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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Suku Osing 

 Dalam bahasa Osing, kata „Osing‟ (dibaca Using) itu sendiri berarti „tidak‟, dan kata „Osing‟ 

ini mewakili keberadaan orang Osing yang ada di Banyuwangi. [1] Jika orang Osing ini ditanya 

mengenai asalnya, kalian orang Bali atau Orang Jawa? maka orang Osing ini akan menjawab 

„Osing‟ yang berarti mereka tidak berasal dari Jawa ataupun Bali. Suku Osing biasa disebut Wong 

Osing, Lare Osing, dan Tiyang Osing yang berarti saya orang Osing. 

 Secara geografis, suku Osing mendiami daerah dalam Kabupaten Banyuwangi. Walaupun 

kehadiran suku-suku lain yang ada di Banyuwangi seperti Jawa, Madura, dan Bugis, tidak 

merubah pandangan umum termasuk orang Osing sendiri bahwa yang disebut sebagai masyarakat 

Banyuwangi ialah masyarakat Osing. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, 

Setiyo Puguh, di Kabupaten Banyuwangi masyarakat Using tersebar di beberapa kecamatan 

seperti Glagah, Giri, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng. [2] 

 

  

  

 

 

  

 

 
Gambar 1.  Peta pembagian wilayah kebudayaan di Jawa Timur 

Sumber :e-journal ITS oleh Evan Permana “Perancangan Film Dokumenter:Tribute to East Java Heritage” 
.2009 

 

 Dari berbagai kecamatan tersebut, kecamatan yang penduduknya yang masih kental 

menganut adat istiadat dan budaya khas sebagai satu suku, ialah desa Kemiren di kecamatan 

Glagah. Desa Kemiren tersebut telah dikenal sebagai desa adat suku Osing yang menjadi tujuan 

utama wisata di Banyuwangi. 

 

 

1.  Irwan Abdullah, dkk .Bahasa Nusantara:Posisi dan Penggunaanya Menjelang Abad ke-21.1999 .hlm 144 

2. Anastasia Murdyastuti,dkk .2013 .Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis 

Democratic Governance .Penelitian Unggulan Universitas Jember 



 
 

1.2 Sejarah Suku Osing 

 1.2.1  Asal-usul terbentuknya „Suku Osing‟ di Jawa 

 Sejarah terbentuknya suku Osing berawal dari akhir kekuasaan Majapahit, dan 

dimulainya perang saudara dan pertumbuhan kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Blambangan 

menjadi bagian dari kerajaan Majapahit sejak awal abad ke-12, sejak tahun 1295 hingga 

tahun 1527. [3] Setelah kejatuhan Majapahit oleh kesultanan Malaka, kerajaan Blambangan 

menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Namun dalam kurun waktu dua abad lebih, antara 

tahun 1546 - 1764, kerajaan Blambangan menjadi sasaran penaklukan kerajaan di sekitarnya. 

[3] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Umpak Songo, situs peninggalan pilar kerajaan Blambangan 

Sumber : http://www.rriinneemm.com/2013/01/umpak-songo-banyuwangi.html 

 

 Perebutan kekuasaan inilah yang berdampak pada terjadinya migrasi penduduk, 

perpindahan ibukota kerajaan dan timbulnya permukiman baru. Mereka mengungsi ke 

berbagai tempat, yaitu ke lereng gunung Bromo (suku Tengger), Bali, Blambangan (suku 

Osing) yang sekarang kita kenal sebagai Banyuwangi.  

 

 1.2.2  Perang terbesar „Suku Osing‟, Puputan Bayu 

 Masyarakat Osing juga memiliki tradisi puputan, seperti halnya masyarakat Bali. 

Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir 

mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah 

menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 M. [4]  

 

 

 

 

3.  Evan Permana .2009 .Perancangan Film Dokumenter:Tribute to East Java Heritage .Skripsi Universitas ITS 

4.  Asep Ruhimat, dkk .Ensiklopedia:Kearifan Lokal Jawa .2011 .hlm 285 

http://www.rriinneemm.com/2013/01/umpak-songo-banyuwangi.html


 
 

 Rakyat Blambangan tampak kurang memperlihatkan kekuatannya pada perang saudara. 

Tetapi di masa penjajahan Belanda, Osing justru menampilkan kegigihannya melawan 

dominasi VOC.  

Perang demi perang terjadi antara rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda. 

Hingga akhirnya memuncak pada perang besar pada tahun 1771-1772 di bawah 

pimpinan Mas Rempeg atau Pangeran Jagapati yang dikenal dengan perang Puputan 

Bayu. Perang ini telah berhasil memporak-porandakan rakyat Blambangan dan hanya 

menyisakan sekitar 8.000 orang (Ali, 1993:20). [5]  

 

Hal ini menunjukkan betapa patriotik dan beraninya rakyat Blambangan pada masa itu. 

Mereka terus melawan berbagai penjajahan dan mempertahankan wilayahnya. Blambangan 

memang tidak pernah lepas dari pendudukan dan penjajahan pihak luar. 

