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ABSTRAK

Dasa saputra, Fransiskus. 2007, Reyog Ponorogo Kajian Genealogis dan
Proses Ritual. Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia,
Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma.

Skripsi ini membahas Reyog Ponorogo Kajian Genealogis dan Proses
Ritual. Studi ini memiliki tiga tujuan, yakni (1) mendeskripsikan kisah asal- usul
kesenian Reyog Ponorogo, (2) mendeskripsikan proses ritual yang terjadi di dalam
kesenian Reyog Ponorogo, dan (3) mendeskripsikan unsur- unsur pendukung
dalam kesenian Reyog Ponorogo.
Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan foklor.
Landasan teori yang digunakan sebagai landasan referensi adalah teori sastra
lisan, kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka,
observasi dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukan beberapa hal berikut, yaitu (1) ada dua
versi kisah asal-usul Reyog Ponorogo, yaitu (a) versi sindiran terhadap Kerajaan
Majapahit dan (b) versi cerita panji atau kepahlawanan, (2) ada dua proses ritual
dalam kesenian Reyog Ponorogo, yaitu (a) proses ritual untuk menjadi warok dan
(b) proses ritual menjelang pertunjukan Reyog Ponorogo, (3) unsur pendukung
dalam kesenian Reyog Ponorogo diantaranya adalah perlengkapan busana dan
instrumen musik. Selain itu agar dapat melestarikan kesenian Reyog Ponorogo,
pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
menjadikan reyog sebagai aset pariwisata dan aset pendidikan.
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ABSTRACT

Dasa Saputra, Fransiskus. 2007, Reyog Ponorogo Kajian Genealogis dan
Proses Ritual . Faculty of Literature major in Indonesian Literature
Department.

This thesis discuss about Reyog Ponorogo Kajian Genealogis dan Proses
Ritual. This study has three purposes, which are: (1) Description about the
beginning of Reyog Ponorogo, (2) Description about the custom processes of
Reyog Ponorogo and (3) Description about the supporting elements of Reyog
Ponorogo.
The approach used in this study is folklore approach. The theoretical
background of this study is, the writer uses for reference theory are oral literature
theory, society beliefs and traditional games. The research of this paper is using
the qualitative method with three techniques of data collection- library research,
observation and interview.
The result of the research shown these several things, there are: (1) There
are two versions about the beginning of Reyog Ponorogo, (a) insult to the
Majapahit kingdom and (b) is heroic story, (2) There are two customs procceses
on Reyog Ponorogo, there are first: custom process to become warok and the
second is the custom before the Reyog Ponorogo performance, (3) The supporting
elements in Reyog Ponorogo, there are: the outfit and musical instruments. To
keep the value and the tradition, the government of Kabupaten Ponorogo released
some statements on reyog, so that reyog will be the property of tourism and
education.

ix

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………

i

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………..........

ii

HALAMANPERSEMBAHAN.…………………………………………

iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA …………………………...........

iv

KATA PENGANTAR …………………………………………………..

v

ABSTRAK ……………………………………………………………...

vii

ABSTRACT ……………………………………………………………...

viii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………

ix

BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………. …...

1

1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………………

1

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………….

3

1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………………...

3

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………

4

1.5 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori ………………………...

4

1.5.1 Tinjauan Pustaka ………………………………………….

4

1.5.2 Landasan Teori ……………………………………………

5

1.5.2.1 Foklor …………………………………………………

5

1.5.2.2 Mitos dan Ritual ………………………………………

7

1.6 Metodologi Penelitian ………………………………………

8

1.6.1 Pendekatan ………………………………………………

8

1.6.2 Metode …………………………………………………..

9

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data ……………………………...

9

1.6.3.1 Studi Pustaka ………………………………………..

9

1.6.3.2 Observasi ……………………………………………

10

1.6.3.3 Wawancara ………………………………………….

10

1.6.4 Lokasi dan Narasumber ………………………………...

10

1.7 Sistematika Penyajian ………………………………………

11

BAB II KISAH ASAL-USUL KESENIAN REYOG PONOROGO

x

12

2.1 Latar Belakang Masalah ……………………………………

12

2.2 Letak Geografis …………………………………………….

13

2.3 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Ponorogo ……………...

14

2.4 Kisah Asal- usul Kesenian Reyog Ponorogo ………………..

15

2.4.1 Versi Pertama “Sindiran Terhadap Kerajaan Majapahit”

16

2.4.2 Versi Kedua. “Cerita Panji/Kepahlawanan” …………...

20

2.4.2.1 Varian A. “Meminang Dewi Sanggalangit” ………..

21

2.4.2.2 Varian B. “Cerita Jatasura-Kilisuci-Lembusura” …..

23

2.4.2.3 Varian C. “Cerita Pujangganom-Kilisuci-Pujanggalelana”

27

2.5 Perbandingan Versi- versi Cerita …………………………..

29

2.5.1 Perbandingan Kedua Versi …………………………….

29

2.5.2 Perbandingan Varian-varian dalam Cerita Panji/Kepahlawanan

30

BAB III PROSES RITUAL DALAM KESENIAN REYOG PONOROGO

33

3.1 Pengantar ……………………………………………………..

33

3.2 Warok dan Peranannya dalam Kesenian Reyog Ponorogo …...

33

3.3 Proses Ritual Warok ………………………………………….

38

3.3.1 Laku Lahir dan Laku Batin ………………………………

39

3.4 Proses Ritual Menjelang Pertunjukan Reyog ………………...

44

3.4.1 Tahap Persiapan ………………………………………….

45

3.4.2 Tahap Pelaksanaan ……………………………………….

46

BAB IV UNSUR-UNSUR PENDUKUNG DALAM KESENIAN
REYOG PONOROGO
4.1 Pengantar ……………………………………………………..

49

4.2 Busana Para Pemain dalam Kesenian Reyog Ponorogo ……...

49

4.3 Instrumen Musik dalam Kesenian Reyog Ponorogo …………

55

4.4 Usaha Melestarikan Reyog Ponorogo dan Kendala -kendalanya …...

59

4.4.1 Reyog Ponorogo sebagai Aset Pariwisata ………………..

60

4.4.2 Reyog Ponorogo sebagai Aset Pendidikan ……………….

61

4.4.3 Kendala-kendala dalam Melestarikan Reyog Ponorogo ….

63

BAB V PENUTUP

65

5.1 Kesimpulan …………………………………………………...

xi

65

5.2 Saran ………………………………………………………….

67

DAFTAR PUSTAKA

68

LAMPIRAN

70

1. Surat Izin Penelitian …………………………………………...

70

2. Daftar Istilah …………………………………………………..

71

3. Daftar Informan ………………………………………………..

73

4. Foto-foto ……………………………………………………….

74

xii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman bahasa,
budaya, dan adat-istiadat. Salah satu bentuk kebudayaan daerah adalah
dibidang sastra lisan. Bentuk sastra lisan sebagai peninggalan budaya lama
Indonesia merupakan salah satu dokumen bangsa, sebuah warisan budaya
yang sangat diperlukan sebagai bahan penelitian dalam rangka penggalian,
pelestarian, dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Hal ini mengingat
bahwa dari peninggalan atau tradisi lisan; dapat diperoleh gambaran yang
jelas mengenai nilai- nilai kehidupan, tata hidup, dan budaya dalam
masyarakat bangsa yang bersangkutan.
Sastra lisan merupakan salah satu mentifact (fakta kejiwaan), yaitu fakta
yang terjadi dalam jiwa, pikiran atau kesadaran manusia yang dituturkan dan
diwariskan melalui bahasa lisan (Kartodirdjo, 1992: 176). Sastra lisan dan
sastra tulisan memiliki keterpaduan dan keterjalinan yang erat antara satu
dengan yang lain (Teeuw, 1988: 304-305).
Sastra lisan pada umumnya dan cerita lisan pada khususnya merupakan
warisan budaya nusantara yang masih mempunyai nilai yang berharga, yang
perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kehidupan masa kini dan masa
yang akan datang, antara lain dalam hubungan dengan usaha pembinaan
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apresiasi sastra, penciptaan karya baru, dan pembinaan komunikasi antara
pencipta dan masyarakat.
Salah satu bentuk budaya dan tradisi lisan di Indonesia adalah kesenian
Reyog Ponorogo. Reyog dipercaya sebagai salah satu bentuk upacara yang
bertujuan meminta perlindungan pada kekuatan gaib setempat yang
divisualisasikan ke dalam suatu kesenian yang bentuknya seperti taritarian/arak-arakan. Reyog adalah sebuah atraksi yang luar biasa, karena
seorang manusia dapar memanggul “topeng” yang beratnya bisa melebihi
berat orang yang memanggulnya. Tak Cuma memanggul, kadang kala ada
orang yang nangkring di atas kepala “topeng” itu.
Pementasan kesenian reyog selalu mengandung cerita-cerita mengenai
asal-usul munculnya kesenian reyog, dan juga pesan-pesan moral yang
disampaikan melalui tari-tarian serta penggambaran tokoh-tokohnya. Selain
itu, kesenian reyog seperti halnya kesenian-kesenian di Jawa juga
mengandung unsur-unsur mistik dalam pementasannya. Reyog sering
diidentikkan dengan dunia hitam, preman atau jagoan, minuman keras, dan
hal- hal negatif lainnya. Namun, kesenian reyog juga tidak lepas dari
kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural.
Salah satu contohnya, yaitu Barong. Tokoh Barong mempertontonkan
keperkasaan seseorang yang mampu mengangkat dadak merak yang
bobotnya bisa mencapai 70 kilogram dengan kekuatan gigitan gigi sepanjang
pertunjukan berlangsung.
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Pertunjukan reyog juga diiringi oleh musik. Perangkat musik reyog
sederhana. Irama melodinya berasal dari salompret, bernada pelog diiringi
rampak ketipung, kendang, ketuk-kenong, gong serta angklung yang bernada
slendro. Nada-nada sumbang yang dihasilkan, yang merupakan paduan antara
laras slendro dan pelog menghasilkan suasana mistik, aneh, eksotis, sekaligus
mempesona yang mampu membangkitkan gairah. Iramanya yang dinamis dan
bergelora sangat mudah mengundang penonton untuk berkumpul.

1.2 Rumusan Masalah
Reyog Ponorogo mempunyai cerita tentang asal- usul terjadinya kesenian
tersebut, dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak karya-karya sastra lisan
seperti reyog yang kemudian berkembang dengan munculnya banyak versi
cerita. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis akan membahas mengenai:
1. Bagaimana cerita mengenai kisah asal- usul yang terdapat dalam kesenian
Reyog Ponorogo?
2. Bagaimana proses ritual dalam kesenian Reyog Ponorogo?
3. Apa saja unsur-unsur pendukung dalam kesenian Reyog Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kisah asal- usul yang
terkandung di dalam kesenian Reyog Ponorogo, selain itu peneliti juga
ingin memaparkan beberapa versi tentang isi cerita di dalam kesenian
Reyog Ponorogo.
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2. Proses-proses ritual yang terjadi di dalam kesenian Reyog Ponorogo juga
akan dibahas di dalam penelitian ini, agar pembaca dapat mengetahui
bagaimana proses ritual di dalam kesenian Reyog Ponorogo.
3. Unsur-unsur pendukung dalam kesenian reyog juga akan dibahas dalam
penelitian ini. Unsur-unsur pendukung cukup berperan penting dalam
setiap penyelenggaraan kesenian reyog.

1.4 Manfaat Penelitian
Sastra lisan merupakan warisan budaya nasional dan masih mempunyai
nilai- nilai berharga yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk
kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, antara lain dalam hubungan
dengan usaha pembinaan apresiasi sastra, penciptaan karya baru dan
pembinaan komunikasi antara pencipta dan masyarakat.
Reyog Ponorogo dan unsur- unsur yang ada di dalamnya sangat menarik
untuk diteliti. Hal ini karena masih sedikit orang yang menelitinya. Oleh
karena itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar pembaca dapat
menambah wawasan mengenai salah satu ragam sastra lisan yang ada di
Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
1.5.1

Tinjauan Pustaka
Soenarto (1978, 1-139) dalam buku berjudul Reyog di Jawa Timur

membahas tempat asal, aspek sosial dan latar belakang sejarah reyog.
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Pemerintah Kabupeten Ponorogo dalam buku yang berjudul
Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo (1994) membahas Reyog
Ponorogo sebagai daya tarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten
Ponorogo.
Herman Joseph Wibowo dan Mudjiyo dalam Laporan Penelitian
Jarahnitra (1995) membahas Reyog Ponorogo sebagai aset Kabupaten
Ponorogo dan daya tarik wisatawan.
Dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis masih sedikit
pustaka yang membahas mengenai kisah asal- usul, versi- versi cerita, serta
proses ritual dalam kesenian Reyog Ponorogo.

