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APPENDIX 

NO. Figures Description 

1.  

 

Bondhan Payung 

Dance 

2.  

 

Gambang Semarang 

Dance 
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3.  

 

Ngondhek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

4.  

 

Ngondhek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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5.  

 

 

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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6.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

7.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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8.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

9.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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10.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

11.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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12.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

13.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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14.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

15.  

 

Ngeyek Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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16.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 

17.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 
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18.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 

19.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 
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20.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 

21.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 
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22.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 

23.  

 

Lambeyan Tangan 

position in Gambang 

Semarang Dance 

24.   

Sikap Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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25.  

 

Sikap Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

26.  

 

Ngadhang Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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27.  

 

Ngadhang Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

28.  

 

Ngadhang Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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29.  

 

Ngadhang Position in 

Gambang Semarang 

Dance 

30.  

 

Sorong Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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31.  

 

Sorong Position in 

Gambang Semarang 

Dance 
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APPENDIX 2 

S: Halo Mbak, aku susan dari unika boleh ya wawancara sebentar buar cari tau tentang 

gambang semarang.. 

I: Iya, okey 

S: Bisa.. Siapa namanya mbak? 

I: Oh, nama saya ika bella tifandi, saya dari universitas diponegoro kebetulan saya 

ee,adalah salah satu mahasiswa yang ikut ekstrakulikuler, UKM ya – unit kegiatan 

mahasiswa di undip itu di jurusan seni tari, jadi di ukm itu ee, kita latihan bareng – 

bareng belajar buat narim, seni music, salah satu tarian dan seni music yang kita ajari 

itu yaitu gambang semarang. 

S: Sudah berapa lama sih nari? 

I: kira - kira udah hampir 12 tahun 

S: 12 tahun? 

I: Iya dari kecil. 

S : dari sd ya berarti? 

I: iya dari sd 

S : oh gitu, biasanya kalau tari gambang semarang itu dimulai dari gerakan apa ya? 

I: ee, tari gambang semarang itu memang sudah ada gerakan nya, gerakan sikap, yaitu 

gerakan yang memang udah pakem intinya disitu adalah gerakan awal dari si, dari 

rangkaian gerak gambang semarang itu, namanya gerakan apa bentuk sikap. Kalau 

harusnya di praktekan mbak jadi tau apa namanya bentuk sikap dari gambang semarang 

itu seperti apa. 

S: Terus kalau dari sikap terus ada gerakan apa lagi? 

I: lanjutnya ke gerakan genjot jadi habis gerakan sikap nanti ada gerakan goyang gitu, 

goyang tapi focus matanya, focus tolehan kepalanya itu tetep kedepan Cuma badanya 

yang  ke samping kanan belok ke kanan ke samping kiri gitu. 

S: habis itu apa lagi ya mbak? 

I: lanjut ke gerakan penghubung di sini  kalau gambang itu selalu ada gerakan yang di 

ulang ulang. Gerakan nya itu jadi ada mendhak terus pake kepala gitu, mendhak pake 

kepala mendhak pake kepala dan itu gerakan nya di ulang2 jadi setiap ee.. setiap di sisi 

gerakan2 yg lain itu selalu ada di tengah2 gerakan jadi seperti gerakan penghubung 

gitu . 

S: setelah mendhak ada apa lagi? 

I: ada gerakan geyol apa namanya genjot, iya genjot itu genjot terus yaitu nanti juga 

akan ada di awal terus di tengah terus selanjutnya ya gerakan hampir mirip semarangan 

itu. 
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S: abis genjot ada lagi? 

I: Mungkin kebanyakan gerakan nya itu lebih ke goyangan pinggul sama kepala nya 

gitu. 

S: berarti itu nama gerakan nya apa? 

I: eee..apa ya.. kombinasi (ketawa) dari he’e kepala, tangan, goyang geyol goyang kek 

gitu. Jadi untuk di gambang sendiri itu nama gerakan nya, nama gerakan nya itu ya 

Cuma itu gerakan – gerakan nya tu udah ee intinya dibuatnya ya hampir sama sama 

gerakan gerakan pada umumnya gitu . 

S: berati itu di ulang – ulang terus dari awal sampai ahkir? 

I: iya. Gerakan pengulangan gitu kan ada Cuman ya ee. Ada perbedaan nya. Jelas 

perbedaan nya Cuma gerakan nya hampir sama gitu. 

S: apa tu mbak perbedaan nya? 

I: ya mungkin ee yang di awal yang pake gerakan tangan ga pake ee gerakan tangan 

pertamanya tu ee ga pake, misal ga pake kepala gitu ya terus gerakan untuk yang 

selanjutnya, gerakan yang kedua itu pake kepala kek gitu. Jadi dari awal gerakan dari 

pinggul, terus yang kedua tangan sama kepala terus di hubungkan kek gitu jadi dari 

satu terus selanjutnya gerakan nya di hubungkan dari kepala sama pundak kemudian 

dihubungkan lagi dari kepala pundak sama pinggul kek gitu. Jadi gerakannya dari awal 

itu di ee, saling berhubungan gitu. 