 

Pada tahun 1765 tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang 

untuk mempertahankan wilayahnya (Epp, 1849:247). Anderson (1982:75-76) 

melukiskan bahwa betapa kekejaman Belanda tak bertara sewaktu menguasai 

Blambangan terutama dalam tahun 1767-1781. [6]  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Winarsih Partaningrat Arifin ,Babad Blambangan (Yogyakarta:Bentang ,1995), hlm. 5 

6.  Pajudi Atmosudirjo ,Hukum Adat Orang Tiyang Osing dalam Koentjaraningrat Kebudayaan Jawa .1994 

 

 

 



 
 

BAB II 

WUJUD KEBUDAYAAN SUKU OSING 

 

2.1 Wujud Budaya Idea 

  2.1.1  Agama yang dianut „Suku Osing‟ 

 Sebagian besar masyarakat Osing beragama Islam, dan setengahnya lagi beragama 

Hindhu dan Budha. Penduduk suku Osing ini masih menganut kepercayaan turun temurun 

dahulu sebelum datangnya Islam. Suku Osing merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit 

yang memiliki kepercayaan pada agama Hindhu dan Budha. 

Masyarakat Osing percaya pada para roh leluhur, reinkarnasi, moksa, dan hukum 

karma. Mereka juga percaya kepada roh yang dipuja (danyang) di sebuah tempat 

disebut Punden yang biasanya ada di bawah pohon atau batu besar. [7] 

 

Namun saat ini agama mayoritas masyarakat Osing adalah Islam, hal tersebut akibat 

berkembangnya kerajaan Islam di daerah Pantura (Pantai Utara). 

 2.1.2  Kepercayaan Mistis yang diyakini „Suku Osing‟ 

 Masyarakat Osing masih memegang teguhnya tradisi dan budaya yang erat kaitannya 

dengan hal mistis, ini menimbulkan banyak persepsi negatif bagi masyarakat yang hanya 

mengetahui sebagian saja dari tradisi Osing, terutama karena sebagian besar tradisi 

masyarakat Osing yang memang masih sangat dekat dengan budaya sebelum Islam.  

 Dalam makalahnya mengenai Perancangan film Dokumenter: Tribute to East Java, 

Evan Permana menyebutkan beberapa tradisi masyarakat Osing yang dianggap dekat dengan 

dunia mistis [8] antara lain: 

1. Adanya kepercayaan bahwa orang yang tentang ilmu pelet/Jaran Goyang. Ilmu ini 

digunakan untuk menarik lawan jenis yang kita sukai. Jika orang terkena ilmu ini maka 

orang tersebut tidak akan bisa menolak orang yang menyukainya. Image bahwa jika 

seseorang disukai oleh orang yang berasal dari suku Osing tidak akan bisa menolak lahir 

dari mitos ini. padahal mitos ini hanya berlaku jika orang tersebut sama sama suka.  

 

 

   

 

 

 
7.  Asep Ruhimat, dkk .Ensiklopedia:Kearifan Lokal Jawa .2011 Hal 288 

8.  Evan Permana .Perancangan Film Dokumenter:Tribute to East Java Heritage .2009 .Skripsi Universitas ITS 

 

 



 
 

2. Selametan setiap hari Senin dan Kamis di makam Buyut Cili yang dilakukan oleh orang 

yang akan mempunyai hajat ataupun sehabis melaksanakan suatu acara. 

3. Masa menanam padi dan bercocok tanam yang didasarkan kepada perhitungan dan hari 

baik dan buruk, serta tanda tanda alam yang terbaca. 

4. Tata cara selamatan yang sering kali dilaksanakan setiap hari tertentu dan pada saat tanggal 

tertentu. Frekuensi dari selamatan ini lebih sering daripada daerah lain. 

5. Adanya kepercayaan tentang santet dan ilmu hitam lainnya bila kita dianggap menyakiti 

orang yang berasal dari suku Osing.  

 

 Penggambaran tentang santet dan keterkaitannya dengan suku Osing ini diperparah 

dengan pemberitaan besar besaran oleh media mengenai isu tentang penculikan dan 

pembunuhan yang terjadi di wilayah kabupaten Banyuwangi. 

 

Penduduk suku Osing juga sebagian masih memegang kepercayaan lain seperti 

Saptadharma, yaitu kepercayaan yang kiblat sembahyangnya berada di Timur seperti 

orang Cina. Sistem kepercayaan di suku Osing masih mengandung unsur Animisme, 

Dinamisme, dan Monotheisme.[9]  

  

 Terbukanya suku Osing dalam menerima pengaruh dari luar ini membuat kepercayaan 

mistis dan agama masih bercampur. Suku Osing merupakan suku yang masih menjaga tradisi 

dan kepercayaan dahulu, dan tetap bisa menerima agama Islam yang masuk ke wilayahnya 

saat itu. 