1.5.2

Landasan Teori

1.5.2.1

Foklor

Penelitian sastra lisan mengenai Reyog Ponorogo ini mengacu pada
teori analisis sastra lisan tentang asal- usul cerita rakyat (folklor). Cerita
rakyat mengalami perkembangan ke berbagai arah dengan tokoh dan
peristiwa yang berbeda-beda lewat sejumlah transformasi, tetapi tetap
mempertahankan kerangka struktur fungsi yang sama. Oleh karena itu
metode struktural ini dapat digabungkan dengan metode penelitian
genetik, penelusuran asal- usul cerita rakyat (Teeuw, 1984: 292-293).
Kata folklore terdiri dari dua kata yaitu folk yang sama artinya dengan
kolektif, dan lore yang dapat diartikan sebagai tradisi folk, yaitu sebagian
kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan atau
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melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu
pengingat (mnemonic device). (Kartodirdjo, 1992: 176)
Folklor adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan
turun-temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam
bentuk lisan maupun tulisan (Danandjaja, 1984: 2). Foklor Indonesia yang
berjenis lisan ada dua jenis, yaitu kepercayaan rakyat dan permainan
rakyat (Danandjaja, 1984: 153).
A. Kepercayaan Rakyat
Kepercayaan rakyat oleh ahli-ahli folklor modern lebih dikenal
dengan istilah kepercayaan rakyat (folk belief) atau keyakinan rakyat
daripada “takhayul” (superstitious) (Poerwadarminta, 1976: 996 via
Danandjaja, 1984: 153). Pada umumnya ia diwariskan melalui media
tutur kata. Tutur kata ini dijelaskan dengan syarat-syarat, yang terdiri
dari tanda-tanda (signs) atau sebab-sebab (cause), dan yang diperkirakan
akan ada akibatnya (result) (Danandjaja, 1984: 153).
Fungsi

kepercayaan

rakyat

dalam

kehidupan

masyarakat

pendukungnya, antara lain sebagai penebal emosi keagamaan atau
kepercayaan. Hal itu disebabkan manusia percaya adanya mahklukmahkluk gaib yang berasal dari jiwa-jiwa orang mati, atau manusia
percaya akan adanya suatu kekuatan sakti dalam alam (Koentjaraningrat,
1967: 218).
Fungsi yang lain adalah sebagai sistem proyeksi khayalan suatu
kolektif yang berasal dari halusinasi seseorang yang sedang mengalami
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gangguan

jiwa,

dalam

bentuk

mahkluk- mahkluk

alam

gaib

(Koentjaraningrat, 1967: 218).
B. Permainan Rakyat
Permainan rakyat termasuk dalam kegiatan folklor karena
diperolehnya murni melalui tradisi lisan dan banyak diantaranya
disebarluaskan melalui bantuan orang dewasa seperti orangtua atau guru
sekolah mereka (Danandjaja, 1984: 171)
Berdasarkan perbedaan sifat permainan, maka permainan rakyat
(folk games) dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu permainan
untuk bermain (play) dan permainan untuk bertanding (game). (Roberts,
Arth, dan Bush, 1959: 597 via Danandjaja. 1984: 171).

1.5.2.2

Mitos dan Ritual

A. Mitos
Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan
zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal- usul semesta
alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam
yang diungkapkan dengan cara gaib (KBBI, 1988: 588).
Mitos adalah sejenis cerita prosa yang dipercaya kebenarannya
oleh masyarakat karena berakar dari masa prasejarah sehingga berbagai
penafsiran dan tanggapan yang diberikan sebetulnya hanya bersifat
spekulatif (Vickery, 1982: 68 via Yapi Taum, 2002: 40).
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Berbagai perspektif yang telah dikembangkan selama ini dalam
menafsirkan sastra lisan/mitos adalah antropologi, psikologi, filsafat, dan
sosiologi. Studi mitologi dalam rangka ilmu sastra merupakan sebuah
model pendekatan yang paling relatif baru. Perspektif-perspektif yang
telah berkembang itu perlu dikemukakan dan dipahami terlebih dahulu
agar posisi dan peranan studi sastra lisan dalam rangka ilmu sastra
dipahami secara jelas.
B. Ritual
Dalam budaya manusia, selalu ada yang disebut dengan tradisi. Tradisi
sebagai salah satu hasil dari budaya tumbuh dan berkembang seiring
dengan perkembangan zaman. Ada beberapa tradisi yang tumbuh dan
berkembang seiring dengan perkembangan zaman saat ini, namun ada
juga yang sudah mati dan hilang. Tradisi yang ada dalam masyarakat
akan menimbulkan adanya ritual- ritual. Menurut KBBI (1988: 751)
ritual berarti ihwal yang berkenaan dengan ritus. Ritus itu sendiri
menurut mereka adalah tata cara dalam upacara keagamaan.

1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1

Pendekatan
Pendekatan folklor merupakan pendekatan yang akan digunakan

dalam penelitian ini. Folklor merupakan mentifact (fakta kejiwaan) yaitu
fakta yang terjadi dalam jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia yang
dituturkan dan diwariskan secara turun-temurun melalui bahasa lisan
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(Kartodirdjo, 1992: 176). Foklor Indonesia terbagi menjadi dua yaitu
kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Foklor Indonesia lebih
menekankan pada aspek-aspek turun-temurun, kepolosan, keaslian, dan
kolektif.

1.6.2

Metode
Metode kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Metode

kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan
dan Taylor, 1995: 5 via Moleong, 2006: 30).

1.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah

sebagai berikut:

1.6.3.1 Studi Pustaka
Metode ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat,
dan sebagainya (Arikunto, 1993: 234). Teknik ini dipergunakan untuk
mendapatkan data yang akurat dengan cara menelaah pustaka-pustaka
yang ada kaitannya dngan penelitian ini.
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1.6.3.2 Observasi
Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui
pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti
luas observasi berarti pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung
dengan

menggunakan

alat-alat

bantu

yang

sudah

dipersiapkan

sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara
langsung terhadap fenomena yang diselidiki; baik dalam kondisi normal
maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya
(Hariwijaya dan Bisri, 2004: 44).

1.6.3.3 Wawancara
Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang
atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yaitu satu dapat melihat muka
yang lain dan mend engarkan dengan telinga sendiri (Hadi, 1979: 192).
Metode wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang
dianggap mampu memberikan penjelasan tentang kesenian Reyog
Ponorogo.

1.6.4

Lokasi dan Narasumber
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bungkal, Kabupaten

Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, serta mengambil data-data dari
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narasumber di lokasi penelitian yang dianggap berkompeten dan
mengetahui tentang Reyog Ponorogo.
1.7 Sistematika Penyajian
Laporan ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Dalam Bab
ini akan diuraikan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan tinjauan pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penyajian.
Bab II berisi uraian tentang kisah asal-usul serta versi- versi cerita dalam
kesenian reyog, serta varian- varian yang muncul karena adanya beberapa
versi cerita.
Bab III berisi uraian tentang proses ritual dalam kesenian reyog. Proses
ritual dalam penelitian ini akan banyak membahas mengenai proses ritual
menjadi seorang warok, karena dianggap sebagai tokoh sentral di dalam
kesenian Reyog Ponorogo.
Bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur pendukung dalam kesenian
reyog. Unsur-unsur pendukung dalam penelitian ini antara lain meliputi aspek
busana, instrumen musik serta usaha dari pihak-pihak terkait untuk
melestarikan kesenian Reyog Ponorogo.
Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah
kesimpulan tentang kisah asal-usul serta versi- versi cerita dalam kesenian
reyog dan juga proses ritual serta unsur pendukung dalam kesenian reyog.
Saran yang dimaksud adalah saran kepada pembaca yang berminat untuk
meneliti kesenian reyog mengenai hal- hal yang masih perlu untuk diteliti.

BAB II
KISAH ASAL-USUL
KESENIAN REYOG PONOROGO

2.1 Latar Belakang Masalah
Dalam Bab II diuraikan tentang geografis dan sejarah Kabupaten
Ponorogo, kisah asal- usul dalam kesenian reyog dan versi serta varian cerita
yang terkandung di dalamnya. Reyog Ponorogo sebagai kesenian tradisional
mampunyai

latar

belakang

cerita

yang

menarik

karena

dalam

perkembangannya muncul beberapa versi cerita yang mengisahkan tentang
asal-usul kesenian reyog. Reyog memiliki daya tarik dan keunikan yang tidak
dimiliki oleh kesenian lainnya. Hal ini terjadi karena reyog mengalami banyak
perubahan, baik dalam penyajian isi cerita maupun kebiasaan-kebiasaan dalam
pementasannya.
Reyog tidak ha nya membuat Kabupaten Ponorogo menjadi terkenal;
akan tetapi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya juga
ikut terkenal karena reyog mampu menjadi identitas baru bagi Indonesia, Jawa
Timur dan Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Dalam usaha memahami latar
belakang kesenian reyog Ponorogo, lebih dahulu harus kita ketahui tentang
geografis Kabupaten Ponorogo dan sejarahnya serta kehidupan masyarakat di
Kabupaten Ponorogo
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2.2 Letak Geografis
Kabupaten Ponorogo mempunyai wilayah seluas ± 2372 Km2 , terletak
di Propinsi Jawa Timur. Wilayah Ponorogo dibatasi oleh, sebelah utara
Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, sebelah timur oleh Kabupaten
Trenggalek dan Kabupaten Kediri, sebelah selatan oleh Kabupaten Pacitan,
dan sebelah barat oleh Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
Secara administratif Kabupaten Ponorogo terbagi dalam lima
Kawedanan atau pembantu Bupati, yang terdiri dari 19 Kecamatan, 26
Kelurahan, 277 Desa. Adapun Kawedanan tersebut, yakni Kawedanan
Ponorogo, Sumoroto, Jebeng, Arjowinangun, dan Pulung. Masing- masing
Kawedanan membawahi tiga sampai empat kecamatan (Mudjiyo, 1997: 91).
Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan menjadi komoditi
unggulan bagi Kabupaten Ponorogo, padi dan tebu merupakan andalan utama
dalam mengangkat pendapatan asli daerah, oleh karena itu tidak heran jika
hampir separuh dari wilayah Kabupaten Ponorogo berupa sawah dan
perkebunan. Seiring dengan perkembangan, Kabupaten Ponorogo juga
memperoleh banyak pemasukan dari penduduknya yang menjadi tenaga kerja
di luar negeri. Saat ini mayoritas penduduk yang berusia produktif
menggantungkan hidupnya dari sektor formal maupun informal di luar negeri.
Hal ini tentu saja disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, baik di
Kabupaten Ponorogo ataupun daerah-daerah di sekitar Kabupaten Ponorogo.
Rendahnya tingkat pendidikan serta gaya hidup yang konsumtif ikut
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mendorong pesatnya angka penduduk Kabupaten Ponorogo yang bekerja di
luar negeri.
Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo beragama Islam, hal ini bisa
dilihat denga n banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo, satu
diantaranya yang cukup terkenal adalah pondok pesantren Gontor.

2.3 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Ponorogo
Di dalam buku Babad Ponorogo yang ditulis oleh Poerwowidjojo
diceritakan bahwa asal- usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam
musyawarah antara Raden Kathong, Kyai Mirah, Seloadji, dan Joyodipo;
sekitar abad XV. Di dalam musyarah tersebut disepakati bahwa kota yang
akan didirikan nanti dinamakan “Pramana Raga” yang kemudian berubah
menjadi “Ponorogo”. Secara etimologis Ponorogo terdiri dari dua kata yaitu
“Pramana” yang berarti kekuatan atau rahasia hidup dan “Raga” yang berarti
badan atau jasmani. Jika disatukan kedua arti kata tersebut maka akan
bermakna bahwa di balik badan manusia itu tersimpan suatu rahasia hidup
berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan denga n pengendalian
emosi manusia (Pemkab Ponorogo, 1996: 7-8).
Pembentukan Kota Ponorogo tidak lepas dari peran Raden Kathong
yang berniat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Wengker (Ponorogo).
Sekitar tahun 1482 M perjuangan Raden Kathong mulai dilakukan. Hal ini
ditandai dengan adanya sebuah prasati yang terletak di tepi Telaga Ngebel
yang kemudian dikenal dengan nama Prasasti Kucur Bathoro. Dengan
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dukungan semua pihak Raden Kathong dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo
pada akhir abad XV dan menjadi adipati yang pertama (Pemkab Ponorogo,
1996: 28).
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945
telah menyatukan Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari pemerintahan
Republik Indonesia yang berdaulat. Kabupaten Ponorogo masuk dalam
wilayah Propinsi Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan putra-putra terbaik,
Kabupaten Ponorogo mampu mengukir prestasi di bidang pertanian dan
kebudayaan. Saat ini Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu penya ngga
stok pangan di Jawa Timur.
Resik, Endah, Omber, Girang- gemirang, demikian slogan Kabupaten
Ponorogo. Jika disatukan, huruf- huruf awal slogan yang diciptakan Bupati
Ponorogo, Markum Singodimedjo, akan membentuk kata “REOG”, yaitu
kesenian rakyat tradisional yang telah ada beratus-ratus tahun (dikutip dari
Buku Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo, 1994).

2.4 Kisah Asal-usul Kesenian Reyog Ponorogo
Dilihat secara etimologis reyog berasal dari kata Riyaqun yang berarti
hasil dari suatu perjalanan hidup manusia yang dilumuri dengan berbagai
kesulitan yang kemudian berubah dan sadar serta bertaqwa kepada Tuhan,
yang pada akhirnya menjadi seoranbg manusia yang sempurna, baik dan
muslim (Wibowo, 1995: 101).
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Kesenian reyog dapat segera kita kenali dari irama gamelannya yang
membangkitkan semangat, serta lagunya yang menimbulkan rangsang dan
daya tarik. Biasanya pagelaran reyog didukung oleh kekuatan mistik. Hal ini
mengakibatkan pertunjukkannya terkadang menyeramkan. Secara lahiriah
kesenian Reyog Ponorogo sudah dikenal banyak orang, tetapi latar belakang
cerita asal- usul reyog itu sendiri masih sedikit orang yang mengetahuinya. Hal
ini disebabkan karena sudah banyak orang di luar Ponorogo yang mempelajari
kesenian ini, sehingga terjadi pergeseran, yang bertujuan sebagai salah satu
cara untuk bertahan terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya.
Ada dua versi yang menceritakan tentang kisah asal- usul terciptanya
kesenian Reyog Ponorogo. Versi adalah cara mengemukakan (menceritakan,
menuliskan) tentang sesuatu hal menurut pandangan pribadi atau dari sudut
lain (KBBI, 1988: 1141).