S: ahh, gerakan yang penting itu apa sih di tari gambang semarang? 

I: eee, gerakan khas yang paling menarik juga ada di gambang semarang itu gerakan 

yang ada di tengah –tengah semisal apa ya, nama gerakan nya itu sikap jadi nanti 

apalagi nih kalau di gambang semarang itu salah satu ciri khas nya adalah tangan. Dari 

tangan nya pun ini biasanya khas gambang itu tangan nya gini. 

S: itu artinya, ada maknanya ga sih? Kenapa harus gitu? 

I: apa ya, ee ini tu sudah menunjukan ciri khas ee semarang gitu kan. Kita ambil 

gerakan - gerakan yang semenarik mungkin jadi untuk perbedaan – perbedaan nya itu 

jelas semisal kalau yang di surabaya itu kan gini kan terus banyumasan gini nah di 

semarang itu ada ciri khas nya sendiri kayak gini gitu. 

S: jadi perbedaan nya itu di di jarinya aja ya? 

I: he’eh jarinya itu lebih di renggangkan gitu. Nah itu adalah gerakan – gerakann 

khusus yang ada di ee sikap gambang yang menarik yang ya salah satunya ya itu, 

gerakan – gerakan yang bentuk gerakan bentuk tubuh yang seperti itu. 

S: berarti ga ada arti khusunya ya dari gerakan – gerakan itu? 

I: sebetulnya ada. Ada arti khususnya gitu kan mungkin lebih di perdalam lagi itu 

karena saya juga mungkin lebih ke apa, secara opini saya ya kan kalau ke  gerakan –

gerakan di gambang semarang itu apa namanya nya sejarah nya masih saya juga ee 
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orang sekarang gitu kan jadi taunya gerakan semaran yang dulu itu, kenapa sekarang 

ambil cirikhas dari semarang sediri gitu aja . 

S: ok, terus apa lagi gerakan yang penting kira – kira ? 

I: ee apa ya mbak,  mungkin itu aja sih menurut saya jadi terutama kalau dari jawa 

tengah itu memang terkenal di gerakan pinggulnya. Geol nya, ee kenesnya gitu jadi 

gambang semarang ini kebanyakan gerakan – gerakan nya alus tapi kenes. 

S: kenes itu apa? 

I: kenes itu ee genit gitu 

S: oh ya 

I: Iya terus jadi tu gerakannya ee apa lebih ke geolan nya, lebih ke kepala nya yang 

manis gitu. Tapi, tetep  kenes. 

S: ok terus kann tadi mention, menyebutkan ngeyek, ngondhek, genjot kira – kira ada 

ga sh makna dari itu masing – masing ? kenapa ngeyek itu harus kayak gitu, atau ada 

arti khusunya, atau engga? 

I: eee kalau ngeyek dan lain sebagainya itu, itu memang, gerakan – gerakan dasar. 

Gerakan –gerakan tradisi yang sebelum nya sudah pernah ada. Cuman untuk gambang 

semarang kenapa ada gerakan seperti itu, mungkin itu adalah modifikasi dari gerakan- 

gerakan tradisi yang sudah ada gitu. 

S: jadi dari tarian lain terus di jadiin gitu ya? 

I: ee sebetulnya bukan dari tarian lain bukan, cuman, dari gerak dasar tari. Nah, di gerak 

dasar tari iru kan ya ada gerakan – gerakan seperti itu gitu lho, jadi orang- orang  yang 

membuat karya baru itu akan melihat gerak dasar tari terlebih dahulu untuk menggarap 

suatu karya baru, jadi itu adalah proses modifikasi dimana gerak dasar tari itu ee di 

cipta karyakan lagi, di di ee munculkan lagi, di ciptakan lagi semearik mungkin oleh 

pencipta – pencipta karya gitu. Jadi kenapa ada gerakan ngeyek, ngondhek, genjot itu 

adalah memang gerakan – gerakan dasar dari tari – tari yang memang dahulu sudah 

ada Cuma dimodifikasi aja lebih di buat semenarik mungkin ee sehingga orang- orang 

kan lebih tertarik gitu ngelihat nya, perbedaan nya kalau gerak dasar kan Cuma ngeyek, 

terus Cuma, ee apa namanya mendhak, mendhak ya kan biasa nya mendhak biasa, tapi 

di kembangkan lagi gimana caranya mendhak itu nggak mendhak biasa tapi medhak 

nya itu ada geolnya ada e pergerakan – pergerakan lain ee bentuk tubuh itu menarik 

gitu. Bikin gerakan itu menarik. 

