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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Silahkan perkenalkan diri Anda. 

2. Sudah berapa lama menjadi penari? 

3. Selain menjadi penari, apakah ada pekerjaan lainnya? 

4. Sejarah Lengger itu sebenarnya bagaimana? 

5. Di dalam Lengger sendiri muncul bermacam-macam simbol yang 

sudah lama ada. Apa saja simbol-simbol di dalam Tari Lengger? 

6. Mengapa di dalam Lengger ada kesurupan? 

7. Bagaimana proses terjadinya kesurupan? 

8. Apa saja yang dialami selama kesurupan berlangsung? 

9. Mengapa masih melanjutkan tradisi kesurupan di dalam Tari 

Lengger? 

10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penari Lengger? 
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Pertanyaan Jawaban Tema yang diungkap 

Monggo pak 

memperkenalkan diri 

dulu. 

Ya baik, nama saya Pak Tris. Aslinya ya Wonosobo ini.  

Silahkan pak 

diceritakan kesenian 

lengger ini. 

Sudah masuk (mempertanyakan rekaman)?  

Ya sudah pak. Ehem. Saya akan menceritakan tentang, e... seni budaya di Wonosobo. Seni budaya 

di Wonosobo itu sebenarnya sudah merupakan sejarah. Sejarah, e... setelah Hindu. 

Nha, setelah Hindu, ini singkat saja, setelah Hindu terus masuk Islam. Nha setelah 

masuk Islam baru itu ada sejarah, e... seni budaya di Wonosobo, yaitu Lengger. Pada 

awalnya itu bukan lengger. Tayub. Tayub. Tayub itu tembung dari Islam itu 

Toyyibah. Toyyibah, Islam itu. Lha itu Tayub. Di jawakake njuk jadi Tayub. Tapi 

setelah Islam masuk, Tayub itu diganti Lengger karena Tayub itu e... dilihat dari 

kacamata Islam itu sangat tabu. Sangat kurang sopan. Dianggap, e... apa namanya... 

e namanya... karena bukan muhrimnya, tapi ternyata cara berbudaya itu, apa, eh... 

cara budaya itu seronok. Jadi setelah Islam masuk terus diganti Lengger. Nha 

Lengger itu tembung seko elingo yo ngger. Supaya ingatlah ya ngger. Ngger itu 

anak-anak. Ingatlah anak-anak. Ingat, jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang sifatnya negatif. Gitu. Terus diganti. Makanya Lengger pada waktu itu 

dibuatkan jamang atau mahkota. Bahasanya itu mahkota. Kalo basa jawane Jamang. 

Itu mahkota itu sebagai simbol seorang wanita kalau sudah dikasih mahkota itu 

sudah menjadi raja. Ratu. Nha kalo ratu di namanya ratu di mana ini, e di kota itu 

ya, bupati. Dia seorang bupati. Tapi kalo ratu rumah tangga yaitu ibu rumah tangga. 

Jadi tidak diperlakukan seperti, kasar e seperti pelacur lah. Makanya diangkat sama, 

diangkat e... wanita itu diangkat derajatnya sama wali itu. Nha itu yang membuat 

wali itu. Wali tapi wali di Wonosobo yang namanya Eyang Walik, yang 

mengangkat. 
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Bukan Sunan Kalijaga? Bukan. Kalo Sunan Kalijaga itu gurunya. Gurunya Walik. Nha itu Walik itu. Walik 

itu lahir di Dataran Tinggi Dieng. Nha pada lahirnya Eyang Walik itu kebetulan pas 

bersamaan dengan, e... gempa bumi meledaknya Kawah Candradimuka pada waktu 

itu. Nha dia lahir. Sampai lahir, karena Kawah Candradimuka mengeluarkan gas 
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beracun, banyak masyarakat di sana habis, mati semua. Nha hanya seorang pertapa 
yang namanya Eyang Kaladete lah yang masih hidup karena ia tinggal di dalam gua. 

Namanya Gua Semar. Ada di Dieng ya. Nha di Gua Semar dia merasakan bahwa 

ada, ada, apa namanya, ada gempa. Terus dia mencari orang-orang yang masih 

hidup, e... ditolong sama dia. Tapi ternyata ada seorang, e... balita kecil yang masih 

hidup ditolong sama dia. Nah itulah yang namanya Eyang Walik itu. Tapi cerita ini 

saya kira terlalu panjang. Ini cerita Wonosobo itu kalau diceritakan mungkin 

semalam. Ini saya ambil saja, sedikit anu, yang singkat saja. Nha terus setelah 

lengger di... la, le... ledhek atau tayub diganti lengger, lha di situlah lengger ini 

semua falsafahnya itu semua diganti dengan falsafah Islam. Dengan tuntunan Islam. 

Makanya seperti Ayak-Ayak, itu sebenarnya ayat-ayat. Itu gendhing Ayak-Ayak itu. 

Gendhing Ayak-Ayak, sebenarnya itu hanya kata-kata orang Jawa saja, agar orang 

itu biar cepat bisa mau mengikuti jejak Islam. Ayak-Ayak. Padahal itu untuk 

membuka ayat. Nha ayat itu dari, dari orang membuka ayat sampai Iye-Iye, mati. 

Mayit. Makanya ada gendhing sebanyak dua puluh gendhing. Gendhing Ayak-Ayak 

sampai gendhing Iye-Iye. Itu Ayak-Ayak sampai Iye-Iye itu ada dua puluh ambil 

dari e... apa, ha na ca ra ka da ta sa wa la pa dha ja ya  

nya ma ga ba tha nga. Iya to, ma ga ba tha nga ke padha dadi bathang, podho mati. 

Ya to. Tapi dari awalnya ha na ca ra ka. Ha na ca ra ka itu maksudnya ana utusan. 

Diutus, hidup kita itu diutus, untuk menjadi orang yang bagaimana. Yang jelas Allah 

kan, kita hidup diutus menjadi orang baik. Nha itu saja. Ehem, makanya gendhing 

Ayak-Ayak sampe Iye-Iye ini merupakan suatu karakter manusia sejagad. Makanya 

ada dua puluh gendhing, macem-macem. Itu merupakan suatu karakter ulah 

manusia, ada yang jelek, ada yang baik. Ada yang bijaksana, ada yang seorang 

pemimpin. Macem-macem itu dua puluh gendhing itu. Itu semua gendhing itu 

sangat bermakna sekali. Sehingga kalau gendhing itu dilantunkan, dibunyikan, 

gendhing itu akan membawa mistis. Gitu lho. Mistis, membawa mistis. Itu 

gendhing-gendhing seperti Ilir-ilir, itu kan mistis itu. Lir ilir lir ilir tandur e wong 

sumilir(bernyanyi). Itu mistis itu. Itu yang buat itu para sunan itu. A, termasuk ada 

apa namanya, gendhing Gundhul-Gundhul Pacul, itu sunan. Jadi dulu itu sudah, 

boleh dikatakan dulu itu semua sudah direkam dulu sampai sekarang terjadilah, e... 

apa, e... terjadilah suatu kejadian yang nyata. Umpamanya kayak gendhing 
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Gundhul-Gundhul Pacul. Gundhul gundhul pacul, cul. Gembelengan. Nyunggi 
nyunggi wakul, kul. Gembelengan. Wakul nglimpang segane dadi 

sakratan(bernyanyi). Ini sebenarnya e, gendhing ini gendhing-gendhing yang 

harusnya pejabat yang harus bisa mendengarkan ini. Karena gundhul pacul itu, 

gundhul kan kepala, seorang pimpinan. Pacul itu adalah apa, derajat, pangkat. Pacul 

itu adalah pekerjaan. Gundhul-gundhul Pacul, seorang kepala yang punya jabatan. 

Iya to? Nah, gundhul-gundhul pacul, cul, gembelengan(bernyanyi), lha ini kalo 

menjadi seorang pemimpin, gembelengan, ini saya kira kok ibaratnya sekarang kita 

salah pilih. Iya to? Ya salah pilih, gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul. Wakul ini 

adalah ibarat kata amanat rakyat. Ha nek kita sebagai pimpinan, nyunggi wakul, 

nyunggi amanah rakyat itu kok gembelengan, ya ini wutah. Jadinya, akhirnya semua 

itu berantakan. Ini falsafah. Nha sekarang kembali lagi ke lengger. Lengger. Dari 

awal itu Ayak-Ayak sampai Iye-Iye, itu yang pakem itu. Tapi nek sekarang kan 

sudah macem-macem sekarang, karena seni itu tidak hanya di Wonosobo itu kan 

sudah di pelosok-pelosok banyak sekali. Lha ini, dari dua puluh gendhing ini, saya 

amati ya, yang saya tahu saja ya, dari Ayak-Ayak, Babadana, Sulasih Sulandono, 

Jangkrik Genggong, Kebo Giro, Sontoloyo termasuk Santa Lion itu, Santa Lion, 

terus Melik-Melik, Sumyar-Sumyar, wuh banyak sekali itu. Kalo saya anu, ada dua 

puluh lebih, tapi yang dipake cuma dua puluh. Nha sekarang ambil saja sejarah dari 

gendhing Sontoloyo. Ya? Ini saya ambil dari Sontoloyo saja. Sontoloyo itu 

sebenarnya itu sejarah... Negara Indonesia. Pada waktu Negara Indonesia dimasuki 

Belanda, dijajah itu tahun berapa saya ndak ingat, itu pertama itu yang disuruh 

masuk ke tanah Indonesia itu yang namanya Jenderal Santa Lion. Nha Jenderal 

Santa Lion itu masuk ke sini e.. tujuannya untuk njajah Indonesia, tapi ternyata di 

sini, dia, e apa namanya, jatuh cinta sama wanita yang cantik di tanah Jawa, yang 

namanya Siripithi. Nha Siripithi ini, putri yang namanya Siripithi ini terus dipinang 

sama dia, akhirnya punya anak, juga perempuan. Akhirnya si Santa Lion itu karena 

punya anak dan punya istri di sini, kenapa saya harus, apa namanya, njajah orang 

Indonesia, lagi saya sendiri sekarang saya punya anak di Indonesia dan punya istri. 

Anak dan istri harus saya lindungi, kenapa saya harus tidak melindungi orang 

Indonesia juga. Akhirnya dia terus menjadi bangsa Indonesia. Dia tidak mau 

menjadi seorang penjajah. Dia malah ikut bala tentara yang ada di Indonesia. Nha 
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begitu. Akhirnya para budayawan, para seniman maupun para... apa, e... pujangga, 
itu menciptakan sebuah topeng yang berkarakter Belanda. Makanya pake pet itu, 

brengosen, gagah, itu terus namanya gendhing Sontoloyo. Nha Sontoloyo itu Santa 

Lion. Karena orang Jawa menjadi sontoloyo. Sontoloyo itu gendhingnya begini Ala 

Sontoloyo, angon babak ilang loro. Sing kuning, kuning ra patio. Sing kuning duwek 

e sopo.  

Nha ini, nha itu, itu menjelaskan Sontoloyo itu pada waktu itu sampai sekarang ini 

yang kehilangan sejarah itu, sejarah apa yang sudah hilang. Bukan hilang, tapi 

sejarah ini kalah. Sejarah apa? Ya sejarah Belanda dan sejarah Jepang pada saat 

Indonesia dijajah. Belanda tiga ratus lima puluh tahun, dijajah Jepang cuma... 

 Sejarah Tari Lengger 
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Tiga tahun setengah.. Tiga tahun setengah ya. Nha itu. Itulah sejarah yang hilang itu ya itu. Hilang semua. 

Nha... pada waktu itu dijajah berapa tahun, tiga ratus lima puluh lebih sampai empat 

ratus tahun, tapi sekarang hilang. Makanya Ala Sontoloyo, angon babak... dudu 

bebek... orang yang ngga’ ngerti ndarani(Jawa:dikira) bebek. Bebek ilang loro. 

Angon babak. Babak itu sejarah. Babad. Angon babak ilang loro. Yang hilang itu ya 

itu, Belanda dan Jepang. Sing kuning, kuning ra patio. Sing kuning ra patio itu ya 

orang jawa. Kuning ngga’, hitam ngga’, seperti saya ini. Sing kuning duwekke sopo, 

ya duwekke wong jowo to, hahaha... Ini falsafah semuanya. Ini kalo Sontoloyo ya.  

Terus ada gendhing lagi, namanya gendhing Babadana. Babadana pangeran ing sun 
dulatono, ya Allah, Allah. Ini pengembangan agama Islam. Babadana. Babadana itu 

maksudnya mbabati, babadana atine tapi. Ati yang jelek-jelek itu dibabat, 

dibersihkan. Babadana pangeran ing sun dulatono. Ing sun ini saya. Babadana, 

Babadana pangeran, ya Allah, ing sun dulatono, tolonglah diperhatikan saya. Jadi 

kita itu minta supaya diperhatikan oleh Allah. Tapi pada waktu jaman itu, orang-

orang jaman dulu belum masuk Islam. Hanya dia bisa nembang, tapi tidak tahu apa 

maknanya ini. Lha ini agama Islam masuknya seperti itu, melewati budaya. Apakah 

ndak baik? Budaya kita itu membawa Islam dengan sangat baik kok, tidak pakai 

perang. Di mana ada sejarah di Indonesia, yang di sini sudah ada agama jawa, 

agama hindu, agama budha, tapi Islam masuk dengan perang? Tidak ada kan. Jadi 

para luhur jaman dulu, para mbah-mbah kita membawa kita untuk berbudaya dan 

beragama ini sangat halus sekali. Diajak dengan cara yang sangat santun. Apa ngga? 
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Coba, yang tadinya Tayub, diganti dengan Lengger. Lebih halus lagi. Gendhingnya 
membawa falsafah-falsafah agama. Itu tidak hanya Islam. Itu agama apapun 

dirangkum, dijadikan satu. Di situlah diolah menjadi gendhing. Gitu lho. Nha 

gendhing ini terus dilantunkan. Makanya lantunan gendhing-gendhing ini sangat 

peka sekali untuk kita dengar. Bagi orang-orang pribumi yang suka dan peka dengan 

lagu itu, ketika mendengarnya dia bisa kerasukan. Karena itu yang membuat itu para 

roh-roh, para orang-orang jaman dulu. Luhur itu masih ada terus. Kalau kita 

meninggalkan luhur, lha gimana, lha wong itu leluhur. Luhur kan leluhur. Presiden 

Soekarno leluhur kita, ya to? Para wali songo leluhur kita. Masih semua itu, masih 

ngayomi kita terus, gitu. Eyang Walik, Kolodete yang ada di sini, sesembahan wong 

Wonosobo, itu leluhur kita. Eyang Walik, Kolodete, Mekukuhan, Jukilawarawar, 

Eyang Karim, Eyang Melik, banyak sekali leluhur kita ini. 
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 Gamelan sebagai media 

kesurupan 

 Kesan mistik subyek 
terhadap suatu obyek 

 

 Peran leluhur 

 Kepercayaan adanya 

makhluk halus 

Lha kalo cerita 

gendhing yang lain ada 

ngga’ pak? 

Ada lagi. Ni saya contohkan gendhing Melik-Melik. Itu melik, melik, ono kopi 

lintang. Tanggal pat belas e padhang e bulan. Itu kalo njengengan taktudhuhi, tu 

Melik-Melik whoaaa... serem rupane. Wujud e itu serem, tapi wajahnya putih. 

Serem. Nha, Melik-Melik ini apa maksudnya? Harus kita onceki. Melik, melik ono 

kopi lintang. Melik, melik itu maksudnya ‘melek’. Melek, melek ono kopi lintang. 

Kopi itu ghoib. Lintang itu adalah simbol apa? Bintang itu lambang Ke-Tuhan-an. 

Kita itu kon melek, itu ada Gusti Allah. Kita itu kon sadar, melek kae ono Gusti 

Allah. Tanggal pat belas e. Empat belas itu satu sama empat kan? Nek Islam 

Syahadat itu satu. Papat kiblat e di mana. Menyembahnya orang itu kan kiblat. Kalo 

Ka’bah di sini, kita di sini, yo menyembah e madhep ngetan. Kan kiblat empat. Itu 

Islam. Tapi kalo untuk agama seluruhnya, itu papat limo pancer. Papat limo pancer 

itu ateges e kita ini sebagai pancer e. Papat ini kita ada pendampingnya, ada empat. 

Jangan dianggap kita ini sendiri di hidup ini. Ada empat penjuru yang mendampingi 

kita. Jadi di antara kita ini ada pendamping di antara hitam dan putih. Jadi di hidup 

ini ada hitam dan putih. Tidak bisa kita putih thok itu ndak bisa. Ya to. Kita itu 

selalu hitam dan putih. Nha kalo satu ditambah empat kan lima. Kui artine limo 

wektu, nak Islam lho. Kon nglakoni limo wektu. Padhang bulan, nha orang semua 

apa saja, orang yang mau mendekat kepada yang Maha Kuasa, selalu sujud 

padaNya, pasti akan diberi terang hidupnya, di dunia dan di akhirat. Makanya 

padhang bulan. Artinya jadi melek, melek, kae ono Gusti Allah. Sembahyang o 

dengan agamamu. Kowe nek gelem sembahyang, cepak karo Gusti Allah, kowe 

bakal padhang ndonyane, padhang akhirat e. Iki nek dionceki. Tapi nek ngga’ tau 
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ya ngasal wae, sing penting njoged e thok. Jadi kita melihat, tapi ternyata itu 
falsafahnya tinggi sekali. 