2.4.1

Versi Pertama. “Sindiran terhadap Kerajaan Majapahit”
Menurut tradisi lisan yang berkembang, pada zaman Majapahit,

tepatnya dalam masa pemerintahan Bra Kertabumi (Brawijaya), kurang
lebih tahun 1480 M, terdapat sebuah daerah (kademangan) yang dipimpin
oleh seorang pemimpin yang bernama Ketut Suryangalam, yang sangat
tunduk pada kekuasaan Majapahit dan setia menganut agama Hindu.
Ketika kerajaan Hindu Majapahit memasuki masa keruntuhan,
pusat pemerintahan dipindah ke Demak. Raden Kathong, putra Bra
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Kertabumi juga ikut pindah ke Demak dan memeluk Islam mengikuti
saudaranya, yaitu Raden Patah.
Sementara itu, Ketut Suryangalam yang juga dikenal dengan nama
Ki Ageng Kutu, mendengar Majapahit jatuh dan pusat pemerintahan
dialihkan ke Demak, serta mengganti agama dari Hindu ke Islam merasa
sangat kecewa dengan keputusan itu. Ia kemudian menyatakan diri lepas
dari kekuasaan Majapahit (Purwowidjoyo, 1971).
Dia kemudian mendirikan sebuah perguruan yang mengajarkan
ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, dan ilmu perang. Muridnya, yang biasa
disebut dengan warok, semakin lama semakin banyak, dan rata-rata masih
muda belia. Selama dalam pendidikan, mereka dikenakan disiplin yang
keras, mereka juga dikumpulkan dalam sebuah paguron (asrama) di
daerah Kutu Jetis, dan harus mematuhi persyaratan yang berat. Salah satu
persyaratan yang unik yaitu pantangan berkumpul (berhubungan badan)
dengan perempuan. Karena mereka menganggap bahwa menjalin hidup
dengan seorang wanita apalagi berhubungan badan akan tertimpa bencana.
Bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut dipercaya akan
kehilangan kesaktiannya. Untuk menyalurkan nafsu birahinya, maka
dimunculkanlah apa yang sekarang kita kenal dengan sebutan “gemblak”,
yaitu anak laki- laki rupawan dan halus sikap pembawaannya, yang
didandani seperti perempuan (Soenarto, 1979: 87-88).
Maksud Ki Ageng Kutu dengan memisahkan diri dari Majapahit
dan

mendirikan

paguron

disinyalir

sebagai

sebuah

persiapan
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pemberontakan dan pertahanan, karena Ia memiliki keinginan untuk
melawan kebijaksanaan rajanya, yaitu Bra Kertabumi. Ia menyadari benar
bahwa

sikapnya

ini

cepat

atau

lambat

akan

dianggap

sebagai

pemberontakan terhadap kerajaan, dan untuk mendapatkan pengikut yang
banyak Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah kesenian, yang kemudian kita
kenal sebagai reyog, untuk memikatnya. Ki Ageng Kutu ingin membuat
“pasemon”, yaitu gambaran karikatural situasi Negara Majapahit pada
waktu itu (Soenarto, 1979: 88-91).
Ki Ageng Kutu melakukan propaganda terhadap rakyat dengan
menampilkan singobarong yang disimbolkan sebagai Bra Kertabumi,
berwujud topeng singa, sang raja hutan, yang mempunyai kekuasaan
namun dikuasai oleh istrinya yang cantik dan elok, yang disimbolkan oleh
bulu burung merak. Para penari jathilan yang dimainkan oleh laki- laki
tetapi bersikap seperti perempuan, yang biasa disebut dengan gemblak,
disimbolkan sebaga i lemahnya tantara kerajaan Majapahit, yang bertolak
belakang dengan kekuatan warok

yang dapat menguasai topeng

singobarong, yang berbobot lebih dari 50 kilogram, yang terbuat dari kayu
dan diangkat dengan menggunakan gigi, sedangkan topeng berwajah
merah dengan tampang menyeramkan, yaitu Bujangganong, diwujudkan
oleh Ki Ageng Kutu sebagai dirinya, gerakan-gerakan yang merangsang
nafsu dengan gerakan-gerakan akrobatnya dalam melakukan tarian
dilakukan untuk mengolok-olok kerajaan Majapahit (Soenarto, 1979: 8891).
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Kesenian ini mulai berubah bentuk saat raja Bra Kertabumi
menganggap bahwa kesenian ini bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan
kerajaan. Bra Kertabumi mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Raden
Kebokenanga alias Raden Batara Kathong, untuk menyebarkan agama
Islam, sekaligus menundukan Ki Ageng Kutu. Di dalam mengemban tugas
penyebaran agama Islam, Raden Batara Kathong dibantu oleh Ki Ageng
Mirah; Beliau dulunya adalah murid dari Ki Ageng Kutu, tetapi Ia
kemudian memisahkan diri dan kemudian memeluk agama Islam. Sejak
itu Ia berganti nama menjadi Ki Ageng Muslim. Bantuan Ki Ageng
Muslim membuka lembaran baru bagi perjuangan Raden Bathara
Kathong, karena pengaruh KI Ageng Muslim amat besar dan banyak pula
pengikutnya. Tetapi bagi Ki Ageng Kutu merupakan titik balik, Ia
akhirnya tersingkir dan tewas (Ian Douglas Wilson, 1995).
Walaupun Ki Ageng Kutu telah tewas, bukan berarti para tokoh
warok, yang telah menguasai beberapa daerah di Ponorogo, tidak
diperhitungkan sama sekali. Bagi mereka yang mau menerima kehadiran
Raden Bathara Kathong dan mau bergabung, maka akan diberi
kesempatan untuk memimpin daerah di mana mereka berkuasa, dan bagi
mereka yang memang tidak sepaham dengan keyakinan yang dibawa oleh
Raden Bathara Kathong lebih cenderung mengasingkan diri karena para
warok ini sadar bahwa sangat tidak mungkin untuk melawan Raden
Bathara Kathong.
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Kemudian dengan para warok yang telah bersedia untuk memeluk
agama Islam inilah Raden Bathara Kathong mulai “memodifikasi”
kesenian reyog. Tanpa menghilangkan atribut-atribut yang ada, kesenian
ini dikembangkan dengan menambah atribut yang lain, tentunya untuk
mengubah makna simbol sesuai dengan ajaran agama Islam. Motivasi
penciptaan reyog yang ditujukan untuk menurunkan wibawa dan
menjatuhkan nama baik Bra Kertabumi dibuang dan diganti dengan latar
belakang legendarik yang diambilkan dari cerita panji (kepahlawanan)
(dikutip dari buku Pedoman dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam
Pentas Budaya Bangsa, 1994: 24).

2.4.2

Versi Kedua. “Cerita Panji/Kepahlawanan”
Ada banyak varian dalam kesenian reyog yang bertemakan panji.

Hal ini terjadi karena Reyog Ponorogo berkembang dan mengalami
banyak

perubahan.

Dalam

varian-varian

cerita

yang

bertemakan

kepahlawanan, Reyog Ponorogo banyak mengambil cerita mengenai
kehidupan raja Kerajaan Bantarangin, bernama Prabu Kelana Sewandana,
yang tertarik pada kecantikan putri Kerajaan Kediri yang bernama Dewi
Sanggalangit (Purwowijoyo, 1971: 32).
Berikut ini penulis akan menceritakan beberapa varian cerita
kepahlawanan

dalam

kisah

Reyog

Ponorogo.

Varian

penyimpangan, kelainan atau perubahan (KBBI, 1988: 1441).

adalah
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2.4.2.1 Varian A. “Meminang Dewi Sanggalangit”
Kelana Sewandana, Raja Bantarangin, mengirim utusan
yang

bernama

Bujangga

Anom

untuk

meminang

Dewi

Sanggalangit; putri dari Kerajaan Kediri. Bujangga Anom pergi
dengan sekelompok kecil pengiring bersenjata. Di perbatasan
mereka dihadang oleh pasukan harimau dan merak, yaitu para abdi
Raja Singabarong yang menguasai hutan lebat tersebut. Dua
kekuatan tersebut kemudian saling beradu; Bujangga Anom dan
pengawalnya kalah dan kemudian kembali ke kerajaan untuk
memberitahu perihal kekalahannya.
Kelana Sewandana sangat marah saat mengetahui kabar
kekalahan Bujangga Anom. Ia kemudian berinisiatif untuk kembali
ke hutan tersebut dan memimpin bala tentara yang lebih besar
untuk

membalas

penghinaan

tersebut

sehingga

terjadilah

peperangan yang sangat hebat antara Kelana Sewandana beserta
pasukannya dengan Raja Singabarong beserta para pengikutnya. Di
puncak

pertarungan,

saat

Sewandana

akan

menang,

Raja

Singabarong menantang Sewandana untuk perang tanding antara
dirinya dengan Sewandana. Singabarong yang seperti harimau
ditemani oleh Raja Merak yang bertengger angkuh di kepalanya
dengan ekor mengembang warna-warni dengan sikap menantang.
Singkat cerita, singa dan Merak yang bersatu tersebut mampu
untuk mengalahkan Kelana Sewandana.
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Kelana Sewandana akhirnya mundur untuk bersemedi.
Dalam semedinya, pembimbing rohani Kelana Sewandana datang
dan memberitahukan cara untuk mengalahkan Raja Singabarong.
Raja Singabarong harus diberi umpan tabuhan alat musik logam
dan kerumunan orang menari lucu serta memakai topeng-topeng
lucu tetapi juga menakutkan. Raja Singabarong akan terhanyut
oleh keceriaan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan dengan
sebatang gendir wuluh gadhing, cambuk ajaib yang diberikan
kepada Kelana Sewandana.
Raja Kelana Sewandana langsung melaksanakan petuah
dari pembimbing rohaninya itu. Ia kemudian memimpin pasukan
untuk melaksanakan niatnya itu. Para prajurit yang biasanya
dipersenjatai dengan senjata tajam dirubah dengan dilengkapi oleh
alat-alat tetabuhan. Sementara para prajurit menabuh musik dengan
alat-alat musik yang mereka pegang dengan hiruk pikuk, Bujangga
Anom memakai topeng bersama dua prajuritnya menarik
Singobarong dan Raja Merak masuk ke dalam keceriaan. Cambuk
dilecutkan, Singabarong dan Raja Merak tak berdaya melawannya.
Akhirnya mereka berdua memohon ampun dan meminta
dikembalikannya kekuatan mereka dengan syarat akan menuruti
semua perintah Kelana Sewandana. Akhirnya Kelana Sewandana
menyanggupi permintaan keduanya tetapi dengan catatan keduanya
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menjadi abdi Kelana Sewandana dan me neruskan perjalanan untuk
meminang Dewi Sanggalangit (Hartono, 1980).

Versi Kelana Sewandana dan Dewi Sanggalangit dipercaya merupakan
cerita utama dalam kesenian reyog sehingga paling sering diadopsi dalam
penceritaan mengenai kisah asal- usul Reyog Ponorogo. Namun seiring dengan
perkembangan, reyog tidak me nutup kemungkinan mengandung cerita-cerita
kepahlawanan yang lain. Beberapa di antaranya adalah:
2.4.2.2 Varian B.”Cerita Jatasura-Kilisuci-Lembusura”
Buto Lucoyo, seorang senopati Kerajaan Majapahit,
memiliki dua orang anak yang bernama Jaka Lodra dan Singa
Lodra. Pada suatu hari ketika mereka dipanggil oleh ayahnya untuk
menghadap, kedua anak Buto Lucoyo ini tanpa alasan yang jelas
memakai pakaian yang sangat aneh. Jaka Lodra memakai ikat
kepala yang terlihat menakutkan, ikat kepala itu seperti bertanduk.
Oleh karena itu Jaka Lodra ditegur oleh ayahnya. Sang ayah
kecewa dengan kelakuan anaknya yang tidak mencerminkan
seorang ksatria dan reputasinya sebagai anak seorang pujangga.
Oleh karena keampuhan kata-kata sang ayah pulalah, kepala Jaka
Lodra seketika itu berubah menjadi kepala kerbau, sedangkan
badannya tetap berbadan manusia. Menyaksikan wujud kakaknya
berubah, Singa Lodra sang adik, tertawa terbahak-bahak sehingga
terlihat giginya. Melihat hal itu sang ayah juga mengucapkan kata-
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kata saktinya untuk memberikan pelajaran kepada Singa Lodra.
Seketika itu pula kepala Singa Lodra berubah menjadi kepala
harimau tetapi berbadan manusia.
Mendapati hal itu kedua anak Buto Lucoyo menangis dan
memohon ampun di pangkuan ayahnya. Akan tetapi, dengan bijak
Buto Lucoyo berkata kepada kedua anaknya untuk tidak perlu risau
dan khawatir, karena walaupun wujud mereka telah berubah seperti
hewan tetapi kelak mereka akan menjadi senopati yang hebat. Oleh
karena perubahan itu pula kedua anaknya diberi nama baru oleh
ayahnya, anak yang besar diganti namanya dari Jaka Lodra
menjadi Lembu Sura dan Singa Lodra diubah namanya menjadi
Jatasura. Kedua anak Buto Lucoyo ini juga diutus ke Barat untuk
membangun sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Bantar
Angin.
Setelah berhasil mendirikan Kerajaan Bantar Angin dan
menjadi rajanya, Lembu Sura jatuh hati pada seorang dewi dari
Kerajaan Kediri Loyo yang bernama Dewi Kilisuci. Oleh karena
itu diutuslah Jatasura untuk meminang sang dewi.
Jatasura yang datang ke kerajaan Kediri Loyo dengan
maksud untuk meminang Dewi Kilisuci untuk sang kakak justru
terpikat dengan kecantikan sang dewi. Setelah mengutarakan
maksud kedatangannya untuk meminang sang dewi untuk sang
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kakak, Jatasura juga menawarkan diri untuk menjadi suami Dewi
Kilisuc i.
Dewi Kilisuci yang mengetahui bahwa Lembu Sura dan
Jatasura

