa ketika muda 
Menakjinggo ganteng dan tampan. Akan tetapi, ketika berperang menghadapi Kebo Mercuet 
menjadi rusak mukanya, karena terluka terkena tanduk.  
 Nama Menakjinggo merupakan gabungan dua nama ayahnya, Bandaran Menak dan  
nama ibunya Jinggowati. Sedangkan yang mengasuh sejak lahir adalah Hajar Pamengger  
seorang pertapa. Sedangkan Damarwulan putra dari Tunggulmanik yang saat menjabat patih 
di Majapahit bernama Maudoro. Mercuet tahu kalau Jinggowati akan melahirkan anak laki-
laki dan anak itu akan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Jinggowati diusir mau dibunuh. 
Akan tetapi diselamatkan oleh Hajarpamengger. Mercuet tidak mau anak laki-laki karena ia 
yang akan membunuhnya. Keluhuran budi Menakjinggo tampak dalam deskripsi janturan 
yang dinarasikan menjelang adegan kerajaan Blambangan, seperti tampak pada kutipan 
berikut. 
 

    “Swuh rep data pitana, anenggih 
nagari pundi ingkang kaeka adi dasa 
purwa, eka sawiji adi linuwih dasa 
sapuluh purwa kawitan. Mila kinarya 
bebuka, ngupayaa nagari sadasa satus 

     Dari gelap, sepi, kosong, suwung, 
mati, akan digelar lakon kehidupan di 
dunia ini. Sebuah negeri manakah yang 
dibangun besar sepuluh awal. Sebagai 
permulaan mencari seratus tidak ada 

                                                
25. Sugiyo adalah sutradara dan pemain Janger dari Grup Madyo Utomo Banyuwangi. 
26. Purwadi adalah pengamat dan pelaku budaya Banyuwangi yang tinggal di Desa Kemiren. Sugiyo Pranoto 
adalah pemain dan sutradara janger yang tinggal di Gladak, Rogojampi. Sayun adalah pemimpin sanggar dan 
grup janger Gita Candra Budaya yang berada di Mangir, Rogojampi.  
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tan antuk kalih, ngupayaa sewu tan 
antuk sadasa. Dasar ing nagari 
Blambangan. Nagari panjang punjung, 
pasir wukir loh jinawi gemah ripah 
ripah loh jinawi tata titi tentrem karta 
raharja. Ateges panjang dawa 
pocapane, punjung luhur kawibawane, 
pasir samudra, wukir gunung. Dene 
nagari ngungkurake pagunungan lire 
anebiahi ambeg adigang adigung 
adiguna. Ngajengaken samodra, lire 
sang nata jembar budine agung 
pangapurane. Bablas pindho wiyaring 
jolonidi loh jinawi tulus ingkang 
tinandur, murah kang sarwa tinuku. 
Sanadyan nengenaken lampahe wong 
dagang layar tan wonten 
nglirwakaken, dari nagari murah 
sandang klawan pangan. Sinten 
ingkang ngasta pusaraning praja 
wenang? Ngucapna jujur, Sri Narendra 
Urubismo Menakjinggo. Urubismo 
Menakjinggo trahing pandhita 
tetengane begawan tanpa puja teguh 
sakti mandraguna unggul ingayuda.” 
 “Sinten ingkang bade asok 
bulu bekti, inggih Angkat Buta, 
Renggut Muka, Jarut Muka ingkang 
dhampyak-dhampyakan badhe sowan 
ngarsanipun Urubismo Menakjinggo. 
Nanging Angkat Buta Renggut Muka 
sampun sakpandurat wonten ing 
pendapi agung Blambangan ngrantos 
rawuhipun Sang Urubismo 
Menakjinggo. Urubismo Menakjinggo 
ngrasuk busana edi peni mandhap 
saking kursi gadhing dhampar 
kencana lampah ira dipun iringi garwa 
Wahito lan Puyengan kados sunaring 
rembulan, ingkang madhangi jagat 
Blambangan.”  