Ada lagi, gendhing kok namanya Wailul. Wailul itu di Qur’an itu. Wailul likuli 

humazah, itu Qur’an. Menyuruh manusia itu, dimarahi sama Allah. Maksudnya 

Allah itu murka. Wailul likuli humazah, itu keras itu. Nha e... dengan ayat itu, cara 

jawane lho ya... Wailul wailul warune doyong. Kawruh e doyong nang ndi. Ni 

matane kita ini menghadap ke mana, itu lho maksudnya. Kalo kita pikiran e mata 

kita menghadap ke ngetan, ya ini setan thok. Yang memandu itu setan. Otomatis 

orang itu pasti menjalankan perbuatan-perbuatan yang negatif. Wailul wailul warune 

doyong. Kawruh e doyong ngidul. Lha ki wong kok doyong e ngidul terus, berarti 

dia yang dicari adalah pesugihan Segara Kidul, sing digoleki thuyul, hahaha... ya to, 

yang dicari sugih, hanya itu pandangan e. Wailul wailul warune doyong. Doyong, 

doyong ngulon, dicegat bocah angon. Wong sing angon ki wong sing apik, orang 

yang sabar, orang yang santun. Pemomong kan. Lha orang yang doyong e ngulon itu 

orang yang suka sujud, yang suka menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Itu 

simbolnya seperti itu. Terus wailul wailul warune doyong. Doyong, doyong ngalor... 

ndak ada yang berani menyebut itu. Ndak ada. Lengger mana, lenggeran mana, seni 

budaya mana yang berani. Lengger di mana saja ndak ada yang berani. Karena apa? 

Karena mati. Itu lho. Itu falsafahnya sangat tajam sekali. Jadi itu semua untuk 

mengingatkan kita. Jadi yang namanya mengingatkan manusia itu tidak hanya para... 

para... apa namanya... kitab. Tapi gendhing lantunan itu juga untuk mengingatkan 

sebetulnya. Mengingatkan semua. Ndak ada yang ndak mengingatkan. Makanya ada 

yang bilang “ah ndelok wong emblek-emblekan koyo ndelok wong edan”. Kan ada 

seni kuda lumping “Wong tuwo-tuwo naik kuda lumping, gila itu”. Ya kalo 

pandangan saya itu ndak gila. Karena dia itu sedang menarikan sebuah tari tradisi. 

Sedang menarikan sejarah. Mana ada pahlawan jaman dulu seperti Diponegoro, 

Teuku Cik Ditiro naik Honda? Kan mereka naik kuda semua. Makanya seni budaya 

yang naik kuda ini, njathil, emblek kalo di Wonosobo ini, mengingatkan kita agar 

kita tidak lupa dengan sejarah.  
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Lha kalo gitu bisa 

kesurupan gimana 

ceritanya? 

Nha mendhem ini. Begini, karena mendengar lantunan –lantunan gendhing ini, 

masuk dibawa oleh luhur-luhur yang menciptakan, nha dia itu masuk. Akhirnya dia 

tidak sadarkan diri sehingga mendhem. Lha terus kenapa berani makan kaca? 

Karena orang jaman dulu tidak ada yang seperti jaman sekarang. Nek sekarang 

sedino rak mangan ping telu we kurang. Tetapi orang jaman dulu, empat puluh hari 

ngga’ makan mungkin ngga apa-apa. Itu hebat-hebat orang jaman dulu. Sunan 

Kalijaga saja dulu bertapa seratus delapan puluh hari. Apa ada yang kuat? Ndak 

makan ndak minum itu. Nha itulah orang-orang luhur jaman dulu yang kuat prihatin 

e yang masih mengayomi kita. Jadi budaya yang diciptakan oleh orang-orang dulu 

itu masih terus ada hubungannya dengan kita, dengan seni-seni tradisi.  
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Jadi nek wong mendhem.... (tiba-tiba ada orang yang mengajak bicara) Nek 
mendhem barang itu, bisa makan beling, makan mawa itu karena ada kekuatan dari 

luhur. Ada kekuatan yang lebih itu. Jadi punya kekuatan di luar batas. Jadi ndak 

mual lagi. Carane jadi ndak gumun lagi. Itu sudah di luar batas kemampuannya, 

karena ada roh-roh yang memberi kekuatan dia. Roh-roh dulu orang yang hebat-

hebat. Tapi kalo orang sekarang ndak beranilah makan seperti itu. Lidah diiris-iris, 

ditusuk paku. Makan gelas, minum jarang, ada itu. Air mendidih itu langsung 

diminum.  

Jadi jangan salah paham lah dengan seni budaya Wonosobo. Ya walaupun ini hanya 

seni budaya Lengger, tapi maknanya sangat tinggi sekali, sangat hebat. Kalau kita 

gali, sangat hebat sekali. Itu lantunan gendhing-gendhingnya itu semua tuntunan. 

Tuntunan itu tidak hanya Qur’an, tidak hanya kitab-kitab yang lain. Tapi lenggeran 

pun, falsafah gendhingnya itu tuntunan semua. 
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Kalo sejarah 

lenggernya sendiri itu 

gimana si pak? 

Sejarah lengger itu tidak bisa lepas dari sejarah Wonosobo. Sejarah Wonosobo itu 

ya dulunya ya, hutan ini. Hutan yang, yang masih angker, belum ada... ada 

pedukuhan-pedukuhan tapi masih hutan semua. Nha Eyang Walik itulah yang 

menjadi sosok seorang tokoh karena dia itu dibawa ke Demak Bintoro, setelah 

dicukur gembelnya, gitu. Nha ini, ada cerita anak gembel itu di Wonosobo kan? 

Yang lain ndak ada. Nha anak gembel itu aslinya dari Dieng. Eyang Kolodete itu 

seorang sesepuh, Ki Ageng Kolodete itu seorang pertapa, bukan seorang, apa 

namanya, seorang agamis gitu bukan. Dia seorang pertama. Nha dialah yang 

menemukan anak yang bernama Walik. Kenapa kok dinamakan Walik? Pada waktu 

dia dilahirkan dan diambil, setelah diambil hilang, diambil, dimakan yang namanya 

Gajah Singo Barong. Nha Gajah Singo Barong itu siapa? Itu adalah penjelmaan 

Trimurti. Gajah, Singo, Barong. Nha, Trimurti kan tiga; Brahma, Syiwa, Wisnu. Ini 

Gajah, Singo, Barong. Ini Brahma, Syiwa dan Wisnu menjelma menjadi Gajah 

Singo Barong. Nha Gajah Singo Barong ini, soalnya kalau menjelma Trimurti akan 

mengambil anak itu, menelan anak itu tidak bisa karena mereka dewa. Ini Trimurti 

menjelma menjadi Singo Barong. Menjadi binatang yang buas yang bisa memakan 

anak. Tapi dimakan bukan karena lapar. Dimakan agar anak itu dia sedang dalam 

proses. Diproses oleh Tuhan, diproses oleh Yang Kuasa, dimasukkan di dalam perut. 

Nha setelah di dalam perut, dikeluarkan lagi jadilah yang namanya Eyang Walik. 
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Nha Eyang Walik itu gembel rambut e. Makanya sampai sekarang Wonosobo masih 
ada banyak anak gembel, terutama di Dieng kan. Itu, itu, sejarah itu sebagai apa, 

titis. Terus anak gembel ini dimong(Jawa:dirawat) sama Eyang Kolodete terus 

dicukur. “Walik kamu saya cukur, karena saya mendapatkan perintah bahwa kamu 

supaya e... masuk ke pondok pesantren di Demak Bintoro. Kamu akan menjadi 

orang yang lebih hebat lagi, dengan ilmu yang paling baik”. Terus Walik bilang “Ya 

saya mau. Tapi saya mintak diadakan seni budaya, namanya tayub”. Makanya 

Tayub sejak dulu itu ada. Setelah Tayuban, terus Walik... uhuk... gembelnya dicukur 

sama Kolodete. Ha Kolodete itu mencukur gembelnya sambil bicara. Sabdo. Sambil 

bersabda “Mbesok nek ono rejahing jaman, nek isih ono bocah gembel yo kui 

momonganku. Nek arep dicukur njaluk opo wae kudu dituruti”. Sampai sekarang. 

Ada, sampai sekarang. Terus si Walik setelah dicukur gembel dibawa ke Demak 

Bintoro. Di sana diserahkan. Yang menerima Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga 

diserahkan lagi sama gurunya yang namanya Eyang Karim. Walik digulowentah 

terus di... apa namanya... digembleng di situ dengan agama Islam. Gedhe, gedhe 

gedhe. Sudah gedhe, sudah dewasa, lalu dia menjadi seorang wali, namanya Walik. 

Wali, Walik. Walik. Terus setelah besar disuruh pulang ke rumahnya Wonosobo, di 

Dieng. “Sudah sana, kamu sudah menjadi orang hebat, ilmunya sudah tinggi, ini 

ilmu kamu disebar di sana”. Ilmu Islam. “Tapi hati-hati, karena di sana, di Dieng, 

agamanya Hindu. Kamu mbawa agama Islam”. Bagaimana jangan sampai benturan 

agama Hindu dan Islam? Akhirnya si Walik ndak berani naik ke Dieng. Tidak 

diperbolehkan naik sama gurunya. “Kamu jangan naik dulu ke sana. Carilah 

sekitarnya dulu”, mencari orang-orang di sekitarnya dulu, untuk diajari agama islam. 

Itu di Wonosobo. Tepatnya di mana, pada waktu itu dia bubak alas yaitu di yang 

sekarang dijadikan kabupaten. Itu kabupaten dulu pertama dibubak sama Walik. Nha 

setelah dibubak dia mendirikan padhepokan Islam. Nha caranya bagaimana supaya 

mengajak kawula-kawula yang ada di sekitar sini, untuk mengajak ke agama Islam, 

karena orangnya masih animisme atau dinamisme kan. Kan sulit, bagaimana 

caranya. Tapi Eyang Karim ngasih tau. “Kamu harus jeli. Kamu kan muridnya 

Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam itu pake apa, pake 

budaya. Pake wayang. Nha sekarang apa di sini budayanya. Di sini budayanya 

adalah Ledhek. Yaudah kita yo mengadakan Ledhekan”. Tayub itu lho. Tayub dan 
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Ledhek itu sama. Nha mereka terus mengadakan Tayuban terus bawa orang banyak, 
rame. Nha Tayub itulah setelah rame, sedikit demi sedikit orang itu dimasuki nafas-

nafas Islam tetapi lewat lantunan-lantunan itu. Njur si Tayub itu terus diganti dengan 

Lengger, gitu lho. Adanya Lengger itu ya gitu sejarahnya. Diganti Lengger. 

Makanya elingo yo ngger. Gitu lho. Jangan seperti Tayub. Nek Tayub itu baik, tapi 

itu kurang baik. Yang lebih baik ini kalo sudah diganti namanya Lengger, elingo yo 

ngger. Nha setelah Lenggeran itu rame, diambil falsafahnya itu ada Ayak-Ayak 

sampai Iye-Iye. Ada Melik-Melik, Jangkrik Genggong, Sumyar-Sumyar, itu falsafah 

semua. Nek takonceki panjang sekali itu. Nanti ndak rampung-rampung. Saya bisa 

semua itu ngonceki. Tapi mungkin ya, waktunya ya...  

Terus orang-orang itu ora kroso masuk Islam. Umpanya ono gendhing ini ya, ada 

gendhing yang membawa nama Allah, Kebo Giro. Sore, lek e ono Kebo Giro. 

Angger kangmas, siti, sigung, kayu malang mujur gunung. Elo elo, elo yaelola. Nha 

ini, Elo elo, kae Gusti Allah, ya to? Ndak tau dia itu, dibawa ke sana ndak tau. Lha 

padahal Kebo Giro ini, wah ini bagus sekali. Karena Kebo Giro itu kalo dipandang, 

kalo dipandang dalam gerakannya, penarinya itu pake topeng kebo. Kebo yang 

beringas, kebo yang serem rupanya. Tapi ternyata dalam gendhingnya itu, wuh 

sangat bagus sekali. Karena itu untuk meluruskan seorang, a... wanita dan laki-laki 

yang sudah kasmaran, sudah berasmara, sudah menjadi suami istri, dia mencari 

kehidupan bareng. Dengan, dan dia itu dikendalikan oleh agama. Makanya sore lek 

e ono Kebo Giro itu kebo sing dibagi loro. Angger kangmas itu putra putri. Siti 

sigung ini tanah. Siti kang agung. Kayu malang lukune. Kebo loro, ada lukune. 

Kayu malang itu lukune. Kayu malang mujur gunung. Pak tani yen wis numpak luku 

sambil bawa pecut “wes, wes wes. Minggir minggir minggir”(memperagakan). Ini 

dilambangkan agama. Lha Kebo Giro itu adalah seorang jejodhoan yang harus 

mengikuti jejak agama, ya to? Hidup bersama, mencari nafkah bersama, tapi harus 

patuh dengan agama, itu Kebo Giro. Po rak apik banget kui? Elo elo, kae Gusti 

Allah. Hayo coba.  
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 Peran Agama Islam 

Terus kenapa to pak 

kok harus pake topeng?  

Nah makanya begini. Karena pada waktu itu, pada waktu masih... budaya itu 

masih... seninya itu masih Ledhek atau Tayub, itu kan lakinya ndak make topeng. 

Jadi sudah... kalo sudah putrinya sudah nari, lakinya nari, karena saking nikmatnya, 

lepas dari kontrol, putrinya dipeluk dan diciumi. Terus nanti ngasihnya uang 
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dikasihkan di tempat teteknya. Terus kadang-kadang kalo bisa diajak untuk bermain 
zinah. Yang main lakinya minum dulu. Arak jaman dulu. Itu Tayub. Jadi sangat 

arogan. Makanya dengan adanya sekarang Lengger ini terus ditata. Ditata sing 

guyub, ojo koyo ngono. Eling yo ngger. Makanya para wali, para ulama membuat 

topeng. Agar topeng ini untuk batas antara laki-laki dan perempuan. Tidak 

mencium. Karena kalau mencium bukan muhrimnya kan, agama Islam, agama 

apapun kan ngga’ boleh. Boleh ngga’? Agama apa yang boleh? Hehehe, ya to? Jadi 

itulah, agama semua saja itu mewakili. Jadi seni budaya itu mewakili semua saja, 

tidak hanya Islam. Karena agama semua, pernikahan ya pernikahan. Sebelum 

pernikahan ya harus ada batasnya. Makanya kalo sudah nikah ya silahkan, tapi kalo 

belum ya jangan. Makanya seni Lengger ini merupakan suatu arti seorang 

perempuan dan seorang pria ini saling mencintai. Saling mencintai tapi yang ada 

batasnya, sebelum dinikahkan. Jadi ini etika sekali. Etikanya sekali. Etika. Hebat 

pokoknya. Ya kalo kita bisa menghayati itu seni budaya ini itu sangat bagus sekali. 

 Nilai yang ditanamkan 
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Terus kenapa harus ada 

topeng yang bentuknya 

serem, ada yang 

bentuknya lembut gitu 

pak? 

Ini karakter. Karakter. Umpanya kayak gendhing, namanya kayak Jangkrik 

Genggong itu serem. Wuh serem, Jangkrik Genggong itu. Itu njogednya ya kayak 

jangkrik, jadi bisa mletik-mletik. Padahal Jangkrik Genggong itu falsafahnya apa. 

Falsafah Jangkrik Genggong itu orang yang sedang ada di dalam masjid, sedang 

dzikir. Padahal topengnya serem, tapi itu falsafahnya orang dzikir. Orang dzikir, 

orang sedang menyebut nama Allah terus. Kenapa tidak, kenapa kita kalah? Kenapa 
orang Islam harus kalah? Kenapa ulama harus kalah dengan jangkrik, uhuk... uhuk... 

uhuk... Jangkrik itu ya dari leng, mau keluar, mau makan, dia sebelum makan itu dia 

sudah dzikir dulu o. Udah dzikir, menyebut nama Allah. Thir...thir...thir... sampai 

berjam-jam. Tapi kenapa kok manusia tidak bisa mencontoh sama binatang ini. 

Binatang saja dia selalu menyebut nama Allah, dzikir. Krikkrikkrikkrikkrik. Tapi 

nek manusia kalo di masjid kan Ya Allah, Allah, Ya Allah, Astagfirullah, 

Astagfirullah... mungkin agama yang lain juga seperti itu, ada dzikir semua, karena 

semua pake tasbih. Ya to? Semua sama. Kenapa kita kalah dengan jangkrik? Sir 

kumbang sir kumbang sir kumbang jangkrik gunung ngangkang. Sir kumbang itu 

gangsir, kumbang, itu semua dzikir. Binatang malam itu dzikir semua kalau malam, 

selalu menyebut nama Allah. Kumbang itu sambil terbang mencari makan dia juga 

berdoa. Ngung, ngung, ngung, ngung, nha to berdoa. Seperti orang yang dalam 

 Topeng sebagai penguat 
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gereja itu pada menyebut nama Allah kan. Gangsir juga gitu. Kalo sebelum makan 
berdoa dulu, tir, tir, tir. Walang itu, walang antogo itu kalo malam 

krekkrekkrekkrek. Itu berdzikir sebelum makan. Nanti kalo sudah capek, baru dia 

makan. Tapi manusia kalah sama dia. Manusia dzikirnya keri, makan dulu. Nha ini, 

makanya jangan sampai kalah. Makanya sir kumbang sir kumbang, jangkrik gunung 

ngangkang. Orong-orong mindho jungkang. Orong-orong itu suka omong kan, 

rongorongorongorong. Belum makan dia sudah berbunyi. Mindho, nha ini. Mindho 

jungkang itu artinya ada dua pandangan, dua aksara yang harus kita sebut, Qur’an 

sakmaknane, nhaaa... mindho kan dua, jungkang itu juz kang. Yaitu Qur’an 

sakmaknane. Jadi semua itu bermakna. Jangan cuma bisa maca Qur’an thok. Nek 

ming isa maca Qur’an thok, pinter, neng tidak bisa maknane, tidak mengerti 

maknanya itu percuma. Sudah tahu maknanya, sudah bisa membaca, tapi tidak bisa 

melakukan itu percuma juga. Lha ini, ini falsafah-falsafah itu semua itu baik 

ternyata. Jadi jangan kita memandang dengan kacamata sebelah, ini budaya lengger, 

ini budaya bangsa kita ini dianggap rendah, o jangan. Apalagi di mana saja semua 

kan berfalsafah juga.  