adalah

penganut

ajaran

Budha

Brahmana

yang

mempunyai sifat setengah manusia dan setengah jin, tidak mau
diperistri oleh salah satunya, tetapi sang dewi tidak secara terangterangan menolak tawaran itu. Dewi Kilisuci mengatakan kepada
Jatasura agar Ia terlebih dahulu dapat menaklukan kakaknya
Lembu Sura jika Jatasura benar-benar ingin meminang Dewi
Kilisuci.
Jatasura yang mendengar jawaban Dewi Kilisuci langsung
kembali ke Bantar Amgin dan meminta sang kakak untuk
membatalkan keinginannya memperistri Dewi Kilisuci agar
Jatasura dapat memperistrinya. Mendengar hal itu tentu saja
Lembu Sura marah, kemudian terjadilah peperangan hebat antara
kedua kakak beradik itu. Namun akhirnya Jatasura dapat
memenangkan peperangan itu dan membunuh sang kakak.
Mengetahui kematian Lembu Sura, Buto Lucoyo datang ke Bantar
Angin dan memperingatkan Jatasura bahwa apa yang diminta Dewi
Kilisuci adalah sebuah tipuan saja. Dewi Kilisuci tidak akan pernah
mau diperistri oleh Jatasura, walaupun Ia telah berhasil membunuh
Lembu Sura. Buto Lucoyo juga memperingatkan Jatasura bahwa Ia
akan mati karena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Dewi Kilisuci.
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Jatasura ya ng sudah terlalu mencintai Dewi Kilisuci tidak
menghiraukan nasehat sang ayah. Ia kembali ke Kerajaan Kediri
Loyo untuk meminang Dewi Kilisuci. Sang dewi yang mengetahui
bahwa Jatasura telah berhasil membunuh Lembu Sura tidak
langsung begitu saja menerima lamaran Jatasura. Ia kembali
memberikan syarat kepada Jatasura agar dapat memperistrinya.
Dewi Kilisuci mengajukan syarat agar Jatasura membuatkan sumur
di puncak Gunung Kelud untuk dijadikan tempat pertemuan
pengantin dan membuatkan sebuah kesenian – yang akhirnya
dikenal sebagai reyog – untuk mengiringi pengantin lengkap
dengan tetabuhannya. Jatasura menyanggupi semua persyaratan
yang diberikan oleh Dewi Kilisuci.
Sesudah Jatasura berhasil memenuhi persyaratan itu maka
pergilah Ia ke Gunung Kelud diiringi oleh para prajurt yang
bermain

reyog

lengkap

dengan

tetabuhannya.

Sebenarnya

pengantin yang dibawanya bukanlah Dewi Kilisuci melainkan
boneka yang menyerupai Dewi Kilisuci. Sampai di kawah para
prajurit pura-pura berteriak meminta tolong bahwa ratunya jatuh ke
dalam kawah, padahal yang jatuh adalah boneka. Mendengar para
prajurit berteriak, Jatasura tanpa memeriksa terlebih dahulu
langsung terjun ke dalam kawah dan akhirnya meninggal karena
tipuan Dewi Kilisuci, seperti apa yang telah dikatakan ayahnya,
Buto Lucoyo (Effendi. 1976: 176-180)
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2.4.2.3 Varian C. “Cerita Pujangganom-Kilisuci-Pujanggalelana”
Dewi Kilisuci yang berasal dari Kerajaan Kediri Loyo
memiliki seorang pujangga kraton yang bernama Pujanggaleng.
Pujangga kraton ini mempunyai dua orang anak lelaki yang
masing- masing bernama Pujangga Anom dan Pujangga Lelana.
Ketika kedua orang anak itu beranjak dewasa, oleh sang ayah
masing- masing diberi kekuatan (aji) untuk mengembara. Pujangga
Anom diberi aji macan putih, sementara Pujangga Lelana diberi aji
welut putih.
Kedua orang tersebut kemudian berkelana hingga ke daerah
Ponorogo, sebuah daerah yang terkenal dengan kesaktian orangorangnya (warok). Singkat cerita keduanya berhasil menaklukan
Ponorogo dan menjadi adipati di sana. Pada suatu hari timbul
minat dari Pujangga Anom untuk mempunyai istri, dan ternyata
pilihannya jatuh pada Dewi Kilisuci. Namun minatnya terbentur
dengan keberadaan Pujanggaleng yang menjadi pujangga di
Kerajaan Kediri loyo, yang tidak lain adalah ayah mereka sendiri.
Pujangga Anom mengutus Pujangga Lelana untuk melamar
sang dewi. Pinangan Pujangga Anom melalui Pujangga Lelana itu
ternyata ditolak oleh Dewi Kilisuci. Penolakan ini membuat
Pujangga Anom marah, yang kemudian memutuskan untuk
menyerang Kerajaan Kediri Loyo.
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Kedua kakak beradik, Pujangga Anom dan Pujangga
Lelana, juga ikut berperang bersama-sama, namun untuk menutupi
identitas dirinya, kedua kakak beradik ini berubah wujud sesuai
dengan ajian yang mereka miliki. Dalam peperangan tersebut
Pujangga Anom harus bertempur dengan ayahnya sendiri; sehingga
dengan sangat mudah sang ayah, Pujanggaleng, dapat menaklukan
sekaligus menangkap kedua anaknya, Pujangga Anom dan
Pujangga Lelana.
Ketika ayahnya, Pujanggaleng, hendak memenggal kepala
Pujangga Anom, sang anak memohon ampun dan mengakui kalau
dirinya adalah Pujangganong yang berubah karena ajian macan
putih

pemberian

ayahnya

sendiri.

Akhirnya

Pujanggaleng

mengurungkan niatnya memenggal kepala Pujangga Anom, namun
Ia mengutuk kedua anaknya supaya tidak dapat berubah wujud ke
bentuk aslinya.
Perubahan wujud tersebut ternyata tidak menyurutkan niat
Pujangga Anom untuk meminang Dewi Kilisuci, akan tetapi Dewi
Kilisuci juga memberikan syarat kepada Pujangga Anom untuk
dibuatkan terowongan yang nantinya akan digunakan untuk
melakukan perjalanan dari Ponorogo ke Kediri karena Dewi
Kilisuci malu jika harus berjalan bersama pujangga Anom yang
telah berubah bentuk menjadi siluman. Dewi Kilisuci juga
meminta dibuatkan kesenian yang berupa arak-arakan disertai
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dengan iringan musik dan pemain-pemainnya menggunakan
topeng agar dapat mengelabui orang-orang jika memang Dewi
Kilisuci terpaksa harus berjalan bersama dengan Pujangga Anom
(Effendi. 1976: 184-185).

Selain varian-varian di atas, masih banyak varian-varian lain yang inti
ceritanya mengalami perubahan karena reyog juga dapat digabungkan dengan
cerita rakyat atau kesenian-kesenian rakyat di mana reyog itu dipentaskan. Hal
ini terjadi karena kesenian reyog tidak saja dipelajari oleh masyarakat
Ponorogo saja, tetapi juga oleh masyarakat di luar Kabupaten Ponorogo.

2.5 Perbandingan Versi-versi Cerita
Versi pertama dan versi kedua dalam asal- usul kesenian reyog
mempunyai isi cerita, simbol, dan tujuan yang sangat berbeda. Hal ini karena
reyog mengalami banyak perubahan sejak tewasnya Ki Ageng Kutu dan
kuatnya pengaruh Islam yang saat itu mulai masuk ke Indonesia. Selain itu
juga karena adanya usaha “pembersihan” terhadap hinaan yang telah
dilakukan Ki Ageng Kutu terhadap Kerajaan Majapahit.

2.5.1
NO
1

Perba ndingan Kedua Versi
Versi I

Versi II

Simbol singa dan merak

Simbol

singa

dan

merak

melambangkan raja dan ratu

melambangkan Raja Singa dan
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Kerajaan Majapahit.

Raja

Merak

penguasa

hutan

Wengker.
2

Pencetus ide adalah Ki Ageng Pencetus ide adalah Ki Ageng
Kutu.

3

Muslim dan Batara Kathong.

Tujuan sebagai sindiran terhadap Tujuan sebagai hiburan.
Kerajaan Majapahit.

4

Latar belakang cerita di Kerajaan Latar belakang cerita biasanya
Majapahit.

berlokasi di kerajaan-kerajaan di
sekitar Majapahit, Kerajaan Bantar
Angin dan Kerajaan Kediri.

5

Tokoh-tokoh yang ditampilkan Tokoh-tokoh

yang

merupakan gambaran karikatural merupakan

gambaran

dari Kerajaan Majapahit.

2.5.2

ditampilkan
dari

kekuatan jahat dan kekuatan baik.

Perbandingan Varian-varian dalam Cerita Panji/Kepahlawanan

N
O

Varian

1

Tokoh

2

Isi cerita

3

Lokasi
Cerita

A

B

C

Prabu Kelana
Sewandana,
Dewi
Sanggalangit,
Bujangga Anom,
Raja
Singabarong.
Prabu Kelana
Sewandana
meminang Dewi
Sanggalangit.

Buto Lucoyo,
Jatasura, Dewi
Kilisuci,
Lembusura.

Pujangga Anom,
Dewi Kilisuci,
Pujangga Lelana,
Pujanggaleng.

Jatasura dan
Lembusura yang
sama-sama
mencintai Dewi
Kilisuci
diperdaya oleh
sang dewi
sehingga saling
membunuh.

Pujangga Anom
dan Pujangga
Lelana dikutuk
menjadi siluman
oleh ayah mereka
Pujanggaleng
karena berani
menyerang
Kerajaan Kediri
Loyo.
Kerajaan Kediri
Loyo – Ponorogo

Kerajaan
Bantarangin –

Kerajaan
Bantarangin –
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Kerajaan Kediri.

4

Aplikasi

Cerita ini banyak
diaplikasi pada
kesenian Reyog
Ponorogo.

Kerajaan Kediri
Loyo – Gunung
Kelud.
Cerita ini banyak
diaplikasi pada
kesenian Reyog
Kediri.

(Wengker).

Cerita ini banyak
diaplikasi pada
kesenian Reyog
Tulungagung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
berkesimpulan bahwa versi I adalah versi yang mendekati kebenaran
mengenai kisah asal- usul Reyog Ponorogo. Hal ini didasarkan dengan adanya
bukti-bukti mengenai bentuk asli dari kesenian reyog yang semua pemainnya
terdiri dari kaum pria, karena adanya peraturan yang dibuat oleh Ki Ageng
Kutu untuk tidak bergaul dengan wanita sehingga munculah fenomena
gemblak, namun dengan kuatnya pengaruh Islam di Kabupaten Ponorogo,
masyarakat setempat lebih lebih menganggap bahwa versi II adalah versi yang
dianggap sebagai asal- usul munculnya reyog di Ponorogo, khususnya varian A
yang mengangkat cerita tentang Prabu Kelana Sewandana yang ingin
meminang Dewi Sanggalangit. Hal ini dapat kita lihat dengan pemberian
nama pada beberapa tempat umum di Kabupaten Ponorogo yang memakai
nama tokoh yang ada pada versi II varian A, contohnya nama pasar terbesar di
Kabupaten Ponorogo yang diberi nama Pasar Sanggalangit.
Penulis dalam penelitiannya juga menemukan fakta bahwa sebenarnya
tokoh Dewi Sanggalangit (versi II varian A) dan Dewi Kilisuci (versi II varian
B dan C) adalah tokoh yang sama (1 tokoh/orang). Dalam beberapa
wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber, penulis menemukan
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bahwa tokoh Dewi Sanggalangit/Dewi Kilisuci pada akhirnya tidak menikah
dengan siapapun, Ia justru melakukan tindakan bunuh diri dengan
menceburkan diri ke laut selatan dan tokoh inilah yang kemudian menjadi
cikal bakal munculnya cerita mengenai tokoh Nyi Roro Kidul, tokoh yang
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dikenal sebagai sosok penguasa laut
selatan.

BAB III
PROSES RITUAL DALAM
KESENIAN REYOG PONOROGO

3.1 Pengantar
Dalam Bab III penulis menguraikan berbagai proses ritual yang akan
dilaksanakan dalam

kesenian

Reyog

Ponorogo.

Pertama-tama

akan

dideskripsikan tokoh penting di balik pertunjukan reyog, serta proses ritual
apa saja yang akan dilakukan oleh seorang warok, setelah itu akan dipaparkan
proses ritual menjelang pertunjukan reyog.
“Proses” adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang
menghasilkan produk (KBBI, 1988: 703). Ritual adalah hal-hal yang
berkenaan dengan ritus. Sedangkan pengertian ritus adalah tata cara dalam
upacara keagamaan (KBBI, 1988: 751). Jadi yang dimaksudkan dengan proses
ritual dalam penelitian ini adalah rangkaian tindakan yang berkenaan dengan
ritus menjadi warok dan ritus menjelang pertunjukan reyog.