dua, mencari seribu tidak ada sepuluh. 
Demikianlah negeri Blambangan. 
Negeri panjang punjung, pasir gunung 
subur makmur serba ada makmur dan 
sejahtera. Panjang terkenal ceritanya, 
punjung besar wibawanya, pasir adalah 
samudra, wukir gunung. Negeri 
dikaruniai pegunungan, artinya 
menjauhi kesombongan karena kuat, 
sakti, dan cerdas. Di depan terbentang 
laut artinya sang raja luas budinya dan 
besar pengampunannya. Lanjut yang 
kedua luasnya tanah subur makmur 
segala yang ditanam dapat hidup, 
murah segala yang akan dibeli. 
Meskipun mengutamakan perdagangan 
dan berlayar tidak ada yang melupakan, 
dari negeri berkelimpahan pakaian dan 
makanan. Siapa yang menjadi 
pemimpin negeri? Dikatakan dengan 
jujur, Sri Raja Urubismo Menakjinggo. 
Urubismo keturunan pandhita 
kepercayaan orang pandai dan 
bijaksana tanpa dipuja kuat sakti 
mandraguna selalu unggul dalam 
peperangan. 
 Siapa yang akan menghadap dan 
menyerahkan persembahan adalah 
Angkat Buta, Renggut Muka, Jarut 
Muka yang ramai-ramai menghadap 
Urubismo Menakjinggo. Akan tetapi 
Angkat Buta Renggut Muka sudah 
sementara waktu berada di pendapa 
istana Blambangan menanti kehadiran 
Sang Urubismo Menakjinggo. 
Urubismo Menakjinggo mengenakan 
pakaian indah turun dari kursi ganding 
tempat duduk raja jalannya disertai istri 
Wahito dan Puyengan seperti cahaya 
bulan yang menerangi kerajaan 
Blambangan. 

 
 Janturan27 atau narasi di atas menginformasikan keadaan alam Blambangan yang luas, 
memiliki kekayaan alam gunung, laut, dan sungai. Hal tersebut menjadi jaminan 
kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi rakyat Blambangan. Keadaan alam yang 
memesona tersebut sekaligus sebagai simbol karakter masyarakat dan raja Blambangan. 
Masyarakat dan rajanya menjauhi kesombongan karena mereka kuat, sakti, dan cerdas. Laut 
sebagai simbol rakyat dan raja yang besar pengampunannya. Secara spesifik Blambangan 

                                                
27. Janturan lazim dibawakan menjelang adegan tertentu dalam seni wayang purwa, wayang orang, dan janger. 
Janturan  yang disampaikan oleh Musaat mengawali adegan kerajaan Blambangan. 
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memiliki raja keturunan pandita, dipercaya orang-orang pandai, ia bijaksana, sakti 
mandraguna, dan selalu unggul dalam peperangan. 
 Dalam pertemuan tersebut dikemukakan juga para abdi yang menghadap 
Menakjinggo. Mereka adalah Angkat Buta dan Renggut Muka. Keduanya adalah pejabat teras 
yang semula menjadi abdi ayah angkat Menakjinggo, yaitu Hajar Pamengger. Saat berjalan 
menuju tempat duduk raja, Menakjinggo disertai dua perempuan yang merupakan putro 
boyongan, yaitu Wahita dan Puyengan. Kedua perempuan tersebut digambarkan seperti 
cahaya bulan yang menerangi kerajaan Blambangan. Cahaya bulan terangnya indah dan tidak 
menyilaukan. Semua itu menunjukkan keunggulan kerajaan, rakyat, dan raja Blambangan 
yang secara tidak langsung dihayati sebagai identitas masyarakat Using sebagai keturunan 
penduduk asli Blambangan. 
 
 
4. Penguatan Identitas 
 Bupati Abdullah Azwar Anas menempatkan identitas Using menjadi bagian dari 
Banyuwangi. Oleh karena itu, penguatan identitas Using sekaligus menjadi penguatan 
terhadap identitas Banyuwangi. Hal tersebut ditampakkan melalui kebijakan kebudayaan 
sebagai pendukung pariwisata yang mencakup semua kegiatan budaya yang ada di Kabupaten 
Banyuwangi yang salah satunya adalah budaya Using. Meskipun demikian, bila bertumpu 
pada Babad Blambangan, Using ditempatkan sebagai penduduk asli dan awal dari 
Banyuwangi memanfaatkan ruang-ruang penguatan identitas melalui berbagai produk 
budaya, seperti idiom sebagai asesori t-shirt (Osing Deles, Isun Lare Osing, Banyuwangi kota 
santet, Cemeng kopine seneng atine, Banyuwangi the Sun Rise of Java), syair tembang 
Banyuwangi ("Kalongan", "Jaran Goyang", "Lungset", "Umbul-umbul Belambangan", "Ijo 
Riyo-riyo", "Kembang Pethetan"). Identitas yang ditampilkan melalui simbol-simbol budaya 
tersebut adalah kemurnian jiwa Using, tradisi magis santet, industri pertanian kopi, potensi 
alam Kalongan, kesuburan dan kekayaan alam yang ijo riyo-riyo, dan kejayaan Blambangan 
yang diformulasikan dalam syair tembang "Umbul-umbul Belambangan". Berikut beberapa 
syair tembang Banyuwangi yang menunjukkan keunggulan dan memperkuat identitas Using. 
 