Makanya yang namanya kesenian tradisional itu semua menggunakan mistis. Ndak 

ada itu yang ndak ada mistisnya. Reog, bambu itu yang di Sulawesi, itu mistis 

semua. Karena diciptakan oleh leluhur-leluhur kita yang ilmunya luar biasa. Kecuali 

ya kalo band, keroncong, ndak ada itu mistis-mistisnya. Ya to? Coba kayak keris-

keris, kok ada keris dipanggil Kyai, itu kenapa? Itu ada maksudnya sendiri-sendiri. 

Jadi semua kebudayaan Indonesia yang diciptakan oleh leluhur-leluhur dulu saya 

kira ada mistisnya. Saya mengakui itu. Terutama kalo sudah ada hubungannya sama 

mendhem, itu yakin, yakin pasti ada mistisnya. Lha padahal mendhem itu biasa ada 

di masyarakat. Masyarakat bilangnya mungkin lengger banyak mendhem e, cuman 

sekarang kita lihat saja, banyak pejabat itu podho mendhem. Banyak yang masuk 

KPK, lha itu mendhem semua. Seharusnya gaji sekian cukup, tapi dia ngga merasa 

cukup, ya akhirnya mendhem. Mendhem wanita. Ya si? Mendhem minuman. 

Mendhem. Mendhem itu. Kemasukan.  
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Kenapa mendhem itu 

tetep dilestarikan di 

Iya tetep dilestarikan. Di mana saja mendhem pasti ada.   Kepercayaan akan 
kesurupan 
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dalam budaya lengger 
pak? 

Itu apa sih yang pingin 

disampaikan lewat 

mendhem itu? 

Yang disampaikan lewat mendhem itu? Ehem... maksudnya bagaimana itu?  

Mungkin seperti tadi 

itu, kayak eling lho, 

kalo di kehidupan bakal 

mendhem gitu. Terus 

atau apa namanya, dia 

nyunggi perempuan 

sama anak-anak. Itu ada 

artinya katanya laki-

laki harus bisa jadi e... 

ngangkat drajatnya 

orang perempuan gitu? 

Itu, tari lengger itu ada maknanya juga ya. Karena tari lengger ini kan ada yang 

dipapah di sini(memegang pundak) itu maksudnya seorang wanita harus dijunjung. 

Harus di, di, dinobatkan sebagai ratu rumah tangga. Jadi laki-laki itu harus 

mengayomi, harus bisa, apa namanya, membawa dia ke mana, arahnya. Terus kalo 

mendhem, itu roh sifatnya masuk, kalo yang bener-bener mendhem. Karena 

mendhem itu ada yang ethok-ethok(Jawa: pura-pura). Ati-ati itu. Nek ethok-ethok ya 

hanya seperti itu, kalo mendhem yang asli itu bisa dikatakan kita itu manunggal. 

Antara kita manunggal dengan luhur. Ternyata kita itu masih selalu berdampingan 

dengan leluhur kita, ndak terlalu jauh. Di samping kita ya ada leluhur kita. Makanya 

sampai kapanpun, contohnya negara ini saja, kenapa kalo ngga’ mau mengakui 

leluhur kenapa dia pasti mengadakan penghormatan setiap 17 Agustus di makam-

makam pahlawan. Lha itu dia kan leluhur, ya to? Kita kan masih ada hubungannya 

dengan beliau. Selalu mendoakan beliau, bukan kita yang minta didoain. 

Kalo kita lepas dari leluhur, ya payah itu sudah. 

 Nilai yang ditanamkan 
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 Peran Leluhur 

Jadi sebenarnya budaya 

itu membantu kita 

untuk dekat dengan 

leluhur gitu ya pak? 

Iya. Terus. Budaya ini selalu, leluhur selalu memantau terus. Kalau kita putus 

dengan leluhur, ya sudah, seperti di Timur Tengah itu, dia itu tidak pernah 

memikirkan leluhurnya. Adanya cekcok agama ini sama agama ini, Islam sama 

Islam tapi beda pandangan. Karena ndak pernah memikirkan leluhur dia. Makanya 

di sini tawur, perang itu jangan sampai terjadi, soalnya leluhur masih menjaga kita. 

Contoh itu di Bali, ada sesaji-sesaji itu untuk siapa kalau bukan untuk leluhur. Itu 

mau panen saja pasang sajen, mau mengelola sawah juga pasang sajen, berdoa pada 

luhurnya, minta pada Yang Kuasa. Hebatnya Indonesia itu leluhurnya ada, di-reksa 

dan tetap diingat.  

 Peran Leluhur 

Kalo sajen di lengger 

sendiri itu maksudnya 

apa pak? 

Ya sajen ini, sesaji itu yang harusnya kudu diaji-aji. Kui jeneng e sajen. Sesaji. Saji 

itu sing kudu diaji-aji, itu maksudnya. Karena apa? Sajen itu berupa makanan kan? 

Macem-macem makanan, itu pemberian dari Allah semua. Kita kalo ngga’ ada 

sesaji, mau makan apa? Sesaji itu ya makanan sama saja dengan sesajen. Makanya 
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kalo ada agama yang mengatakan sesajen itu syirik, bukan salah, hanya kurang 
paham saja. Contohnya njenengan mangke kondur di rumah, nek ibuk e ngga’ 

nyediani makanan di rumah, kamu mau makan apa? Itu sesaji. Disajikan. “Mas 

Benny, iki lho sajinya sudah saya siapin”. Sesaji. Kenapa harus syirik? Itu sesajen. 

Itu harus dihargai karena pemberian dari Allah. Makanya di mana-mana sesajen itu 

kalo orang Jawa identik. Saji itu nak cara Islam e berkah, berkat. Makanya berkat itu 

makanan yang didoai, biar bisa menjadi berkah, menjadi daging biar sehat. Tapi nek 

njenengan dhahar ganja, dhahar narkoba ora dadi berkat, malah dadi penyakit. Tapi 

nek makanan-makanan itu, sesaji yang sudah disiapkan sama ibunya pasti menjadi 

berkah, menjadi baik, menjadi gizi. Itu sesaji, sajen. Sajen itu tidak hanya di lengger, 

tapi di rumah juga ada. Ini anak-anak sekarang pada pulang pada makan sesaji di 

rumah. Disajikan o. Jangan sampai salah paham. Tapi ada yang bilang sajen itu 

syirik, nyajeni setan, yo ono setan kok mangan sego, ya ngga ada lah. Setan nek 

mangan sego wong-wong e do ra uman. Setan itu makannya barang ndak keliatan.  

Terus kalo ada bunga-

bunga gitu pak? 

Bunga-bunga, bunga-bunga ini kan melambangkan keharuman. Kanjeng Nabi suka 

yang harum-harum, para ulama suka yang harum, di Surga sana itu tempat yang 

sangat harum. Lha terus kenapa kok ngga’ suka sama yang harum? Kenapa kok kalo 

ada bunga malah dibilang syirik itu gimana... Ya to? Bunga itu indah. Keindahan. 

Makanya ada tabur bunga, itu untuk mengindahkan.  

Makanya di jawa ini kan biasanya dipake kembang mawar, kembang kenanga sama 

kembang kantil. Nah itu artinya  sakmawarna-warna manungsa, kenganga, kumantil 

marang sing Maha Kuasa. Ini plambang. Ini falsafah juga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simbol-simbol di 
dalam Tari Lengger 

O begitu pak. Jadi 

semua yang dibawakan 

Tari Lengger itu semua 

Benar itu. Tidak hanya asal menari saja. Akan tetapi semua yang ditampilkan itu ada 

falsafahnya. Gunanya apa? Ya supaya orang-orang itu eling. Eling o ngger. Kan 
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mengandung nilainya 
ya? 

begitu. Oh eling kalau di dunia itu hanya sementara. Oh eling kalau di dunia ini kita 
harus hidup berdampingan. Oh eling kita harus eling kepada Sang Hyang Pencipta. 

 Nilai-nilai yang 
ditanamkan 

Hehehe... baiklah kalau 

begitu pak. Terima 

kasih atas waktunya. 

Sama-sama mas. Kalau ada yang belum jelas monggo ditanyakan saja. Saya terbuka, 

hehehe... 
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Pertanyaan Jawaban Tema yang Diungkap 

Diperkenalkan dulu 

mas namanya siapa... 

Ya... Nama saya Rian Adi Prasetyo. Biasa saya dipanggil Ambon (tertawa)  

Asli Wonosobo mas? Aslinya asli Ambon saya...  

O asli Ambon. 

Cuman lama di 

Wonosobo? 

Ya. Nama panggilan samaran gitu lah.  

Ooo. Terus udah 

berapa lama mas, e 

menekuni dunia 

lengger? 

Oh, udah hampir 10 tahun lah. Dari kecil.  

Dari umur berapa 

mas? 

Dari, kira-kira ya saya umur 6 tahun sudah masuk di bidang lengger.  

Sekarang umur? Saya sekarang umur mau 21. Jalan 21.  

Masih muda ya mas, 

hehehe... 

Iya...  

Terus, di lengger itu 

kesurupannya 

gimana si mas? 

Maksudnya kok ada 

yang kesurupan 

kethek segala macem 

itu ada latar 

belakangnya ga’ sih 

mas? 

E, itu ada. Pasti ada. Itu... itu nganu, tergantung dukunnya itu, sesepuhnya. Kalo 

sesepuhnya manggil kethek apa semacam kethek, macan, bisa dipanggil. Ya bisa 

dimasukkan ke media. 

 Peran leluhur 

 Kepercayaan adanya 
makhluk halus 

 Kepercayaan akan 
kesurupan 

Itu maksudnya 

gimana mas? Jadi, 

apa namane, kan saya 

dapet info nih kalo 

orang kesurupan itu 

nanti leluhurnya yang 

dateng. 

O iya itu leluhurnya. Kalo yang leluhur ngga’ mungkin semacam harimau, 

monyet gitu ngga mungkin.  
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Terus kalo nanti 
kesurupannya 

gimana mas kalo 

leluhur itu? 

Kalo leluhur itu nanti mintanya yang macam-macam. Sebangsa rokok jawa, 
togog, kemenyan. Kemenyan itu sering kalo di Jawa, kalo di dunia halus itu kan 

sering dipanggil ‘sego gondoarum’. 

 

 Peran leluhur 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Sego gondoarum? Ya  

Kok bisa dipanggil 

sego gondoarum 

mas? 

Itu jaman dulu, nggih. Ya ngga tau saya kenapa dipanggil itu..  

Berarti tadi kayak 

rokok terus menyan 

itu tergantung 

permintaan? 

Iya. Tergantung leluhurnya. Kalo di sini ada semacam sambel trasi, semacam 

daun-daunan dari sawah. Semacam daun singkong, daun pepaya. 
 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Kok bisa tau mas 

leluhur mintanya itu? 

Kan itu kan ada wangsitnya. Terus warisan dari simbahnya dulu, jaman dahulu.  

 Peran leluhur 

Wangsit gimana? Maksudnya kan kalo ada yang kesurupan leluhur itu, kan bilang “kalo saya 

hadir, saya disediakan ini, ini, ini”  
 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Berarti leluhurnya 

kalo dihitung 

sekarang umur 

berapa? 

Kalo dihitung, wah saya juga ngga tahu jah mas. Mungkin simbahnya saya 

sendiri ngga’ apa, menangi(Jawa:tahu).  

 

Lha masnya kan 

sudah 10 tahun ni 

mas. Sudah pernah 

nari juga ya? 

Iya. Saya juga pelatih.   

Oalah. Lha pernah 

ga’ mas kesurupan 

waktu nari? 

Pernah. Kan ada dua jenis kalo kesurupan di lengger itu. Ada yang langsung ga’ 

sadar, ada yang setengah sadar.  
 Jenis-jenis kesurupan 

Itu gimana mas? Kalo... kalo setengah sadar, kita bisa ngliat itu orang-orangnya. Tapi kan tubuh 

kita itu, di apa itu, apa cara bahasa jawanya, dilakuk.. apa, dilakokke.. dilakokke 
 Jenis-jenis kesurupan 
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sama ngga’ tahu siapa, gitu lho. Kalo yang sudah tidak sadar itu leluhur yang 
asli. Yang sudah kelas atas. 

Kelas berat... Iya... Itu ngga, apa, semua orang, apa, bisa dimasukin leluhur asli.  Jenis-jenis kesurupan 

O, ngga semua orang 

mas? 

Ngga semua orang.  

Ketentuannya 

gimana mas? 

Itu dari garis keturunan.  Jenis-jenis kesurupan 

O, ada keturunannya 

juga. 

Iya.  

Biasanya itu yang 

nari itu keturunan? 

Iya.. kan ada sepuhnya. Sepuhnya itu kan dulu-dulunya kan urutannya kan sama 

itunya, yang mbaurekso. 
 Peran leluhur 

O.. Itu mas pas 

pentas itu berarti 

ngga’ tau mas siapa 

yang bakal kesurupan 

apa ngga? 

Ya ngga tau.   

Nek mas pernah 

ngalami yang mana 

mas? 

Yang setengah sadar sudah pernah, yang ngga’ sadar pernah.  

Bisa diceritain mas? Kalo ngga sadar itu ngga inget. Kalo setengah sadar itu, kalo ngliat orang itu jadi 

kecil. Jadi kecil ngliatnya. Jadi kecil-kecil. Kalo yang besar itu yang dukunnya 

itu yang mau nyembuhin kita, yang mau menimbul kita. 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

O.. Berarti yang 

paling ketok gedhe 

itu dukunnya mas? 

Lha itu.. iya.. Auranya itu..  

O, auranya mas... 

Kalo gitu ngga’ ada 

perasaan “ah wes 

wegah nari” atau 

gimana? 

Maksudnya gimana?  
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Apa pas nari itu 
seneng atau gimana 

gitu mas? 

O itu anu, itu saking nikmatnya dirasain, itu gamelan, tabuhan gamelannya 
saking dinikmatin, kan pikiran kita kosong. Nha itu ntah leluhur ntah endang itu 

bisa masuk. 

 Pemicu kesurupan 

Endang itu siapa lagi 

mas? 

Itu bawahannya, ya cara ini ya, ya jin. Semacam jin lah.  

Semacam jin 

bawahannya leluhur 

itu mas? 

Ya.   

O... Kalo sing ngga’ 

sadar gitu mas? 

Kalo ngga sadar itu udah ngga’ nganu, ya sadar-sadar ya kalo sudah sembuh. 

Kalo di sana kita anu, gelap. 
 Jenis-jenis kesurupan 

 Keadaan ketika 

kesurupan 

Gelap? Ga ada 

pusing atau rasa 

gimana gitu mas? 

Ga ada rasa apa-apa. Mau kita entah dicambuk, entah kita makan semacam 

beling apa apa, ngga, kita sudah ngga’ kerasa. 
 Keadaan ketika 

kesurupan 

Lha pernah mas 

makan beling gitu? 

Saya ga tau itu. Saya belum pernah ngrasain yang itu. Kalo itu kan semacam 

sintren, atraksi. Yang bisa mengeluarkan, tau nganu itu, garet rokok? 

 

Garet rokok piye? Kertas. Kertas rokok itu. Kalo dimakan bisa jadi jarum. Kembang bisa jadi 

rokok. 

 

Itu di lengger ya juga 

ada? 

Bisa. Itu ya yang namanya sintrenan. Atraksi sintrenan.  

Lho, padahal kan 

sintren beda budaya 

to mas? 

Iya. Tapi kan kolaborasinya itu.  

Pengalaman yang 

paling menarik ni 

mas pas mas nari 

lengger tu apa? 

Paling menarik gimana?  

Paling menarik tu ya 

yang kesurupan atau 

apa... yang sampai 

sekarang masih 

diinget sama mas 

O itu waktu saya nganu, ambil nganu. Saya kan dirasuki roh dari leluhur. Saya 

disuruh ngambil semacam mustika. Ya itu penginggalan leluhurnya buat 

pegangan saya. Ini bisa untuk menyembuhkan. Menyembuhkan orang yang 

kesurupan gitu, apa lagi mendem gitu. Itu yang saya sekarang masih ingat. 

 Kepercayaan mistik 
subyek terhadap suatu 

obyek 

 Pengalaman mistik 

subyek 



 

136 
 

Itu pas nari lengger 
mas? 

Pas nari lengger itu.  

Terus habis nari itu 

langsung ngambil 

atau pas ketika nari 

itu? 

Ya saya nari itu. Terus kan bapak saya sama orang-orang kan, ikut ke makam. 

Itu ke makamnya, kalo sini leluhurnya Eyang Jogoyitnan. Itu saya ke sana, terus 

saya ijin, ya entah ya saya ngga tahu, terus dikasih. Terus dititipin bapak saya, 

kalo saya sudah sadar suruh dikasih.  

 

 Pengalaman mistik 
subyek 

Jadi pas ngambil itu 

masih makek baju 

lengger itu? 

Ya.   

Terus sampai 

sekarang mustikanya 

masih ada? 

Ya masih...  

Sekarang bisa 

nyembuhin juga 

berarti mas? 

Bisa..  

Itu gimana mas kalo 

nyembuhin 

kesurupan itu mas? 

Oo, itu ada rahasia sendiri.   

Ngga bisa diceritain 

gitu mas? Garis 

bersarnya saja gitu... 

Iya, ngga bisa.. Garis besarnya ngga boleh diceritain ke sembarang orang, gitu 

lah. 

 

Kalo sejarah lengger 

tu mas, yang saya 

tahu sejarah lengger 

itu e dari... 

Sunan Kalijaga?  

Yang dari Giyanti itu 

mas.. 

Oo, Mbah Gondowinangun...  