3.2 Warok dan Peranannya dalam Kesenian Reyog Ponorogo
Sebelum kita melihat proses ritual dalam kesenian reyog, sangat
penting bagi kita melihat satu figur penting dalam keseluruhan proses ritual
tersebut yaitu warok. Warok adalah tokoh sentral dalam kesenian ini yang
hingga kini menyimpan banyak hal yang cukup kontroversial. Tidak sedikit
orang yang menganggap profil warok telah menimbulkan citra yang kurang
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baik atas kesenian reyog. Hal ini disebabkan dunia warok pada zaman dahulu
identik dengan dunia hitam, preman atau jagoan, dan minuman keras.
Warok adalah sebutan untuk murid- murid Ki Ageng Kutu yang
menuntut ilmu kepadanya. Para warok ini diajarkan berbagai keahlian dan
kemampuan untuk memiliki kekuatan supranatural, kemampuan bela diri dan
ilmu kasampurnaan (ilmu kesempurnaan). Warok menggambarkan sosok yang
bersandar pada kebenaran dalam pertarungan antara yang baik dan jahat dalam
cerita kesenian reyog.
Warok berasal dari akronim bahasa Jawa asli uwal rokan, yang berarti
bebas dari perbudakan. Hak untuk memiliki kemampuan bela diri dan
kekuatan supranatural, membuat warok sering kali menjadi penasihat dan
pengawal penguasa setempat. Oleh karena itu mereka terbebas dari kewajibankewajiban seperti layaknya rakyat biasa. Ada pula penafsiran lain yang
mengatakan tentang asal- usul kata warok, menurut versi ini kata warok
berasal dari kata arab waro’a, yang berarti pertapa atau orang yang melakukan
praktek mistik. Warok adalah pemimpin di dalam kehidupan politik di desa,
warok tidak jarang menjadi bagian sebagai pegawai pemerintah, hingga tidak
sedikit warok yang memegang dua peranan penting di dalam kehidupan
bermasyarakat. Pada salah satu tangannya terdapat kekuatan untuk membuat
keputusan penting yang berpengaruh di masyarakat, dalam hal ini
menyampaikan aspirasi dan warok juga sering kali harus dapat berperan
sebagai perantara antara rakyat dengan pejabat yang lebih tinggi (Ian Douglas
Wilson, 1995).
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Selama ini warok juga mempunyai citra yang kurang baik, seperti
kedekatannya dengan dunia premanisme, minuman keras dan adanya
hubungan seksual antar sesama jenis; hal ini diakui oleh kalangan pecinta
kesenian reyog dan saat ini mulai dihilangkan. Upaya mengembalikan citra
kesenian ini dilakukan secara perlahan-lahan. Profil warok saat ini lebih
diarahkan pada nilai-nilai kepemimpinan yang positif dan menjadi panutan
masyarakat. Termasuk pula memelihara gemblak yang kini semakin luntur.
Gemblak yang biasa berperan sebagai penari jathilan (penunggang kudakudaan yang terbuat dari bambu), kini perannya digantikan oleh remaja putri.
Padahal pada zaman dahulu kesenian ini tampil tanpa seorang wanita pun.
Oleh karena itu, warok dalam kesenian reyog sebenarnya sangat
dituntut rasa tanggung jawab sebagai penanggung jawab, pelindung para
anggotanya,

dan

mesti

mempunyai

kreativitas

yang

tinggi

untuk

mengembangkan kesenian yang dipimpinnya, sehingga pesan moral spiritual
yang ada di dalamnya mampu lebih mudah dipahami dan diterima anggotanya
serta para penonton. Jadi keberadaan warok tidak mungkin lepas dari kesenian
reyog. Dimana ada reyog, di situ ada warok (Ian Douglas Wilson, 1995).
Menurut Purwowidjoyo (1971: 3-4) seseorang dapat dikatakan telah
menjadi warok jika telah memiliki watak dan sifat sebagai berikut:
1. Sugih ilmu lan sekti. Ilmu lan kasaktene iku ora kanggo diri
pribadi. Ananging kanggo nulung marang sopo bae, malah-malah
marang lingkungane
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Artinya: Kaya akan ilmu dan sakti. Ilmu dan kesaktiannya tidak
hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu siapa saja,
khususnya bagi lingkungannya.
2. Seneng tetulung liyan kanthi sepi ing pamrih rame ing gawe, yen
perlu gelem dadi kurban.
Artinya: Suka memberi pertolongan kepada orang lain, sedikit
menuntut tapi banyak berbuat, jika perlu menjadi korban.
3. Ngayomi

marang

kaluwargo,

tenggo

teparo.

Lingkungan

masyarakat ing deso lan negorone.
Artinya: Melindungi keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat di
desa dan negaranya.
4. Yen ono gawe, ngentengke tenagane, ora ngetung marang
kesengsarane laku. Yen ora ono gawe, cukup ono buri, jeneng tut
wuru handayani.
Artinya: Jika orang lain mempunyai kesibukan, Ia meringankan
tangannya untuk membantu, tanpa menghitung- hitung jasa. Tetapi
jika tidak ada kesibukan Ia cukup berada di belakang, memberi
dukungan dari belakang.
5. Sifat adil, temen lan jujur, ora pilih kasih. Sing bener tetep
diucapake, sing salah kudu disalahake, senajan marang bocah
cilik, yen salah yo ngakone kesalahane, kanthi ucap bener lan
jujur.
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Artinya: Bersifat adil, sungguh-sungguh dan jujur, tidak pandang
bulu, yang benar dikatakan benar dan jika salah harus mengalah,
walaupun terhadap anak kecil, jika berbuat kesalahan harus
mengakuinya dengan berkata benar.
6. Watake keno diucapake. Yen lemes keno kanggo tali, nanging yen
pinuju kaku keno kanggo pikulan. Tegese watak gelem ngalah.
Nanging yen ora keno dikalahi malah dadi musuh kang bebayani.
Artinya: Wataknya bisa dikatakan, ketika watak lunak Ia bisa
dijadikan tali pengikat, tetapi ketika berwatak keras bisa dijadikan
tongkat penyangga beban. Maksudnya, Ia berwatak mau mengalah,
tetapi jika tidak bisa dikalahkan justru jadi musuh ya ng
membahayakan.
7. Biso dadi pandam pangaubane sasama, dadi papan pitakon opo
bae, suko wewarah becik, aweh pepadang marang wong kang
kepetengan ati, aweh bungah marang wong lagi ketaman susah,
aweh teken marang wong kang kaluyon, aweh bogo marang wong
kang nandhang tuwo.
Artinya: Bisa menjadi tumpuan sesama, menjadi tempat bertanya
tentang apa saja. Suka mengajar kebaikan, memberi penenang hati
yang kelam, memberi rasa senang kepada orang yang susah,
memberi tongkat bagi orang yang terpeleset dan memberi makan
bagi mereka yang kelaparan.
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Dari uraian di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa istilah warok
tidak berbeda jauh dengan istilah wira’I dalam dunia sufi. Keduanya dapat
diartikan sebagai media untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yang
diwujudkan dalam bentuk etika dan perilaku dalam kehidupan masyarakat.
Namun istilah warok juga memiliki pengertian yang lebih politis sebagai uwal
rokan yang berarti manusia yang bebas dari perbudakan. Dalam masyarakat
Ponorogo, kedua pengertian ini hidup berdampingan.

3.3 Proses Ritual Warok
Fenomena warok yang ada saat ini banyak dipengaruhi oleh konsepkonsep penghayatan kehidupan dalam ajaran agama Islam. Hal ini bisa terjadi
karena kuatnya pengaruh Islam di daerah Ponorogo. Namun kehidupan
ngelmu di kalangan warok tidak dapat luntur begitu saja. Hal ini disebabkan
karena unsur- unsur tradisi Jawa yang masih tetap ada.
Keyakinan terhadap Tuhan yang sering digunakan dengan istilah Gusti
Allah ingkang moho kuwoso yang tertanam dengan sangat kukuh dalam diri
warok secara menyeluruh, tidak lain hanya diorientasikan kepada Allah.
Penanaman keyakinan ini dilakukan secara terus- menerus, berangsur-angsur
hingga diharapkan mampu menghilangkan hal- hal yang berbau syirik dalam
kehidupan spiritual para warok. Seperti dalam Islam, warok juga mempunyai
jalan-jalan mistik. Jalan-jalan tersebut di dalam Islam disebut dengan suluk
atau tarekat, sedangkan dalam warok disebut lakon atau lampah, yang
diuraikan menjadi dua bagian yaitu laku lahir dan laku batin.
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Praktek kebatinan adalah upaya berkomunikasi dengan realitas
tertinggi, sebagai cabang pengetahuan yang mempelajari tempat manusia di
dunia ini dan di semesta, yang didasarkan pada keyakinan akan keunggulan
sejati seluruh eksistensi (Mulder, 2001: 46).
3.3.1 Laku Lahir dan Laku Batin
Laku lahir dan laku batin merupakan suatu keharusan yang dilakukan
oleh para warok. Seorang warok dituntut untuk mempunyai moralitas tinggi
dalam hidup dan pergaulan sehari- hari, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, menyadari bahwa semua manusia ciptaan Tuhan harus diperlakukan
secara adil, tanpa memihak golongan, agama, suku, pangkat, dan rupa.
Laku lahir secara umum mungkin dapat diartikan sebagai perilaku
manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kepada sesame
manusia maupun kepada mahkluk Tuhan lainnya. Laku batin secara umum
mungkin dapat diartikan sebagai kegiatan pembersihan diri yang lebih berat
dalam upaya menahan diri dari pemenuhan-pemenuhan yang sifatnya
menyenangkan jasmaniah (badan), seperti contohya mengurangi nafsu makan
dan minum (puasa).
Makan dan minum merupakan naluri manusia yang selalu ditunggangi
oleh nafsu yang cenderung menyenangkan jasmani. Dengan menahan makan
dan minum, dimaksudkan agar manusia dapat menahan diri dari nafsu
jasmaniah sehingga hilanglah ketergantungan terhadap jasmani dan kemudian
mampu menghubungkan diri dengan Tuhan dalam keadaan suci.
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Hal-hal di atas dilakukan untuk mewujudkan sesuatu yang di kalangan
warok disebut dengan Wosing Kamanungsan (Wawancara dengan Kasni Guno
Pati).
Lebih rinci Kasni Guno Pati mengatakan:
“Pramilo sedoyo lelampahan ingkang sumidyo dipun lampai puniko
panujunipun mboten sanes inggih datang kuwilujengan lan kautaman”
Artinya: Semua amal perbuatan ini tujuannya adalah keselamatan dan
keutamaan, oleh karena itu menurutnya seseorang dapat disebut warok jika
orang tersebut saat berperilaku dalam masyarakat tidak meninggalkan
Sembilan jenis keutamaan, yaitu:
1. Ora nduwe ati cidra, artinya berhati bersih.
2. Ora nganti kalebon tumindak kang nisto, artinya tidak melakukan
kejahatan.
3. Temen resik, eling, artinya jujur, tulus dan hati- hati.
4. Nyudo marang pepinginane ponco ndriyo, artinya mengurangi
keinginan hawa nafsu.
5. Eling rilo sentoso, artinya selalu ingat akan hakekat hidup dengan
batin rela kepasrahan.
6. Ora ngrengkuh kalawan ambedo-bedo, artinya tidak pandang
bulu/membeda-bedakan.
7. Welas asih marang sapodo-podo, artinya belas kasih pada sesama.
8. Lahir kang tumemen batine kang bening, artinya jujur lahir batin.
9. Mangeran Gesang, artinya ingat pada Gusti Allah.
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Di dalam dunia warok ada beberapa bentuk puasa dengan berbagai
aturan, diantaranya yaitu:
1. Puasa ngrowot, yaitu puasa dengan hanya makan sayur layaknya
hewan pengerat.
2. Puasa mendhem, yaitu puasa dengan (menyembunyikan diri)
tinggal di dalam tanah, tanpa sinar matahari ataupun sinar yang
lainnya.
3. Puasa patigeni, yaitu puasa yang dilakukan dengan bertapa di
dalam bilik/ruangan, tidak boleh berhubungan dengan api.
4. Puasa mutih, yaitu puasa yang hanya makan nasi putih tidak
dengan lauk pauk dan minum air putih.
5. Puasa ngalong, yaitu puasa yang hanya boleh makan buah-buahan,
semalam tidak tidur meski hanya terpejam matanya.
6. Puasa ngasrep, yaitu puasa yang hanya boleh minum air putih
dingin tanpa campuran apapun serta makan makanan yang sudah
dingin.
7. Puasa ngepel, yaitu puasa yang ketika makan dengan cara dikepeli
sebanyak angka ganjil.
8. Puasa ngebleng, yaitu puasa yang tidak boleh makan minum jenis
apapun, tidak boleh tidur semalam suntuk, kecuali akan terbit
matahari. Tidak boleh keluar bilik/ruangan, meskipun untuk
keperluan buang air.
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Untuk memahami makna puasa di atas kita harus melihatnya dengan
sudut pandang spiritualisme Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa jaman
dahulu dikenal spritualisme tersendiri yang condong terhadap kepercayaan
animisme dan dinamisme, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang.
Dalam menjalani laku spiritualnya masyarakat Jawa percaya adanya pesanpesan moral yang akan didapatkan dengan melakukan tapa dan berpuasa, yang
kemudian “turun” kepada si pelaku ritual melalui berbagai macam cara,
seperti mimpi, bisikan gaib, atau penampakan-penampakan roh-roh nenek
moyang yang sulit diukur dengan logika. Hal tersebut dikenal dengan istilah
wangsit, sehingga penjelasannya pun memakai sudut pandang mistis dengan
mengutamakan rasa dan mengesampingkan nalar. Puasa sendiri dalam
masyarakat Jawa saat ini mempunyai dua tujuan utama, yang pertama sebagai
sarana penguatan batin dan yang kedua sebagai sarana ibadah (hal ini
dikaitkan kontek agama Islam).
Di samping menjalankan puasa untuk melatih batiniah, para warok
juga menjalani laku atau topo. Tujuan topo adalah penyucian guna mencapai
samadi, yakni keadaan pikiran yang bisa digambarkan sebagai sebuah
konsentrasi lepas dari dunia, disitui orang menjadi terbuka untuk menerima
tuntunan ilahiah dan pada akhirnya akan terjadi penyingkapan misteri
kehidupan (Mulder, 2001: 47). Laku lahir dan laku batin dilakukan dalam
upaya mendekatkan diri terhadap Tuhan yang dilakukan dalam tiga tahap.
Pertama, neng artinya nyirep poncodrio (mematikan atau menahan tuntutantuntutan panca indera). Pada waktu neng semua panca indera ditahan atau
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bahkan dimatikan kehendaknya untuk merespon sesuatu di sekelilingnya.
Semua kehendak panca indera tidak dipenuhi (mati rogo).
Kedua, ciptane awas ing batine (sadar akan keberadaan manusia).
Penyadaran diri bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan lebih tinggi derajatnya
dibanding mahkluk yang lain. Kemampuan manusia tidak dimiliki oleh
mahkluk lain. Dengan demikian manusia harus bertanggung jawab atas diri
sendiri dan lingkungannya kepada Tuhan. Dengan demikian manusia harus
menyadari mengapa dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Hal
itulah yang dikenal dengan istilah zikir kamanungsan.
Ketiga, eling tetemu ing pati (ingat akan akhir sebuah kehidupan).
Maksudnya, manusia dituntut untuk lebih mengetahui tentang hal-hal gaib
atau sesuatu yang ada di sekitar kita, yang menguasai segala sesuatu, dan
berusaha menciptakan kondisi terjadinya hubungan yang baik dengan yang
gaib. Pada akhirnya terciptalah jumbuhing kawulo Gusti. (Hasil penuturan
Kasni Guno Pati).
Lebih lanjut Kasni Guno Pati mengatakan:
Manungso menawi sampun saget nglenggahaken tampah lahir lan
batin, meniko nomo “Sujono Guno Utomo”. Awit ing ngriku sampun
saget widagdo mangkuning wewengkonipun, wekasaning punopo sak
ciptane bade jinurung. Bebasanipun: dadi sak ciptane, ono sak
sedoyonipun, teko sak kersanipun, senadyanto katiban pepeteng
kang

