
JARANAN TEMANGGUNGAN
INOVASI DAN PENGEMBANGAN  TRADISI

WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Oleh:

Dr. Slamet MD., M.hum



Latar Belakang

JARANAN

Masyarakat Asumsi           opini Pergeseran budaya

GENERASI
MUDAPengaruh

budaya asing

KASUS

WARISAN
BUDAYA



 Nama karya budaya (isi nama yang paling umum dipakai)

 Nama lain karya budaya (varian atau alias nama karya budaya)

 Domain karya budaya

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno,
permainan tradisional;

2. Seni pertunjukan, termasuk  seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni  musik, film;

3. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara
tradisional;

4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
pengobatan tradisional;

5. Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris
tradisional, makanan/ minuman tradisional, moda transportasi tradisional.



Kondisi karya budaya saat ini

1. Sedang berkembang

2. Masih bertahan

3. Sudah berkurang

4. Terancam punah

5. Sudah Punah atau tidak berfungsi lagi dalam
masyarakat

 Lokasi dan persebaran karya budaya

 Identifikasi dan definisi mengenai karya budaya
(termasuk aspek kesejarahan, aspek sosial, dan
fungsinya dalam masyarakat)

 Upaya pelestarian karya budaya
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BINATANG TOTEM
BERKAKI

KUDA

Reogan

Ebeg

Jaranan

Turonggo

Kuda
Lumping

Jathilan



Margowati

Kapalan

Serat Centini

Jaranan



Makna

 - Jaranan: Tiruan jaran

 - Ebeg : Kuda kepang

 - Reog : Suara rame tracak kuda

 - Kuda Lumping: Tiruan jaran dari kulit

 - Turonggo : Jaran



11. Gerak Pokok Seni

1. Sirig kuda, gerak penghubung (maju kanan maju kiri, mundur tolah toleh langkah megol)

2. Jalan megal megol

3. Sembahan jengkeng (menthang tangan kanan tempuk tengah, kiri tengah sembah)
sembah kanan sembah kiri, sembah kiri, ngracik. Menthang jempol kanan atas, depan,
kanan atas.

4. Lampah tiga kuda (maju kanan nyendal kuda, maju kiri nyendal kuda, lampah tiga kuda
putar kiri

5. Lampah nyongklang ke depan

6. Bolak balik angguk angguk kuda (maju kanan angguk-angguk, balik maju kiri angguk-
angguk, balik lari maju kiri angguk-angguk, balik maju kiri angguk-angguk

7. Nyongklang jinjit ndangak ndingkluk (maju kanan jinjit ndangak ndingkluk, maju kiri
ndangak ndingkluk)

8. Perang 1 (adu jaran sirig, dua tangan memegang kuda di depan kuda diayun ke kanan
dan kiri, sirig kanan kiri hoyog)

9. Perang 2 (tranjal samping kiri ayun atas bawah, tranjal samping kanan ayun atas
bawah)

10. Perang 3 (maju lampah tiga bolak balik kuda gapruk kuda)

11. Perang 4 (naik kuda onclang gapruk, putar kuda nyongklang masuk) selesai.
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ABSTRAK
Margowati adalah sebuah desa  di Kabupaten Temanggung. Desa ini memiliki potensi
untuk dijadikan sebagai desa wisata, di sini situs seperti tempat pemeliaraan kuda di
dusun Kapalan  ditandai prasasti bekas tapak kaki kuda. Temuan ini juga terkait dengan
nama dusun  Kapalan arti kapalan merupakan nama lain dari kuda. Masyarakat dusun
Kapalan  sebagaian besar membuat kerajinan terkait dengan kuda, seperti kuda kepang.
Kesenian mayoritas adalah Jaranan, masyarakat menyebut Kuda Lumping. Penelitian
identitas KabupatenTemanggung tentang tari jaranan. Persebaran tari jaranan pada tiap
daerah memiliki ciri keragaman yang berbeda. Penelitian ini merupakan kajian tentang
Jaranan Temanggungan sebagai Warisan BudayaTak Benda. Jaranan sebagai icon dan
penetapan Warisan Budaya tak Benda, tentu tidak hanya dari faktor kesejarahannya
melainkan kedudukannya saat ini di mayarakat. Bentuk koreografi dan penyajian Jaranan
sangat terkait dari fungsi jaranan pada masyarakat pendukungnya. Keberagaman motif
gerak Jaranan  di temanggung memiliki ciri khas pembentuk koreografinya sehingga
dinamakan jaranan Temanggungan. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat perlunya
untuk mengetahui bagaiman bentuk motif gerak pembentuk Jaranan Temanggungan? dan
Bagaiman keterkaitan Jaranan Temanggungan dengan Situs desa Kapalan Margowati?
Tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman
terhadap mayarakat luas tentang motif gerak pembentuk koreografi jaranan
Temanggungan guna perkembangan lebih lanjut. Target luaran penelitian ini adalah
menghasilkan kajian tertulis tentang warisan budaya tak benda serta motif gerak
pembentuk koreografi Jaranan Temanggungan.

Kata kunci: Jaranan Temanggungan, Wewarisan Budaya Tak Benda, Motif Gerak dan
Koreografi
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PENDAHULUAN

Pada zaman dulu nenek moyang kita masih memiliki kepercayaan dalam

menyembah ruh leluhur atau animisme dan beberapa benda berkekuatan gaib atau

dinamisme. Kepercayaan ini berkaitan dengan sistem budaya dan religi masyarakat

ketika diyakini bahwa di sekitar mereka masih ada ruh yang hidup di dunia. Tempat

hunian ruh di sekitar mereka ada di alam bebatuan, pohon besar dan segala tanah yang

terlihat angker. Sewaktu-waktu ruh leluhur ini bila diminta datang kembali dalam dunia

masyarakat mereka selalu ditengarai dengan banyak cara. Salah satu cara itu diyakini

dengan mantra tertentu atau dengan sesaji tertentu. Selain daripada itu sering pula

menggunakan mediator badan jasmani seseorang sebagai perantara kedatangan ruh

leluhur. Oleh sebab itu kesenian menjadi sarana masyarakat tertentu yang mempercayai

tradisi dan adat kepercayaan ini termasuk unsur bunyi gamelan dan kesenian Jaran

Kepang.