S: Mendhak itu posisi apa ya mba? 

I: mendhak itu posisi kita ee menurun apa turun menurunkan apa ya badan kita kan 

mendhak itu kan menekukan lutut kita gitu kan ee ya gitu mbak, semisal gini saya 

berdiri ya mbak (memperagakan) mendhak tu gini . itu udah termasuk gerak dasar tari. 

Mendhak itu termasuk gerak dasar tari. Itu adalah salah satu memang gerak dasar tari 
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yang memang dari masa ke masa akan di modifikasi ya balik lagi ke pembahasan yang 

tadi itu. Gerakan – gerakan dasar itu akan di modifikasi oleh sang pencipta – pencipta 

karya baru yaitu gerakan – gerakan dasar tadi; menekukan lutut, terus menegakan bahu 

gitu kan, pinggulnya di belakang terus bahunya lebih tegak lututnya di tekuk gitu. 

S: berarti ga ada arti khusus ya di balik gerakan – gerakan itu ya? 

I: uh huh gitu. Jaid tu gerakan – gerakan modifikasi.mungkin sebenernya ada sih, kayak 

semisal tangant tadi itu maksudnya ada arti khususnya aja. Cuman lebih di telusur ke 

sejarah gambang semarang nya itu sendiri gitu. 

S: yaudah makasih ya mbak 

I:iya sama – sama 

 

S: hai mbak, saya susan dari unika mau wawancara sebentar boleh ya 

T: iya boleh. 

S: namanya siapa ya mbak? 

T: Saya Kartika Gelahara umm, dari UNDIP, ya  jadi saya salah satu anggota UKM 

Kesenian Jawa UNDIP ee di bidang tari gitu. 

S: umurnya? 

T: umur 23 tahun. 

S: jadi masih mahasiswa ya? 

T: iya 

S: udah nari berapa lama mbak? 

T:Nari baru –baru di kuliah mungkin baru berati ya baru sekitar 4 tahun. 

S: 4 tahun ya? 

T: iya 

S: ohh kan tari jad kalau di UKM tu sering nari apa ? 

T: paling sering nari ya gaya semarangan ini gitu. 

S: kaya gambang semarang gitu ya? 

T: iya semarangan, goyang semarang gitu. 

S: biasanya kalau tari gambang semarang itu di mulai dari gerakan apa sih? 

T:ee gambang semarang itu dimulai dari sikap awal. Jadi emang ada satu pose ee yang 

kita harus freezee dulu selagi musik  main, nanti baru ada kode dari kendang atau 

gambang nya gitu baru kita mulai jadi dari sikap awalnya dulu baru mulai ke 

rangakaian gerakan yang lain. 

S: apa aja tu mbak rangakaian gerakannya? 

T: ee rangakaian gerakannya itu ada ee jadi ada gerakan lambeyan tangan yang itu 

sambil di lakukan genjot jadi em unsur2 gerak tangan itu lambeyan dan kaki genjot 

terus pinggul juga goyang itu dijadiakn satu untuk gerakan pertama di ulang sebanyak 
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kira – kira 6 kali dan terus gerak berikutnya seperti em, melintang apa ya melontangkan 

tangan ngadhang gitu ya istilahnya kalau dalam tari. 

Setekah itu sikap, sikap lalu ada ngembat, ngembat itu kita dengan khasnya kita itu em 

jadi ngembat nya itu ada alur nya gitu jadi alurnya mungkin bisa di jelaskan di video 

tari alurnya agak berbeda, yang satu naik ke atas, dan yang lainnya berputar gitu. Jadi 

iu jugasalah satu gerak yang harus mengsinkronisasi antara ya otak dan gerakan tangan 

gitu. 

Eem kemudian setelah itu em ada ada lagi setelah itu em ngondhek ya ngondhek jadi 

ngondhek itu gerak pinggul yang berpusat pada pinggul dan itu gerakan nya lebih besar 

agak kasar dan menyerupai angka 8 gitu. Kalau menurut pelatih saya dulu itu seperti 

ibarat nya lele yang bergoyang. Gitu jadi lele yang bergoyang itukan gerakan nya em 

agak meliuk liuk dan agak halus gitu. Itu juga sebenernya juga em ya salah satu 

penggambaran karakter semarang juga kuatnya di situ jadi gerakan pinggulnya lebih 

em jadi ada yang agak berbeda gitu dari daerah – daerah lain gitu. 

Jadi khas nya terletak di situ juga. Terus setelah itu di sambung dengan gerakan yang 

sama seperti tadi terus kemudian setelah itu gerakan yang berikutnya lagi juga sama 

lagi ngondek cuman dengan gaya yang berbeda.gaya berbeda jadi, kali ini kan tangan 

di taruh di pinggang dua duanya kemudian bergoyang ya terus setelah itu em ada apa 

ya ada..ada..sikap pose lagi untuk mulai lagi ke babak berikutnya karena lagunya juga 

sudah mulai berbeda gitu. 