lelimengan

lan

anggadahono

mengsah

ingkat

awrat

sesangganipun, menawi sampun mantep lan pasrah dumateng
wewngkaning Hyang Agung saestu ing ngriku bade dados teguh
yuwono pomo sakatahing dedamel sami kalem mboten tumowo ing
sariro.
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Artinya:
Manusia jika telah mampu menjalankan laku lahir dan laku batin
disebut “Sujono Guno Utomo”, karena dia telah menguasai apa yang
dikuasainya; apa yang diciptakan benar-benar terlaksanan, apa yang
diinginkan bisa terwujud, walaupun tertimpa malapetaka dan
memiliki musuh yang berat, jika telah pasrah secara bulat terhadap
kekuasaan yang Agung, Ia akan kuat sentosa, menguasai daya upaya
dan tidak akan celaka.

Sama halnya dengan orang awam, para warok juga mempercayai akan
adanya alam kelanggengan. Hal inilah yang membuat mereka rela dengan
keikhlasan menunaikan aturan dan ajaran di dalamnya untuk mencapai
keselamatan dan keutamaan hidup yang pada akhirnya ketika ajal tiba Ia akan
mati dengan sempurna.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang warok
harus mempunyai perbuatan atau laku lahir yang baik, baik untuk dirinya
sendiri, baik untuk masyarakat maupun baik di mata Tuhan. Hal- hal tersebut
diperoleh dengan melakukan laku batin yaitu pembersihan diri yang
diwujudkan dalam bentuk melakukan puasa. Warok adalah gelar kehormatan
bagi seseorang yang telah berhasil melakukan petualangan spiritual untuk
menjadi manusia yang sempurna.

3.4 Proses Ritual Menjelang Pertunjukan Reyog
Setelah kita mengetahui proses ritual yang harus dilalui oleh seseorang
yang ingin menjadi warok, maka berikutnya penulis akan memaparkan proses
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ritual yang akan dilakukan oleh seorang warok menjelang pertunjukan
kesenian reyog.
Proses ritual yang biasa dilakukan oleh seorang warok menjelang
pementasan kesenian reyog dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan
pelaksanaan.

3.4.1 Tahap Persiapan
Tahap persiapan

dilakukan

satu

hari

menjelang

pelaksanaan

pementasan reyog dengan melakukan tukon, yaitu puasa satu hari satu
malam tanpa tidur. Selain itu dalam niat puasanya seorang warok diharuskan
mengucapkan dua buah mantra, yaitu:
A. Mantra Pangirupan (Pengasihan)
“Bismillahirrahmanirrahim. Ono wong soko wetan anyandhang sarwo
putih, anggowo bolo sewu, sujud sembah asih marang ingsun. Ono wong
soko kidul anyandhang sarwo ireng, anggowo bolo sewu, sujud sembah
asih marang ingsun. Ono wong soko kulon anyandhang sarwo kuning,
anggowo bolo sewu, sujud sembah asih marang ingsun. Ono wong soko
lor anyandhang sarwo abang, anggowo bolo sewu, sujud sembah asih
marang ingsun. Yo ingsun sing arep ngadep tengah-tengah zattuloh.
Lailahaillalloh Muhammadarrasululloh”.
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Ada orang dari timur, berpakaian serba putih, membawa
seribu tentara, sujud tunduk kepadaku. Ada orang dari selatan,
berpakaian serba hitam, membawa seribu tentara, sujud tunduk
kepadaku. Ada orang dari barat, berpakaian serba kuning, membawa
seribu tentara, sujud tunduk kepadaku. Ada orang dari utara, berpakaian
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serba merah, membawa seribu tentara, sujud tunduk kepadaku. Akulah
yang akan berdiri di tengah zat Allah. Tiada Tuhan selain Allah,
Muhammad utusan Allah.

B. Mantra Pangabaran (Pengetapan)
“Bismillahirrahmanirrahim. Uwung-uwung tejo. Muruping dadaku, yo
aku lanang sejati, macan sewu pangucapku, keteg lindu purbawaku, tejo
muruping dadaku, rep sirep kathating dumadi, yo ingsun lanang sejati”.
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Kilatan cahaya dadaku akulah pria sejati, ucapku bagaikan
auman seribu harimau, kewibawaanku bagaikan guncangan gempa,
diam-diamlah semua mahkluk, akulah pria sejati.

3.4.2 Tahap Pelaksanaan
Sebelum pelaksanaan ada sesaji yang harus disediakan oleh
sesepuh dalam kelompok atau warok, diantaranya yaitu:
1. Nasi tumpeng
2. Ayam panggang
3. Rokok Grindo (rokok yang dibungkus dengan kulit jagung)
4. Kemenyan
5. Kembang kantil putih
6. Kembang setaman
7. Wedang teh dan kopi
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Sesaji di atas merupakan bentuk visualisasi penghormatan terhadap
roh-roh nenek moyang dan Tuhan Yang Maha Esa, seperti contohnya nasi
tumpeng yang diartikan sebagai kesadaran manusia tehadap Tuhan Yang
Maha Kuasa, divisualisasikan dengan bentuknya yang mengerucut ke atas,
ayam panggang diartikan sebagai kurban untuk menghormati roh-roh nenek
moyang, seperti halnya juga dengan kemenyan.
Pertama-tama warok akan membakar kemenyan yang ditaruh di atas
sebuah genting sambil mengucapkan doa-doa. Setelah itu kembang setaman
dimasukkan ke dalam sebuah gelas berisi air sambil terus mengucapkan doadoa, kemudian air tersebut diminumkan ke seluruh rombongan pengiring
reyog. Sementara itu rokok grindo dan bunga kantil putih yang juga telah
didoakan diikatkan pada rambut Singabarong dan keduanya tidak boleh
dilepas sebelum acara pementasan selesai, sementara sesaji lain yang telah
diberi doa diletakan di tempat pementasan. (Wawancara dengan Supriyadi, 19
Januari 2007 pukul 16.00-18.00 WIB).
Hal-hal tersebut merupakan warisan turun temurun yang wajib
dilakukan sebelum pementasan reyog. Hal ini bertujuan agar rombongan
reyog diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu ritual di atas
dilakukan untuk mencari keselamatan dari gangguan-gangguan yang
kemungkinan dilakukan oleh kelompok reyog lain. Pada zaman dahulu tidak
jarang arena pementasan reyog berubah menjadi arena perkelahian antar
paguyuban

reyog.

Perkelahian

untuk

saling

menjaga

gengsi

antar
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perkumpulan (Wawancara dengan Misni, 19 Januari 2007 pukul 19.30-21.30
WIB).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua
ritual dalam kesenian Reyog Ponorogo, yaitu ritual untuk menjadi seorang
warok dan ritual menjelang pementasan Reyog Ponorogo. Kehadiran sosok
warok dalam kesenian Reyog Ponorogo dianggap penting karena tokoh warok
dianggap sebagai roh dari kesenian Reyog Ponorogo. Tokoh warok dianggap
sebagai manusia yang sempurna yang diyakini dapat menuntun menuju alam
kelanggengan.

BAB IV
UNSUR-UNSUR PENDUKUNG
DALAM KESENIAN REYOG PONOROGO

4.1 Pengantar
Dalam Bab IV penulis menguraikan beberapa unsur pendukung dalam
kesenian Reyog Ponorogo. Pertama-tama akan dideskripsikan mengenai
busana para pemain dalam kesenian reyog, kemudian akan dideskripsikan
mengenai instrumen musik yang ada dalam kesenian reyog, setelah itu akan
dideskripsikan

mengenai

usaha- usaha atau kebijakan-kebijakan

untuk

melestarikan Reyog Ponorogo dan juga kendala-kendala yang dihadapi.

4.2 Busana Para Pemain dalam Kesenian Reyog Ponorogo
Pada umumnya busana pemain Reyog Ponorogo terdiri dari warna
hitam, merah, putih dan kuning. Hal ini mengandung arti dan karakteristik
masing- masing, yaitu:
a. Warna hitam melambangkan sifat berwibawa, tenang dan kuat.
b. Warna merah melambangkan sifat keberanian.
c. Warna putih melambangkan kesucian.
d. Warna kuning melambangkan keinginan atau cita-cita untuk
memperoleh kebahagiaan dan kejayaan.
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Disamping arti di atas, warna-warna busana tersebut mempunyai
makna pengendalian diri manusia dari nafsu yang berhubungan dengan nilainilai spiritual sebagai pedoman atau tuntunan tingkah laku manusia.
Adapun busana-busana dalam kesenian Reyog Ponorogo antara lain
adalah:
1. Tokoh Kelana Sewandana
Prabu Kelana Sewandana adalah raja dari Kerajaan Bantarangin. Ia
seorang raja muda yang gagah berani, tampan dan mempunyai sifat
yang berbudi dan bijaksana. Dalam pementasan Reyog Ponorogo
pemain yang memerankan tokoh ini mengenakan topeng Kelono
yang berwarna merah dan bertampang galak. Oleh karena itu
busana pada tokoh ini didominasi oleh warna merah. Perlengkapan
busananya antara lain:
-

Celana panjang berwarna merah.

-

Kain panjang atau jarit bermotif parang barong berwarna
putih.

-

Bara-bara samir berwarna merah.

-

Epek timang berwarna merah.

-

Sampur berwarna merah dan kuning.

-

Ulur berwarna merah.

-

Kace berwarna merah dengan dihiasi monte berwarna
kuning.
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-

Cakep berwarna merah dengan dihiasi monte berwarna
emas.

-

Klat bahu berwarna merah.

-

Praba berwarna emas.

-

Binggel berwarna emas.

-

Keris blangkrak dan pecut samandiman.

2. Tokoh Pujangga Anom
Pujangga Anom adalah patih dari Kerajaan Bantarangin. Ia adalah
seorang patih yang digambarkan sebagai sosok seorang pemberani,
bertubuh kekar dan berwajah seram seperti raksasa yang berambut
dan berkumis panjang. Dalam pementasan Reyog Ponorogo pemain
yang membawakan tokoh ini mengenakan topeng Pujangga Anom
yang matanya melotot, berhidung besar dan panjang.
Perlengkapan busananya antara lain:
-

Celana dingkikan yang berwarna hitam dengan hiasan
bergaris putih dari atas sampai bawah.

-

Binggel yang berwarna kuning atau emas.

-

Stagen berwarna hitam.

-

Cakep berwarna hitam.

3. Pasukan Berkuda atau Jathilan
Pada zaman dahulu tokoh ini dimainkan oleh pria yang berperilaku
seperti wanita, namun sekarang lebih sering dimainkan oleh
seorang wanita.
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Perlengkapan busananya antara lain:
-

Celana dingkikan model kepanjen.

-

Kain panjang bermotif parang barong.

-

Bara-bara samir berwarna hitam dihiasi dengan monte
berwarna emas.

-

Sampur, ada dua buah dan masing- masing berwarna merah
dan kuning.

-

Epek timang

-

Stagen cinde atau ubet.

-

Kemeja lengan panjang berwarna putih.

-

Gulon ter.

-

Kace berwarna hitam dengan hiasan bordir monte berwarna
emas.

-

Srempang berwarna hitam dengan hiasan bordir monte
berwarna emas.

-

Cakep.

-

Binggel.

-

Eblek.

-

Udheng berwarna hitam.

4. Tokoh Singabarong
Singabarong adalah nama raja harimau yang perkasa, berambut
gimbal dan di atas kepalanya bertengger burung merak yang
sedang mengembangkan ekornya yang anggun. Pemeran tokoh ini
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memakai hiasan kepala atau topeng yang biasa disebut dadak
merak, yang berupa kepala harimau yang di atasnya dihiasi dengan
bulu burung merak.
Perlengkapan busananya yaitu:
-

Celana panjang berwarna hitam yang diberi gombyok
berwarna merah dan kuning.

