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TARI / RITUAL SEBLANG

Banyuwangi adalah kota yang dipercaya mistis dan dikenal banyak dengan

kesenian tradisionalnya. Salah satunya suku Osing ini mempunyai Ritual yang

bernama Seblang, menurut warga adalah singkatan dari “sebele ilang” atau “sinyalnya

hilang”. Seblang diyakini sudah ada di Olehsari sejak tahun 1930, namun banyak

yang percaya bahwa Tari Seblang merupakan tradisi yang sangat tua, berusia ratusan

tahun, hingga sulit ditemukannya asal - usul dimulainya.

Ritual ini dipercaya warga untuk keperluan bersih desa dan tolak bala, agar

desa tetap dalam keadaan aman dan tenteram. Pernah dahulu kala sekitar tahun

1960-an, Ritual Seblang ini sempat terpaksa dihentikan dan ditinggalkan karena

alasan keamanan dan politis akibatnya sejumlah warga kesurupan tanpa alasan yang

jelas. Setelah dilakukan ritual upacar kembali, warga yang kesurupan tadi meminta

untuk diadalan tradisi seblang, sejak saat itulah tradisi Seblang terus dilestarikan.

Gambar 1. Penari Seblang yang sudah kerasukan
(Sumber : regional.kompas.com, 25 Maret 2021)



Di Banyuwangi sendiri Ritual ini dapat dijumpai hanya di dua desa dalam

wilayah kecamatan Glagah, Banyuwangi, yakni desa Bankungan dan Olehsari. Yang

menjadi pembeda adalah jika di desa Olehsari tari Seblang diselenggarakan satu

minggu setelah Idul fitri dengan penari yang masih perawan, sedangkan di desa

Bakungan seminggu setelah Idul Adha dan ditarikan oleh wanita yang sudah

menopouse. Sama - sama ditarikan selama tujuh hari berturut - turut dengan kondisi

penari kejiman atau kerasukan oleh roh leluhur. Dilaksanakan setiap sore dan

prosesinya sama, kecuali pada hari terakhir ada prosesi seblang idher bumi, di prosesi

ini seblang nantinya akan diarak oleh warga untuk mengelilingi desa.

Tidak mudah untuk mencari penari Seblang, karena harus dipilih langsung

oleh seorang Gambuh atau biasa disebut pawang secara supranatural. Kebanyakan

penari yang dipilih adalah penari yang memiliki garis keturunan dengan penari

seblang sebelumnya. “Musik pengiring seblang hanya terdiri dari satu buah kendang,

satu buah kempul atau gong dan dua buah saron. Sedangkan di Olehsari ditambah

dengan biola sebagai penambah efek musikal.”(Wikipedia, 2020)

Gambar 2. penari Seblang bakungan kiri, Olehsari kanan
(Sumber : nasional.okezone.com, 25 maret 2021)



Busana yang dikenakan penari Seblang di Olehsari dan Bakungan memiliki

sedikit perbedaan, bisa dilihat pada bagian Omprog atau mahkota, baju, dan selendang.

Seblang di desa Olehsari biasanya memakai Omprog yang terbuat dari pelepah pisang

yang disuwir - suwir hingga menutupi sebagian wajah penari dan diatasnya diberi

bunga - bunga segar yang diambil dari kebun ataupun di area sekitar pemakaman, dan

ditambah dengan sebuah kaca kecilyang ditaruh dibagian tengah omprog. Memakai

baju yang berwarna hijau sampai kuning, dan selendangnya diselipkan di pinggang.

Tak sama dengan Olehsari di Bakungan Omprog yang dipakai terbuat dari kain kaffan

yang sama disuwar -suwir hingga menutup sebagian wajah penari, atasnya dari bunga

kuburan. Baju yang dipakai penari dominan kuning kemerah - merahan.

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia, 2020. “ Seblang”. Wikipedia.org.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/seblang . 25 Maret 2021

Banyuwangi Bagus, 2014. “Mengenal Ritual Tari Seblang Yang Mistis”.
www.banyuwangibagus.com

https://www.banyuwangibagus..com/2014/11/tari-seblang-banyuwangi.html?
m=1

https://id.m.wikipedia.org/wiki/seblang
http://www.banyuwangibagus.com
https://www.banyuwangibagus..com/2014/11/tari-seblang-banyuwangi.html?m=1
https://www.banyuwangibagus..com/2014/11/tari-seblang-banyuwangi.html?m=1