Kenyataan menunjukan bahwa masyarakat dalam alam pemikiran mitis masih

memiliki mentalitas kesederhanaan dan selalu terbawa dalam kitidakpercayaan diri

mereka. Hal ini akan mempermudah dipengaruhi oleh aspek bunyi musik atau tabuan

yang bergemuruh dan berpola monoton serta konstan. Pola ini secara tradisional sangat

mudah memancing aliran bawah sadar pelaku seninya dan irama yang konstan tanpa

standar keindahan yang rumit.  Secara umum kebiasaan ini menyebabkan

ketidakseimbangan jiwa dan mengakibatkan trance atau kesurupan. Jiwa yang tak



3

seimbang ini akan dimasuki ruh dan selama kesurupan wadah atau tubuh pelaku akan

dipinjam ruh dunia lain. Pada umumnya ini menjadi sebuah atraksi menarik ketika

keadaan pelaku mengalami trance dari pelaku dengan para dukun dan orang di

sekitarnya. Kebiasaan ini secara tradisional menjadi asumsi umum adanya trance telah

menjadi kebiasaan dan tanpa ada rekayasa apapun. Secara singkat standard konsepsi

trance sudah tidak dapat diukur dalam standard estetis menurut keindahan seni.

Pertunjukan bersifat adat dan tradisi sebenarnya ketika bentuk-bentuk kebiasaan

ini dianggap tidak mengkhawatirkan sebagai dampak umum. Seiring perkembangan

masyarakat dan alam pikiran moderen, pola kebiasaan lama sedikit demi sedikit berubah

untuk mempertimbangkan kelanjutan hidup keseniannya. Perkembangan alam pikir

masyarakat telah mengubah sistem kepercayaan menjadi sistem pengetahuan baru dalam

melihat kebutuhan cara kemas pertunjukan. Satu hal yang tetap dipelihara dalam pola

umum kebiasaan lama adalah keterkaitan kesenian ini dengan kehidupan upacara

tradisional seperti Bersih Dusun, Sadranan, atau Menyambut Tamu penting.  Perubahan

alam pikir ini juga mempengaruhi pandangan bahwa, setiap terjadi trance sebenarnya

masyarakat sudah sadar akan risiko tentang perusakan terhadap jiwa manusia.

Masyarakat yanag sebagaian besar telah memeluk agama Islam bahwa menganggap

kesurupan sebagai larangan.  Apalagi di dalam tata hokum berdasar Pancasila dan

keluhuran budaya nenek moyang harus mempertimbangkan aspek estetis sebagai bentuk

presentasi keunggulan karya seni dengan kaidah-kaidah yang sesuai. Salah satu upaya

dalam menyikapi pertimbangan presentasi estetis kesenian tradisi adalah terkait dengan

pembentukan karakter manusia dan pembinaan mental kepribadian budaya yang luhur.
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Penyajian Jaranan Temanggungan di wilayah temanggung sangat beragam,

sebagaian masih mempertahankan tradisi trance, namun telah banyak yang menampilkan

segi estetisnya. Penggarapan koreografi jaranan di wilayah Temanggung masih terlihat

motif gerak yang mencirikan jaranan Temanggungan. Motif-motif gerak tersebut hampir

semua grup atau kelompok jaranan di Temanggung menggunakannya, seperti ngudang

jaran, lampah tiga bolak balik, nyomngklang Sirig kuda, motif penghubung (maju kanan

maju kiri, mundur tolah toleh langkah megol), Jalan megal megol, Sembahan jengkeng

(menthang tangan kanan tempuk tengah, kiri tengah sembah) sembah kanan sembah kiri,

sembah kiri, ngracik. Menthang jempol kanan atas, depan, kanan atas, Lampah tiga kuda

(maju kanan nyendal kuda, maju kiri nyendal kuda, lampah tiga kuda putar kiri, Lampah

nyongklang ke depan, Bolak balik angguk angguk kuda (maju kanan angguk-angguk,

balik maju  kiri angguk-angguk, balik lari maju kiri angguk-angguk, balik maju kiri

angguk-angguk, Nyongklang jinjit ndangak ndingkluk (maju kanan jinjit ndangak

ndingkluk, maju kiri ndangak ndingkluk), Perang.

Beberbicara Jaranan Temenggungan tidak luput dari seni tari, dikarenakan

Jaranan Temanggung mengandung usur-unsur tari di dalamnya. Telaah disebutkan di atas

Jaranan Temanggungan tersusun atas motif-motif gerak yang hampir sama digunakan di

wilayah Temanggung. Mengingat seni tari merupakan salah satu cabang seni yang

menggunakan dimensi gerak waktu dan tenagasebagai unsur pembentuknya. Seni Tari

merupakan ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh

manusia. Pengertian gerak yang ada dalam tari yang dimaksud bukan gerak-gerak yang

kita alami sehari-hari (gerak nyata/ wantab seseorang yang melakukan kegiatan setiap

saat), tetapi merupakan gerak-gerak yang telah mengalami proses dan perubahan dari
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gerak keseharian. Tari dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu, yang dibentuk oleh unsur

pembentuk tari yang dikatakan ilmu pembentuk tari terdiri dari gerak, ekspresi, ritme,

tata rias, kostum tempat pentas dan penari (Slamet: 2016 40).

Jaranan merupakan tarian rakyat yang mencerminkan ekspresi dari masyarakat

yang hidup di luar istana atau dari kalangan rakyat biasa. Tarian rakyat mempunyai dua

fungsi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upacara adat maupun agama dan fungsi

yang berhubungan dengan hiburan. Tari yang berfungsi   untuk upacara   biasanya

bersifat sakral   dan mempunyai kekuatan magis, dan yang berhubungan dengan

hiburan biasanya untuk pergaulan maupun kesenangan saja. Melihat kenyataan tersebut

dapat dipahami Jaranan Temanggung sebagai ekspresi mayarakat temanggung terkait

dengan aktivitas masyarakat dan lingkungan geografisnya.