-

Embong gombyok berwarna hitam.

-

Epek timang berwarna merah.

-

Stagen berwarna merah.

-

Cakep.

-

Baju kimplong.

5. Tokoh Warok
Warok adalah tokoh sentral dalam kesenian Reyog Ponorogo.
Dalam pementasan reyog, warok tampil pertama dan berfungsi
sebagai pembuka pentas. Warok sendiri dalam pementasan reyog
biasanya berjumlah genap dan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu
warok tua dan warok muda.
Warok tua diibaratkan sebagai guru, sementara warok muda
diibaratkan sebagai murid.
Perlengkapan busananya yaitu:
a. Warok tua
-

Celana panjang berwarna hitam.
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-

Kain panjang bercorak bebas dengan warna dasar hitam dan
warna corak coklat.

-

Stagen tenun menang.

-

Epek timang berwarna hitam.

-

Baju wakthung.

-

Kolor atau usus- usus.

-

Keris gabelan.

-

Jam kantong.

-

Udheng berwarna dasar hitam dan warna corak coklat.

-

Sandal kosek.

-

Tongkat atau teken.

b. Warok muda
-

Celana panjang berwarna hitam.

-

Kain panjang berwarna hitam.

-

Stagen berwarna merah.

-

Epek timang berwarna hitam.

-

Baju wakthung.

-

Kolor atau usus- usus.

-

Keris Gabelan.

-

Udheng berwarna hitam denga n model mondholan.

6. Pengrawit dan Penggiring.
Pengrawit adalah para penabuh gamelan reyog yang mengiringi
kesenian reyog, sementara penggiring adalah orang-orang yang
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ikut

mengiringi

pementasan reyog

yang

berfungsi

untuk

memeriahkan pementasan dengan teriakan-teriakan khas yang
dikeluarkannya yang biasa disebut dengan sesenggakan.
Perlengkapan busananya yaitu:
-

Celana panjang berwarna hitam.

-

Kain panjang bermotif prang barong.

-

Sabuk othok.

-

Kolor.

-

Baju penadhon.

-

Udheng berwarna hitam.

(Pemkab Ponorogo, 1993: 28-57)

4.3 Instrumen Musik dalam Kesenian Reyog Ponorogo
Gamelan berfungsi sebagai tetabuhan dan pengiring dalam pentas
kesenian Reyog Ponorogo. Gamelan reyog mempunyai ciri-ciri khusus, baik
bentuk maupun larasnya. Misalnya, kendang, bentuk dan besarnya berbeda
dengan kendang karawitan pada umumnya. Kendang reyog lebih besar dan
panjang serta menggunakan tutup belulang yang kuat. Demikian pula bunyi
kempulnya dapat didengar sampai kejauhan, sehingga eksistensi Reyog
Ponorogo sebagai media hiburan dan komunikasi sekaligus penghimpun
massa benar-benar menjadi kanyataan.
Seperangkat gamelan dalam kesenian Reyog Ponorogo merupakan
paduan antara laras pelog dan slendro, namun dapat dinikmati dengan nyaman
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tanpa mengganggu pendengaran. Disinilah keunikan gamelan dalam kesenian
Reyog ponorogo yang mampu memberikan hiburan sekaligus tuntunan. Laras
pelog dapat dipadukan dengan laras slendro mengandung makna bahwa di
dunia ini ada hal- hal yang saling bertautan atau berpasang-pasangan.
Instrumen musik dalam kesenian Reyog Ponorogo antara lain:
1. Salompret atau Terompet
Salompret atau terompet berlaras pelog berfungsi sebagai
pembawa lagu/melodi dan pemberi aba-aba sebelum gamelan
dibunyikan. Keistimewaan peniup salompret atau terompet adalah
mampu membunyikan terompet secara terus menerus tanpa henti
selama gamelan berbunyi.
2. Kendang
Kendang selain berfungsi sebagai aba-aba saat dimulainya musik
atau lagu, juga berfungsi sebagai pengiring gerakan tari dan
pengendali irama.
3. Ketipung
Bentuk ketipung seperti kendang, tetapi ukurannya kecil. Ketipung
berfungsi sebagai penambah meriahnya musik atau lagu. Cara
menabuhnya dipukul dengan alat pemukul yang lentur di sela-sela
pukulan kedua kenong.
4. Kethuk dan Kenong
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Kethuk dan kenong belaras slendro, berfungsi sebagai pembuat
ritme musik atau lagu dan dipukul secara bergantian dengan ritme
yang tetap sesuai dengan tempo musik atau lagu itu sendiri.
5. Kempul atau Gong
Kempul besar bernada slendro, berfungsi sebagai bas. Dipukul
bersamaan dengan kenong pada pukulan genap.
6. Angklung
Angklung berjumlah 4 buah, masing- masing nada berjumlah 2
buah, yaitu pelog dan slendro. Dibunyikan sebagai pengiring di
sela-sela kethuk dan kenong, namun juga bisa bersama-sama
tergantung pada musik atau lagunya.
(Wawancara dengan Supriyadi, 20 Januari 2007 pukul 10.00-11.00
WIB)
Selain sebagai alat musik pengiring dalam kesenian Reyog Ponorogo,
dalam perkembangannya ada makna yang terkandung di dalam alat-alat musik
tersebut, yaitu:
a. Kenong, memiliki suara yang hampir sama yaitu: nang, ning, nong,
nung. Nang berarti ana (ada), ning berarti benih (jernih), nong
berarti plong (mengerti), dan nung berarti dumunung (sadar).
Maksudnya adalah setelah manusia ada lalu dapat berfikir dan
merasakan dengan hati yang bening, maka manusia harus dapat
mengerti sehingga dumunung (sadar) bahwa keberadaannya tentu
ada yang menciptakannya yaitu Sang Pencipta.
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b. Kethuk, bunyinya thuk artinya manthuk (setuju).
c. Kendang, berfungsi mengendalikan cepat atau lambat ritme lagu.
Bunyinya ndhang, artinya segeralah. Maksudnya adalah manusia
segeralah beribadah kepada Allah.
d. Kempul, artinya kumpul.
e. Gong, bunyinya gung. Maksudnya adalah Yang Maha Agung.
Sementara itu Bupati Ponorogo yang pertama, yaitu Batoro Kathong,
menggunakan reyog sebagai media untuk berdakwah, sehingga kemudian
memunculkan wacana baru mengenai makna dari alat-alat musik tersebut,
yaitu:
-

Kendang (dari bahasa Arab Qoda’a yang berarti rem), artinya
segala sesuatu angkara murka harus terkendali.

-

Kenong (dari bahasa Arab Qona’a yang berarti menerima takdir),
artinya segala usaha maksimal bila tidak berhasil harus diterima
sebagai kenyataan.

-

Kethuk (dari bahasa Arab Khotok yang berarti banyak salah),
artinya manusia tempat bersalah dan lupa diri.

-

Kempul (dari bahasa Arab Kafulun yang berarti pembalasan atau
imbalan), artinya menerima balasan dari setiap perbuatan yang
sudah dilakukan.

-

Salompret (dari bahasa Arab Shuwarun yang berarti peringatan),
artinya sebagai peringatan bahwa besok ada hari kebangkitan atau
kiamat.
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-

Angklung (dari bahasa Arab Angul yang berarti peralihan), artinya
pindahnya dari hal yang buruk menjadi baik.

Hal-hal di atas oleh Batoro Kathong dijadikan sebagai peringatan bagi
mereka yang lupa diri untuk mencari jati dirinya dengan cara berbakti kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berguna untuk sesama manusia (Pemkab
Ponorogo, 1993: 6-7).

4.4 Usaha Melestarikan Reyog Ponorogo dan Kendala-kendalanya.
Sejak terciptanya, reyog merupakan sarana yang sangat tepat untuk
menggalang massa. Reyog sangat ampuh untuk menarik simpati dan sangat
ampuh untuk menjadi alat propaganda. Pada tahun 1965 reyog mengalami
kejayaan pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) menggunakan reyog
untuk kampanye partai dan menyebarkan ideologi komunis, namun karena
kedekatan dengan PKI juga reyog hampir punah. Pasca pemberontakan PKI,
reyog mendapatkan citra buruk. Reyog diidentikan dengan komunis sehingga
banyak padepokan reyog yang dilarang untuk beratraksi karena dikhawatirkan
akan kembali menyebarkan ideologi komunis.
Kuatnya pengaruh Islam di Kabupaten Ponorogo juga membawa
berkah bagi kesenian ini. Citra buruk yang melekat dengan reyog berusaha
dihilangkan dengan memunculkan wajah baru dengan munculnya “GajahGajahan”. Gajah-gajahan ini mempunyai kecenderungan meniru kafilah di
padang pasir Arab Saudi. Mengingat di Indonesia jarang terdapat hewan unta,
maka peran unta digantikan oleh gajah, selain itu juga memberikan sedikit
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sentuhan musik bernafaskan Islam yaitu odrot (rebana) (Wibowo, 1995: 3132).
Besarnya pengaruh Reyog Ponorogo sebagai pengumpul massa dan
juga merupakan salah satu bentuk kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten
Ponorogo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya maka reyog tidak
boleh hilang di tengah kemajuan modernisasi yang melanda bangsa ini. Oleh
karena itu Reyog Ponorogo merupakan salah satu aset penting yang harus
dijaga dan dilestarikan, agar reyog tetap menjadi salah satu identitas bagi
Kabupaten Ponorogo dan Indonesia dan reyog dapat digunakan untuk tujuan
yang baik.

4.4.1

Reyog Ponorogo sebagai Aset Pariwisata
Reyog Ponorogo saat ini tidak saja dimainkan di Kabupaten
Ponorogo, banyak daerah ikut mementaskannya. Festival- festival
reyog saat ini juga rutin diselenggarakan. Bahkan dengan adanya
festival- festival reyog, secara tidak langsung memunculkan banyak
variasi dalam pementasan reyog. Seperti halnya dalam Festival Reog
Nasional X di Ponorogo, daerah-daerah seperti Jakarta, Lampung,
Solo, Surabaya menampilkan Reyog Ponorogo yang dikolaborasikan
dengan budaya-budaya daerah mereka, seperti irama Kicir-kicir
(Jakarta) yang didendangkan pada saat jathilan beraksi.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mempunyai agenda
tahunan dalam rangka mementaskan Reyog Ponorogo yang dibalut
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dalam acara Grebeg Suro. Dalam acara ini Pemkab Ponorogo
memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada setiap perkumpulan
reyog baik yang berada di Ponorogo maupun dari luar Ponorogo, untuk
ikut menampilkan tariannya.
Selain sebagai daya tarik wisatawan, reyog juga membuka
peluang bisnis bagi para pengusaha perlengkapan reyog, seperti
topeng, pakaian, serta cinderamata lainnya. Para wisatawan ya ng
tertarik dengan kesenian reyog tidak jarang membawa cinderamata
yang ada kaitannya dengan reyog (Wawancara dengan Misni, 19
januari 2007 pukul 16.00-18.00 WIB).
Misni lebih lanjut menuturkan, peluang bisnis ini benar-benar
mendatangkan keuntungan yang sangat besar hingga membuat orangorang di luar Ponorogo turut serta menjadi pengrajin cinderamata yang
berbau reyog, Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri yang
hanya berjarak ± 20 Kilometer dari Ponorogo adalah salah satu contoh
daerah di luar Kabupaten Ponorogo yang ikut memproduksi
cinderamata yang bernuansa reyog.

4.4.2

Reyog Ponorogo sebagai Aset Pendidikan
Pada awalnya, reyog tidak mempunyai alur cerita dan bentuk
keseniannya hanya berupa arak-arakan yang berhenti di setiap
perempatan jalan sebagai panggungnya. Kesenian reyog dalam
pementasannya tidak membutuhkan panggung khusus. Pemunculan
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antar tokoh yang satu dengan yang lain pun tidak ada aturan mainnya.
Kalau orang senang jathilan, maka jathilanlah yang dipentaskan
terlebih dahulu, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya.
Perubahan reyog diawali dengan hadirnya para mahasiswa seni
yang tertarik untuk menampilkan reyog dengan balutan akademis,
maka aturan-aturan pun dibuat. Setelah para mahasiswa seni tersebut
memperkenalkan estetika panggung dan gerakan-gerakan yang tertata
secara koreografis, maka jadilah reyog dengan fo rmat festival seperti
sekarang.
Dalam pementasannya, reyog format panggung dibagi dalam 4
babak. Babak pertama menggambarkan Prabu Kelana Sewandana
melamar Putri Kediri, babak kedua perang antara Pujangga Anom
melawan Raja Singabarong, babak ketiga perang antara Prabu Kelana
Sewandana melawan Raja Singabarong dan babak keempat perang
antara prajurit Bantarangin melawan prajurit Kerajaan Kediri.
Walaupun demikian masih ada beberapa perkumpulan reyog
yang tetap mempertahankan bentuk kesenian ini seperti pada awalnya
yaitu berupa arak-arakan. Hal ini tergantung pada acara atau
permintaan orang yang mementaskan reyog, bahkan tidak jarang pada
saat pertunjukan penonton pun ikut diberikan kesempatan untuk
mencoba dadak merak layaknya para pemain reyog, biasanya ini
dilakukan pada saat para pemain beristirahat (Wawancara dengan
Supriyadi, 19 Januari 2007 pukul 16.00-18.00 WIB).
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4.4.3

Kendala-kendala dalam Pelestarian Reyog Ponorogo
Usaha melestarikan suatu unsur kebudayaan pada umumnya
tergantung pada 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor
penghambat. Faktor pendorong biasanya berasal dari kesadaran
masyarakat akan perlunya suatu unsur kebudayaan bagi masyarakat itu
sendiri, yaitu sebagai identitas daerah.
Reyog Ponorogo sebagai unsur kebudayaan telah memberikan
identitas bagi Kabupaten Ponorogo pada khususnya dan Indonesia
pada umumnya, sehingga secara tidak langsung telah mengangkat
nama Kabupaten Ponorogo

dan

Indonesia.