 

2.2 Wujud Budaya Tindakan 

 2.2.1  Bahasa Osing 

 a.  Perkembangan bahasa Osing 

 Suku Osing menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang dinamakan „bahasa Osing‟, 

yang merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa Kuno yang dahulu digunakan pada masa 

kerajaan Majapahit. Bahasa Jawa Kuno ini dipergunakan dalam kesusastraan Jawa-Bali yang 

tulis sejak abad ke-14, dan terus hidup sampai abad ke-20.[10] Namun bahasa Osing 

menggunakan dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa, dengan penekanan pada beberapa 

huruf. Pada perkembangannya saat ini, bahasa Osing semakin lama semakin jarang 

digunakan dan menyusut. 

 

9.    Asep Ruhimat, dkk .Ensiklopedia:Kearifan Lokal Jawa .2011 Hal 288 

10.  Koentjaraningrat ,Kebudayaan Jawa (Jakarta:Balai Pustaka ,1994) 



 
 

Terjadi dimensi perubahan diakibatkan masuknya bahasa Jawa dan Madura dari 

masyarakat pendatang. Hal ini mengakibatkan terjadinya  keanekaragaman bahasa 

dalam masyarakat Banyuwangi, dan muncul masalah mengenai keanekabahasan dan 

masalah sosiolinguistik lainnya. Dimana proses persentuhan bahasa ibu dan bahasa 

pendamping menimbulkan ketumpangtindihan (overlapping), alih kode dan campur 

kode. [11] 

 

 Walau terjadi percampuran bahasa di daerah Banyuwangi, bahasa Osing masih dapat 

ditemukan pada beberapa daerah di kecamatan paling timur di Banyuwangi. Beberapa 

penduduknya masih menggunakan bahasa Osing dalam berinteraksi antar warganya. 

Sedangkan untuk berinteraksi dengan orang luar daerah atau pendatang, mereka tidak lagi 

menggunakan bahasa Osing.  

 b.  Penggunaan bahasa Osing 

 Masyarakat Osing tidak mengenal hierarki ataupun stratifikasi bahasa, tetapi mengenal 

santun bahasa yang digunakan terhadap lawan bicara berdasarkan kategori usia, kekerabatan 

sosial, dan pencerminan rasa hormat pada seseorang. Penggunaan bahasa Osing di 

masyarakat lebih dominan pertama, digunakan dalam rumah tangga sebagai alat komunikasi 

dan interaksi antar anggota rumah tangga. Dalam komunitas Osing, oleh anggotanya bahasa 

Osing digunakan sebagai lambang identitas dan pengembangan seni budaya daerah,  

Sedangkan dalam ranah umum seperti pemerintahan, pendidikan, penyuluhan, politik dan 

lain-lain, bahasa Indonesia digunakan lebih dominan sebagai alat berkomunikasi. Walau pada 

beberapa situasi terjadi proses alih bahasa dan pencampuran dengan bahasa daerah lain. 

 Penutur bahasa Jawa-Osing ini tersebar terutama di wilayah tengah kabupaten 

Banyuwangi, terutama kecamatan-kecamatan sebagai berikut [12] : 

1. Kabat 

2. Rogojampi 

3. Glagah 

4. Kalipuro 

5. Srono 

6. Songgon 

 

7. Cluring 

8. Giri 

9. Sebagian kota Banyuwangi 

10. Gambiran 

11. Singojuruh 

12. Sebagian Genteng 

13. Licin 
  

 

 

 

11.   Irwan Abdullah, dkk .Bahasa Nusantara:Posisi dan Penggunaanya Menjelang Abad ke-21.1999 ,hlm 145 

12.   Evan Permana .Perancangan Film Dokumenter:Tribute to East Java Heritage .2009 .Skripsi Universitas ITS  
 



 
 

 Pada wilayah lainnya merupakan wilayah dengan tutur campuran baik Bahasa Jawa 

ataupun Bahasa Madura. Selain di Banyuwangi, penutur bahasa ini juga dapat dijumpai di 

wilayah kabupaten Jember, terutama di Dusun Krajan Timur, Desa Glundengan, Kecamatan 

Wuluhan, Jember. Namun dialek Osing di wilayah Jember ini telah banyak terpengaruh 

bahasa Jawa dan Madura. 

  

 c.  Ciri-ciri Struktural bahasa Osing 

 Akibat dari pencampuran berbagai bahasa, sekarang ini bahasa Osing memiliki 2 ragam 

bahasa. Yakni ragam biasa atau bahasa Osing dan ragam halus atau bahasa Jawa-Osing 

(orang Osing menyebutnya „besiki‟).[13]  Dalam dialek bahasa Osing, kosakata pada 

bahasanya terdapat penekanan pada huruf, kekhususan atau palatalisasi (pergeseran akibat 

pengaruh bahasa Madura), dan penambahan atau perubahan kata.  

 Dalam buku Irwan Abdullah, Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaanya Menjelang 

Abad ke-21 yang ditulis oleh Edy Buran dan Sodaqah Zainuddin. Berikut beberapa contoh 

kosa kata bahasa osing yang memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa: 

Penekanan 

Jawa Baku Osing Indonesia 

Siji 

Pitu 

sOpO 

Sijai 

Pitau 

sOpO? 