Kesenian Kuda Lumping merupakan suatu kesenian tradisional kerakyatan

yang hidup  dan berkembang secara turun temurun  dari generasi ke generasi.

Kesenian jaranan lahir dan berkembang di tengah–tengah masyarakat pedesaan.

Kehidupan masyarakatnya masih terkait tradisi dan adat istiadat yang masih sangat

kuat. Oleh sebab itu, kesenian Kuda Lumping dapat dijadikan potensi yang bisa

digunakan untuk keperluan masyarakat dalam kehidupannya.

Kesenian Jaranan Temanggungan biasanya dibawakan secara berkelompok

yaitu terdiri dari penari prajurit laki-laki maupun perempuan. Penari biasanya

menggunakan kuda yang terbuat dari anyaman bambu atau terbuat dari kulit hewan

yang dibuat menyerupai imitasi dari kuda. Di Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto,

Kabupaten Temanggung, kesenian Jaranan dipentaskan dalam setiap kali ada acara di

Desa seperti sadranan, peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, peringatan bulan
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Sura, acara perkawinan, khitanan, dan sebagainya. Kesenian Jaranan di Desa

Kentengsari mempunyai prospek yang baik untuk terus tumbuh dan berkembang

menjadi salah satu aset kebudayaan yang dimiliki Indonesia (Delvi Saraswati, 2016: 4).

Kesenian Jaranan Temanggungan merupakan sebuah seni tari yang dimainkan

dengan menggunakan properti menyerupai kuda yang terbuat dari anyaman bambu yang

dikepang serta diberi cat warna-warni. Mengenai sejarah asal usul kesenian Jaranan yang

ada di Temanggung beredar beberapa versi cerita. Konon, kesenian Jaranan

menceritakan sejarah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga,

melawan penjajah Belanda. Ada yang menjelaskan bahwa kesenian Jaranan

Temanggungan adalah bentuk dukungan rakyat terhadap pasukan berkuda Pangeran

Diponegoro untuk menghadapi penjajah Belanda. Dalam versi lain menyebutkan bahwa,

kesenian Jaranan menggambarkan prajurit-prajurit Kerajaan Mataram yang sedang

berlatih perang dan dipimpin oleh Joko Kathilan dan dibantu oleh dua orang abdi yaitu

Pentul dan Bejer.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesenian Jaranan

mempunyai fungsi: (1) ritual sakral dalam upacara bersih Desa; (2) pertunjukan; (3)

hiburan. Mencermati kata ritual itu akan terbayang adanya suasana magis dalam

pelaksanaan kesenian itu. Kesenian Jaranan merupakan bagian dari kesenian yang sejak

dulu digunakan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam

pertunjukan. Di sisi lain, kesenian Jaranan dapat dengan cepat berkembang di

lingkungan masyarakat dan tidak dapat melepaskan diri dari tata hidup dan kehidupan

masyarakat lingkungannya. Masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam pertunjukan,
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sehingga kesenian Jaranan menjadi kesenian yang paling dekat untuk mengekspresikan

tata hidup masyarakat lingkungannya.

Terlepas dari asal usul dan nilai historisnya, kesenian Jaranan merupakan bentuk

semangat heroisme dan kemiliteran yang dimiliki oleh pasukan berkuda. Hal ini terlihat

dari gerak-gerak dinamis, ritmis dan agresif yang ditunjukan melalui kibasan kuda seperti

berada di tengah peperangan. Dalam pertunjukan Kuda Lumping terdapat adegan penari

yang mempertontonkan kekuatan supranatural yang berbau magis. Atraksi tersebut

merefleksikan kekuatan supranatural yang dahulu berkembang di lingkungan Kerajaan

Jawa dan merupakan aspek non militer untuk melawan penjajah Belanda. Dalam hal ini

selanjutnya Kuda Lumping disebut sebagai kesenian Jaran Kepang atau lebih dikenal

sebagai kesenian Jaranan.

Eksisten Jaranan di Temanggung dikatakan sebuah tradisi hasil inovasi, dikatakan

demikian karena Jaranan Temanggungan ini telah berkembang menjadi sbuah tarian

pertunjukan dengan susunan koreografi secara estetis. Namun dalam tampilannya Jaranan

Temanggungan ini masih terlihat ciri Temanggung sebagai warisan tradisinya.

Berdasar pemikiran di atas menarik dilakukan penelitian, yang dapat mengungkap

tentang bebrapa permasalahan berikut.

a. Bagaimana motif gerak Jaranan Temanggungan terbentuk?

b. Bagamana bentuk inovasi pengembangan Jaranan Temanggungan sebagai tradisi

kerakyatan.



8

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

kepada masyarakat secara luas mengenai Jaranan Temanggungan inovasi dan

pengembangannya sebagai seni tradisi kerakyatan.

Tujuan khusus penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman terhadap mesyarakat luas mengenai bentuk pengembangan

dan inovasai koreografi  kerakyatan Jaranan Temanggungan.

Pembahasan mengenai Jaranan banyakdijumpai, baik yang ditulis peneliti dalam

maupun luar negeri. Sementara pembahasan mengenaijaranan tulisan-tulisan mengenai

jaranan Temanggungan terutama dalam inovasindan pengembangan koreografi tradisi

kerakyatan masih sangatterbatas bahkan dapat dikatakan belum ada. Meski demikian

pustaka tentang Jaranan Temanggungan tidak ada sama sekali, sering kali pahasan

tersebut menjadi nbagian dari pembahasan tentang tari Jaranan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kuda Lumping adalah kuda-kudaan

dari kulit atau anyaman bambu yang digunakan sebagai properti dalam tarian Kuda

Lumping dan gerakannya menyerupai kuda. Kuda Lumping mempunyai beberapa istilah

lain di beberapa daerah seperti Kuda Kepang dan Jathilan. Kuda Lumping adalah

kesenian yang terkenal di pulau Jawa. Kuda Kepang jawa adalah sebuah contoh dari

kelestarian sebuah tradisi yang hidup tetapi hanya dalam bentuk (Holt, 2000: 130).