Terus setelah itu di sambung dengan gerak lambeyan tangan dengan gerak berputar 

kemudian ada lagi di sambung dengan gerakan ngombak. Geraka ngombak sambil 

berjalan ke dpean kemudian ada ngadhang lagi kemudian kita ulang lagi. Jadi emang 

banyak sekali pengulangan gitu di tarian gambang ini gitu.terus kemudian em di 

sambung lagi dengan gerak penutup itu apa namanya sorong ya. Sorong em pertama 

melangkah ke depan kemudian em berputar melangkah ke belakang kemudian sebagai 

penutupnya itu gerakan hormat seperti itu dengan tangan menelungkup seperti ini. 

S: kira- kira gerakan yang paling penting di gambang semarang itu apa ya? 

T: em gerakan yang paling penting jadi ada unsur gerak dasar di sini ada ngeyek, 

ngondhek, genjot, terus ya dengan kreasi dengan lambeyan tangan tapi ada satu ciri 

khas gerakan kita yaitu tangan em ini namanya linggar ya menurut penelitian yabg 

dulu, jadi ini tu memiliki filosofi. Jadi 3 jari ini tu melambangkan em tubuh kita yang 

terdiri dari raga, roh, dan jiwa. Kemudian yang harus sinkron itu di lambangkan dengan 

bulat yang di bentuk oleh jari telunjuk dan ibu jari gitu. Jadi ini melambangkan 

kehidupan juga. Jadi ini tu sepanjang tarian penari harus seperti ini, ga boleh lemes 

seperti ini (memperagakan) harus terus kaku. Apapun gerakan nya kemanapun arah 

nya tetep seperti ini, itu khas nya. 
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Kemudian khas nya lagi itu sikap, jadi sikap itu pose, gerak pose dan itu terus ada dan 

terus di ulang gitu di tiap – tiap pergantian gerak, pergantian ragam gerak gitu dan 

diantara tari gambang semarang dan goyang semarang itu ada sikap jadi seperti pose 

gitu. Em terus yang khas lagi itu goyang nya mungkin ya jadi gambang semarang itu 

gerakan pinggulnya juga kasar , nggak kasar tapi halus juga nggak gitu jadi di antarnya 

nya. Kalau kita lihat jakarta atau jawa barat jaipongan gitu goyang ya terlihat jelas ya 

cuman kita itu hampir mirip seperti itu Cuma kita kebih halus gitu karna kita kan em 

masih merunut ke jawa tengah, semarang. Jadi karaternya lebih, goyang pinggul nya 

itu lebih dinamis, mengalir gitu. Em enerjik tapi halus gitu, agak halus gitu. 

S: ada makna nya ga mbak? 

T: makna nya memang karakter gimana ya mugkin menurut ini juga ya ke karakter em 

orang semarang gitu jadi katanya orang semarang itu kalau mengerjakan sesuatu tu gak 

em memang pasti mengambil langkah pasti, tidak cepat, tidak tegesa – gesa tapi tidak 

lambat juga gitu jadi memang penuh pertimbanagn gitu jadi jadi tercipta gerak  gerakan 

seperti itu juga. Tidak kasar tapi ga halus juga. 

S:kalau dari posisi sikap itu ada makna nya sendiri ga? 

T: kalau pose sikap itu sepertinya ga meranah ke makna ya tapi itu lebih ke satu bentuk 

yang kita ambil itu terlihat menarik gitu di mata penonton jadi di ambilah gerakan – 

gerakan yang baru dan tak biasa gitu. 

S: tadi kan mbak mentioned ngeyek, ngondhek, genjot, nah ada makna khusus nggak 

di balik itu? 

T: ngeyek, ngeyek genjot itu, sebenernya kalo ngeyek, ngondhek di kita itu sebenernya 

sama seperti yang tadi saya jelaskan ya tentang karakter orang semarang ya karena 

gerakan pinggul menggambarkan karakter orang semarang tapi kalau gerakan 

lambeyan tangan,kreasi bentuk – bentuk tangan bentuk gerak lengan sampai jari itu 

mugkin lebih ke lebih untuk mengambil gerak yang menarik ya untuk menyajikan 

ciptaan yang lebih fresh lagi rasanya gitu untuk gerak tangan seperti itu menurut saya. 

S: jadi Ngeyek ngondhek, genjot itu Cuma melambangkan semarang? 

T: jadi iya sebenernya melambangkan itu kan itu juga terdapat di gerakan – gerakan 

tari jawa lainya cuman ini tu yang Cuma yang bisa kita rasakan itu Cuma dalam 

gerakan genjot, ngeyek, ngondhek, gitu itu ada di irama pada saat melakukan gerakan 

itu jaid irama antara gerakan ngeyek, genjot, ngondhek, lambeyan tangan itu irama nya 

bisa kita rasakan kalau em itu irama yang menggambarkan kehidupan semarang gitu. 