Satu 

Tujuh 

Siapa 

Palatalisasi 

Jawa Baku Osing Indonesia 

Bajul 

AbaN 

Kabeh 

Byajul 

AbyaN 

Kabyeh 

Buaya 

Merah 

Semua 

Penggabungan 

Kata dasar + Akhiran Indonesia 

Sewa + -an 

Waca + -an 

Sewan 

Wacanan 

Sewaan 

Bacaan 

 

Tabel 1  Perbedaan kosa kata bahasa Osing dengan bahasa Jawa 

Sumber : Irwan Abdullah .Bahasa Nusantara:Posisi dan Penggunaanya Menjelang Abad ke-21.1999 ,hlm 

150 

   

  

13.   Irwan Abdullah, dkk .Bahasa Nusantara:Posisi dan Penggunaanya Menjelang Abad ke-21.1999 ,hlm 149 

 



 
 

 2.2.2  Adat dan Tradisi budaya „Suku Osing‟ 

 Di daerah Banyuwangi banyak sekali ditemukan adat dan tradisi yang hingga sekarang 

masih dilakukan. Tradisi dan adat inipun tidak terlepas dari pengaruh kepercayaan mistis 

yang diyakini dan kesenian yang telah diwariskan. Beberapa tradisi pertunjukan dan upacara 

adat suku Osing selalu dipenuhi dengan iringan alat musik, tari, syair, dan lagu. Berikut 

beberapa tradisi pertunjukan dan upacara adat suku Osing di Banyuwangi [14]:  

a.  Tari Gandrung : Pertujukan tari sebagai ucapan syukur atas hasil panen 

b.  Kebo-Keboan : Upacara adat untuk meminta kesuburan hasil panen 

c.  Perang Bangkat  : Upacara adat saat prosesi perkawinan 

d.  Geredhoan  : Tradisi mencari jodoh oleh pemuda-pemudi suku Osing 

e.  Barong Idher Bumi  : Perayaan iring-iringan Barong untuk menolak balak 

f.  Tari Seblang  : Pertunjukan tari untuk menolak balak 

g.  Petik Laut/Larung Sesaji : Upacara adat sedekah laut oleh nelayan dan penduduk di pesisir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  (kanan) Tari Seblang, (kiri) iring-iringan Barong Idher Bumi 

Sumber : (kanan)http://forum-blambangan.blogspot.com/2013/08/tarian-khas-banyuwangi.html  

(kiri)http://banyuwangiapik.blogspot.com/2014/07/tradisi-barong-ider-bumi-desa-kemiren.html 

 

 Dari banyaknya tradisi dan adat di Banyuwangi, tari Gandrung dan Kebo-keboan 

merupakan tradisi awal dan khas Banyuwangi yang masih sering dilaksanakan hingga saat ini 

di beberapa daerah di Banyuwangi oleh suku Osing. 

 

  

 

   

14. Anastasia Murdyastuti,dkk .2013 .Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis 

Democratic Governance .Penelitian Unggulan Universitas Jember 

 

 

http://banyuwangiapik.blogspot.com/2014/07/tradisi-barong-ider-bumi-desa-kemiren.html


 
 

 2.2.2.1  Tari Gandrung 

 Tari Gandrung merupakan kesenian pertunjukan tradisional yang diturunkan oleh nenek 

moyang, dan masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat Banyuwangi. Oleh 

masyarakat Banyuwangi, kata Gandrung diartikan  sebagai terpesonanya masyarakat 

Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan 

bagi masyarakat kota Blambangan. Tari Gandrung dipertunjukkan sebagai wujud rasa syukur 

atas hasil panen yang melimpah. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Tari Gandrung khas Banyuwangi 

Sumber : http://lusithagirlstar21.blogspot.com 

 

 Tari Gandrung memiliki kesamaan dengan beberapa tarian seperti Ketuk Tilu di Jawa 

Barat, Tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, Lengger di wilayah Banyumas 

dan Joged Bumbung di Bali.[15] Tari Gandrung melibatkan seorang wanita penari profesional 

yang menari bersama-sama tamu (terutama 

pria) dengan iringan musik (gamelan). 

Gandrung merupakan seni pertunjukan 

yang disajikan dengan iringan musik khas 

perpaduan budaya Jawa dan Bali. Tarian 

dilakukan dalam bentuk berpasangan 

antara perempuan (penari gandrung) dan 

laki-laki yang dikenal dengan “paju”.[16]  

 

Gambar 5.  Penari perempuan dan laki-laki dalam tari Gandrung 

Sumber : http://forum-blambangan.blogspot.com/2013/08/tarian-khas-banyuwangi.html 

 
   

15.  Latu Farisa .Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo,Muncar,Banyuwangi  .2010 

.Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,Yogyakarta 

16.   Dewi Atma Negara ,Makna Tata Busana Tari Gandrung Banyuwangi ,2011 ,Skripsi Universitas Negeri Malang 

  



 
 

 2.2.2.2  Upacara adat Kebo-Keboan 

 Upacara adat Kebo-keboan merupakan salah satu upacara bersih desa yang ada di Jawa 

Timur, dan dimeriahkan dengan pertunjukan pagelaran seni. Upacara Kebo-keboan ini 

diadakan dengan maksud untuk meminta kesuburan tanah, panen melimpah, dan terhindar 

dari malapetaka baik yang akan menimpa tanaman maupun manusia yang mengerjakannya.  