Lha itu sejarahnya 

gimana si mas? Kok 

ada yang bilang 

Sunan Kalijaga, ada 

Kalo saya ngga tau itu, wong itu luhurnya Giyanti. Yang saya tahu itu ya yang 

Sunan Kalijaga. 

 



 

137 
 

yang bilang Mbah 
Gondowinangun itu... 

Itu gimana ceritanya? Kalo Sunan Kalijaga itu dulunya, ya ini cerita kasarannya lah. Dulu itu ada 

seorang yang sering mabuk-mabukan, guyonan lah gitu. Guyonan, sambil nari-

nari gitu. Terus Sunan Kalijaga ya, macak, macak seorang perempuan. Kan dulu 

ada lengger laki-laki. Jaman dulu itu pertamanya lengger itu laki-laki, bukan 

perempuan. Terus Sunan Kalijaga itu datang di orang tersebut itu, sama bilang 

“Elinga ngger, sesuk koe bakale mati” 

 

 

 Sejarah Tari Lengger 

Makanya ada kata-

kata... 

Lengger... Dari Elinga ngger itu.  

Oalah... itu asalnya 

dari Sunan Kalijaga 

itu? 

Iya...  

Terus sekarang 

dilestarikan gitu ya? 

Iya dilestarikan. Terus dilanjutkan sama, siapa itu, Mbah Gondowinangun.  Sejarah Tari Lengger 

O, yang pertama kali 

mbawak ke 

Wonosobo itu Mbah 

Gondowinangun itu? 

Yang pertama kali mbukak Wonosobo, itu mbah, siapa ya, Mbah Walik. 

Setaunya saya ya Mbah Walik. Yang makamnya di belakang Pondok pesantren 

Kauman itu. Siapa namanya?  

 

Wah kurang tau 

mas... 

Nha itu makamnya di situ. Mbah Kyai Walik.  

O, berarti yang 

mbawak pertama itu 

Mbah Walik itu mas, 

bukan Mbah 

Gondowinangun? 

Bukan... Itu yang pertama mbukak kota Wonosobo itu...  

O, berarti mbukak 

kota juga ngasih 

kebudayaan juga? 

Iya...  

O, bareng sama Kyai 

Kaladete itu mas? 

Iya bareng. Kalo Kyai Kaladete kan di Dataran Tinggi Dieng. Kalo sini kan, 

Wonosobo, Kyai Walik. 
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Mas, kemaren itu kan 
saya sudah pernah 

tanya sama orang 

juga. Katanya kalo 

nyembuhin orang itu 

kan pake bunga 

kantil. Nha bunga 

kantil itu lambang 

apa sih mas? Yang 

dipake itu bauknya 

apa apanya? 

Kalo kantil, kalo ngga dijapa, ngga ada mantranya, itu ngga’ bisa buat 
nyembuhin. 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Kalo bunga lain gitu? Kalo bunga lain bisa. Semacam bunga mawar, bunga mawar merah putih bisa. 

Kalo ada tau japanya mantranya itu bisa. Kalo ngga ada japanya itu percuma, itu 

bunga biasa.  

 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

O... Kalo sajen-sajen gitu kan orang selametan dulu minta doa, ke waras selametan. 

Ya sama itu, biar disambat, ini misalnya kembang mawar merah putih sama 

kembang kenanga gitu(membuka bungkusan berisi bunga mawar merah putih 

beserta kenanga). Kita jawabnya sama leluhurnya “Monggo niki unjukan e, 

jangan bening”. Kalo kemenyan “Sego putih pulen gondoarum”. Itu sebagai 

nasinya. 

 

 Peran leluhur 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Kalo tanpa mantra 

berarti percuma ya 

mas? 

Percuma, ngga’ mungkin mempan.  

Yang dipake baunya 

atau bunganya 

dimakan? 

Kalo bunganya dimakan itu tergantung leluhurnya. Leluhurnya taunya apa dulu. 

Itu kan bisa, apa tu, nganu, bisa disugestikan pa.. Disugestikan semacam rokok 

apa roti, bisa itu.  

 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Ooo, jadi tergantung 

nanti leluhurnya itu 

liatnya apa mas? 

Iya.   
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Ada yang rokok ada 
yang roti gitu mas? 

Heem...  

Kalo rokok ya 

dicium baunya, kalo 

roti dimakan, begitu 

mas? 

Iya...  

Jadi kalo kesurupan 

itu tergantung 

masing-masing 

leluhur ya mas? 

Iya. Ya, nganu, leluhurnya masing-masing gitu lah.  

Mas, kan mas ini 

percaya to kalo 

kesurupan ada? Nha, 

makan beling sendiri 

itu kan bahaya mas, 

kok masih diterusin 

sampe sekarang mas? 

Kalo itu atraksinya, itu ngga’ nganu, ngga asli...  Kekuatan di luar diri 

O ngga asli? Ngga. Itu dimasukkan di sini, di pinggir sini(menunjuk pada sisi kanan dan kiri 

mulut bagian dalam). Kan kalo masnya ngliat, jan di’mat’in(diperhatikan), itu 

kan nanti makan yang di baskom itu, bunga yang ada airnya. Itu 

di’lepeh’kan(dikeluarkan) di situ. Kunyahan belingnya. 

 Kekuatan di luar diri 

Oo, jadi itu sadar 

mas? 

Sadar itu. Cuman atraksi. Kalo langsung dimakan ya njur... (memegang perut)  

Soalnya kemaren kan 

ada yang bilang mas 

kalo itu asli... 

Ah, saya ngga percaya kalo yang langsung makan ke dalem gini, ngga’ mungkin 

itu. Itu dimasukkan di sini (di mulut). Kan nanti kan entah sepuhnya, entah 

temennya ngasih baskom itu kan, bunga merah putih sama air e. Itu kan nanti 

dimuntahin, kunyahannya beling itu. 

 Kekuatan di luar diri 

Itu palsu ya mas? Ya palsu itu...  

Terus mas, lanjut 

sama yang bunga itu. 

Kan ada topeng 

pentul itu mas, yang 

O, itu topeng penthul.. yang giginya dua itu...  
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dimasukin ke dalem 
kain.  

Nha nanti pas ada 

yang kesurupan kok 

bisa ditambani make 

itu mas? 

O itu yang punya pundhennya.. Jaman dahulu yang punya topeng penthul itu. Itu 

nganu, di dalam topeng itu ada arwah leluhurnya.  
 Peran leluhur 

 Topeng sebagai 

penguat karakter yang 

direpresentasikan 

Makanya dimasukin 

ke kantong itu mas? 

Iya...  

Lha terus nanti kalo 

ada yang kesurupan? 

Disuruh nyium gitu 

apa gimana mas? 

Ya ditempelkan itu. Kan ga’ berani sama yang itu juga. Topengnya itu ‘ke’ ada 

aura arwah, arwah leluhurnya.  

 

O leluhurnya 

memang disuruh 

tinggal di situ? 

Iya. Kan ada yang di kuda, di gong, di topeng, di gamelan.  

Ngga cuma di topeng 

mas? Di gamelan 

juga ada? 

Ada. Masing-masing ada. Kendhang ada. Kalo kendhang itu kendhang yang 

besar. Kalo gong ya gong yang besar.  
 Gamelan sebagai 

media kesurupan 

Mas, kan tadi mas 

bilang saking 

senengnya sama 

musik gamelan, njuk 

bisa setengah sadar 

gitu? Emang enaknya 

musik gamelan itu 

apa to mas? 

Kalo itu e, ya si, masing-masing lah. Kalo saya dari kecil si suka. Jadinya 

terbawa musik gamelan itu. Ter...sugesti. 

 

 

 Gamelan sebagai 
media kesurupan 

Kalo lagi nari gitu 

yang paling 

didengerin apa mas? 

Gongnya atau saron e 

atau apa? 

Kalau mau kesurupan?  

Heeh.. Itu gamelannya di atas kepala...  
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Maksudnya gimana 
mas di atas kepala? 

Suara. Suaranya kan biasanya di sini(Gestur tangan di samping telinga). Kalo 
lagi kesurupan ya suaranya ngumpul di sini(gestur jari telunjuk membuat bentuk 

lingkaran di atas kepala). Ya kayak angin, kayak puteran angin gitu. Kalo sudah 

mau masuk, entah nanti masuk dari sini(ujung kepala) atau dari bawah, dari 

ujung jempol kaki. 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

O makanya kalo 

kesurupan itu 

dipencet jempolnya 

ya? 

Iya...  

Berarti mas memang 

dari kecil seneng gitu 

ya? 

Iya....  

Mas, kalo boleh tahu 

sekarang kerja apa 

mas? 

O, sekarang belum...  

O, lha kalo rencana 

ke depan nih mas, 

tetap di lengger ini 

atau diteruskan ke 

yang lainnya? 

Kalo lengger sampai kapanpun saya masih lengger, terus. Tapi kan sambil di 

bidang lain.  

 

Sekarang lengger kan 

budaya lama mas?  

Iya...  

Kan ada juga itu 

budaya-budaya baru.. 

anak-anak muda juga 

banyak yang ikut 

budaya baru itu. Lha 

kok mas masih mau 

nguri-uri kebudayaan 

lengger ini? 

Woh, itu nganu, daripada mbudidayakan apa, nganu, apa itu, kesenian orang 

lain, lebih baik budidayakan dari khas Wonosobo. Malah lebih bagus, membuat 

Wonosobo lebih maju gitu. 

 

Ngga pengen nyoba 

yang lain mas? Kan 

Wah itu saya ngga’ minat. Dari dulu emblek (kuda kepang)nya itu dem, dari 

sekarang ya saya nglatihnya nglatih dem. 
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beberapa kampung 
itu ada yang warokan 

gitu? 

Dem itu apa mas? Ya semacam emblek tapi asli Wonosobo. Sekarang kan ada kolaborasi warok. 

Warok sama nganu asli Wonosobo. Tapi kan itu menurut saya ngga’ bagus. 

Bagus gerakannya kan tapi bukan gerakan asli Wonosobo jaman dulu. Kalo 

jaman dulu embleknya ya emblek dem. Menyan sewu sama Sluku-Sluku Bathok. 

 

O, yayaya.. Sing 

perwira perang gitu 

ya mas? 

Ya...  

Emang dari awal mas 

e ni sukak buanget 

ya? 

Walah sukak buaanget mas... hahahha  

Ndak bisa pindah ke 

lain hati ya mas? 

Weleh ndak bisa. Sudah masuk ke hati itu.. hehehe  

Ada yang ngomong 

mas, kalo mendhem 

itu badannya 

diongkek-ongkek 

gitu. Emang caranya 

gitu mas? 

Iya. Itu kan kaku semua. Kaku semua itu. Itu kan ini ne (badan) kayak kesetrum. 

Kaku. Itu yang mau keluar itu susah. 
 Keadaan ketika 

kesurupan 

Kasar banget berarti 

ya mas? 

Kasar.... ada yang kasar ada yang halus. Kalo halus langsung sadar. Begitu 

nganu muka gini langsung sadar. 
 Keadaan ketika 

kesurupan 

Ada mas kejadian, 

topeng dicopot sulit, 

sampai gigitannya 

ikut copot. Itu 

beneran mas? 

Beneran itu. Itu kayak topengnya itu sempit. Diginiin ngga’ bisa (memperagakan 

melepaskan topeng). Kayak kulitnya mau ikut. 
 Keadaan ketika 

kesurupan 

O berarti kayak 

topengnya nyatu gitu 

mas? 

Iya nyatu. Itu sudah nyatu sama jiwanya itu, karena senang itu.  Keadaan ketika 
kesurupan 
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Di lengger itu ada 
ngga’ si mas topeng-

topeng khusus yang 

mesti bakal 

kesurupan kalo 

make? 

Ada.  

Contohnya? Penthul, Gondhang Keli.  

Penthul itu juga mas? 

Yang mukanya lucu-

lucu gitu? 

Iya. Ada tiga itu topeng penthul. Kan makanya di Wonosobo lengger itu sering 

disebut penthulan. Kalo ada orang-orang jaman dahulu itu ngomongnya “ayo 

nonton penthulan”. Itu berarti mau nonton emblek. 

 

O gitu... lha terus tadi 

apa lagi mas 

topengnya? 

Gondhang keli, terus Jangkrik Genggong, Gotak Gatik, Cuthang Walang.  

Itu semua kan topeng 

buto mas... emang 

beda ya sama apa itu, 

Sulasih gitu? 

Sulasih? Beda. Kalo Sulasih itu pake pecut. Kan kalo di Wonosobo kan aliran 

ada dua, Jantinan (Giyanti) sama Jambunan.  

 

Yang jantinan itu 

yang? 

Pake pecut kalo Sulasih. Kalo Sulasih yang Jambu itu pake topeng. Kalo 

Jantinan itu mesti pertama Sulasih.  

 

Emang topeng-

topeng itu ada 

sejarahnya sendiri-

sendiri ngga’ si mas? 

Ada, tapi saya kurang paham.  

Kan tadi kayak 

Gondang Keli, 

Jangkrik Genggong 

kan model 

kesurupannya di 

kampung manapun 

mesti seperti itu. Lha 

kok mesti mas? 

O kalo itu, nganu... Nganu dari dulu kan leluhurnya sering suka gendhingan itu. 

Sama ya gendhingan Gondhang Keli itu lah. Sama Jangkrik Genggong itu. Ya 

sering masuk kalo ada gendhingan itu. Misal anak itu, anak itu belum pernah 

nglengger, terus leluhurnya liat raganya kuat, dimasukin kalo lagu Gondhang 

Keli. 

 

 Peran leluhur 
 

 Kekuatan di luar diri 
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Biasanya yang 
disurupi siapa mas? 

Ya anak-anak ada, orang tua ada.  

Berarti tergantung 

wadaknya ya mas? 

Iya.   

Yang kuat nanti 

bakal dimasukin? 

Iya. Kalo ngga’ kuat malah bahaya.  

Bisa sampe kejadian 

mati gitu mas? 

Bisa.   

Sudah ada yang 

pernah mas? 

Dulu pernah. Cerita-cerita jaman dulu lah. Mendhemnya Kethek Ogleng.  

Kethek Ogleng tu 

piye mas? 

Ya itu Kethek. Mluncat satu pohon ke pohon lain. Malah ngga’ kesampaian terus 

jatuh. Terus meninggal di tempat. 
 Kekuatan di luar diri 

 Kepercayaan akan 

kesurupan 

Sekarang masih ada 

mas? 

Ngga’ ada. Ngga’ keras kayak dulu.  

Mas, kalo ritual-

ritual pas lengger itu 

apa saja mas?  

Ada. Ritualnya malam sebelum mengadakan lenggeran harus tahlilan. Ngajinan. 

Ngirim doa buat leluhur-leluhur jaman dulu. Terus kalo ada yang mau puasa ya 

puasa, yang ngga’ ya ngga’ papa. Terus besoknya kita ke makam, nyekar. Terus 

pamitan kalo ada acara di sini. Minta ke waras slametan.  

 Ritual sebelum pentas 
 

 Peran agama Islam 

Pas pentas gitu 

ritualnya mas? 

Ritualnya ada. Itu ritualnya khusus.   

Berarti cuman orang-

orang lengger aja 

mas yang tau 

ritualnya? 

Iya. Itu ngga’ semua orang sakrombongan tahu.   

Terus baru nyiap-

nyiapin uborampenya 

mas? 

Iya, nyiap-nyiapin semacam sajen, degan ijo, singkong bakar, jagung bakar.  Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Sesajen yang wajib 

ada ngga mas? 

Itu degan ijo harus ada. Degan ijo itu, apa, nganu, ya menetralisir aura negatif 

yang jahat, degan ijo itu.  
 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 
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Banyak ngga’ sih 
mas kalo makhluk 

halus gitu yang 

dateng pas pagelaran 

lengger? 

Ya banyak. Itu kan dipanggil. Sama pawangnya kan dipanggil itu.  

O terus berarti yang 

jahat-jahat itu 

dinetralisir sama 

degan ijo itu mas? 

Iya bener. Nanti kan airnya disiram ke gong, apa disiram ke mana. Kan ini ada 

juga kalo orang jaman dulu, orang Jawa jaman dulu kan kalo tiap malam satu 

Suro, kan kalo mandiin keris harus make degan ijo, supaya menetralisir aura 

yang jahat, yang negatif.  

 

Degan ijonya ndak 

dikupas gitu mas? 

Ya dikupas separo itu.  

Biasanya ada berapa 

mas? 

Ada dua.   

Itu ada aturannya 

juga mas, kenapa 

harus dua, kenapa 

ngga’ satu gitu? 

Itu terserah. Terserah yang... ngasih. Satu ngga’ papa, dua ngga’ papa. Tapi kalo 

di saya, dua.  
 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Mas, kebanyakan 

yang saya tahu, orang 

yang kesurupan itu 

kan laki-laki, nah 

yang lengger 

perempuannya itu 

kok jarang kesurupan 

mas? 

Bisa.   

Itu pas nari apa mas? Kalo perempuannya itu saking seneng e sama gendhingan, itu bisa, leluhur yang 

di belakang, di gamelan langsung bisa masuk. 

 

 Gamelan sebagai 

media kesurupan 

Berarti ngga’ ada 

ketentuan yang bisa 

dimasuki harus laki-

laki saja gitu mas? 

Ngga’. Itu terserah. Kalo mau ya... misal kalo mau kesurupan, kalo mau 

mendhem di emblek gitu bisa. Ya nglakuin puasa satu malam, itu ngga’ makan, 

ngga’ tidur. Itu puasanya puasa mutih. 

 

 Kepercayaan akan 
kesurupan 
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Ngga’ makan ngga’ 
tidur terus nanti ikut? 

Ikut ziarah ke makam leluhur.   

Berarti di sini 

lengger itu tempatnya 

di mana sih mas? 

Maksudnya dia jadi 

bagian dari adat atau 

sekedar hiburan? 

Dibilang hiburan, bisa. Dibilang adat bisa. Itu kan warisan dari jaman dahulu, 

sudah ada. 