Bisa di rasakannya setelah kita melakukan nya sebagai satu kesatuan gitu. Kalau untuk 

sendiri misal untuk gerakan sendiri – sendiri itu belum bisa terlihat gitu menurut saya. 

Jadi di tari gambang semarang ini juga punya tempo yang kadang melambat dan 

kadang cepat gitu. 
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S: itu ada makna nya sendiri? 

T: iya itu ada makana nya gitu. Jadi seperti yang saya bilang orang semarang itu, orang 

– orang semarang itu menyelesaikan satu pekerjaan atau masalah gitu. Tidak tergesa – 

gesa, tidak mengambil langkah yang lambat juga gitu jadi em ada irama kehidupan nya 

gitu di situ, kadang kan kita juga bisa em merasakan gitu juga, kadang kita harus stop 

dulu maksud nya untuk mengambil pertimbangan dulu gitu jadi agak melambat gitu 

jadi em ya penggambaran nya seperti itu secara keseluruhan gitu untuk tari gitu. Karena 

untuk kita tari itu di kreasikan tidak dari cerita gitu, kita di kreasikan dari 

penggambaran umum keadaan semarang gitu. 

S: jadi gerakan – gerakan yang di sebutin tadi selalu di ulang – ulang sampai lagu 

berahkir ya? 

T: iya 

S: ok mungkin itu aja dulu nanti kalau ada tambahan saya tanya lagi ya mbak 

T: ok. 

S: thank you ya mbak 

T: okayy 

 

 

 

 

Interview Peneliti Budaya Semarang 

2 may 2017  12:35 

Fakultas ilmu budaya jurusan Sejarah Undip 

 

S: Pak, saya mau Tanya tentang gerakan nya. Biasanya kalau tari gambang semarang 

itu dimulai dari gerakan apa sampai apa? 

D: saya sulit menjawab itu karena kami hanya mengetahui dari wawancara dengan 

mbak heni ya. Mbak heni itu murid nya nyonyah Sam. Nyonya Sam itu biduan 

gambang Semarang yang terkenal tahun 60an , 70an gitu. 

Lah jadi apa yang di pahami oleh mbak heni itu adalah atas dasar apa yang di lakukan 

oleh Nyonya Sam. Lha dari mbak heni itu di peroleh informasi bahwa ya ada 3 ragam 

gerak utama gambang semarang yang di bawakan oleh nyonya sam dan itu oleh mbak 

heni di anggap ragam gerak tarinya gambang Semarang. Itu ngondhek, ngeyek, dan 

genjot dan semuanya itu di barengi dengan lambeyan tangan. Lha apakah nyonya sam 

selalu mengawali dengan genjot nya dulu, ngondhek nya dulu ya ngeyek nya dulu. 

Saya ga tau, soalnya saya ga pernah bertemu atau melihat pertunjukan nya nyonya sam. 
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Karena saat kita melakukan penelitian itu nyonya sam sudah meninggal. Kami tidak 

bisa bertanya tentang hal itu. 

S: Dari gerakan , 4 gerakan itu kira2 ada arti khusus atau arti filosifinya atau hanya 

untuk tujuan pertunjukan untuk  menghibur aja? 

D: yang saya ketahui ya dari penelitian itu, saya tidak mendapatkan informasi tentang 

filosofi karena semua gerakan yang 3 itu kan berpusat pada pinggul. Ada yang bentuk 

angka 8, ngeyek itu agak terus kebawah terus ke atas lagi gitu ya seperti ngeper gitu 

ya. Saya tidak pernah mendapatkan cerita tentang filosifi gerakan nya. 

S: berarti itu lebih untuk tujuan pertunjukan aja ya pak lebih untuk menghibur. 

D: iya, lha wong, itu kan sebetulnya bukan merupakan sebuah tari yang di ciptakan to 

mbak. Tapi lebih kepada gaya pribadi nyonya Sam ketika membawakan lagu gambang 

semarang nyonya sam itu “njogede ngono kui” itu dulu di sebut ngibing lah.itu hanya 

seorang biduan wanita yang gerakan spontannya / ngibing nya itu seperti apa. Lah 

karenaitu berulang – ulang dan biduan wanita gambang semarang itu nyonya sam yaitu 

dianggap sebagai gerakan nya gambang semarang ya seperti itu. 

S: Jadi dari 3 gerakan itu  adalah gerakan inti dan semakin berjalannya waktu itu bisa 

di tambah-tambahin dengan gerakan lain? 