 Ritual Kebo-keboan digelar setahun sekali pada bulan Muharam atau Suro 

(penanggalan Jawa). Bulan ini diyakini memiliki kekuatan magis. Konon, ritual ini muncul 

sejak abad ke-18.[17] Di Banyuwangi, Kebo-keboan dilestarikan di dua tempat yakni di Desa 

Alasmalang, Kecamatan Singojuruh, dan Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi.[18]  

 Dalam upacara Kebo-keboan terdapat juga beberapa tradisi yang dimasukkan sebagai 

salah satu bagian acara ini, seperti pertunjukkan tari Gandrung dan Seblang sebagai pagelaran 

seni yang mengiringi sebelum ritual utama dilakukan. Dan Idher Bumi yang merupakan ritual 

iring-iringan yang dilakukan sebagai pembuka ritual upacara Kebo-keboan.  

Berikut urutan pelaksanaan upacara adat kebo-keboan [19] : 

1.  Ritual Kebo-Keboan ini diawali dengan visualisasi Dewi Sri ( Dewi Padi ) yang ditandu 

oleh beberapa pengawal dengan pakaian khas. Puluhan laki-laki bertubuh kekar dengan 

dandanan dan bertingkah aneh seperti kerbau dan dihalau oleh para petani yang membawa 

hasil panennya. Prosesi ini disebut sebagai idher bumi ( prosesi mengelilingi kampung dari 

hilir hingga ke hulu kampung ). Arak-arakan diiringi alunan gamelan angklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6  Iring-iringan visualisasi Dewi Sri pembuka ritual Kebo-keboan 

Sumber : http://www.majalah-gempur.com/2012/11/ritual-osing-kebo-keboan-di-banyuwangi.html 

 
   

17.  Asep Ruhimat, dkk .Ensiklopedia: Kearifan Lokal Jawa .2011 Hal 209 

18.  Asep Ruhimat, dkk .Ensiklopedia:Kearifan Lokal Jawa .2011 Hal 300 

19. Anastasia Murdyastuti,dkk .2013 .Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis 

Democratic Governance .Penelitian Unggulan Universitas Jember 

http://www.majalah-gempur.com/2012/11/ritual-osing-kebo-keboan-di-banyuwangi.html


 
 

Iring-iringan berjalan pelan ke arah empat penjuru desa. Di masing-masing arah, ditempatkan 

sesaji simbol tolak-balak. Di belakang gerombolan kerbau, sebuah kereta terbuat dari 

berbagai hasil bumi ikut berjalan pelan. Ini adalah kereta yang ditumpangi Dewi Sri, sebagai 

sosok perempuan cantik yang duduk dikelilingi beberapa petani. Di depannya, empat 

perempuan tua membawa peralatan ke sawah.  

2.  Perjalanan arak-arakan berakhir di pusat kampung. Di tempat ini, Dewi Sri turun dari 

kereta dan memberikan berkah kepada petani. Sosok Dewi keberuntungan ini membagikan 

benih padi. Lagu pujian berkumandang mengagungkan kebesaran dewi kemakmuran ini. 

Selama ritual ini kerbau yang kesurupan berubah jinak. Mereka mendekat dan tunduk pada 

sosok Dewi Sri yang tersenyum ramah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.  Iring-iringan visualisasi Dewi Sri bersama kebo jadi-jadian 

Sumber : http://www.portalkbr.com/galerifoto/nusantara/2931876_4472.html 

3.  Kebo-keboan diakhiri dengan prosesi membajak sawah. Sepasang manusia kerbau 

menarik bajak di tengah sawah berlumpur. Lalu, benih biji padi disebar. Warga langsung 

berebut biji yang baru disebar. Benih itu diyakini memberikan kesuburan.  

4.  Setelah berebut benih, warga berkubang 

bersama. Uniknya, saat penonton mengambil 

bibit padi itu, para "kerbau" mengamuk dan 

terus menyeruduk. Kegiatan ini yang paling 

dinanti warga.  

 

 

Gambar 8.  Berkubang bersama sebagai penutup ritual Kebo-keboan 

 Sumber : http://www.majalah-gempur.com/2012/11/ritual-osing-kebo-keboan-di banyuwangi.html 
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2.3 Wujud Budaya Artefak  

 2.3.1  Busana Tari Gandrung  

 Busana, aksesoris beserta perlengkapan dalam pertunjukan tari Gandrung merupakan 

salah satu poin terpenting yang memberikan kekhasan pada tarian ini, dan dalam busana dan 

perlengkapannya lah yang dapat menarik dan memikat para penontonnya.  