 

Di acara sedekah 

bumi gitu mas 

misalnya, ya harus 

ada lengger gitu? 

Harus ada. Ada yang minta wayangan. Nanti leluhurnya ada wangsit. Nanti 

sesepuhnya desa bisa... dimimpiin, nanti beliau minta lenggeran atau wayangan, 

gitu. 

 

 Peran leluhur 

Ada maksud khusus 

ngga’ mas kenapa 

harus make topeng? 

Kenapa ndak di 

make-up saja? 

Itu kan sudah dari jaman dahulu. Tatanan jaman dahulu kan sudah make topeng.   

Pernah ngerasa serem 

ndak mas liat 

topengnya? 

Kalo udah mengandung isenan leluhur bisa keliatan.   Kesan mistik subyek 

terhadap suatu obyek 

Keliatan gimana? Ni sebagai contoh takambil ya... (mengambil dua topeng, satu dipercaya sudah 

ada leluhur yang mendiami, satu lagi kosong atau tidak ada yang mendiami). 

Yang ini yang sudah(memperlihatkan topeng yang catnya sudah mengelupas, 

berwarna hitam kusam dan terlihat tua). 

 

Yang ini ada isinya 

mas? 

Ya. Kan kelihatan, auranya beda.  

Ini topeng apa mas? Topeng Gotak Gatik, buta.  

Kalo yang ini? 

(menunjuk topeng 

yang lain. Catnya 

kelihatan masih baru, 

berwarna hijau dan 

Ini Topeng Kembang Jagung.   
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sekilas terlihat seperti 
topeng wanita) 

Boleh takpegang 

mas? 

Ngga’ papa.  

Kebanyakan yang 

diisi itu yang buta 

gini pa mas? 

Ya... ngga’ mesti sih. Tergantung luhurnya masuk ke topeng yang mana. 

Sesukanya leluhurnya 

 

O topengnya tu ngga’ 

harus diisi, luhurnya 

juga bisa masuk? 

Ya.  

Ini topeng 

perempuan apa laki 

mas? (menunjuk 

topeng Kembang 

Jagung) 

Perempuan itu.  

Berarti ini yang nari 

juga perempuan mas? 

Yang nari laki-laki. Nari alus.  

Iya ya keliatan 

bedanya... 

Kan auranya... nganu, apa nggenah. Kalo diliat kan yang serem mana.  

Berarti topeng alusan 

pun nek dah diisi gitu 

nanti keliatan serem? 

Keliatan serem.  Kesan mistik subyek 
terhadap suatu obyek 

Kalo dah diisi gitu 

ada perlakuan khusus 

ngga’ sih mas? Misal 

kayak dimandiin 

gitu? 

Sering. Ada. Ini nanti malam Jemuwah Kliwon ada ini nanti, misalnya 

(membuka bungkusan dari daun pisang). Ni kembangnya khusus. Ntar ada juga 

wangi wewangian. Menyan.  

 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Kembang e khusus 

gimana mas? 

Telon sama kembang setaman. Kalo setaman buat mandi. Ini yang setaman 

(menunjukkan bunganya). 
 Benda yang 

dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Berarti yang 

dimandiin itu yang 

Iya.  
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sudah ada isinya gitu 
mas? 

Lha kalo semisal 

semua topeng diisi 

gitu bisa ndak mas? 

Bisa.  

Lha caranya gimana 

mas? 

Itu kan dibawa ke makam leluhur. Nanti minta kewibawaan topeng.  Peran leluhur 

 Topeng sebagai 
penguat karakter yang 

direpresentasikan 

Dikasih aura? Iya. Deleh kana(Jawa Wonosobo: taruh sana. Ia menyuruh anak-anak yang 

kebetulan ada di lokasi wawancara untuk mengembalikan kedua topeng tadi ke 

tempat semula) 

 

Kan setiap pagelaran 

itu biasanya sepuluh 

sampai sebelas 

topeng. Ada ngga’ 

sih mas yang jadi 

favorit masyarakat? 

Itu cakilan. Gondosuli. Kalo ngga’ Gondosuli ya Gondhang Keli.  

Gondhang Keli itu 

kenapa si mas? 

Itu jaman dahulu keramat itu. Ceritanya tentang orang mati.   

Gimana itu mas? Saya itu kurang paham, kurang tau itu. Simbahnya saya kan sudah mati, jadinya 

kan saya ngga’ sempat tanya. Dulu pernah diceritain ini Panji, Panji gitu. Ini 

sejarahnya gini, gini. Topeng ini sejarahnya gini, dulu pernah. Tapi saya sudah 

lupa. 

 

O jadi setiap topeng 

itu ada sejarahnya 

sendiri?  

Ada.  

Itu pengaruh sama 

leluhur yang masuk 

mas, sejarahnya? 

Pengaruh.  
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Sejarah yang masih 
inget topeng apa 

mas? 

Yang masih inget?..... Sudah lupa saya jah. Dah lama si.   

Kalo Gondosuli itu 

jadi favorit kenapa? 

Kalo Gondosuli itu kan buta. Sering mandhan, apa, jadine kan banyak yang suka. 

Banyak yang menikmati gendhingannya.  

 

O gendhingan buto tu 

justru banyak orang 

yang suka mas? 

Iya. Daripada yang alus-alusan.  

Berarti kayak Kebo 

Giro gitu mas? 

Kebo Giro, walah itu malah sing paling serem. Itu malah, mesthi kalo Kebo Giro 

mesti terakhiran. 
 Topeng sebagai 

penguat karakter yang 

direpresentasikan 

Karena? Karena kan, itu banyak yang ngumpul langsung. Arwah-arwah e banyak 

langsung yang ngumpul ke kalangan. Entah di yang penonton, entah di yang 

penabuh.  

 

 Kepercayaan adanya 
makhluk halus 

Saya pernah liat 

video gitu mas, ngga 

tau di lenggeran 

mana. Sing Pitik 

Walik itu pa ya.  

Pitik Walik. Sing pake barongan?  

Iya. Lha itu kok bisa 

penonton kok 

kesurupan? Anak-

anak juga banyak 

yang kesurupan... 

Itu Pitik Walik itu anu, gendhingan. Kaya gendhingan gaib. Kalo sepengetahuan 

saya itu gaib kaya’ gaib. Itu ke kalo digendhing, itu semacam kayak pitik. Itu 

sembuh e harus dimakan barongan. Bisa nular. Bisa nular ke yang nonton. Itu ke 

kalo yang nonton sering. Mesti sering ngemblek di rombongan. Punya 

rombongan lah. 

 Gamelan sebagai 
media kesurupan 

 

 

 Jenis-jenis kesurupan 

Ooo. Berarti 

penonton yang 

memang cuman 

seneng liat itu ndak 

bakal kesurupan 

mas? 

Ngga’ bakal. Ya bisa, bisa. Kalo sering ngalamun gini, bisa. Kan pikiran kosong.  
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Tapi kebanyakan 
yang ikut rombongan 

mas? 

Iya.  

Itu kalo yang di 

penonton itu mas, 

biasanya 

kesurupannya ngga’ 

sadar atau setengah 

sadar? 

Setengah. Setengah sadar. Ada yang ngga’ beneran. Ada yang ngga’.  Jenis-jenis kesurupan 

Taunya beneran atau 

ngga’ mas? 

Kalo diliat kan matanya ngga’ kosong. Kalau beneran kan matanya kosong.   

 Kesan mistik subyek 

terhadap suatu obyek 

Yang ngga’ beneran 

itu karena apa mas? 

Mungkin pengen nampang gitu, hehehe...  

O, berarti ngga’ 

sembarang orang ya 

mas? 

Ya...  

Yang kesurupan pun, 

dia yang pernah ikut 

rombongan? 

Heem...  

Mas, kalo mas 

menilai tu sekarang, 

lengger masih 

disenengi ngga’ sih 

di masyarakat? 

Masih. Sekarang malah banyak yang masuk di bidang kelenggeran.  

Daripada dulu? Daripada dulu.   

Itu kenapa mas? Ya ngga’ taulah.  

Hahaha, lha kalo 

menurut mas sendiri? 

Ya menurut saya semakin bagus lah. Semakin bagus, ya gendhingannya. Kalo 

gendhingannya kan dahulu kan satu-satu. Aring nuthuk saronnya kan satu-satu. 

Kalo sekarang kan pindah, kayak wayang.  
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O, karena banyaknya 
orang bisa gantian 

gitu mas? 

Iya.  

Mas, rombongan sini 

itu namanya apa 

mas? 

Yitnan Sari Kedung Amba.  

Berdirinya sejak 

kapan mas?  

Berdirinya sejak 17 Agustus 2015.  

O baru to mas? Baru. Di sini kan rombongannya itu kan ada dua. Yang tua ada, yang muda ada.   

Yang muda ini yang 

Yitnan Sari ini? 

Yang Yitnan Sari.   

Isinya orang muda 

semua? 

Ada orang tuanya.   

Lha kok bisa jadi 

dua? 

Itu dah, beda pendapat.  

Oalah. Takkira yang 

satu pengen gaya 

Jambunan, yang satu 

pengen gaya 

Giyanti... 

Ya iya itu. Tapi kan sekarang kayaknya mau nggabung lagi. Yang tua mau 

nggabung ke yang muda. 

 

Kalo yang tua itu 

berdirinya dari? 

Wah jaman dulu sekali itu. Saya belum lahir malah.  

Sudah ada? Sudah ada. Sampe kudanya(jaran kepang) juga sekarang ada di sini.  

Kudanya yang jaman 

dulu itu? 

Jaman dulu.   

Itu juga ada isinya? Ada, mau liat ya ga papa (mengambil kuda kepang yang sudah tua, anyamannya 

sudah rusak dan catnya sudah banyak terkelupas) 

 

Wah dari jaman 

kapan ini mas? 

Wah dari jaman simbah e dulu ini.  

Ini masih dipake juga 

mas? 

Ngga’. Itu buat sesepuh.  
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Kan biasanya ada 
mas kalo orang 

mendhem minta kuda 

lumping. Nha yang 

dipake kuda ini? 

Kalo minta ini ngga’ boleh. Kalo yang luhurnya itu minta, yang asli yang punya 
ini, minta lha baru boleh. Kalo yang bukan, luhurnya yang bukan punya yang ini 

mesti rusak. Mesti dirusak. 

 

Makanya kayak gini 

mas? 

Iya.  

O ini rusaknya gara-

gara kesurupan mas? 

Ini sudah saking lamanya.   

Kalo simbol-simbol 

selain sesajen gitu 

ada ngga’ mas? 

Simbol yang lain?.... Banyak sih. Ya yang inti-inti aja lah. Semacam kenanga, 

bunga kenanga yang harus... merah putih, bunga mawar merah putih, sama 

pandan. Racikan daun pandan. 

 

 Benda yang 
dipersiapkan bagi 

makhluk halus 

Itu harus ada mas? Itu harus ada.  

Itu dari jaman dulu 

memang sudah 

pakemnya seperti 

itu? 

Iya.  

Jadi di manapun ya 

pakainya seperti 

kenanga gitu juga 

mas? 

Ah, harus ada.  

Lha itu kenapa mas? Kan gini. Kalo melati kalo ngga’ ada kenanga ngga’ pantes. Ibarat e laki-laki 

kalo ngga’ ada perempuan ngga’ pantes. Kan di dunia ini kan ditakdirkan dua. 

Mata punya dua, telinga punya dua. Manusia jenisnya laki-laki sama perempuan 

kan dua.  

 

 Simbol-simbol dalam 
Tari Lengger 

Kalo topeng gitu 

simbol apa mas? 

Itu kan sudah khas Wonosobonya. Jadi tari topeng Wonsobo.  

Jadi ngga’ make 

topeng pun 

sebenernya ndak 

papa mas? 

Ngga’ masalah. Seperti, seperti Gondosuli itu ngga’ pake topeng ngga’ papa. 

Pake cakilan gini. Cakilan di wayang orang. 

 

 Topeng sebagai 
penguat karakter yang 

direpresentasikan 
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O yang dikaitke di 

kuping itu mas? 

Iya yang dikalung.  

O jadi yang membuat 

pembeda itu memang 

topengnya itu mas? 

Topeng.   

Oh ya mas, setiap 

topeng itu 

gamelannya sendiri-

sendiri? 

Sendiri-sendiri. Beda-beda.  

Jadi kalo ada sepuluh 

tarian ya berarti ada 

sepuluh... 

Sepuluh gendhingan. Gondhang Keli sendiri, Somyar sendiri, Ayak-Ayak 

sendiri. Ya banyak lah. Kebo Giro sendiri. 

 

Segitu saja dulu mas. 

Nanti kalo ada yang 

lain saya ke sini lagi. 

Maaf lho mas kalo 

ngrepoti. 

Ngga’ papa. Sebelumnya minta maaf ini bahasanya campuran.  

Hehehe, ngga papa 

mas. 

Hehehe...  
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Pertanyaan Jawaban Tema yang Diungkap 

Selamat sore, mas... Selamat sore  

Oke mas, bisa 

memperkenalkan diri 

dulu 

Wah, kayak apa saja. Lengkap ni mas?  

Iya mas. Kalo bisa 

nama RT RWnya 

sekalian (tertawa) 

Hahaha, oke mas. Nama saya Tunggal, asli dari Desa Sendangsari Wonosobo. Umur 29 

tahun.  

 

Sekarang kerja apa 

mas? 

Sekarang lagi usaha kayu mas. Nah untuk mengisi waktu saya ikut Padhepokan Tari 

Topeng dan Kuda Kepang Taruna Budaya di Desa Sendangsari. 

 

Sudah berapa lama 

mas jadi penari 

lengger nih? 

Wah sudah lumayan lama mas. Sek, nek takpikir-pikir sudah hampir 7 tahun jadi penari.   

Wah, sudah cukup 

lama berarti ya mas...  

Ya kira-kira seperti itu. Tapi ya ndak lama juga ah mas. Masih banyak senior saya yang 

sampai sekarang masih aktif. 

 

Oalah... berarti 

memang Tari 

Lengger itu masih 

banyak peminatnya 

ya mas? 

Iya, masih banyak yang minat. Sekarang saja kalo pentas pasti masih rame mas. Cuman 

ya itu, kebanyakan masih sebatas penikmat. Kalo yang melakukan seni tersebut dia 

malu... mungkin dia malu apa gimana.  Lha yang sedikit kan penari sama yang 

nggamelnya itu. Ini sekarang mulai kami bina anak-anak yang memang senang dengan 

lengger dan kepengen nari. Kalau bukan anak-anak itu yang melanjutkan, siapa lagi 

mas? Lengger itu kan cuma ada di Wonosobo, ya anak-anaknya harus dibina supaya 

mau nguri-uri kebudayaan asli Wonosobo. 

 Tanggapan 
masyarakat awam 

Wah berarti mas ini 

memang sudah 

sangat perhatian pada 

kebudayaan 

Wonosobo sendiri ya 

mas... 

Lhaya seperti tadi saya bilang, kalo bukan warga Wonosobo yang mau melanjutkan 

kebudayaan, siapa lagi to mas? 

 

Hahaha, baik-baik 

mas. Eh mas, lha 

setau mas nih, 

lengger itu 

Wah, ni ada dua versi ni mas. Mas Benny mau yang mana?  
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sejarahnya 
bagaimana to kok 

bisa sampai ada di 

Wonosobo? 

Lho ada dua versi 

mas? Wah bisa 

diceritakan ndak tuh 

mas? 

Ini ada dua versi mas, versi dari jaman sebelum Islam masuk. Kan islam masuk pas 

jamannya Raden Patah. Nah versi pertama itu yang jauh sebelum itu. Yang kedua itu 

versinya Sunan Kalijaga. 

 Sejarah Tari 
Lengger 

Bisa diceritakan 

mas? Kan mungkin 

dua versinya itu 

saling berhubungan 

Oalah. Berarti ini mulai dari yang versinya jaman dulu itu ya. Gini mas, ini setau saya 

lho mas, diajari sama guru saya. Jadi dulu itu lengger itu belum ada. Yang ada tari yang 

namanya tayub. Itu kalo tidak salah.... dari Banyumas asalnya. Ah iya benar dari 

Banyumas. Tapi kan itu tu tarinya, ah piye ya, seronok gitu mas. Le nyawer itu... nyawer 

itu kita ngasih uang ke penarinya itu mas, tapi ditaruh di tempat yang ndak sepantasnya. 

Wes dulu itu tayub kan buat seneng-seneng mas. Lha terus ni pas jaman setelah Islam, 

Tayub ini digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga buat penyebaran agama Islam. Nha 

Kanjeng Sunan itu nari pake topeng dari sore sampai maghrib. Ketika maghrib 

topengnya itu dibuka. Lha kan orang-orang pada kaget, “oh Kanjeng Sunan”, baru 

setelah itu Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah. Makanya ada kata Lengger itu mas. 

Lengger sendiri itu ‘kan singkatan... dari kata eling dan ngger.  

 Sejarah Tari 

Lengger 

Oalaah. Berarti 

memang awal itu 

maksudnya buat 

senang-senang, lalu 

oleh Kanjeng Sunan 

Kalijaga dipakai 

sebagai, apa itu, ah, 

media gitu untuk 

penyebaran Agama 

Islam? 

Nha iya seperti itu mas. Kalau begitu kan memang lebih masuk. Setelah itu baru budaya 

lengger ini banyak berkembang di Wonosobo seperti sekarang ini. 
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Terus ‘kan awal 
mulanya lengger 

‘kan sebagai 

penyebaran agama, 

mas... Lha kok ada 

kesurupan-kesurupan 

itu mulai dari kapan? 

Wah kalau itu saya kurang tau, mas. Yang saya tau ya sudah ada kesurupannya dari 
dulu. Mungkin ‘kan jaman dulu itu orang-orang masih menganut ilmu kejawen, 

makanya disisipi kesurupan gitu. Cuman saya ga tau mas pastinya. Nanti kalo saya salah 

kan bisa gawat ini. 