Koentjaraningrat, mengatakan bahwa jaranan adalah salah satu kesenian rakyat atau

kesenian tradisional. Selain jaranan ada juga kesenian sejenis itu tetapi dengan nama

yang lain, yaitu jaran kepang, kuda lumping, jathilan, atau tari kuda. Bentuk kesenian ini

adalah berupa pertunjukan tarian  (Koentjaraningrat: 2009, 298- 299).
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Penelitian Fransiskus Indra Udhi Prabowo, Penelitian ini menyebutkan 12 orang

penari mengendarai boneka kuda/ jaran kepang. Dikatakan tarian ini diiringi dengan

musik iringan, terutama instrumen gamelan, dikatakan bahwa, kesenian Jaranan banyak

ditemui di daerah Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Setiap daerah

bahkan setiap kelompok kesenian mempunyai ragam atau ciri tersendiri baik dari segi

properti, alat musik, koreografi, dan sebagainya, sehingga kesenian jaranan mempunyai

berbagai ragam penampilan. Di Yogyakarta, terutama di kawasan luar kraton, kesenian

semacam jaranan dikenal dengan nama jathilan. Properti utamanya boneka yang terbuat

dari sesek (anyaman bambu), bentuknya tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Ragam

geraknya lebih dinamis, cenderung dilakukan bersama-sama dan didominasi oleh gerakan

kaki. Di Ponorogo kesenian kuda kepang atau semacam jaranan atau juga jathilan ini

dimainkan bersama dhadhak merak, bujangganong (ganongan), warok dan Prabu Klana.

Gerakan dalam tariannya lebih halus atau feminin. Kostumnya bagian kepala berupa iket,

yaitu ikat kepala dari kain hitam berbidang segi tiga. Kesenian jaranan pada dasarnya

adalah kesenian dengan format tarian yang menggunakan properti berupa jaranan atau

kuda kepang. Yaitu boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk

menyerupai kuda. Pada umumnya, bentuk pertunjukannya juga mempunyai penampilan

yang hampir sama. Perbedaan dari masing-masing daerah ialah bentuk gerak, ragam

gerak, kostum, melodi iringan, dan bentuk instrumen, demikian juga cara membunyikan

instrumen itu sendiri. Perbedaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari etnis yang

mempengaruhinya (Indra Udhi Prabowo, Fransiskus: 2015, 104).

Penelitian Salamun Kaulam, “Simbolisme dalam Kesenian Jaranan” dalam Jurnal

Seni Rupa, Vol. 1, No. 2, Desember 2012. Dikatakan bahwa,  ditinjau arti katanya,
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jaranan berasal dari kata jaran atau kuda dan akhiran “an” menunjukkan bentuk tidak asli

atau jaran mainan. Dalam budaya Jawa, “jaran” merupakan binatang simbol kekuatan,

lambang keperkasaan dan lambang kesetiaan. Ketika manusia menggunakan kuda

sebagai kendaraannya, maka manusia digambarkan sedang berjuang menempuh

kehidupannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Konon, pada awalnya pertunjukan

kesenian jaranan merupakan kegiatan upacara ritual yang berkaitan dengan upacara

pemanggilan roh leluhur yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kegiatan ritual ini

bertujuan untuk mengatasi berbagai musibah yang menimpa kehidupan manusia. Pada

zaman primitif ada kepercayaan bahwa kerusakan lingkungan alam, wabah penyakit,

bencana, dan sebagainya terjadi karena kekuatan roh nenek moyang. Seiring dengan

perjalanan waktu, setiap musibah, bencana, atau berbagai masalah dalam kehidupan yang

dihubungkan dengan roh nenek moyang disusun menjadi serangkaian cerita yang

berkembang menjadi mitos. Mitos diyakini oleh masyarakat, kemudian dilakukan

kegiatan upacara ritual dengan tujuan agar musibah tidak datang lagi. Kegiatan yang

berlangsung berulang kali, kemudian berkembang menjadi berbagai simbol yang

digunakan untuk kegiatan ritual (Salamun Kaulam: 2012, 132-133).

Paparan pustaka yang ditinjau di atas memberi gambaran terhadapa penelitian

yang akan dilakukan. Sebagai peta jalan penelitian sehingga tidak terjadi duplikasi

penelitin.
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Penciptaan karya seni secara akademis melalui beberapa tahap yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penciptaan karya seni atau penelitian artistik

merupakan kegiatan ilmiah: riseach by practic dalam artian penelitian terhadap

fenomena masyarakat menjadi sebuah bentuk ide yang diekspresikan dalam praktek seni

yang disebut dengan karya seni. Dengan demikian perlu adanya langkah-langkah secara

sistematis dalam proses penciptaan karya seni. Adapun langkah- langkah proses

penciptaan karya seni sebagai berikut.

Observasi dilakukan secara partisipan maupun non partisipan. Observasi

berpartisipasi langsung terhadap pertunjukan jaranan dengan cara terlibat secara

langsung pada pertunjukan jaranan di Temanggung. Pengamatan yang didapat dalam

kegiatan ini secara teknik dapat melalukakan gerak-gerak jaranan Temnggung dan

merasakan langsung pementasan jaranan secara musikal. Hal ini digunakan untuk

Riset
Pustaka

Riset
Respon

Inspirasi
karya tari
Jaranan

Riset
elemen
Estetis
Koreografi
Tari
Jaranan
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menyusun maupun memformat teknik-teknik gerak serta musik tari dalam model

pertunjukan jaranan. Observasi non partisipan mengamati pertunjukan-pertunjukan

Jaranan di Temanggung dengan cara menjadi penonton dengan maksud dapat secara

utuh melihat bentuk pertunjukannya.