D: iya, jadi kalau kamu baca laporan saya, jadi intinya seperti ini mbak. Gambang 

semarang itu kan pernah terkenal untuk mengisi semarang fair itu ya di tampilkan ya 

nyonya sam itu dan mengalami pasang surut. Lha terus pada tahun 90an. Pada 

dasawarsa 90an itu ada keinginan dari perguruan tinggi dalam hal ini IKIP dan UNDIP 

melalui sanggar pramesti antara lain ya ini melalui fakultas sastra untuk meneliti 

Gambang Semarang. Ya kan untu meneliti gambang Semarang. Lha sebelum itu, 

sebelum itu tu memang pak Agus itu pernah membuat komposisi tari gambang 

semarang yang dia sebut sebagai tari semarangan. Itu tari komposisi dia dengan iringan  

musik gambang Semarang. Kemudian pak bintang juga membuat itu, denok – kenang 

itu yak an. Hanya saja apa yang di lakukan oleh agus pada saat itu sebagai sebuah tarian 

pergaukan itu tampaknya di dasari atau belum di dasari penelitian. 

Gerakan nya masih bernuansa banyumasan. Ini bukan penilitian saya lho ya tapi dari 

beberapa pengamat seperti itu. Nah Pak Bintang, dia itu membuat tari Denok – Kenang 

itu atas dasar ya relative sudah ada upaya untuk memahami Gambang Semarang. 

Apakah itu penelitian atau pun pengamatan saya tidak tahu. Maka menggunakan 

Denok – Kenang sebagai 2 sosok pria, wanita remaja semarang gitu. Terus FIB itu 

secara khusus Memang mendatangkan Mbak Heni, muridnya Nyonya Sam, untuk 

mengetahui sebetulnya pada Gambang Semarang itu ada ragam geraknya atau tidak. 

Itu setelah melalui penelitian ya itu semua hanya ya ngibing nya nyonya sam yang saya 
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sebut ngeyek, ngondek, genjot tadi dan itu di anggap sebagai ragam geraknya. Kalau 

nyonya Sam sedang menari itu ya joged nya seperti itu. 

Tapi bukan sebagai sebuah komposisi yang di ciptakan sebagai tarian komposisi tapi 

lebih tepat nya sebagai lagunya itu lho. Menyanyi sambil menari, jongkok berdiri itu 

lho. Ya itulah nyonya Sam. Jadi apa yang di gambarkan itu ya potret orang yang sedang 

menari gambang semarang yang sampai dengan tahun katakanlah ya ketika para 

peneliti perguruan tinggi itu meneliti gambang semarang itu sisa atau data hidup yang 

bisa di peroleh itu melalui heni murid nya nyonya sam itu. Yang kemudian di ketahui, 

ngondhek, ngeyek, genjot itu. Sebelum nya ga tau karena penelitian itu baru di lakukan 

pada tahun 90an. 

S: Jadi gerakan – gerakan itu selalu di ulang – ulang sepanjang lagu gitu ya pak? 

D: mungkin seperti itu kalau yang nyanyi nyonya Sam. Nah kemudian, ragam gerak 

itulah yang di gunakan sebagai “Ragam gerak ini atau utama Gambang Semarang” 

yang kemudian di gunakan untuk menyusun terutama oleh FIB untuk menyusun tari 

goyang semarang itu. Karena kami itu melakukan penelitian yang mendalam terhadap 

pelaku – pelaku seni yang memiliki pengalaman bersentuhan dengan pemain Gambang 

Semarang tempo dulu. 

S: Berarti dalam gerakan itu ga ada arti sama sekali Cuma buat pertunjukan aja? 

D: awalnya iya. Tapi kemudian ketika itu di adopsi kemudian menjadi komposisi tari 

goyang semarang saya yakin pembuat nya ada itu meskipun tidak sedalam gerakan – 

gerakan yang ada pada tari – tari keraton kenapa harus 4 kali, kenapa harus 

pengulangan 4 kali, 8 kali itu ada filosofi nya. 

S: berarti yang tau pak bintang atau agus supriyanto ya? 

D: untuk karya tari dia karena dia tidak akan pernah tau apa yang dimaksudkan karya 

yang di buat oleh orang lain. Berati kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

makna – makna tari dari yang di buat oleh Pak Agus, Pak Bintang ya tanyalah kepada 

beliau. Tapi kan di laporan saya sudah terbantu ini ada ragam gerak ini, ada gerak ini, 

lha karepe opo maknane opo anda Tanya. Nanti ketika di untuk tari nya versi FIB, 

fakultas sastra undip anda Tanya ke Bu Dewi Indah. Tapi sepertinya udah ada di 

skripsinya itu. Gerakan ini melambang kan ombak yang apa apa. Makna yang bukan 

selalu filosofis lho ya gerkan itu ya bisa jadi itu hanya tiruan gerak dari sebuah ombak 

dari, topografi semarang yang kota atas, kota bawah nah kalo tempatnya bu indah 

seperti itu. Itu untuk yang fakultas sastra. Yang untuk yang versi lain Tanya aja sama 

pak bintang. Ya kalau saya memberikan kesaksian tentang itu ya omong kosong wong 

pencipta nya pak bintang kok. 