 

 Peran Leluhur 

 Sejarah Tari 
Lengger 

Hahaha, iya juga si 

ya mas. Lha mas 

sendiri percaya ga sih 

mas kalo orang bisa 

kesurupan? 

O ya percaya to mas. Lha saya pernah ngalami dhewe e nek kesurupan itu.   Pengalaman 
mistik subyek 

O ya mas? Coba 

dong diceritakan 

gimana 

kesurupannya? 

Lha itu mas, saya ga sadar selama kesurupan itu. Yang saya tau ya setelah kesurupan itu 

capek mas. Capeknya bukan main itu. Lemes mas habis itu. 
 Pengalaman 

mistik subyek 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

Wah lemes ya... Tapi 

ga’ ada yang aneh 

gitu mas, misalkan 

ya suara gamelan jadi 

njauh apa gimana 

gitu? 

Ndak mas. Ya gitu tau-tau ndak sadar mas. Saya aja ndak tau pas kesurupan itu ngapain 

aja. Paling ya ntar dicritani “Nggal, rika mau ngene-ngene...” gitu.  
 Keadaan ketika 

kesurupan 

Jadi memang sama 

sekali ndak sadar ya 

mas? 

Iya mas. Nha sebenarnya kan kesurupan sendiri itu ada dua. Ini menurut guru saya juga 

mas. Kesurupan itu ada yang memang secara ghoib dan ada yang karena 

kesenangan(terlalu gembira). Nha yang ghoib itu kan memang karena kemasukan dari 

leluhur-leluhur di jaman dulu. Kalo yang karena kesenangan itu dia jadi tidak sadar 

karena saking senangnya njoged. Biasanya ni mas, biasanya kesurupan yang biasa di 

pentas-pentas itu kesurupan yang gara-gara kesenangan itu tadi. Dia jadi kayak orang 

yang kehilangan kesadaran itu. 

 

 

 

 

 Jenis-jenis 
kesurupan 
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Lha kan dua-duanya 
tidak sadar mas. 

Caranya tahu itu 

kesurupan ghoib 

sama gara-gara 

kesenangan itu 

gimana? 

Lha itu saya juga ndak bisa membedakan mas. Kata guru saya itu bisa keliatan dari 
matanya. 

 

 Kesan mistik 

subyek terhadap 

suatu obyek 

Oalah berarti mas ga’ 

tau ya dulu 

kesurupannya itu 

kenapa? 

Iya. Ya saya tahunya ya itu tadi. Saya ga sadar, badan saya capek.  

Lha kenapa ya mas, 

kok gara-gara terlalu 

senang njuk bisa 

kesurupan gitu? 

Ya gara-gara senang mas. Sama sajalah kayak ndangdut, kalo dia memang senang 

ndangdut ya bakal njoged ikut iramanya to. Lha kalo ini kan lenggeran, jadinya mereka 

yang nari itu ya senang bisa nari tarian yang disenanginya. Misalkan saya nih mas, saya 

ini suka menarikan tarian alusan. Wah kalo sudah nari itu memang saya suka sekali. 

Sama juga untuk yang senang menari gagahan atau buto, itu sama mas. 

 Jenis-jenis 

kesurupan 

Nah tadi kan mas 

bilang kalau suka tari 

alusan. Memang 

gimana mas? 

Gimana maksudnya?  

Ah maksudnya itu 

gimana kok bisa suka 

begitu mas? 

O gitu. Ya suka saja mas. Gimana to kalo orang suka itu, ya saya ndak tau. Saya belajar 

nari alusan, saya suka, sudah gitu. Mungkin karena gerakannya itu mas. Kalo alusan kan 

dia menari sebagai laki-laki yang punya hati halus begitu.  

 

Lha kesurupannya 

nanti gimana mas? 

Ya narinya gaya alusan. Itu kalo yang suka alusan. Ada yang disuruh nari alus, tapi 

sebenernya suka tari gagahan. Ya nanti ketika kesurupan ya mbalik lagi ke 

kesenengannya dia. Misalkan lagi nari Kembang Jagung, bisa nanti tau-tau pas 

kesurupan mintaknya ganti Sontoloyo gitu. 

 

 Keadaan ketika 
kesurupan 
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Oalah. Oh ya mas, 
lanjut dari 

pertanyaan 

sebelumnya, 

kesurupan itu kan 

biasanya terus 

kekuatannya jadi 

berkali-kali lipat to 

mas. Lha mas pernah 

ndak mengalami atau 

melihat langsung 

kesurupan yang 

seperti ini? 

O iya betul itu mas. Saya punya teman itu pernah mendhem sampai badannya kuuuaku 
semua mas. Padahal teman saya itu badannya kurus ndak ada ototnya. Iya itu bener. 

Beberapa orang itu ndak kuat njunjung dia. Biasanya kalo sudah gitu dikasih kembang 

kanthil baru lemes mas. Tapi memang bener itu kalo kesurupan jadi bisa kuat banget. 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

 Kekuatan di luar 
diri 

 Benda yang 
disiapkan bagi 

makhluk halus 

Kalo yang makan 

beling itu gimana 

mas? 

Itu juga asli mas. Bener-bener murni tidak dibuat-buat. Itu bener-bener murni dia itu 

kesurupan. Ya tergantung roh yang minta. Ada yang makan torong, makan beling, 

makan ayam. Kalau dia mintanya makan torong ya dikasih. Dan bener itu mas, dimakan 

gitu. 

 Kekuatan di luar 
diri 

Kan makan seperti 

itu berbahaya mas... 

Kalo kita lihat 

sebagai orang yang 

awam kan lihatnya 

itu berbahanya, kok 

tradisi seperti itu 

masih dilanjutkan? 

Gimana ya, soalnya itu memang dia bener-bener asli kesurupan mentaknya yang itu. 

Kalo dikasih yang lain ga’ mau. Malah marah-marah. Terus habis makan itu pun ga apa-

apa. Pencernaannya ga bermasalah. 

 

Lha perutnya gimana 

itu mas? Ndak 

kebeler gitu pa? 

Ndak apa-apa  

Padahal kan habis 

setelah makan itu 

rohnya keluar to 

mas? 

Ga papa. Biasa aja itu. Badannya njuk biasa aja.  
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Lha saya mau tanya 
nih mas, kan katanya 

penari lengger itu 

sebagai mediator 

arwah leluhur. Nha 

itu gimana sih mas? 

Itu kita bisa tahu 

leluhur yang datang 

itu dari mana? 

Itu dari watak perubahan orang tersebut yang kerasukan tersebut. Itu ada. Soalnya dia... 
seperti saya begini, nanti kalo saya kerasukan itu, saya itu beda. Dari cara pembicaraan, 

polah gerak tubuh. Itu beda. Semuanya beda. Jadi saya sudah tidak sadar. Nanti setelah 

ingat kembali, saya akan tanya, lho saya kok begini. Seperti orang habis tidur gitu. 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

Ada ga’ sih mas 

ritual-ritual yang 

dilakukan sebelum 

pementasan sampai 

setelah pentas? 

Yang jelas karena kami beragama Islam, itu ya minta pada Allah ya. Niat bismillah 

diberi keselamatan. Itu aja. Terakhir ya udah, ritual-ritual yang lain ya ngga’ ada. 

Cuman lengger itu kan pake sesaji, ya itu sesaji itu pasti ada, ya ada air minum, air 

putih, ada kopi. Terusan nanti ada pisang, ada kacang, ada kembang. Itu kalo kembang 

pasti ada itu. 

 Peran Agama 
Islam 

 Benda yang 

disiapkan untuk 

makhluk halus 

Lha kalo sesaji itu 

gunanya buat apa 

mas? 

Lha kalo sesaji itu gunanya kalo ada yang kerasukan. Kan dia suka minta apa, misalkan 

minta pisang kan ada. Atau kacang. Kalau kesurupan itu kan ada yang mirip kera. 

Tinggal karakter topengnya, kayak Cuthang Walang nanti minta pisang, kalo Kebo Giro, 

itu ada apa namanya, lung...lung... jipang waluh itu. Nanti mintanya itu. 

 Benda yang 
disiapkan untuk 

makhluk halus 

O jadi biar kalo 

minta ndak usah 
nyari-nyari lagi gitu 

ya mas? 

Iya bener...  

Mas, saya mau tanya 

nih mas. Kan 

biasanya penari 

lengger itu yang 

kesurupan kan laki-

lakinya. Ada ga sih 

mas yang perempuan 

juga kesurupan? 

Perempuan pun ada. Pas pentas ya ada mas. Ada itu. Kalo memang dia suka dan 

menjiwai tariannya, nanti ya bakal kesurupan.  

 

 Keadaan ketika 
kesurupan 

 Pemicu 

kesurupan 

Lha tadi kan 

bilangnya tergantung 

Kalo yang perempuan kebanyakan itu dia meratapi nasib itu kebanyakan lagunya 

Gondhang Keli. Kalo Gondhang Keli itu kan ceritanya seorang anak yang ditinggal ayah 
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kesenengannya to 
mas. Padahal kan 

kalo lengger 

perempuan itu 

narinya ya gitu-gitu 

aja, ga’ ada 

macemnya kayak tari 

laki-laki seperti 

gagahan, alusan ato 

buto itu mas. Lha 

njuk kesurupannya 

gimana? 

ibunya. Itu masih kecil-kecil, kalo tidak salah dia itu anaknya tiga, kakaknya yang besar, 
yang dua masih kecil-kecil. Dia meratapi nasib sedihnya hidup di dunia. Gitu... Harus 

menanggung beban adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Dia itu menjiwai nha setelah 

itu dia bisa kesurupan.  

 

 Nilai yang 

ditanamkan 

 Pemicu 
kesurupan 

Wah setiap tarian tu 

ada sejarahnya to 

mas? 

Ada sejarahnya. Ada ceritanya. Makanya karakternya pun berbeda-beda, misalnya itu 

yang tadi(Gondhang Keli) itu masuk alusan. Terusan ada gagahan termasuk Sontoloyo. 

Kalo Sontoloyo diibaratkan ini seperti komandan perang yang gagah perwira. Nha itu. 

Terusan ada lagi yang seperti buta, itu ‘kan Gotak Gatik, terusan ada Melik-Melik, itu 

kasaran. Geraknya pun kasar, topengnya pun agak sedikit serem. Dia wataknya keras. 

Kalaupun kesurupan nanti dia badannya jadi lebih kuat, dibandingkan yang alusan dan 

gagahan. Biarpun badannya kecil itu, cuman kalo kesurupannya yang kasaran, powernya 

itu bisa tambah dibandingkan kebiasaan seperti saya ini. 

 

 Topeng sebagai 
penguat karakter 

yang 

direpresentasikan 

 Kekuatan di luar 

diri 

Wah jadi menarik ni 

mas. Lha mas, kalo 

pagelaran tari 

lengger kan biasanya 

mulai dari sore 

sampai malam jam 

dua belas atau jam 

satu-an gitu. Nha itu 

apa si mas yang mau 

diceritakan? Ada 

urutannya ga mas? 

Kalo kami menggunakan cerita memang. Misalkan cerita khas Wonosobo, atau apa, atau 

apa gitu. Seperti sendratari. Cuman kalo urutan itu yang pertama itu kalo bisa Sulasih. 

Nha Sulasih itu alusan yang gagahan. Soalnya ini agak semi-semi gitu. Topengnya 

gagah, tapi dia cantik. Pertama itu dia ‘kan, apa ya, sesembah empat penjuru. Dia 

meminta sama leluhur-leluhurnya. Yang jelas ya sama Yang Kuasa. Setelah itu nanti 

dilanjutkan yang lain-lain. Ada Samiran, ada Sontoloyo, ada Gondhang Keli, ada Melik-

Melik, banyak yang lainnya. Tapi yang pertama itu kebanyakan kalo itu Sulasih. 

 

 

 

 

 Peran leluhur 
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Terus kan biasanya 
pas Maghrib sampai 

Isya kan mandeg 

mas? Nah mulai lagi 

kan ada tari yang 

rame-rame. Itu 

namanya apa mas? 

O itu namanya Kinayakan. Lha itu menceritakan tempat, tinggal kita mau menceritakan 
apa, di situlah diceritakan. Seperti Tumenggung Jogonegoro, berdirinya Tumenggung 

Jogonegoro, diceritakan di situ. Terusan yang lain-lain itu di situ bisa diceritakan, 

seperti sendratari. Nah kalo sehabis itu kita terserah urutan lagu-lagu yang lain sampai 

nanti terakhir jam 12. Cuman kalo yang terakhir itu biasanya Kebo Giro. Kebo Giro itu 

kebanyakan yang suka. Kalo Kebo Giro ditaruh di depan, nanti orang-orang sudah pada 

bubar. Makanya ditaruh di belakang supaya orang-orang masih pada nonton. 

 

O berarti orang yang 

nonton sendiri 

seneng sama tarian-

tarian tertentu ya 

mas? 

Iya. Kebanyakan kalo sama Kebo Giro itu banyak yang suka.  

Kalo total topeng itu 

ada berapa sih mas? 

Ah banyak itu. Ngga terhitung mas. Soalnya kan versinya lain-lain. Kasaran ada berapa 

macam, alusan ada berapa macam, gagahan juga berapa macam. Kan banyak. 

 

Kira-kira aja mas, 

yang sering dipake 

apa aja mas? 

O yang sering dipake itu yang jelas sulasih, Somyar, terusan nanti ada Gothak Gathik, 

terus ada Siri Pithi, terus ada Sontoloyo. Terus ada Jangkrik Genggong, Umar Moyo. 

Banyak. Ada Ijo-Ijo. Macem-macem mas. 

 

Berarti ga mungkin 

ya mas satu 

pagelaran itu topeng 

muncul semua? 

O tidak. Kalo semalem itu paling cuman 10. Kalo dari jam 8 sampe jam 11 itu paling 

cuman sepuluh, kalo sore malah paling 4 apa 3. Jadi kalo sore itu 4 karakter, nanti kalo 

malam itu 10 karakter. Tidak harus keluar semua. Tidak harus berurutan juga. Cuman 

kalo bisa itu karena hal itu sudah menjadi, apa ya, kalo di Wonosobo itu penari pertama 

itu kebanyakan Sulasih. Sebelum Gambyong itu Sulasih dulu. Gambyong itu kan penari 

cewek-ceweknya pas di awal. Setelah itu baru Sulasih. Itu pasti. Di manapun kalo ada 

pentas lengger yang dipentaskan itu dulu. 

 

Jadi pakemnya itu ya 

mas? 

Iya pakemnya begitu. Soalnya Gambyong itu persembahan wanita untuk minta doa 

restu, doa restu dari Yang Mahakuasa. Terusan Sulasih ini untuk meminta doa restu juga 

pada Tuhan supaya mendapatkan keselamatan. Itu keselamatan dari rombongan, dari 

penonton, dari semuanya. Kalo selanjutnya baru terserah tarinya yang apa. 

 

 

 Peran Agama 
Islam 

Wah jadi tetep minta 

keselamatan itu pada 

Tuhan ya mas? 

Lho ya jelas. Lha mau ke siapa lagi to mas kalo bukan kepada Tuhan?  
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Hehehe yasudah mas, 
terimakasih untuk 

waktunya. Besok 

saya masih mau 

tanya-tanya mas. 

Nanti saya hubungi 

lagi, ndilalah pas mas 

punya waktu 

senggang juga. Maaf 

lho mas kalo malah 

ngrepoti. 

Iya mas monggo kalo mau tanya-tanya lagi. Saya juga seneng kalo ada yang mau neliti 
soal lengger gini. Iya nanti saya dihubungi saja. 

 

Baik kalau begitu. 

Terima kasih sekali 

ya mas. 

Ya sama-sama mas.  

Selamat sore, mas. Selamat sore...  

Mas, tanggapan 

masyarakat tentang 

tari lengger itu 

gimana mas? 

Kalau sini antusiasnya suka. Sebab lingkungan Wonosobo itu kebanyakan suka tari 

lengger, makanya suka. Dia tidak ada yang pesimis atau gimana. Cuman satu dua lah 

yang pesimis sama yang dikatakan kalo lengger itu kurang bagus atau gimana, itu pasti 

ada. Nha yang namanya kesenian itu tadi pasti ada. 

 Tanggapan 
masyarakat awam 

Oalah. Lha mas, mau 

tanya nih, awal 

berdirinya grup Tari 

Lengger Taruna 

Budaya itu gimana to 

mas? 

Wah panjang itu ceritanya. Jadi gini mas, dulu itu Desa Sendangsari ini terkenal mas, 

anak mudanya banyak perkelahian, tukang mabuk, ah wes preman mas pokok e. Ndak 

karuan itu. Nhaaa, sama ulama itu juga bentrok mas. Lha mas tau sendiri, yang namanya 

anak muda kan ya... Terus ada yang namanya Pak Budi, beliau ini yang ngajak kami 

waktu itu buat bikin kelompok tari lengger. Whaaa si preman-preman itu kan njuk pada 

mau. Itu yang ulama itu yo masih mungsuh juga. Katanya lengger itu musyrik soalnya 

pake sesajen itu kan. Suatu kali si Pak Budi itu minta santri-santrinya Pak Kyai tadi itu 

untuk dateng liat lenggeran. Nhaaa, jebul pas liat, santri-santrinya itu ikut njoget. Nah 

kan terus pak kyainya isin dhewe, hahaha... Nha sejak saat itu hubungan grup lengger 

sama pensantren itu menjadi baik. Dan hebatnya ni mas, semenjak berdirinya grup 

lengger, kriminalitas di Desa Sendangsari ini berkurang drastis. Wah semenjak itu grup 

lengger ini didukung oleh banyak pihak. Lha efek yang diberikan ternyata sangat posiif 

o mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanggapan 

masyarakat awam 

 Nilai-nilai yang 
ditanamkan 



163 

 

Oh ya? Positif 
gimana mas? 