Ring Kalongan ati nyangsang 
Ring pucite wit-witan 
Membat mayun alak emas awak 
nyunyunan 
edheng-edheng temurun jurang ereng-
ereng 
Apuwa tah sayan kukuh ulihe gandholan 
 
Oh Kalongan ati lan awak ini yong katut 
keli 
Nyerambah sawah alak emas karang 
pedesan 
Kandhas ana ring Sukawidi, sun 
jenggirat tangi 
Banyu kening gok dadine betuh 
malangetahi 

Di Kalongan hati tertembat 
Di pucuk-pucuk pepohonan 
Terbuai sayang badan berayun-ayun 
 
Perlahan turun menyusuri lereng 
tepian jurang 
Mengapakah semakin erat 
berpegangan 
Oh Kalongan lahir dan batinku ini 
hanyut terseret kali 
Menerjang sawah aduhai ke pedesaan 
asri 
Terdampar di Sukawidi, ku bangkit 
berdiri 
Air yang bening berubah keruh 
sangat berbahaya 
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Kutipan syair tembang Kalongan28 menunjukkan kekaguman dan keterikatan masyarakat 
terhadap alam yang masih asri. Air yang bening dari sumber tersebut mengalir mengairi 
sawah-sawah pedesaan. Aliran air tersebut menyuburkan tanah dan sawah yang dilalui 
sehingga menjadikan lingkungan pedesaan menjadi asri. Keadaan alam yang asri tersebut 
juga dimunculkan dalam tembang "Ijo Riyo-riyo" berikut. 
 

Ijo riyo-riyo lir permadhani 
Ijo riyo-riyo oh Banyuwangi 
Ijo riyo-riyo oh Banyuwangi 
Mulane tah alas aja digundhuli 
Banyu kening mili 
Aja rika dheketi 
Makene bencana alam sing nyebar 
belahi 
Urip ayem tentrem Pengeran hang 
njangkungi 

Semua tampak hijau seperti permadani 
Semua tampak hijau oh Banyuwangi 
Semua tampak hijau oh Banyuwangi 
Oleh karena itu hutan jangan digunduli 
Air bening mengalir 
Jangan dikotori 
Agar bencana alam tak membawa pedih 
hari 
Hidup tenteram Tuhan yang melindungi 

  
 Kutipan tembang berjudul "Ijo Riyo-Riyo" tersebut mendeskripsikan lingkungan alam 
Blambangan yang subur. Warna hijau dalam tradisi rural agraris menandai lingkungan alam 
yang subur dan produktif. Selain itu, keadaan serba hijau juga melambangkan produktivitas 
masyarakat dalam mengolah lingkungan alam, sawah, ladang, kebun, dan hutan yang menjadi 
sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 
 Identitas Using juga ditampakkan oleh deskripsi karakter orang-orang dan 
masyarakatnya. Hal tersebut tampak pada kutipan syair tembang "Isun Lare Using" berikut. 
 

Isun lare Using 
Kadhung bumi gonjang-ganjing 
Sing kuwatir gemelundhung 
Sing wedi gemelindhing 
Tau tiba ping kaping-kaping 
Jenggirat tangi maning 
 
Jemelegur meriyem kompeni 
Alas Banyu karang abang 
Lopangpang mberanang 
Selebrang dudu kembang 
Getih kutah kembang-kembang 
Mbah buyut mati perang 
Gantine sepirang-pirang 

Aku anak Using 
Bila bumi gonjang-ganjing 
Tidak khawatir menggelundung 
Tidak takut menggelinding 
Telah berulang kali jatuh 
Geliat kembali bangkit 
 
Menggelegar meriam kompeni 
Hutan Bayu dilalap api 
Lopangpang merah membara 
Berpendar merah bukanlah bunga 
Tetapi darah tumpah menggenang 
Nenek moyangku gugur 
berperang 
Penggantinya tak terbilang  

 
 Bait pertama syair tembang di atas menunjukkan jiwa patriotisme masyarakat Using 
yang tidak takut menghadapi berbagai tantangan. Berkali-kali mereka jatuh akan tetapi segera 
bangkit kembali. Hal itu mengingatkan pada perjalanan sejarah masyarakat Using 
Blambangan yang menghadapi perang secara silih berkati akibat ekspansi dari kerajaan-
kerajaan besar di Jawa dan Bali. Sedangkan pada bait kedua mengingatkan pada peristiwa 
sejarah perlawanan masyarakat Using dalam menghadapi serangkan tentara Kompeni pada 
                                                