S: yaudah pak menurut saya sudah cukup. Terima kasih pak 

D: iya. 
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3rd interview. 

Sobokartti 20th of May 2017 

 

S: kalau dari gambang semarang itu gerakan nya di mulai dari apa pak? 

B: ya dari jalan ya, jalan lenggang itu. Jadi mulai dari pemain, penari dari dalam 

inframe ya ke stage itu jalan lenggang namanya. Jalan lenggang baru nanti menuju ke 

gerakan yang lain gitu. Cuman gerakan2 itu biasa nya itu ada namanya gerak 

penghubung ya. Itu untuk menghubungka satu gerakan ke gerakan yang lain. Khusus 

ciri khas semarangan ada. Jadi bisanya mulai dari Lenggang. 

S: Terus gerakan penghubung itu ada namanya atau nggak? 

B: nggak, kita pakai nama sendi. 

S: jadi gerakan penghubung itu menurut gerak dasar tari atau gimana? 

B: enggak, itu ya gerak dasar tari tapi ya tari semarangan. Jadi itu ga di pakai tari jawa 

yang lain. Dan hanya ada di semarang. Kalau tari jawa yang lain itu gerakan 

penghubung banyak sekali dan dimana2 pake dan ini khusus. 

S: itu gimana pak kira2? 

B: waduh itu nanti gerakan nya bisa di lihat dari anak – anak nanti ya kalau latihan. 

S: terus 3 gerakan utama di gambang semarang kan ngeyek, ngondhek, genjot, nah kira 

– kira ada arti khusus nggak dari gerakan itu? 

B: itu kan gini, jadi semarang itu kan apa namanya kan dinamis ya nah gerakan2 itu 

pasti terpengaruholeh kehidupan orang2 seamarang. 3 gerakan itu sebenarnya hampir 

mirip. Itu artinya gini, semua berhubungan dengan geyol, megol, jalan yang berjingkat 

– jingkat itu kan dinamis atau kalau ga kemayu namanya. Lha itu ciri khas orang 

semarang itu begitu. Dinamis dan kemayu. Jadi gerakan nya itu ya itu mengilhami, wah 

ini gerakan pesisiran. Pesisiran ya tau pesisiran ya? Jadi orang – orang yang ada di kota 

– kota pesisir itu gerakan nya seperti itu. 

S: Jadi gerakan itu Cuma melambangkan kedinamisan masyarakat semarang? Tanpa 

ada arti misalnya kalau geyol itu berate ini? 

B: nah geyol itu sebetulnya gerakan piggul. Jadi menggerakan pinggul ke kiri dan 

kanan itu namanya geyol. 

S: jadi itu lebih untuk ke ini ya pak, untuk tujuan pertunjukan aja? Biar menarik orang? 

Jadi ga ada filosofi nya? 

B: iya ga gada filosofinya. Hampir semua gerakan tari semarang itu gembira. Jadi 

nuansa nya gembira. 

S: terus kalau lambeyan tangan itu juga termasuk gerakan khas dari gambang semarang 

atau engga pak? Ada di tari yang lain juga sih. Ada yang mirip dengan tari semarangan 

tapi untuk lenggang semarang beda- beda. Beda lah pokoknya jadi lebih ke patah – 
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patah. Kalau tari jawa kan koyo pelan, tapi kalo tari gambang semarang lebih ke patah 

– patah nya jadi mengurangi gerakan2 halus. Jadi lebih ke dinamis, patah – patah. 

Enerjik. 

S: yaudah berarti ga ada arti khusus dari  gerakan itu  ya pak? 

B: engga, sebetulnya ga ada. Tapi ga tau kalau nanti orang2 mau membuat, tapi kalau 

saya sih engga. Yang jelas gembira. Kebanyakan dari tari semarang itu kan temanya 

pergaulan. Bisa berpasangan cewe sama cewe. 

S: Kalau tari gambang semarang itu pergaulan juga atau ngga? 

B: pergaulan. Hampir semuanya tari pegaulan. 

S: Jadi kalau tari gambang semarang itu Cuma dari gerak dasar tari dan 3 gerakan itu? 

B: jadi kalau jaman dulu itu tari itu kan gini ya, mengisi sebuah lagu yang di nyanyikan 

oleh seorang penyanyi. Ada penari yang mengisi gerakan itu. Dulu, hampir semuanya 

itu improve gambang semarang itu. Tapi kan langsung di susun. Di bentuk2 lama – 

lama di beri nama. Ini lenggang oh  ini apa ngondhek oh ini geyol gitu. 