Lha tadi itu, tindak kriminal berkurang drastis. Terus anak-anak muda ‘kan jadi ada 
kerjaan, ya rapat paguyuban, latihan nari atau latihan nggamel. Kan habis latihan capek, 

sudah ndak ada waktu lagi itu buat minum-minum.  

 Tanggapan 
masyarakat awam 

 Nilai-nilai yang 
ditanamkan 

Masyarakat ndak 

takut mas? Sama mas 

gitu? Kan mungkin 

ada yang takut 

soalnya mas mudah 

kesurupan pa gimana 

gitu... 

Oh, ndak. Biasa saja. Setelah misalkan dia kesurupan, setelah dia lepas dari, apa, dia 

lepas dari situ, dia bergabung sama masyarakat itu biasa. Ngga takut, atau lain 

sebagainya ngga. Biasa, seperti orang biasa. Bermain, begitu. Ngga ada yang ditakuti 

gitu ngga ada.  

 Tanggapan 
masyarakat awam 

 

 Kepercayaan 
akan kesurupan 

Lha mas, saya mau 

tanya nih, kan 

kesenian itu sudah 

berkembang banyak 

macemnya. Kok mas 

masih mau ikut 

kesenian lengger ini? 

Nguri-nguri 

kebudayaan ini kok 

masih mau, padahal 

kan lengger 

termasuknya 

kesenian jadul gitu 

mas kalo kata anak 

muda sekarang.. 

Sebab memang sudah penjiwaan ya. Suka dari awal, terusan di sini dulunya seperti ini, 

setelah saya ikut, saya berubah pikirannya. Saya berpola hidup, bermasyarakat, itu 

malah justru dari situ(lengger). 

 

 

 Nilai-nilai yang 
ditanamkan 

Berubah gimana mas 

maksudnya? 

Lha ya gitu tadi mas. Dari preman jadi penari lengger itu. Sampai sekarangpun 

ditanamkan di lengger itu untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Berpola 

hidup kesehariannya, merubah itu intinya. Makanya kami juga ada tausiyah mas. Kami 

berkumpul gitu setiap minggu, bergantian ke rumah ke rumah. Nha di situ kita buat 

tausiyah. Yang lebih tua ngasih tausiyah ke yang muda-muda supaya dia tidak menuju 

ke jalan yang tidak bener. Sampai sekarang pun masih dilakukan itu mas. 

 Nilai-nilai yang 

ditanamkan 

 

 Peran Agama 
Islam 
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Jadi kumpul-kumpul 
itu ngga cuman 

mbahas tari gitu ya 

mas. Tapi 

dimasukkan ajaran 

agama juga? 

Iya gitu seperti itu mas. Kan dulu kalo berkumpul mbahas-mbahas hal yang tidak wajar, 
sekarang kan berkumpulnya di rombongan. “Wah, kita main aja, latihan”. Bergerombol 

yang tidak bagus dulunya, sekarang jadi lebih baik. 

 

 Nilai-nilai yang 

ditanamkan 

Nha itu 

nggerombolnya 

cuman penari aja 

atau sama yang 

nggendhing juga 

mas? 

Ya penari, ya yang nggendhing. Bahkan yang tidak bisa nari tidak bisa nggamel pun dia 

ikut. Gitu. Soalnya dia suka dengan kegiatan tersebut.  

 

Berarti mereka ngga’ 

bakal takut gitu mas 

nanti bakal makan 

beling atau apa gitu 

kalo kesurupan? 

Tidak ya. Soalnya tidak tahu kan pas kesurupan dia makan apa, dia ngapain aja. 

Tahunya ya sehabis kesurupan dia tau-tau capek. Makanya tidak ada yang takut. Di situ 

yang mau kesurupan siapa yang tidak siapa saja tidak ada yang tahu mas. Sebab itu kan 

seketika, sesaat.  

 

 

 Keadaan ketika 

kesurupan 

Berarti ga’ ada 

persiapan gitu mas? 

Wah ya ga ada mas. Itu bener-bener murni kesurupan, ndak dibuat-buat.   Keadaan ketika 
kesurupan 

Oh ya mas, pernah 

ngga’ sih ada yang 

menggunjing mas 

karena mas ini penari 

lengger? 

Ga ada itu mas. Yah saya tidak tau kalau di belakang bagaimana, cuman kalau di depan 

saya semua baik-baik saja. Tidak ada masalah itu mas. Biasa saja. Malah terkadang saya 

ditanyain “hari ini ikut mentas ga” sama “wah wes kangen karo joged e mas Tunggal” 

gitu. Jadi ga’ ada tu mas yang menggunjing itu sepengalaman saya. 

 

 

 Tanggapan 
masyarakat awam 

Waduh, itu kangen 

gimana mas? 

Ya kangen mas. Kayak orang seneng ndangdut itu. Lagunya boleh sama, cuman kan 

kalo dibawain sama biduan satu dengan yang lainnya kan beda. Nha penari lengger itu 

ya seperti itu. Walau tariannya sama, tetep beda gitu mas tergantung penarinya. Kapan-

kapan jal mas perhatiin, misalkan tari Sulasih oleh penari A, mesti bakal beda sama 

penari B, walaupun tariannya sama-sama Sulasih. 

 

 

 

 Tanggapan 
masyarakat awam 

Wah berarti ada 

fansnya sendiri ya 

mas? 

Ya semacam fans gitu, hahaha...  
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Kayaknya 
menyenangkan ya 

mas ikut-ikut seperti 

itu? 

Wah jangan ditanya mas. Ya itu tadi yang saya bilang, saya banyak berubah setelah ikut 
rombongan. Saya jadi seperti sekarang ini pun ya berkat rombongan itu mas.  

 Nilai-nilai yang 
ditanamkan 

Lha ada rencana mau 

pensiun ga’ mas? 

Pensiun gimana?  

Pensiun dari dunia 

perlenggeran? 

Yang namanya seni ya ndak ada pensiunnya mas. Lha banyak lho orang yang sudah 

sepuh-sepuh tapi masih aktif di lengger. Saya sendiri ni sudah mulai melatih penari-

penari baru. Ya mungkin bahasanya bukan pensiun mas, tapi mulai nyari bibit-bibit 

baru. 

 

Wih, berarti mas ini 

ga’ cuman nari, tapi 

juga sudah mulai 

melatih mas? Kisar 

umur berapa mas 

murid-muridnya? 

Iya. Yang saya latih ini anak-anak SMP SMA. Ya dari kampung sini juga. Soalnya kan 

tari lengger itu tidak ada pakem yang jelas soal bentuk tari. Nha saya ini ingin 

melestarikan tari lengger yang jadi khasnya Desa Sendangsari ini. 

 

Wah begitu ya mas. 

Hebat sekali. Ya saya 

doakan mugo-mugo 

lancar mas 

semuanya. 

Amin mas...  

Yasudah mas terima 

kasih untuk 

waktunya. Maaf ini 

saya jadi 

merepotkan... 

Tidak apa-apa mas. Santai saja. Nanti kalau masih ada yang kurang lagi tinggal hubungi 

saya saja. 

 

O gitu ya mas. 

Yasudah terima kasih 

sekali ya mas. 

Iya sama-sama.  
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No. Tema yang Diungkap Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3 

1 Sejarah Tari Lengger  Tari Lengger berasal dari 

Tari Tayub yang sudah 

mengakar di dalam 

budaya masyarakat 

Wonosobo. Praktek Tari 

Tayub sendiri bisa 

dibilang sangat vulgar 

karena penonton bisa 

memasukkan saweran ke 

dalam penutup dada 

penarinya. Subyek sendiri 

menilai budaya Tari 

Tayub sangat seronok. 

Setelah Agama Islam 

masuk ke Wonosobo 

lewat tokoh yang juga 

turut membuka Kota 

Wonosobo bernama 

Eyang Walik (salah 

seorang murid dari Sunan 

Kalijaga dan merupakan 

putra asli Wonosobo, kala 

itu di Dieng), Tari Tayub 

digunakan sebagai salah 

satu media penyebaran 

Agama Islam. Oleh Eyang 

Walik, tari ini kemudian 

dimodifikasi dan diisi oleh 

ajaran Agama Islam. Tari 

 Tari Lengger awalnya 

adalah Tari Tayub yang 

sudah tumbuh dan 

berkembang di dalam 

kebudayaan 

masyarakat Wonosobo. 

Akan tetapi setelah 

Islam masuk, Tari 

Tayub dianggap tabu. 

Sunan Kalijaga yang 

pada waktu itu datang 

ke Wonosobo 

berdandan seperti 

penari tayub. Perlu 

diketahui bahwa penari 

tayub pada jaman 

dahulu adalah laki-laki, 

sehingga tidak aneh 

bila seorang Sunan 

Kalijaga mengenakan 

pakaian penari Tayub. 

Baru setelah Sunan 

Kalijaga selesai 

menari, beliau melepas 

topengnya dan berucap 

“eling o ngger, sesuk 

koe bakal e mati” yang 

artinya adalah 

“ingatlah nak, besuk 

 Ada dua versi sejarah 

Tari Lengger, yakni 

sebelum dan setelah 

Islam masuk. 

Sebelum Islam 

masuk, Tari Lengger 

dikenal dengan nama 

Tari Tayub. Tari yang 

berasal dari 

Banyumas ini 

memang dikenal 

dengan praktek-

prakteknya yang 

seronok, termasuk 

ketika penonton 

diperkenankan 

memasukkan 

‘saweran’ ke tempat 

yang tidak 

sepantasnya(kemben, 

penutup dada). Tari 

Tayub saat itu adalah 

tarian untuk 

bersenang-senang 

pada jaman dahulu. 

Baru setelah Islam 

masuk, Tayub 

digunakan sebagai 

media penyebaran 
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ini sekaligus sebagai 

pengingat bahwa orang 

Wonosobo harus 

menghindari hal-hal yang 

negatif. “Elingo ngger”, 

kata Eyang Walik yang 

berarti “Ingatlah, Nak”. 

Maka sejak saat itu Tari 

Tayub diubah namanya 

menjadi Tari Lengger. 

 Setiap topeng memiliki 

sejarahnya sendiri-sendiri. 

Subyek tidak hapal sejarah 

topeng satu per satu, 

namun ada satu topeng 

yang memiliki sejarah di 

masa penjajahan Belanda, 

yakni Topeng Sontoloyo. 

Sontoloyo adalah 

gambaran dari seorang 

jendral Belanda bernama 

Santa Lion yang berbalik 

membela Nusantara pada 

waktu itu karena sayang 

dengan penduduk pribumi 

bernama Siri Pithi. 

kamu pun akan 

meninggal”. Sejak saat 

itu tari itu diberi nama 

Tari Lengger. Mbah 

Gondowinangun yang 

merupakan leluhur dari 

Desa Giyanti akhirnya 

yang melanjutkan 

kebudayaan Tari 

Lengger dan 

melestarikannya. 

agama. Caranya 

adalah beliau 

mengenakan kostum 

penari dan topeng 

untuk menutupi 

wajahnya. Beliau 

menari dari sore 

hingga menjelang 

Maghrib. Baru 

setelah Maghrib, 

beliau membuka jati 

dirinya kepada para 

penonton yang hadir 

dan memulai 

berdakwah dan 

mengingatkan 

tentang perilaku 

orang-orang yang ada 

di situ. Dari situlah 

muncul kata-kata 

Lengger yang berasal 

dari singkatan “eling 

o ngger”. 

 Karena pada waktu 

itu masih banyak 

orang yang menganut 

ilmu kejawen, maka 

disisipi lah praktek-

praktek kejawen di 

dalam Tari Lengger, 
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seperti kesurupan dan 

sesaji-sesaji. 

2 Simbol-simbol dalam Tari 

Lengger 
 Jamang atau mahkota 

dianggap sebagai penanda 

bahwa wanita Penari 

Lengger bukanlah seorang 

‘pelacur’ dan tidak boleh 

diperlakukan seperti 

‘pelacur’ seperti dalam 

Tari Tayub, melainkan 

dianggap dan harus 

diperlakukan sebagai raja. 

 Topeng di dalam Tari 

Lengger sebagai simbol 

karakter watak manusia 

sejagat.  

 Gendhing-gendhing yang 

dipakai di dalam Tari 

Lengger memiliki makna 

bermacam-macam. 

Contohnya gundhul-

gundhul pacul merupakan 

simbol pemimpin yang 

harus memikul beban 

masyarakat sehingga 

harus sangat hati-hati. Ada 

juga gendhing Sontoloyo 

yang bunyinya “Ala 

Sontoloyo, angon babak 

 Simbol bunga kenanga 

dan melati dalam 

sesajen adalah 

pralambang dari 

manusia laki-laki dan 

perempuan. Selain itu 

menjadi tanda bahwa di 

dunia ini semua 

diciptakan berpasang-

pasangan, berdua-dua. 
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ilang loro. Sing kuning, 

kuning ra patio. Sing 

kuning duwekke sapa”. 

Angon babak ilang loro 

rtinya sendiri adalah 

menyimbolkan penjajahan 

Belanda dan Jepang yang 

sejarahnya hilang. Sing 

kuning, kuning ra patio itu 

adalah simbol untuk orang 

Jawa yang kulitnya hitam 

tidak dan putihpun tidak. 

Sing kuning duwekke sapa 

menandakan kepemilikian 

bagi orang Jawa. Jadi 

gendhing ini adalah 

simbol bahwa saat 

penjajahan jaman dahulu, 

sejarah milik orang Jawa 

banyak yang hilang. 

 Penggunaan sesajen 

sebagai simbol berkat dari 

Tuhan yang Mahakuasa 

 Bunga mawar, kenanga 

dan kantil yang ada di 

setiap pagelaran lengger 

memiliki pesan 

sakmawarna-warna 

manungsa, kenganga, 



170 
 

kumantil marang sing 

Maha Kuasa yang bila 

diartikan dalam Bahasa 

Indonesia berarti beraneka 

ragamnya manusia, 

ingatlah bahwa semuanya 

kembali kepada Yang 

Maha Kuasa. 

3 Nilai-nilai yang 

ditanamkan 
 Jamang menjadi simbol 

bahwa perempuan 

bukanlah hanya obyek 

pelampiasan nafsu seperti 

di dalam Tari Tayub, akan 

tetapi diperlakukan 

layaknya seorang ratu, 

paling tidak ratu di dalam 

rumah tangga. 

 Dalam gendhing Lengger, 

banyak nilai yang 

ditanamkan mulai dari 

ketika ia lahir hingga 

meninggal. Maka dari itu 

ada dua puluh gendhing, 

dari Ayak-Ayak sampai 

Iye-Iye (lahir sampai 

mati). Seluruh gendhing 

bila ditelusuri lebih jauh 

memiliki sifat pengajaran 

tentang akhlak dan tutur 

  Topeng Gondhang 

Keli berkisah tentang 

anak tertua yang 

ditinggal oleh kedua 

orangtuanya sehingga 

ia harus berusaha 

membesarkan kedua 

adiknya. 

 Tari Lengger menjadi 

jalan untuk 

membenahi 

kehidupan anak muda 

yang penuh dengan 

judi, premanisme dan 

minum-minum 

hingga pada akhirnya 

desa subyek 

mengalami 

penurunan 

kriminalitas semenjak 

adanya grup lengger. 
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kata yang baik. Contohnya 

adalah gendhing Melik-

Melik. Melik, melik, ono 

kopi lintang. Tanggal pat 

belas e padhang e bulan. 

‘melik’ itu memiliki arti 

‘melek’, ‘kopi’ artinya 

ghaib dan ‘lintang’ atau 

bintang memiliki arti 

‘Tuhan’. Jadi bila 

diartikan “ayo sadar, 

bangun. Itu ada Tuhan”. 

Selanjutnya, ‘tanggal pat 

belas’ memiliki angka 1 

dan 4 yang punya banyak 

arti. Ada kiblat papat limo 

pancer, yang di dalam 

dunia itu ada 4 arah mata 

angin atau 4 pendamping 

dan manusia di pusatnya, 

pancernya. 4 pendamping 

tadi ada yang sifatnya 

hitam(jahat) dan ada yang 

sifatnya putih(baik). Jadi 

di dalam hidup, manusia 

akan selalu memiliki sifat 

hitam dan putih, tidak bisa 

memilih salah satu. Baru 

setelah Islam masuk, 

ditambah nilai baru, yakni 

 Tari Lengger turut 

membenahi pola 

hidup para 

anggotanya sehingga 

semakin mantap 

dalam hidup di dalam 

masyarakat. 

 Di dalam lengger ada 

sesuatu penanaman 

nilai yakni mengubah 

sesuatu yang buruk 

menjadi baik. 
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Sholat 5 waktu(1 

ditambah 4). Padhang 

bulan bisa diartikan bila 

manusia mau sujud 

kepada Tuhan, maka akan 

terang hidupnya. Jadi 

kurang lebih artinya 

“Melek, melek, kae ana 

Gusti Allah. Sembahyang 

o dengan agamamu. Kowe 

yen gelem sembahyang, 

cepak karo Gusti Allah, 

kowe bakal padhang 

donyane, padhang akhirat 

e” 

 Tari Lengger ada pula 

yang menceritakan 

sejarah, terutama sejarah 

mengenai awal mula 

daerah Wonosobo, perang 

Diponegoro dan pahlawan 

lain pada jaman dahulu, 

sehingga diharapkan para 

penerus bangsa tidak lupa 

akan sejarah bangsanya 

sendiri. 

 Tari Lengger adalah 

penggambaran dua orang 

muda mudi yang sedang 
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jatuh cinta. Akan tetapi 

karena belum menikah, 

harus ada batasan di dalam 

hubungan. Topeng 

dianggap sebagai batasan 

di dalam hubungan. 

 Kesurupan sebagai contoh 

bahwa orang yang 

‘mendhem’ akan berbuat 

seenaknya sendiri. 