Wawancara dilakukan kepada nara sumber untuk mendapatkan informasi tentang

Jaranan di Temanggung. Kemudian wawancara dilakukan kepada seniman jaranan untuk

mendapat informasi tentang teknik gerak jaranan, musik tari, poperte jaran kepang. Selain

itu wawancara dilakukan pada masyarakat dan penonton untuk mendapatkan informasi

tentang berbagai sajian jaranan.

Studi pustaka dilakukan mencari referensi terkait dengan Jaranan Temanggungan

serta adat istiadat masyarakat Temanggung dalam upaya melengkapai referensi atau

informasi tentang fungsi dan sajian Jaranan Temanggungan.

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan konseptual secara tertulis tetapi juga

pembuatan model Jaranan Temanggungan. Pada tahapan ini terdapat alur proses

penciptaan karya Jaranan Temanggungan.

a. Pengamatan merupakan metode pengamatan yang dilakukan pada tahap awal penelitian

yaitu dengan mengamati aktifitas masyarakat terhadap penggunaan jaranan baik dalam

ritual, maupun pertunjukan. Dari hasil amatan ini didapat suatu data tentang bentuk

bentuk property jaran, teknik-teknik permainan jaranan maupun motif gerak. Data

tersebut kemudian diolah menjadi sebuah bentuk Jaranan Temanggungan

b. Eksplorasi merupakan cara mencari kemungkinan-kemungkinan berdasar data observasi

ke dalam sebuah bentuk atau format pertunjukan Jaranan Temanggungan. Data amatan
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maupun data pustaka sebagai dasar pencarian kemungkinan-kemungkinan model Jaranan

Temanggungan yang kemudian diformat dalam bentuk 13cenario13. Hal ini dapat berubah

karena perlu adanya ekeperimen.

c. Eksperimen merupakan metode keberlanjutan dari eksplorasi. Hal ini dilakukan sebagai

tahap percobaan dari kemungkinan-kemungkinan pencarian model yang kemudian

percobaan itu didapat suatu teknik, pola garap, dan model yang tepat untuk dilakukan

perenungan terhadap data yang didapat.

d. Perenungan merupakan metode perenungan sebagai sebuah bentuk telaah kembali

terhadap eksplorasi dan eksperimen sebelum penetapan suatu bentuk model pertunjukan

Jaranan Temanggungan dengan demikian perenungan memerlukan beberapa

pertimbangan terhadap 13cenario13 yang dihasilkan. Maka perlu diperhatikan kondisi

masyarakat, model pertunjukan, dan pengguna. Dengan kata lain bagaimana model itu

dibuat, dipergunakan, dan dipublikasikan (made used and profesition-publication).

e. Pembentukan, metode ini merupakan tahap akhir sebelum disosialisasikan atau

dilatihkan.

Pembentukan dilakukan setelah memandang dari eksperimen atau percobaan serta

perenungan dipandang telah mencapai tujuan yang diinginkan baru menetapkan bentuk-

bentuk mulai dari motif gerak, tata busana, panggung, 13cena tari, pola ceritera yang

menyangkut naskah dan 13cenario telah dianggap sesuai dengan tujuan.

f. Pelatihan, pelatihan merupakan tahap penentu sebelum model pertunjukan

dipentaskan maka perlu diadakan latihan dan pelatihan ini dimaksudkan bukan sekedar
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akhir dari suatu pertunjukan melainkan sebagai suatu sosialisasi terhadap model yang

dipertunjukkan.

PEMBAHASAN

a. Terbentuknya Motif Gerak Jaranan Temanggung

Berbicara jaranan masyarakat Jawa sering menyebut jaran kepang berkembang

hampir di seluruh wilayanh Jawa. Seni pertunjukan Jaran Kepang di Temanggung

ditemui dihampir setiap kelurahan maupun di wilayah pedesaan, masayarakat

Temanggung menyebutnya “aranan” dengan dengan  JK atau Jaran Kepang juga

menyebutnya kuda lumping. Jaranan atau Kuda Lumping adalah kesenian tradisional

mas yarakat  J awa berupa ta r i an menunggang kuda yang dimainkan

sekelompok orang dengan iringan musik gamelan (Kaulam, 2012: 131). Jaranan di

Temanggung memiliki ciri tersendiri dari motif gerak yang ditampilkan, memiliki ciri

angkatan kaki tinggi dan pola irama dinamis. Hal ini yang menjadikan jaranan

Temanggungan perlu kajian lebih lanjut. Terkait dengan tampilan Jaranan

Temanggungan tidak lepas dari faktor kesejarahan dan kondisi geografisnya. Me ru ju k

pada pendapat Lono Simatupang (2013) Pertunjukan Jaranan Temanggungan

merupakan peristiwa yang dapat dikatakan sebagai pergelaran. Pergelaran

merupakan tontonan yang dibangun atas ketidakbiasaan, berada dititik ambang batas,

yakni menyaksikan hal-hal yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Waktu,

ruang, suara, cahaya, gerak, ucapan dan benda juga turut membentuk ketidakbiasaan ini.

Tontonan ini kemudian memiliki beberapa syarat: pertama, merupakan kegiatan yang
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memiliki kehendak untuk mempertontonkan sesuatu. Kedua, adanya hal tidak biasa

yang menjadi daya tarik. Kedua syarat sebelumnya melah i rkan syara t ke t iga ,

yakni mempertontonkan sesuatu sehingga penonton atau masyarakat mengalami hal

yang tidak biasa. Pertunjukan Jarananan Temanggungan merupakan sebuah tontonan

yang telah memuat ciri pembentuk dari ketidakbiasaan. Hal ini ditunjukkan Jaranan

Temanggungan mengandung unsur-unsur yang tidak biasa terjadi dikehidupan manusia.

Hal tidak biasa tersebut seperti adanya atraksi kesurupan, tidak lagi melihat pergelaran

tetapi lebih melihat suatu tontonan dalam konteks masyarakat.