Sementara

faktor

penghambat berasal dari ketidaktersediaan bahan baku pembuatan
perlengkapan reyog, terutama dadak merak. Kedua bahan baku
tersebut sulit ditemukan karena terbentur dengan aturan pemerintah
sendiri yang berusaha untuk me lestarikan keberadaan harimau dan
burung merak. Telah kita ketahui bersama bahwa bahan dasar
terpenting dalam pembuatan dadak merak adalah kulit harimau dan
bulu burung merak.
Mengatasi hal ini Pemkab Ponorogo berusaha untuk mencari
alternatif lain sebagai bahan baku pembuatan dadak merak. Bulu
burung merak diganti dengan untaian manik- manik yang dibentuk dan
diberi warna sedemikian rupa hingga mendekati bentuk dan warna
aslinya, sedangkan kulit harimau diganti dengan kulit kambing.
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Namun penggantian ini oleh sebagian pengrajin dan ketua
perkumpulan reyog dianggap kurang pas, karena dadak merak
dianggap tidak memiliki “kekuatan” seperti yang dimiliki oleh bahan
baku aslinya. Menurut para pengrajin, dadak merak yang dianggap
paling bagus dan dipercaya memilki kekuatan gaib adalah dadak
merak yang mempergunakan bahan kulit harimau asli dan bulu burung
merak asli (Herman Joseph Wibowo, 1995: 43-45).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pendukung
dalam kesenian Reyog Ponorogo adalah perlengkapan busana, instrumen
musik serta usaha-usaha untuk melestarikan kesenian Reyog Ponorogo. Setiap
tokoh dalam kesenian Reyog Ponorogo mempunyai warna yang berbeda
sesuai dengan karakteristiknya. Instrumen musik dalam kesenian Reyog
Ponorogo mempunyai makna- makna tersendiri yang intinya mengingatkan
kita sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara usaha- usaha
untuk melestarikan kesenian Reyog Ponorogo dilakukan dengan cara
memasukan reyog sebagai aset pariwisata dan aset pendidikan bagi Kabupaten
Ponorogo secara khusus dan Indonesia pada umumnya, sedangkan kendalakendala yang dihadapi dalam usaha melestarikan reyog adalah keterbatasan
para pengrajin dalam menyiapkan perlengkapan reyog khus usnya untuk
pembuatan dadak merak yang bahan bakunya terdiri dari kulit harimau dan
bulu burung merak.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya mengenai kesenian Reyog Ponorogo, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan. Pertama, cerita asal- usul Reyog Ponorogo dibagi menjadi dua
versi; versi pertama mengandung cerita mengenai sindiran terhadap Kerajaan
Majapahit yang dilakukan oleh salah seorang pujangga kerajaan bernama Ki
Ageng Kutu yang merasa kecewa terhadap Kerajaan Majapahit. Ia kemudian
mengundurkan diri dari Kerajaan Majapahit dan membuat sebuah perguruan
untuk menghimpun massa guna mempersiapkan pemberontakan terhadap
Kerajaan Majapahit. Salah satu cara agar Ia dapat mengumpulkan massa,
khususnya para pemuda adalah dengan membuat suatu kesenian baru yang
kemudian kita kenal sebagai Reyog Ponorogo. Sementara itu versi kedua lebih
banyak bercerita tentang wujud baru dari kesenian Reyog Ponorogo yang
mengalami perubahan setelah hadirnya Ki Ageng Muslim dan Bathara Katong
yang mengubah motivasi awal penciptaan reyog yang sebelumnya ditujukan
untuk menurunkan wibawa dan menjatuhkan nama baik Prabu Bra Kertabumi
dibuang dan diganti dengan latar belakang legendarik ya ng diambilkan dari
cerita panji atau cerita kepahlawanan. Oleh karena itu maka lambat laun
muncul pula varian-varian baru dalam penceritaan mengenai asal-usul
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kesenian Reyog Ponorogo, namun tidak mengubah latar belakang cerita yang
bertemakan panji atau kepahlawanan.
Kedua, proses ritual dalam kesenian Reyog Ponorogo ada dua, yaitu
(1). Proses ritual untuk menjadi seorang warok dan (2). Proses ritual
menjelang pertunjukan Reyog Ponorogo. Dalam kesenian Reyog Ponorogo ada
satu tokoh penting yang memegang peranan sebagai pemimpin pada satu
perkumpulan reyog, tokoh tersebut adalah warok. Dibutuhkan satu rangkaian
proses ritual yang sangat panjang untuk menjadi seorang warok. Hal ini
karena dedikasi warok yang sangat terhormat, bukan hanya sebagai pemimpin
dalam kesenian reyog, tetapi tokoh warok juga disegani oleh masyarakat di
Ponorogo karena Ia adalah sosok orang yang dianggap sebagai “manusia
sempurna” melalui perjalanan spiritualnya yang sangat panjang. Proses ritual
menjadi seorang warok adalah suatu proses yang sangat rumit yang harus
dilalui dengan menyeimbangkan kepentingan duniawi dan kepentingan
surgawi, seorang warok harus mempunyai perbuatan atau laku lahir yang baik;
baik untuk dirinya sendiri, baik untuk masyarakat maupun baik di mata
Tuhan, selain itu juga harus melaksanakan laku batin yaitu pembersihan diri
yang diwujudkan dalam bentuk melakukan puasa. Sama halnya dengan orang
awam, para warok juga mempercayai akan adanya alam kelanggengan. Hal
inilah yang membuat mereka rela dengan penuh keikhlasan menunaikan
aturan dan ajaran di dalamnya untuk mencapai keselamatan dan keutamaan
hidup yang pada akhirnya ketika ajal tiba Ia akan mati dengan sempurna.
Selain itu sebelum melakukan pertunjukan reyog, seorang warok biasanya
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melakukan puasa selama empat puluh hari dan beberapa saat sebelum
pementasan para warok memberikan sesaji yang ditujukan untuk meminta
perlindungan dan juga sebagai rasa hormat kepada roh nenek moyang.
Ketiga, ada dua unsur penting dalam kesenian Reyog Ponorogo yaitu
(1) Perlengkapan busana dan (2) Instrumen musik. Pada umumnya busana
pemain reyog terdiri dari warna hitam, merah, putih, dan kuning. Hal ini
mengandung arti dan karakteristik masing- masing, yaitu (1). Warna hitam
melambangkan sifat berwibawa, tenang, dan kuat, (2). Warna merah
melambangkan sifat keberanian, (3) Warna putih melambangkan sifat
kesucian, (4). Warna kuning melambangkan keinginan atau cita-cita untuk
memperoleh kebahagiaan dan kejayaan. Sementara itu instrumen musik
memegang peranan penting dalam pertunjukan reyog. Instrumen musik
berfungsi sebagai tetabuhan dan pengundang massa dengan musiknya yang
khas. Selain itu, Reyog Ponorogo merupakan aset yang sangat penting bagi
Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ponorogo pada khususnya, sehingga
harus tetap dijaga dan dilestarikan.

5.2 Saran
Banyak hal yang masih dapat digali dari kesenian Reyog Ponorogo, salah
satunya adalah mengenai fenomena gemblak, oleh karena itu penulis berharap
agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat dengan lebih mendalam melakukan
penelitian tentang kesenian Reyog Ponorogo.
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Lampiran 2

DAFTAR ISTILAH

N
O
1

NAMA ISTILAH

ARTI

Bara-bara Samir

Penutup pada bagian paha.

2

Baju Kimplung

Baju yang menyerupai kaus singlet yang
hanya berpundak pada bagian sebelah kiri,
terbuat dari kain berwarna merah dengan strip
hitam pada seluruh sisinya.

3

Baju Penadhon

Baju berwarna hitam polos dengan model
tanpa kerah dengan 3 saku dan bagian
bawahnya terdapat sobekan ke arah atas.

4

Baju Wakthung

Baju dengan model kancing di bagian
depantepat di tengah dada, memiliki kancing
besar sebanyak 7 buah dan 2 buah kancing
kecil di bagian leher. Kata wakthung berasal
dari kata krowak dan buthung yang berarti
berlubang di bagian punggung.

5

Binggel

Gelang kaki.

6

Cakep

Gelang tangan.

7

Celana Dingkikan

Celana panjang selutut.

8

Eblek

Kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman
bambu, digunakan oleh para penari jatilan.

9

Embong Gombyok

Penutup perut bagian bawah terbuat dari kain.

10

Epek Timang

Pengganti sabuk yang terbuat dari kain.

11

Gulon Ter

Hiasan di sekitar kerah dan pundak.

12

Kace

Kalung.

13

Pecut Samandiman

Pecut yang terbuat dari rotan yang dibalut
perlengkapan dari tokoh Kelono Sewandono.
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14

Praba

Hiasan yang dipakai pada bagian punggung
yang terbuat dari kulit yang dipahat.

15

Sabuk Othok

Ikat pinggang yang terbuat dari kulit dengan
lebar ± 10 cm.

16

Sampur

Hiasan pada epek timang

17

Sandal Kosek

Sandal yang terbuat dari kulit dengan model
seperti sandal jepit.

18

Srempang

Hiasan pada pakaian yang penggunaannya
diletakan di antara pundak dan pinggang.

19

Udheng

Ikat kepala.

20

Ulur

Pengganti kalung yang terbuat dari kain.

21

Usus-usus

Terbuat dari benang katun, pada bagian
tengahnya dipilin dan pada kedua ujungnya
benang dibiarkan terurai.
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Lampiran 3

DAFTAR INFORMAN

NO
1

NAMA
Kasni Guno Pati

UMUR
80 tahun

AGAMA
KETERANGAN
Islam
Warok senior di Kabupaten
Ponorogo

2

Misni

60 tahun

Islam

Ketua paguyuban Reog di
Desa Belang Kecamatan
Bungkal

3

Mesdi

47 tahun

Islam

Mantan pemain musik di
Perkumpulan Reog Taruna
Manggala

4

Seno

32 tahun

Islam

Mantan Pemain Reog yang
berperan sebagai tokoh
Singobarong di Perkumpulan
Reog Taruna Manggala

5

Supriyadi

56 tahun

Islam

Mantan Ketua Paguyuban
Reog Se-Kecamatan Bungkal
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Lampiran 4

FOTO-FOTO
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DAFTAR ISTILAH

N
O
1

NAMA ISTILAH

ARTI

Bara-bara Samir

Penutup pada bagian paha.

2

Baju Kimplung

Baju yang menyerupai kaus singlet yang
hanya berpundak pada bagian sebelah kiri,
terbuat dari kain berwarna merah dengan strip
hitam pada seluruh sisinya.

3

Baju Penadhon

Baju berwarna hitam polos dengan model
tanpa kerah dengan 3 saku dan bagian
bawahnya terdapat sobekan ke arah atas.

4

Baju Wakthung

Baju dengan model kancing di bagian
depantepat di tengah dada, memiliki kancing
besar sebanyak 7 buah dan 2 buah kancing
kecil di bagian leher. Kata wakthung berasal
dari kata krowak dan buthung yang berarti
berlubang di bagian punggung.

5

Binggel

Gelang kaki.

6

Cakep

Gelang tangan.

7

Celana Dingkikan

Celana panjang selutut.

8

Eblek

Kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman
bambu, digunakan oleh para penari jatilan.

9

Embong Gombyok

Penutup perut bagian bawah terbuat dari kain.

10

Epek Timang

Pengganti sabuk yang terbuat dari kain.

11

Gulon Ter

Hiasan di sekitar kerah dan pundak.

12

Kace

Kalung.

13

Pecut Samandiman

Pecut yang terbuat dari rotan yang dibalut
perlengkapan dari tokoh Kelono Sewandono.

14

Praba

Hiasan yang dipakai pada bagian punggung
yang terbuat dari kulit yang dipahat.

15

Sabuk Othok

Ikat pinggang yang terbuat dari kulit dengan
lebar ± 10 cm.

16

Sampur

Hiasan pada epek timang

17

Sandal Kosek

Sandal yang terbuat dari kulit dengan model
seperti sandal jepit.

18

Srempang

Hiasan pada pakaian yang penggunaannya
diletakan di antara pundak dan pinggang.

19

Udheng

Ikat kepala.

20

Ulur

Pengganti kalung yang terbuat dari kain.

21

Usus-usus

Terbuat dari benang katun, pada bagian
tengahnya dipilin dan pada kedua ujungnya
benang dibiarkan terurai.

DAFTAR INFORMAN

NO
1

NAMA
Kasni Guno Pati

UMUR
80 tahun

AGAMA
KETERANGAN
Islam
Warok senior di Kabupaten
Ponorogo

2

Misni

60 tahun

Islam

Ketua paguyuban Reog di
Desa Belang Kecamatan
Bungkal

3

Mesdi

47 tahun

Islam

Mantan pemain musik di
Perkumpulan Reog Taruna
Manggala

4

Seno

32 tahun

Islam

Mantan Pemain Reog yang
berperan sebagai tokoh
Singobarong di Perkumpulan
Reog Taruna Manggala

5

Supriyadi

56 tahun

Islam

Mantan Ketua Paguyuban
Reog Se-Kecamatan Bungkal
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BIOGRAFI
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