Tata busana dalam seni tradisi berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk 

memperjelas peranan suatu sajian tari selain itu dalam tari tradisi busana tari sering 

mencerminkan identitas (ciri khas) suatu daerah sekaligus menunjukkan dari mana 

tarian tersebut berasal. (Jazuli,1994 :17-19) [20] 

 

 Dalam busana Gandrung, beberapa aksesoris yang memiliki makna dalam kesatuan 

bentuk yaitu terletak pada : Omprog ( ornamen tokoh Antareja, ornamen kaca,dan pilisan), 

Oncer (bendera merah putih), kelat bahu, dan ornamen gajah oling. Dari bagian-bagian 

busana inilah terdapat makna tertentu yang mengandung makna sejarah oleh masyarakat 

Osing dalam perjalanan tari Gandrung.  

a.  Omprog 

 Omprog merupakan penutup kepala seperti mahkota yang digunakan oleh penari 

perempuan, yang divisualisasikan sebagai Dewi Sri. Mahkota ini menggambarkan keagungan 

dan kecantikan dari sang penari. Warnanya yang kuning cerah keemasan memiliki simbol 

keagungan, kekuatan dan kejayaan. (Sanyoto, 2005:38) [20] Dalam Omprog sendiri terdapat 

ornamen-ornamen yang memiliki makna, antara lain : 

1.  Ornamen Antareja  

Antareja memiliki bentuk manusia berbadan ular, melambangkan 

masyarakat Banyuwangi yang kehidupannya tidak terlalu mewah, 

tidak lebih, dan tidak kekurangan serta mempunyai sifat tegar, dan 

tidak boleh serakah. [20]  

2.  Ornamen Kaca 

Ornamen kaca memiliki bentuk seperti pecahan cermin kecil-kecil 

yang ditata rapi di bagian tengah dan sekitar mahkota. Kaca dalam 

Gandrung tersebut dipercaya mempunyai makna sebagai tolak 

balak dan sihir hitam. [20]  

Gambar 9.  Omprog sebagai mahkota para penari Gandrung 

 Sumber : http://love-is-bwi.blogspot.com/ 

 
   

20.  Dewi Atma Negara ,Makna Tata Busana Tari Gandrung Banyuwangi ,2011 ,Skripsi Universitas Negeri Malang , 

hlm 4 

 

 

 

http://love-is-bwi.blogspot.com/


 
 

 

3.  Pilisan 

Pilisan yaitu yang bebentuk setengah lingkaran pada mahkota. Dalam pemasangannya, 

pilis stanles ini sebagai pembatas antara wajah dan omprog. Pilisan mengandung 

makna dalam terdapat suatu batasan-batasan norma yang harus dijaga pada pementasan 

dan di kalangan masyarakat. [20]  

 b.  Oncer 

 Dalam busana Gandrung terdapat 

Oncer atau bendera Merah putih 

berbentuk persegi panjang, yang 

memiliki arti suci dan keberanian. Oncer 

bermakna sebagai alat perjuangan dalam 

perlawanan penjajah sebelum Indonesia 

merdeka dan melambangkan sansaka 

Merah Putih. 

c.  Kelat Bahu 

 Kelat bahu yang berada di kedua 

lengan atas kanan dan kiri sang penari, 

berbentuk seperti hewan kupu-kupu. 

Kelat bahu memiliki arti makna sebagai 

penari malam yang dalam pengertiannya 

menari di malam hari, dan mempunyai 

batas serta norma tertentu ketika pertunjukkan  

dimulai. [21]  

d.  Gajah Oling  

 Gajah oling (dibaca Uling) merupakan ornamen gambar yang terdapat pada kain 

busana utama yang digunakan sang penari, yang berbentuk sulur-sulur tumbuhan. Motif 

Gajah Oling memiliki arti makna penggambaran tumbuhan tersebut sebagai kesuburan pada 

masyarakat Banyuwangi dan tidak akan kekurangan dalam mencari makanan.[21] Motif gajah 

oling ini selain terdapat pada busana Gandrung, terdapat juga pada motif batik khas 

Banyuwangi. 
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Gambar 10.  Tata busana tari Gandrung 
Sumber : 

http://kanal3.wordpress.com/2012/09/21/tata-
busana-tari-gandrung-banyuwangi/ 
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 2.3.2  Produk kerajinan tangan khas Osing 

 Profesi dan mata pencaharian dalam masyarakat Osing yang sebagian besar merupakan 

petani dan nelayan. Selain itu ada juga beberapa mengambil profesi sebagai pedangang dan 

wiraswasta dalam industri kerajinan tangan. Dalam bidang industri kerajinan tangan di 

Banyuwangi ini bisa dibilang masih tradisional, mulai dari proses, teknologi hingga hasil dari 

pembuatannya. Walaupun begitu, beragam kerajinan tangan dari masyarakat ini memiliki 

sebuah kekhasan dari daerahnya. Berikut beberapa kerajinan tangan khas Osing : 

 a.  Motif batik Gajah Oling  

  Motif batik Gajah Oling ini merupakan motif batik khas dari Banyuwangi. Motif ini 

berbentuk sulur-sulur tanaman dan kembang di ujungnya. Motif ini terdapat pada kain batik 

sebagai baju/busana adat, seperti busana tari Gandrung, pakaian adat manten, Seblang, dan 

lain-lain. Selain sebagai motif pada kain, 

Gajah Oling juga terdapat pada ornamen 

pahatan dan ukir kayu di rumah adat Osing.  