‘mendhem’ kekuasaan, 

perempuan dan 

sebagainya akan 

mengarah pada 

ketidakbaikan. 

 Penamaan Tari Lengger 

yang berarti ‘eling o 

ngger’ memberi pesan 

bahwa manusia harus 

ingat jika hidup di dunia 

itu sifatnya hanya 

sementara saja, sehingga 

di dalam kehidupan harus 

memiliki cara hidup yang 

baik. 

 Pengambilan cerita 

mengenai sejarah semata-

mata agar masyarakat 
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jaman sekarang tidak lupa 

pada sejarah. 

4 Peran Agama Islam  Dengan masuknya Agama 

Islam ke tanah Wonosobo 

lewat Eyang Walik, maka 

ajaran-ajaran di dalam 

kebudayaannya pun 

disisipi ajaran-ajaran 

Islam secara tersirat, baik 

itu di dalam gendhing 

maupun di dalam gerak 

tari. Maksudnya adalah, 

agar praktek-praktek 

kebudayaan yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam 

bisa menghilang secara 

halus tanpa perlu 

menghakimi kepercayaan 

sebelumnya. 

 Sebelum pentas, 

subyek bersama 

dengan rombongan 

yang lain melakukan 

tahlilan dan pengajian 

bersama. 

 Rombongan selalu 

meminta keselamatan 

kepada Allah sebelum 

pentas dimulai. 

 Diadakan tausiyah 

setiap minggu bagi 

anggota rombongan.  

5 Kesan mistik subyek 

terhadap suatu obyek 
 Gendhing dianggap 

memiliki dan bisa 

membawa aura mistis. 

 Topeng yang dipercaya 

sudah ‘diisi’ oleh 

arwah leluhur akan 

terlihat berbeda dengan 

topeng yang belum 

diisi. Sangat dipercaya 

bahwa ada aura 

berbeda yang 

menyelimuti topeng 

tersebut. 

 Ada perbedaan sorot 

mata antara orang 

normal dan orang 

yang sedang 

mengalami 

kesurupan. 
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 Topeng yang sudah 

‘diisi’ tersebut akan 

terlihat lebih seram 

daripada yang belum 

diisi sama sekali. 

6 Kegunaan gendhing 

gamelan 
 Gendhing gamelan turut 

membantu penyebaran 

agama Islam dengan 

falsafah-falsafah yang 

terkandung di dalamnya. 

 Kegunaan dari gendhing 

gamelan juga turut sebagai 

pengingat bagi orang-

orang yang mendengarkan 

agar selalu baik dalam 

bersikap. 

  

7 Gamelan sebagai media 

kesurupan 
 Salah satu hal yang bisa 

menyebabkan kesurupan 

adalah karena pengaruh 

gamelan. Dipercaya 

leluhur masuk ke dalam 

tubuh manusia ketika 

gamelan dimainkan. 

 Masyarakat yang peka 

dengan gamelan ini bisa 

kerasukan roh leluhur 

tersebut. 

 Dipercaya ada leluhur 

yang mendiami 

gamelan. Biasanya di 

gong dan kendhang. 

 Orang-orang 

kesurupan karena 

terlalu terbawa oleh 

suara gamelan. 

 Gamelan bisa menjadi 

pemicu orang 

kesurupan karena 

mereka terlalu nikmat 

 Kesurupan tidak 

tergantung dengan 

gender. Baik laki-laki 

maupun perempuan, 

bila terlalu terbawa 

dan perasaannya 

sangat senang oleh 

gamelan yang 

dinyanyikan, maka ia 

akan kesurupan. 
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dalam 

mendengarkannya. 

 Di dalam gamelan 

dipercaya ada roh yang 

menunggu, terutama di 

dalam kendhang dan 

gong. 

8 Kepercayaan adanya 

makhluk halus 
 Leluhur yang sudah 

meninggal dianggap 

masih ada dan melindungi 

manusia pada masa ini. 

 Sesepuh atau leluhur 

yang sudah meninggal 

bisa dipanggil. 

 Roh-roh lain juga bisa 

dipanggil ketika 

pentas, seperti roh kera, 

macan dan lain 

sebagainya tergantung 

keinginan dukun. 

 Roh leluhur berbeda 

dengan roh-roh 

binatang tersebut. 

 Subyek percaya 

bahwa ada berbagai 

macam roh yang 

merasuk ketika 

kesenian lengger ini 

berlangsung. 

9 Topeng sebagai penguat 

karakter yang 

direpresentasikan 

 Topeng Melik-Melik 

memiliki wajah seram dan 

kulit putih sebagai 

penguat karakter ‘buta’. 

 Topeng Kebo Giro 

memiliki tanduk dan 

hidung kerbau yang 

menunjukkan bahwa ia 

adalah ‘buta’ kerbau. 

 Karakter penthul 

sebagai ‘pawang’ atau 

pengusir roh jahat 

digambarkan lucu. 

Akan tetapi dipercaya 

leluhur lah yang 

mengisi ‘topeng’ 

tersebut. 

 Karakter gagahan 

digambarkan oleh 

topeng dengan kumis 

dan raut wajah yang 

tegas. 

 Karakter halus 

digambarkan oleh 

topeng yang rautnya 

teduh atau mirip 

seperti perempuan. 
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 Karakter buta 

digambarkan 

memiliki gigi tajam 

layaknya binatang, 

muka beringas dan 

mata yang 

membelalak. 

10 Peran Leluhur  Leluhur sebagai pelopor 

lahirnya Kota Wonosobo 

(Eyang Walik) sekaligus 

ikut andil dalam  

pembuatan gendhing yang 

memiliki makna serta 

pengajaran akhlak, 

terutama pengajaran 

akhlak agama. 

 Leluhur membawa ajaran 

agama Islam tidak dengan 

kekerasan, melainkan 

lewat budaya yang sudah 

mengakar di Wonosobo 

kala itu sehingga 

masyarakat tidak terasa 

terintimidasi dengan 

budaya baru, melainkan 

secara halus pengajaran 

dilakukan lewat budaya. 

 Leluhur dipercaya tetap 

ada walaupun sudah 

 Leluhur bisa dipanggil 

untuk datang ke 

pagelaran lengger oleh 

dukun atau pawang. 

 Leluhur memiliki 

peran penting di dalam 

pagelaran Tari Lengger 

sebagai orangtua yang 

mengingatkan anak-

anaknya. 

 Sulasih Sulandono 

adalah tarian yang 

lazim dibawakan di 

awal pagelaran 

lengger. Tari ini 

memiliki gerakan 

menyembah di empat 

penjuru. Arti dari 

gerakan ini adalah 

meminta restu dan 

keselamatan kepada 

leluhur-leluhur di 

empat penjuru. 
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meninggal sebagai roh-

roh yang melindungi anak 

cucu mereka di tanah 

Wonosobo. 

 Leluhur dipercaya sering 

bertapa dan prihatin 

sehingga memiliki 

kekuatan yang di luar akal 

pikir manusia. Lantas 

leluhur pula lah yang 

mendorong para penari 

yang sedang kesurupan 

untuk melakukan atraksi-

atraksi berbahaya seperti 

makan kaca, minum air 

mendidih, mengiris lidah 

dengan pisau. 

 Subyek mengapresiasi 

Indonesia karena masih 

mengingat leluhur dan 

didoakan. Beliau 

membandingkan dengan 

negara lain yang tidak bisa 

menghargai leluhurnya 

sehingga negara itu masih 

sering bergejolak. 

11 Tanggapan Masyarakat 

Awam 
 Ada masyarakat yang 

menganggap bahwa 

kesenian Tari Lengger ini 

  Banyak yang 

menikmati lengger 

sebagai sebuah 
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seperti melihat orang 

‘gila’ sedang menari. 

kesenian, tapi ada 

pula sebagian 

masyarakat yang 

menganggap Tari 

Lengger adalah 

kegiatan musyrik. 

 Setelah usaha yang 

dilakukan oleh para 

pengurus Padhepokan 

Lengger dan dampak 

positif yang terjadi, 

masyarakat jadi 

semakin menyambut 

baik Lengger. 

 Warga sekitar tidak 

pernah takut terhadap 

subyek. Bahkan 

subyek memiliki 

‘fans’ sendiri.  

12 Kekuatan di luar diri  Ketika kesurupan, ada 

kekuatan lain yang 

ditunjukkan oleh orang 

kesurupan dan dianggap 

sebagai kekuatan dari 

‘leluhur’. Kekuatan ini 

memungkinkan orang 

yang sedang kesurupan 

melakukan semacam 

atraksi makan kaca, 

 Subyek menganggap 

bahwa makan beling di 

dalam praktek 

kesurupan hanyalah 

atraksi belaka dan bisa 

dipelajari. Ada trik-trik 

khusus yang membuat 

si penari mampu 

terlihat memakan 

 Atraksi makan beling 

benar-benar asli 

dilakukan oleh orang 

yang sedang 

kesurupan, tanpa 

rekayasa sama sekali. 

Subyek percaya 

bahwa beling benar-

benar dimakan. 
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makan mawa, minum 

jarang. 

 Adanya kekuatan seperti 

itu dipercaya karena 

jaman dahulu para leluhur 

sering bertapa dan 

prihatin. 

 Dipercaya bahwa 

kekuatan tersebut 

bukanlah milik orang yang 

sedang kesurupan, akan 

tetapi kekuatan di luar 

nalar yang merupakan 

sebuah kekuatan yang 

diberikan oleh para roh 

leluhur. 

beling tanpa ada 

hambatan. 

 Ada cerita yang sudah 

lumayan lama, yakni 

ada seseorang yang 

kesurupan arwah 

kethek ogleng yang 

membuat dirinya dapat 

naik ke pohon dengan 

cepat layaknya kera, 

dan melompat dari satu 

pohon ke pohon lain. 

Sayangnya ketika 

berpindah, ternyata 

lompatannya tidak 

sampai sehingga ia 

terjatuh dan meninggal 

seketika. 

13 Kepercayaan akan 

kesurupan 
 Subyek mengatakan 

kesurupan itu ada di 

mana-mana dan menjadi 

sarana bagi leluhur untuk 

mengingatkan, maka 

beliau mengatakan bahwa 

kesurupan memang 

sengaja dilestarikan agar 

jarak antara leluhur yang 

sudah meninggal dan 

keturunannya tidaklah 

 Subyek mengaku 

sangat percaya karena 

sudah pernah 

mengalaminya sendiri. 

 Jika memang 

seseorang sengaja 

ingin kesurupan, ada 

beberapa hal yang bisa 

dilakukan, yakni puasa 

mutih satu malam, 

tidak tidur dan nanti 

 Subyek sangat 

percaya akan 

kesurupan karena 

sudah pernah 

mengalaminya 

sendiri. 
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jauh. Terlebih lagi leluhur 

masih dapat memberi 

wejangan dan nasihat 

kepada mereka yang 

masih muda dan menjalani 

kehidupan. 

ikut ziarah ke makam 

leluhur. 

14 Jenis-jenis kesurupan  Kesurupan memiliki 

beberapa jenis. Dibagi 

menjadi 2 bagian besar, 

pertama yakni kesurupan 

yang benar-benar 

kesurupan, yakni roh 

leluhur dipercaya benar-

benar masuk ke dalam 

tubuh orang yang 

mengalami kesurupan. 

Subyek mengatakan 

bahwa kesurupan ini 

berarti orang yang 

kesurupan menjadi satu 

atau manunggal dengan 

roh leluhur yang ada. Ini 

sebagai pengingat bahwa 

leluhur yang sudah 

meninggal tidaklah jauh 

dan tetap menjagai 

keturunannya yang masih 

hidup. 

 Ada dua jenis 

kesurupan, yakni 

setengah sadar dan 

sama sekali tidak sadar. 

 Setengah sadar berarti 

orang yang kesurupan 

tahu bahwa ada yang 

mengendalikan 

tubuhnya, namun ia 

tidak bisa menolak. 

 Kesurupan setengah 

sadar ini biasanya 

diakibatkan karena 

terlalu senang atau 

nikmat dalam 

mendengarkan musik 

gamelan. 

 Jika yang sama sekali 

tidak sadar berarti roh 

leluhur yang masuk ke 

dalamnya.  

 Leluhur tidak masuk ke 

sembarang orang. 

 Ada dua jenis 

kesurupan, yakni 

kesurupan karena 

benar-benar ada roh 

halus yang masuk dan 

ada pula yang 

diakibatkan oleh 

terlalu senang. 

 Biasanya kesurupan 

yang terjadi di pentas-

pentas adalah 

kesurupan yang 

diakibatkan oleh 

terlalu senang. 

 ‘Terlalu senang’ 

sendiri digambarkan 

bahwa sebelum 

kesurupan, orang-

orang mengikuti 

irama gamelan dan 

ikut menari hingga 

terhanyut. 
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 Kedua adalah kesurupan 

yang diakibatkan karena 

orang tersebut terlalu 

menikmati lengger atau 

terlalu senang.  

 Bila ditarik lagi, ada yang 

berpura-pura kesurupan 

karena bermacam-macam 

alasan, yakni mengikuti 

euforia dan keinginan 

untuk ‘nampang’. 

Hanya orang-orang 

yang masih memiliki 

garis keturunannya lah 

yang akan dirasuki. 

 Subyek merasakan 

sendiri bahwa ketika 

akan kesurupan, suara 

gamelan itu tepat 

berada di atas 

kepalanya, seperti 

pusaran. 

15 Benda yang dipersiapkan 

bagi makhluk halus 
 Sesajen adalah lambang 

berkat dari Tuhan karena 

sesajen berarti artinya 

makanan, dan makanan itu 

merupakan berkat yang 

sudah diberikan dari Gusti 

Allah. 

 Kemenyan juga turut 

dipersiapkan sebagai 

bagian dari sesajen. 

Subyek mengatakan 

bahwa dalam dunia 

halus, kemenyan sering 

disebut ‘sego 

gondoarum’. 

 Ada berbagai jenis 

sesajen yang disiapkan, 

di antaranya adalah 

kemenyan, sambil 

trasi, daun-daunan 

sawah, daun singkong 

dan pepaya. Sesajen ini 

merupakan pesanan 

dari leluhur. Jadi isinya 

bisa berbeda-beda 

 Ada bermacam-

macam hal yang 

harus disiapkan 

seperti air minum, air 

putih, kopi, pisang 

dan kacang. 

 Bunga adalah 

kewajiban dalam 

setiap pagelaran 

lengger. 

 Sesaji yang beraneka 

macam itu 

dipersiapkan bagi 

orang-orang yang 

kerasukan karena 

setiap karakter topeng 

memiliki permintaan 

sesaji yang berbeda. 
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tergantung permintaan 

leluhur. 

 Bunga kantil juga 

berguna untuk 

menyembuhkan 

mereka yang sedang 

kesurupan. Akan 

tetapi, bunga ini harus 

dibacakan doa terlebih 

dahulu sebelum 

digunakan. Ini juga 

berlaku bagi bunga 

mawar merah dan 

putih. 

 Bunga yang 

dienduskan ke hidung 

atau yang dimakan 

pada prinsipnya sama 

saja, tergantung dari 

bagaimana leluhur atau 

makhluk halus yang 

sedang menguasai raga 

itu mengidentifikasi 

bunganya. 

 Degan ijo atau kelapa 

muda hijau harus ada di 

dalam set sesajen. 

Dipercaya degan ijo 
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mampu menetralisir 

aura negatif. 

16 Keadaan ketika kesurupan   Subyek pernah 

mengalami kesurupan 

baik yang setengah 

sadar maupun tidak 

sadar.  

 Ketika tidak sadar, ia 

memang sama sekali 

tidak ingat telah 

melakukan apa saja. Ia 

mengaku hanya 

merasakan gelap saja. 

 Namun ketika setengah 

sadar, ia melihat 

penonton atau orang-

orang di sekitarnya 

menjadi kecil, kecuali 

dukun yang mau 

menyembuhkan dia. 

 Ketika akan 

disembuhkan, ada 

beberapa kasus tubuh 

penari menjadi sangat 

kaku. Ini dipercaya 

karena roh tidak mau 

lepas dari tubuh penari 

tersebut.  

 Subyek tidak sadar 

dan juga tidak ingat 

apa yang 

dilakukannya ketika 

mengalami 

kesurupan. 

 Ia hanya merasakan 

pegal dan letih setelah 

kesurupan. 

 Biasanya setiap 

penari memiliki jenis 

tari kesuaan sendiri-

sendiri (gagahan, 

alusan, buta). Ketika 

ia menarikan tari 

yang tidak ia suka, 

maka ketika 

kesurupan ia akan 

menarikan tarian 

yang ia suka. 

 Ketika orang 

mengalami 

kesurupan, ada 

perbedaan 

kepribadian yang 

muncul, seakan di 

dalam tubuh tersebut 
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 Biasanya topeng 

menjadi susah dilepas. 

Subyek menjelaskan 

bahwa kulitnya terasa 

ikut ketika topeng 

berusaha dilepaskan. 

ada pribadi lain yang 

sedang menguasai 

tubuhnya. 

17 Pengalaman mistik 

subyek 

  Subyek pernah 

mengalami kesurupan 

saat pentas di mana 

kesadarannya hilang 

sama sekali. Menurut 

cerita bapaknya, 

subyek berlari menuju 

ke sebuah makam milik 

leluhur. Di sana ia 

mendapatkan sebuah 

‘mustika’ yang 

membuatnya mampu 

menyembuhkan orang 

kesurupan. 

 

18 Ritual sebelum pentas   Sebelum pentas selalu 

diadakan ngaji dan 

tahlilan untuk 

memohon doa restu 

kepada Tuhan dan 

mendoakan arwah-

arwah leluhur. 

 Biasanya sehari 

sebelum pentas, 
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subyek bersama 

rombongan Lengger 

lainnya pergi ke 

makam leluhur dan 

meminta doa restu agar 

mendapat keselamatan. 

 







 