Konteks Jaranan Temanggungan dalam hal ini terkait dengan Desa Margowati adalah

sebuah nama desa tua di wilayah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Desa Margowati adalah

sebuah Desa tua yang sudah dikenal sejak zaman Mataram Islam berdiri di abad  XVI. Pustaka

Serat Centhini memuat nama Desa Margowati di zaman Panembahan Senapati, raja Mataram

Islam pertama sebagai wilayah hutan untuk melatih dan memeilahar kuda-kuda pilihan kerajaan

(Serat Centhini terj. Komajaya, 1981: 47-49). Sebagai tempat yang sudah dianggap penting maka

nama Desa Margowati yang dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat di wilayah Kabupaten

Temanggung dapat dibuktikan dengan nama-nama ruang warisan leluhur yang ditandai dengan

Dusun Kapal,  Gunung Jaran, dan sejumlah nama atau istilah yang akrab dengan kuda

(Wawancara dngan Didik S, Kabid Seni Disparbud, Kabupaten Temanggung, 6 Februaari 2015).

Penelitian ini berupaya mencermati nilai strategis yang melekat dalam unsur mitos Desa yang

sudah sejak tiga abad lalu tetap dilestarikan dengan ciri seni pertunjukan tari sebagai aktivitas

masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam sebuah sesi lokakarya

“Pengembangan Strategis Pariwisata  Budaya” tanggal 6 Februari 2015 telah tertarik
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untuk menggali nilai situs Desa tertentu sebagai pengembangan aset daerah. Kiranya

dengan dimulainya dari sebuah Desa yang secara historis kuat dan secara nilai situs telah

diketahui memiliki kaitan dengan arah pengembangan dan kebijakan Pemerintah Daerah

setempat, maka pilihan Desa Margowati sangat relevan dengan kekuatan yang akan

berdampak luas bagi riset-riset lanjutan nantinya. Fenomena yang tampak pada

penelitian ini adalah ekspresi seni yang dihadirkan pada wilayah Desa Margowati

memiliki hubungan yang cukup erat dengan kepercayaan, ide, paham, dan keyakinan

peserta atau potensi seni pertunjukannya.

Menelusuri jaranan yang berkembang di Temanggung dapat dipahami, bahwa

kehadiran jaranan terkait dengan dukuh Kapalan dan desa Margowati, sebagai tempat

pemeliharan kuda perang Mataram Islam. Hasil ini membuktikan motif-motif gerak yang

didapat dari penelusuran dan pengamatan di Temanggung menjadi lebih jelas. Gerak-gerak

jaranan Temanggung memiliki perbedaan dengan jaranan di daerah lain, seperti jaranan di

Magelang daerah yang dekat dengan Temanggung. Jaranan Magelang lebih menonjolkan

gerakan kegagahan prajurit penunggang kuda, mengecu pada penunggangnya. Berbeda

dengan Jaranan Temanggung gerakkan tarinya lebih pada kekuatan kuda perang, sebagai

gambaran kuda-kuda perang yang ada di Margowati. Gerak-garak yang dapat ditelusuri yang

mengandung gerak kekuatan kuda seperti; Pengkalan, cekahar, bokongan, tekur-tekur,

pengkolan, teposan, gebesan, liyepan, timpangan, sembiran, lampah balik, Nyongklang, dan

Ngombe.

Terbentuknya motif gerak jaaranan Temanggung tidak lepas dari aktivitas masyarakat,

terkait dengan hal tersebut sebagai bahan kajian dilakukan penelusuran, didapat desa

Margowati dengan segala potensi yang dimiliki Margowati seperti yang telah dijelaskan di atas
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merupakan daerah situs peninggalan tempat pemeliharaan kuda perang Mataram Islam, saat ini

ditemukan peninggalan bekas tapak kuda pada batu dan tempat coberan minum kuda di

Kapalan. Dusun kapalan merupakan nama yang diambil dari kata “ kapal “ yang berarti kuda. Hal

ini dapat dimengerti di Margowati dan kapalan masyarakatnya beraktivitas pengrajin jaran

kepang dan kerajianan yang terkait dalam pertunjukan jaranan. Pemahaman ini menjadikan

sebuah bukti bahwa terkait dengan kedogan jaran (tempat pemeliharan kuda) mendukung

adanya kepercayaan terhadap magis simpatitis. Kepercayaan terhadap kekuatan totemisme

kuda menjadikan masyarakat Kapalan membuat kuda tiruan, yang pada saat itu digunakan

untuk mendatangkan binatang totemisme agar kuda peliharahannya menjadi kuat dan

dilindungi dari wabah. Kebiasaan masyarakat saat itu menjadikan sebuah bentuk seni jaranan.

Gerak-gerak yang muncul dari permainan kuda tiruan menjadi sebuah tarian, yang saat ini

dikenal  tari jaranan. Motif-motif gerak yang terbentuk saat ini merupakan tiruan atas gerak

kuda dan pemeliharannya. Seperti  gerak ngombe (minum), gerak ngudang jaran (memuji kuda

peliharan), dan gerak nyongklang (kegagahan kuda lari).

b. Inovasi Pengembangan Jaranan Temanggungan sebagai Tradisi Kerakyatan.

Gerak-gerak yang terbentuk dari tradisi masyarakat terhadap jaran atau kuda yang

diawali dari kepercayaan masyarakat Margowati dukuh kapalan kemudian berkembang manjadi

sebuah tradisi mayrakat dalam sebuah kesennian jaranan di Temanggung. Gerak-gerak ini

kemudian dikembangkan mendjadi model garap jaranan Temanggungan. Penggrapan yang

berpijak pada tradisi kerakyatan Temanggung, lebih menekankan pada pola-pola gerak yang

menggambarkan kekuatan kuda. Pada awal pertunjukan dimulai dengan gerak ngudang jaran

terus sembahan, deteruskan dengan motif-motif gerak lainnya  yang menggambarkan kekuatan

kuda. Motif gerak Jaranan Temanggung pernah digarap oleh IDAKEB yang merupakan organisasi
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di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Penggarapan ini dilakukan untuk

memudahkan praktik pertunjukan kesenian Jaran Kepang atau Jaranan, catatan ini pernah

dijadikan pola standar praktik sajian kesenian Jaranan sejak tahun 1972 (IDAKEB: 1972, 11-18).