  

 

 

 

  

 b.  Tenunan dari serat pisang Abaca 

 Di desa Kemiren kecamatan Glagah, terdapat sebuah kerajinan tangan dari tenunan 

yang dibuat dengan berbahan dasar serat pisang Abaca. Pisang Abaca merupakan tanaman 

asli kepulauan Phillipines dan Mindanao yang memiliki serat tipis tapi sangat kuat. Abaca 

tidak menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi. Karena tidak mudah putus, serat Abaca 

banyak dimanfaatkan untuk bahan baku tali tambang, kerajinan dan mebel. Di Banyuwangi 

sendiri, tenunan dari Abaca ini dijadikan 

sebuah kerajinan yang menarik, seperti 

kap lampu, tirai, taplak meja, dan tatakan 

makan hingga bantalan kursi. 

  

 

 

  

 

Gambar 11.  Motif batik Gajah Oling khas 

Banyuwangi 

Sumber : radekshopbanyuwangi.blogspot.com 

 

Gambar 12. Kap Lampu yang terbuat dari tenun 

serat Abaca  

Sumber : http://arifh.blogdetik.com/inovasi-kap-

lampu-dari-kertas-serat-pisang-abaca/ 
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 c.  Alat musik Angklung 

 Angklung di Banyuwangi ini selain sebagai alat musik pengiring dalam pertunjukkan 

dan upacara adat, juga digunakan dalam mengiringi gerak ani-anian padi.  

Angklung sekarang ini berkembang sangat pesat dan mengalami banyak varian seperti 

Angklung Paglak, Angklung Tetak, Angklung Dwi Laras dan Angklung Blambangan. 

Perbedaan penyebutan ini berdasarkan kelengkapan perangkat musik dan jenis nada 

yang dibawakannya. Namun semua adalah jenis angklung khas Banyuwangi yang hadir 

di tengah masyarakat tani telatah Blambangan ini. [22] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Angklung Paglak : terbuat dari bilah-bilah bambu yang kemudian diatur dalam pangkan 

dengan nada slendro (Jawa). Angklung Paglak dahulu digunakan dalam pesta perayaan 

panen, yang kemudian berkembang hingga menjadi cikal bakal kesenian angklung di 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

22.  Evan Permana .2009 .Perancangan Film Dokumenter:Tribute to East Java Heritage .Skripsi Universitas ITS 

 

Gambar 13. Alat musik Angklung terbuat dari bambu khas Banyuwangi 

Sumber : 

https://www.facebook.com/arif.archica/media_set?set=a.3019795790157.1073741827.1720553500

&type=3 

 

Gambar 14.  Angklung Paglak 
Sumber : http://infobanyuwangi.com/wp-

content/uploads/2014/08/angklung-paglak 
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Paglak adalah gubuk kecil sederhana yang dibangun di sawah atau di dekat pemukiman. 

Paglak dibangun dari bambu dan dibangun sekitar 10 meter di atas tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi bangunan ini sebagai tempat untuk menjaga padi dari burung. Petani biasanya 

menjaga sawah sembari bermain alat musik angklung dalam paglak tersebut. Karena itu, 

seni ini disebut angklung paglak.  

2.  Angklung Dwi Laras : Merupakan hasil pengembangan dari angklung tetak, 

penggabungan komposisi dua nada, yaitu laras pelog dan laras slendro. 

3.  Angklung Blambangan : Angklung Blambangan merupakan improvisasi dari angklung 

caruk. Terdapat instrumen musik termasuk gong dan alat musik Gandrung. 

 

 g.  Peralatan rumah tangga dari anyaman bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 15.  Peralatan rumah tangga yang terbuat dari 

anyaman khas Banyuwangi  

Sumber : http://widya-handicraft.blogspot.com/ 

Gambar 14.  Angklung yang dimainkan diatas Paglak 

Sumber : http://adatusing.blogspot.com/ 

 

 

Peralatan rumah tangga yang 

terbuat dari anyaman bambu, 

seperti tudung saji, wadah makan, 

keranjang, dll ini merupakan 

kerajinan tangan khas 

Banyuwangi.  