28. Kalongan adalah nama air terjun dan sumber air di perbukitan yang terletak di Kecamatan Kapipura, 
Banyuwangi. 
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tahun 1771–1772. Penggambaran perang besar tersebut dengan mendeskripsikan /hutan Bayu 
dilalap api/ Lopangpang merah membara/ Berpendar meran bukanlah bunga/ Tetapi daran 
tumpah menggenang/.  
 Mereka sadar seperti ungkapan dalam lagu "Gugur Bunga" yang berbunyi gugur satu 
tumbuh seribu. Hal itu dinyatakan dalam syair tembang di atas dalam larik /Nenek moyangku 
gugur berperang/ Penggantinya tak terbilang/. Kematian nenek moyang mereka digantikan 
oleh generasi berikutnya dalam jumlah yang semakin banyak. Semua itu menunjukkan 
semangat dan jiwa patriotisme masyarakat Blambangan yang sudah terbukti dalam sejarah 
perjalanan hidup kerajaan Blambangan.  
 Selanjutnya, penguatan juga terjadi melalui penempatan bahasa Using sebagai muatan 
lokal sekolah. Hal itu dilengkapi dengan sarana pendukungnya, yaitu Kamus Bahasa Using, 
Tata Bahasa Bahasa Using, Buku Teks Bahasa Using, dan karya sastra dengan menggunakan 
bahasa Using yang monolingual maupun bilingual. Konsistensi dan kontinyuitas kegiatan 
tersebut semakin pemperkuat identitas Using sebagai bagian dari taman Nusantara dan taman 
dunia. 
 Karya sastra yang menggunakan dua bahasa, Using dan Indonesia antara lain, Nawi 
BKL Inah karya Antariksawan Yusuf dan Agul-Agul Blambangan karya Moh. Syaiful. Salah 
satu penulis yang manaruh perhatian terhadap bahasa Using saat ini adalah Antariksawan 
Yusuf yang menulis beberapa buku mengenai bahasa Using, seperti Isun Dhemen Basa Using 
1 dan 2 serta beberapa buku bahasa Using lainnya. Terhitung sejak tahun 2013 Lembaga 
Swadaya Masyarakat "Sengker Kuwung bayuwangi" telah aktif menerbitkan buku-buku 
berbahasa Using baik yang monolingual maupun yang bilingual. Hingga saat ini lembaga 
Sengker tersebut telah menerbitkan 18 judul buku dan menangani beberapa kegiatan seperti 
lomba, pelatihan menulis, bedah buku, dan diskusi sastra.       
 
D. Simpulan 
 Seni tradisi, utamanya gandrung pada masyarakat Banyuwangi sebagai transformasi 
Babad Blambangan berlangsung secara bertahap. Berawal dari peristiwa perang memunculkan 
kreasi seni gandrung untuk menyandikan komunikasi antarpejuang Blambangan. Pelaku 
gandrung pun mengalami pergeseran dari laki-laki kemudian beralih ke perempuan. Hal 
tersebut sekaligus mengubah fungsi gandrung dari seni perjuangan menjadi seni pergaulan 
dan akhirnya menjadi seni hiburan.  
 Seni tradisi gandrung mengalami pergeseran makna secara bertahap, dari seni 
perjuangan menjadi seni pergaulan, dan akhirnya menjadi seni hiburan. Syair tembang wajib 
"Padha Nonton" mengalami pergeseran dari bernilai historis berupa pesan perjuangan 
menjadi tembang hiburan seperti tembang lainnya. Tembang "Seblang Lukinto" yang 
bermuatan moral untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat dan melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya menjadi tembang yang sama juga dengan tembang-tembang populer 
lainnya.  
 Seni tradisi damarwulan atau janger menjadi media perlawanan budaya melalui tokoh 
Menakjinggo yang dalam versi ketoprak dan langendriyan Jawa Kulonan sebagai antagonis 
dengan stigma berpenampilan jelek dan pemberontak menjadi protagonis yang tampan, 
bijaksana, dan sakti mandraguna. Ia melakukan perlawanan karena Majapahit ingkar janji 
untuk menjadikannya suami Ratu Kencanawungu dan mengangkat sebagai Raja Majapahit 
setelah mengalahkan Kebo Mercuet.   
 Perlawanan budaya dan penguatan identitas Using hingga saat ini terus berlangsung 
dalam bentuk inovasi dan kreasi budaya. Berbagai upaya yang dilakukan memiliki manfaat 
ganda. Pertama, memperkuat identitas Using sebagai bagian dari taman Nusantara. Kedua, 
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menjadi ruang pengembangan industri kreatif yang berpotensi untuk mendukung pariwisata 
dan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat.  
 Bahasa Using sebagai ciri dan penguat identitas Using saat ini telah menjadi muatan 
lokal sekolah di Kabupaten Banyuwngi. Hal itu dilengkapi dengan buku teks, buku tata bahasa 
Using, kamus bahasa Using, penerbitan berkala bahasa Using, syair tembang bahasa Using, 
dan karya sastra bahasa Using yang monolingual dan yang bilingual. Dari sisi bahasa semua 
itu menjadi penguat identitas masyarakat dan budaya Using.  
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