No. Urut Nama – Ragam Praktik Menari

1. Sikap Pokok 1. Ngadak mendak sak wetawis,
dengkul katekuk, suku arah
miring, posisi tungkak sawetewis
sapecak.

2. Cakahar 2. Sikap pokok mlampah biasa ,
suku dipun angkat sewetawis
inggil, mlampah majeng/ mundur
arah zik-zak (serong ngiwa
nengen). Polatan ngiwa nengen
gagah.

3. Bokongan 3. Mlampah sikap pokok prinsip
ngegolaken bokong. Tungkak
katarik majeng jangga gela-gelo.

4. Takur-takur 4. Siku kiwa megar, maku sanesipun
katarik maju dipun tengkuraken
kaping tiga, terus pincangan
majeng kaping tiga.

5. Pincangan 5. Suku kiwa manggon, suku tengen
njinjit njangkah majeng ngegol
(nyendal pencing).

6. Pengkalan 6. Siku kiwa manggon, siku tengen
dipun pengkalaken/ mancal
kaliyan mlampah majeng.

7. Teposan 7. Mlampahipun miring
ngiwa/nengen. Yen manegar. Siku
tengen dipun padal, bokong dipun
puter, ogek lambung menongan,
suku kiwa dipun pindah gantos
menegar, siku tengen age age
mlangkah pindah anuranggan
alon alon lan salajengipun kaping
tiga, wacana ingkang kaping
sekawan mlonjak nengen mboten
pindah.

8. Sakbasan 8. Sirah kiwa dipun abit abit aken
kiwa tengen antal lan sesek.

9. Menakjinggoan 9. Sikap kados yen pinangan,
lampahipun njangkah pindah siku
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kiwa katarik gedrug kaping kalih
(ngoncak bokong)

10. Bapangan 10. Siku tangan dipun angkat, tumpak
malih kanthi muter badan
ngglebag 180’ suku kiwa gantung
terus seleh, kiwa gantung seleh.
Kalajengaken pacak jangga
kaping kalih. gentosan suku kiwa
gantung seleh muter ngglebag
180’ gantung tangen seleh,
gantung kiwa/tengen. Djangga.

11 Liyepan/Lemesan 11. Suku tengen njangkah majeng
lurus badan tumungkul (bungkuk)
sirah kuda dipun horog horog
yen suku tangan sampun tumpak,
age age narik suku kiwa cepet
kajunjung terus mlangkah kados
suku tangan saterusipun
gantosan.

12. Timpangan 12. Suku tangen mlangkah badan
miring ngiwa. Terus suku kiwa
mlangkah, badan serong
menthang. Suku tangan gantung,
lajeng mlethik mundur kalih
langkah langsung gantung suku
kiwa. Lajeng mlangkah kados
suku tengen gantosan muter, arah
manengen. Polatanipun yen
mletik mundur ndangak semu
gembelengan.

13. Untu talang (untulan kasar) 13. Mlajar nguntul, suku kiwa
mlangkah sekawan etangan
mandeg. jangga nglongok
mangajeng, mripat mlotot, untu
aringis kalijan, bales Hoheh
hoheh (galek). Age age mbalik
nguntul malih suku tengen
mlangkah sekawan etangan
mandeg. Pancak jangga lan
mesem mesem. Sateripun kanti
bolak-balik, yen arah mlebetipun
mangiwo. yen arah njawi
balikinpun manengen.

14. Sembiran (untulan alus) 14. Nguntul mlebet sirah tumungkul 4
etangan, lajeng gela gelo, nguntul
malih, ndengengok 4 etangan
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jangga gela-gelo.
15. Mager Timun 15. Tangan kiwa miwir sampur

mlampah sikap pokok suku
mekekeh. jangkahipun dlamakan
arah miring ngeged-ngeged.
(njendal-njendal).

16. Lenjitan 16. Sami kaliyan pincangan namung
suku tengen mboten jinjit, tur
jangkahipun alit, suku mboten
usah dipun angkat inggil, wirama
sajak kesel (lenjit-lenjit).

17. Legehan 17. Sami kaliyan bokongan
ngangkatipun suku andap
kemawon tumapak biasa.
Tungkak boten usah dipun tarik
(wirama sejak kesel), legeh legeh
bebas.

18. Lampah Jangga 18. Suku kiwa/tengen njangkah,
kasusul suku tengen/kiwa
njangkah, suku ingkang wonten
wingking katarik mundur ingkang
ngajeng nututi mundur tur jinjit
lajeng ngencot bokong, lajeng
pacak jangga kaping kalih.

19. Lampah Kletik 19. Njangkah majeng tigang langkah
dipun wiwiti suku tengen. Terus.
Terus mletik suku kiwa manggen
wonten tilasipun dlamakan suku
tengen, suku tengen age age
gantung, saklajengipun.

20. Lampah balik 20. Kados lampah mletik namung
saksampunipun tigang langkah
lajeng balik muter 180’ suku kiwa
kabucal terus gantung suku
tengen saklajengipun kanti balik
arah mangiwa.

21.
Lampah Satriyan 21. Suku tengen mlangkah majeng

suku kiwa katarik terus ngencot.
Dipun ambali ngracik (1/2
langkah kaping kalih)’ kendel
sawetawis suku ngajeng madal,
(jinjit sadaya) tungkak dipun
puter mengajeng (tangan kiwa
tengen kiwa) wirama
ngenjak/ngece.
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22. Kirig -kirig 22. Jomblo manggen terus kirig kirig
majeng utawi mundur, yen lajeng
polatan tumungkul, yen mundur
polatan ndangak, kudanipun
horog horog galak.