Kerajinan anyaman dari bambu 

yang mempunyai motif khas, 

seperti motif batik yang ditambah 

percikan warna merah dan hijau.  
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 2.3.3  Rumah Adat 

 Di Banyuwangi, desa yang masih menggunakan rumah adat ialah Desa Kemiren, 

Kecamatan Glagah dan Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi. Rumah Osing memiliki 

tampilan ruang yang sederhana dan identik dengan rumah kampung. Hal ini berkaitan erat 

dengan struktur sosial pada masyarakat Osing yang mewakili lapisan masyarakat biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Konsep bentuk Rumah Adat Osing 

 Karakteristik rumah Osing terletak pada bentuk dasar rumah tersebut sekaligus dalam 

susunan secara berurutan dari depan ke belakang sesuai dengan susunan ruangnya. Bentuk 

atapnya juga merupakan indikator utama dalam membedakan bentuk dasar rumah Osing. 

Arsitektur rumah Osing dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Tikel Balung, Baresan dan 

Cerocogan. Pola ruanganya sendiri terbagi menjadi 3 susunan ruang, yaitu Bale (ruang 

tamu), Jrumah (kamar) dan Pawon (dapur). Sedangkan bagian luar rumah terdiri dari 

Amper (teras), Ampok (teras samping kanan-kiri). [23]  

 

Konsep ruang pada rumah Osing ini disesuaikan dengan fungsi dan aktivitas keluarga 

didalamnya, sebagai wadah dan sandang pemenuhan 

hidup sehari-hari. Konsep rumah Osing ini 

dipengaruhi oleh penilaian makna kegiatan yang 

dilakukan serta siapa yang menghuni atau melakukan 

kegiatan di ruang tersebut. 

  

 

 

 

 

 
   

23.  Iwan Suprijanto ,2002 ,Rumah Tradisional Osing:Konsep Ruang dan Bentuk ,Skripsi Universitas Kristen Petra 

,hlm 6 

Gambar 16.  Rumah adat Osing di desa 

Kemiren  

Sumber : 

https://gracesusetyo.wordpress.com/2014

/02/08/vintage-home-in-east-java/ 
 

Gambar 17.  Struktur ruang dalam rumah adat suku Osing  
Sumber : e-journal Universitas Kristen Petra  oleh Iwan 

Suprijanto “Rumah Tradisional Osing:Konsep Ruang dan 

Bentuk” .2002 



 
 

 b.  Struktur bangunan pada rumah Osing 

 Struktur utama rumah Osing berupa susunan rangka 4 tiang (saka) kayu dengan sistem 

tanding tanpa paku, tetapi menggunakan paju (pasak pipih). Penutup atap menggunakan 

genteng kampung (sebelumnya 

adalah welitan daun kelapa), dan 

biasanya masih berlantai tanah. 

Dinding samping dan belakang 

serta partisi rumah Osing 

menggunakan anyaman bambu 

(gedheg). 

 

 

 

 

 

 

 c.  Ornamen dan Ragam hias 

 Rumah Osing yang memiliki ornamen biasanya menunjukkan status ekonomi 

pemiliknya lebih baik. Ornamen yang ada banyak terbuat dari pahat dan ukiran kayu, dengan 

bentuk yang geometris dan motif flora. Ornamen dengan motif flora terdiri dari Peciringan 

(bunga matahari), Anggrek, dan Ukel (sulur-suluran) seperti pakis, anggrek atau kangkung. 

Motif geometris antara lain Slimpet (swastika) dan Kawung. [24]  
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Gambar 18.  Struktur bangun rumah adat Osing  

Sumber : e-journal Universitas Kristen Petra  

oleh Iwan Suprijanto “Rumah Tradisional 

Osing:Konsep Ruang dan Bentuk” .2002 

Gambar 19.  Ornamen ragam hias pada rumah adat Osing 

Sumber : e-journal Universitas Kristen Petra  oleh Iwan Suprijanto “Rumah Tradisional Osing:Konsep 

Ruang dan Bentuk” .2002 

 



 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Suku Osing merupakan salah satu dari sekian banyak suku di Jawa Timur yang masih 

menjaga dan melaksanakan tradisi dan adatnya.  Dimana banyak adat dan tradisinya dipengaruhi 

oleh kepercayaan mistis yang hingga kini masih diyakini penduduknya. Kekhasan dan keunikan 

suku Osing ini terdapat pada keberagaman kebudayaannya, berupa pencampuran antara budaya 

Jawa dan budaya Bali.  

 Beragam kebudayaan suku Osing ini yang kemudian dibagi kedalam 3 wujud kebudayaan 

yang saling bergantung. Dimana wujud budaya idea sebagai ideology dan gagasan yang mengatur 

terbentuknya wujud budaya tindakan, dan wujud budaya artefak sebagai alat wujud budaya 

tindakan. 

 

3.2 Saran 

 Melalui makalah ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan para pembaca 

mengenai suku Osing, baik itu sejarah, tradisi, serta budaya yang dimiliki masyarakatnya. Penulis 

menyarankan diadakannya penelitian lebih dalam mengenai keberagaman budaya suku Osing ini. 

Menurut penulis perlu adanya penelitian lebih dalam bidang estetika seni dan antropologis 

mengenai suku Osing ini. Dimana diharapkan akan dat mengatasi masalah mengenai benturan 

tradisional dengan pesatnya arus globalisasi sekarang ini.  
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