S +B: jadi gambang semarang itu berawal dari seorang penyanyi yang menyanyikan 

lagu gambang semarang lalu dimunculkan penari untuk mengisi tari itu. 

S: terus berarti gerakan itu selalu di ulang2 sampai ahkir ya pak? 

B: ada yang di ulang, ada yang.. kan sekarang berkembang ada gerakan2 baru gitu. 

Banyak gerakan2 baru. Ya di susun oleh temen2 itu supaya tidak mengulang2 gerakan 

itu. Kalau dulu mengulang2.  Setiap kea pa ke lagu ini atau ke bait ini dia selalu 

mengulang2 lagi, kalau sekarang kita sudah di susun dengan gerakan yang lain. 

S:di kasi variasi lebih biar menarik ya pak? 

B: iya. Terus sekarang walaupun itu di kreasi di variasi tapi sudah di lakukan sekarang. 

Itu tari semarangan gitu. Sudah pernah kan lihat tari semarangan? Ada juga tari 4 penari 

yang di susun anak2 undip juga ada. Beda, beda lagi. 

S: sama yang punya sobokartti beda  ya  pak? 

B: sobokartti kita sama pakai dengan yang unnes. Yang tari semarangan itu kebanyakan 

dari yang unnes itu. Kalau yang undip itu sendiri. Susun sendiri soalnya ga di 

kembangkan di dunia persilatan ini 

S: yang undip itu berarti GSAC itu atau..? 

B: iya itu tarian nya beda sendiri sama yang lain. 

S: jadi kebanyakan yang lain itu sama kaya yang di unnes ya? 

B: iya 

S: jadi dari gerakan2 itu ga ada arti khusus atau filosofi ya pak? 

B: sebetulnya ga ada filosofinya. 

S:Cuma tujuan pertunjukan aja ya? 

B:ha’a 
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S: dari saya begitu aja. Terima kasih ya pak 

B: sip. 

 

 

Tidak ada pembakuan gerakan tari. Menurut bintang, 3 unsur gerakan seperti ngondhek 

yang dulu di lakukan oleh banci2 itu. Sedang menurut greget membuat  Gerakan 

berdasarkan kehidupan masyarakat kota semarang.  Misalnya membuat gerakan seperti 

orang sedang menjala ikan di laut. Kemudian  goyangan2  dan sanggulnya semarang 

kan kaya ndog kremeg, angka 8. Kemudian dari topografi kota semarang adalah 

perbukitan jadi dari gerakan – gerakan tangan akan menunjukan bentuk2 itu. Dataran 

tinggi, dataran rendah , perniagaan. Topologi, iklim kota semarang, kehidupan 

masyarakat nya ada pedagang, petani dan nelayan. Itu dari kehidupan sehari – hari yang 

di munculkan di gerakan2 kita tentu tidak lepas dari tradisi jogja, solo, melayu dan 

beberapa atribut cina juga di pakai. 

Yang membedakan dengan gambang kromong, gambang semarang menggunakan 

rebana dan bedug dan gambang kromong tidak. Gambang semarang juga 

menggunakan kelontong sapi karena masyarakat di pertanian itu kan ciri khas 

kelontong2 itu tidak ada di provinsi lain. Berkembang seiring dengan jaman 
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Questions for Gambang Semarang Dance 

Before asking these questions, the writer already chooses the intervewees from 

Gambang Semarang Dance Art Company Dancers, people who already made a 

research about Gambang Semarang dance, and Choreographer of Gambang Semarang 

dance. 

List of Questions: 

1. Asking for Biodata (Name, Address, age, job) 

2. How do you know Gambang Semarang? 

3. What is makes Gambang Semarang different from any other dance? 

4. What are the main movements in Gambang Semarang? 

5. Can you describe Gambang Semarang dance? 

6. What is Ngeyek? 

7. What is Ngondek? 

8. What is Genjot? 

9. Do you know the meaning of the movements? 

INDONESIAN 

Sebelum menanyakan pertanyaan – pertanyaan ini, penulis telah memilih 

responden dari penari Gambang Semarang Dance Art Company Dancers, Orang – 

orang yang telah melakukan penelitian tentang tari Gambang Semarang dan 

koreografer tari Gambang Semarang. 

Daftar Pertanyaan: 

1. Menanyakan biodata (Nama, Alamat, Umur, Pekerjaan) 

2. Bagaimana anda mengetahui tentang Gambang Semarang? 

3. Apa yang membiat Gambang Semarang berbeda dari tari yang lain? 

4. Apa gerakan – gerakan utama dari tari Gambang Semarang? 

5. Bisakah anda mendeskripsikan  tari Gambang Semarang? 

6. Apa Apa itu Genjot? 

7. Apakah  kamu  mengetahu arti dari gerakan – gerakan nya? 

8. itu Ngeyek? 

9. Apa itu Ngondek? 
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