23, Sirig –sirig 23. Jomblo manggen terus sirig
ngiwa/nengen ngentrig  entrig

24. Gejug 24. Campuran, njih sirig njih kados
mletik, balik jomblo (bebas
galak). Wekdal gajul punika
saged kangge perang campuh.
Dene yen perang tunggal.
Ingkang gajul namung sepasang,
sanesipun wirogo nglaras
(lejitan, legehan). Namung yen
pasanganipun perang pinuju
gitikan, sedaya tumut kirig.
Perang perangan sagedipun
kreasi piyambak, perang pedang,
gada, tumbak.

25. Mekakan 25. Mlampah mundur gagah badan
sawetawis minger minger kuda
ndangak.

26. Drap 26. Mlajar suku dipun tekuk dipun
angkat inggil, sirah kuda dipun
horog horog galak lan serem .

27. Congklang 27. Mlajar suku slonjor kuda
ndangak, badan condong
mawingking wiraga kados drap,
galak/serem.

28. Malang Kadak 28. Mlampah mundur arah mirang
miring bolak-balik wetah 180’
sak langkah ngencot bokong
sikap pokok. Kuda saged dipun
tumpaki saged dipun cepengi.

29. Srimpetan 29. Mlampah miring ngiwa utawi
nengen. Yen ngiwa suku tengen
njangkah medal wingkingipun
suku kiwa terus suku kiwa nututi
njangkah mangiwa sak
terusinpun. Kuda saged dipun
tumpaki saged dipun cepengi.

30. Ngombe 30. Mapan manggen suku tengen
wonten wingking, kiwa ngajeng
sirah kuda tumungkul (ngombe)
suku tengen setengah gantung
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lajeng kuda ndangak suku kiwa ½
gantung lan sak terusipun.

31. Ngantuk 31. Suku manggen sejajar yen suku
kiwo dipun tekuk jinjit, badan
lemes condong mengiwo, kanti
kuda sajak liyer-liyer gantosan
sakterusipun.

32. Ngulet 32. Gantung sikil semu ndlosor
mangjeng, badan jengkeng
mewingking, suku seleh, gantos
gantung ingkang satunggal.
Ngulet saged mlampah saged
manggen.

33. Oyogan 33. Damel barisan selarik utawi
sejajar, caranipun majeng
mlampahipun lenjitan utawi
legehan, pethukan nrobos silang-
silangan suku barisanipun rapet
terus ngoyog ngiwo / nengen 4
etangan.

34. Kesodan 34. Pasangipun kalih kalih caranipun
kados oyogan. yen sampun adu
bokong wirogo kados untu
walang.

35. Kiprah 35. Sikap pokok polatan nengen asta
tengen ukel ketarik sak nginggil
bahu, asto kiwo wiwit ngulur
sampur kaseblakaken, gentosan
kiwo-sami. Kiprah puniko
pinangka singgetan (elet2)
antawis ragam kaliyan ragam
sanesipun, utawi kangge ngaso
sawetawis.

36. Tolehan Jonggo 36. Nolah-noleh pacak jonggo.

37. Jangga lenggutan 37. Lenggut-lenggut.

38. Ngebyek 38. Asta kalih2 majeng lurus nabok-
nabok.

39. Nutul 39. Asta ngiting nutul nutul ngiwa
nengen.

40. Tumpang tali 40. Asta ngepel jempol ndengangak
medal gerakkan minggah
mendhak.

41. Ngelis 41. Ngithing main ugal
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42. Gebras 42. Mencolot/jeblosan memper
perangan-perangan.

43. Njontrot 43. Mencolot terus mlajar dateng
gawang.

44. Kecakan (khusus kangge
tarian massal).

44. Ngambruk sempok kuda dipun
angkat kanti nyuwanten
E,e,e,o,o,e,e,e ....... e yaaa
tumungkul kendel sawatawis.

45. Pejah//sirep (khusus kangge
tarian masal).

45. Ambruk total mengkurep, utawi
jengkeng.

Motif gerak yang menjadi pola standar penggarapan jaranan di atas, tidak sepenuhnya

menggambarkan kekuatan kuda perang. Motif gerak seperti bapangan, kiprahan lebih

menekankan pada penunggangnya yaitu keprajuritan. Perangan pada jaranan Temanggungan

juga merupakan penggambaran kekuatan kuda perang, maka gerakannya lebih menirukan

kekuataan kuda perang, cara menerjang musuh sampe pada kekuatan menyerang kuda lawan.

Pengembangan tradisi pada jaranan Temanggungan  terlihat pada pola gerak, kostum dan tata

rias yang menggambarkan prajurit Mataram.
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Gb. 1. Pose gerak sembahan (poto: Slamet 2019

Gb. 2. Busana tampak dari belakang (poto: Slamet 2019)
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Gb. 3 .  Busana tampak dari depan (poto: Slamet 2019)
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Gb. 4. Pose Lampah Nyongklang (poto: Slamet 2019)
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PENUTUP

Jaranan Temanggungan merupakan bentuk tari kerakyatan Temanggung. Tarian

ini hadir atas keperyaan totemisme yang dikenal dengan magis simpatitis. Kehadiran

totemisme dipercaya dapat melindungi. Terkait dengan kesenian jaranan di Temanggung

dan situs Kapalan Margowati dipamahami terbentuknya motif gerak Jaranan

Temanggungan hadir dari pemujaan terhadap binatang totem kuda, sehingga masyarakat

membuat kuda tiruan berupa jaran kepang.

Motif-motif gerak yang hadir atas peniruan kekuatan kuda seperti; ngombe,

nyongklang, takur-takur, teposan, dan  semua motif gerak yang digunkan dalam tari

jaranan merupakan imitasi dari kekuatan kuda perang. Motif gerak jaranan

Temanggungan merupakan tradisi yang hadir pada rakyat atau sebuah tradisi kerakyatan.

Melihat kenyataan atas kajian Jaranan Temanggung menjadi sebuah icon dan ditetapkan

sebagai Warisan Budaya Tak Benda Temanggung yang diserahkan sertifikatnya pada

tanggal 8 Oktober 2019 di Istora Senayan Jakarta. Penetapan ini juga memandang

Jaranan Temanggung telah mengalami inovasi terhadap tradisi kerkyatan yang masih

diwarisi pada generasinya.
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