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Abstract: This study aims to uncover the aesthetic response of young generation against the Kethek Ogleng 
Pacitan Performing Arts. The data collection is done by participant observation, interviews and 
documentation. The data validity technique applies the triangulation technique. Data analysis techniques 
used data analysis techniques in qualitative research, namely data reduction, data presentation and 
verification/drawing conclusions. Research reveals that the performance of Kethek Ogleng's art is supported 
by various aspects including actors, motion, accompaniment/gamelan, fashion, attractions equipment, 
sound system, lighting, and the stage area. Various response models were carried out by the younger 
generation when watching the Kethek Ogleng Pacitan Art performance: (1) taking time to attend earlier and 
sit near the stage; (2) taking a selfie with the Kethek Ogleng dancer; (3) interviewing dancers or chaperones; 
(4) asking about the time and place of the next performance; (5) performing movements as the dancers of 
Kethek Ogleng Pacitan perform in the arena as well as outside the stage. Therefore, it can be said that the art 
of Kethek Ogleng through the Road Show activities received positive response from the younger generation. 
The aesthetic response carried out by the younger generation is the imitation of the Kethek Ogleng Art 
dance movement according to their understanding and ability and even to improve their ability to take part 
in Kethek Ogleng dance practice. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkap Respon Estetis Generasi Muda Terhadap Pertunjukan Seni 

Kethek Ogleng Pacitan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan partisipan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data menerapkan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis data pada penelitian kualitatif,  yakni  reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik 

simpulan. Penelitian mengungkap bahwa pertunjukan seni Kethek Ogleng didukung oleh berbagai aspek 

antara lain pelaku, gerak, iringan/gamelan, tata busana, perlengkapan atraksi, tata suara, tata lampu, dan 

area pentas. Berbagai model respons dilakukan oleh generasi muda ketika menyaksikan pertunjukan Seni 

Kethek Ogleng Pacitan: (1) menyempatkan hadir lebih awal dan duduk di dekat pentas; (2) melakukan 

swafoto dengan penari Kethek Ogleng; (3) mewancari para penari atau pendamping; (4) menanyakan waktu 

dan tempat pementasan berikutmnya; (5) melakukan gerakan sebagaimana gerakan-gerakan penari Kethek 

Ogleng Pacitan di arena pentas maupun di luar  pentas.  Oleh karena itu,  dapat dikatakan Seni Kethek 

Ogleng melalui kegiatan Road Show mendapat sambutan yang positif dari generasi muda. Adapun respons 

estetis yang dilakukan oleh generasi muda adalah adanya imitasi terhadap gerakan tari Seni  Kethek  Ogleng  

sesuai  pemahaman  dan  kemampuan  mereka  bahkan untuk meningkatkan kemampuannya berkeinginan 

mengikuti latihan menari Kethek Ogleng. 

Keywords: tanggapan, estetis, gerakan, Kethek Ogleng, dan seni 

LATAR BELAKANG 

Seni apapun termasuk seni tari yang di kalangan masyarakat akan senatiasa lestari jika masih 

mempunyai pendukung. Jika sudah tidak ada pendukungnya, seni tari tersebut akan punah. Sebagai bukti dapat 

dilihat pada seni tari tradisional/rakyat yang ada di berbagai negara yang pada saat ini semakin ditinggalkan oleh 

masyarakat tempat seni itu dilahirkan. Oleh karena pengenalan seni secara sistematis dan terkoordinasi kepada 

kalangan generasi muda tempat seni tersebut hadir sangat diperluka sehingga pendukung seni bersangkutan 

terus ada secara bersambung. 

Keberadaan generasi muda bagi keberlangsungan seni sangat penting karena generasi muda dapat 

sebagai penerus pelestarian seni yang dimiliki masyarakatnya. Di samping itu generasi muda masih mempunyai 

daya pikir dan energi yang mumpuni untuk berkreasi. Generasi Muda adalah kata yang mempunyai banyak 
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pengertian, namun dari pengertian-pengertian generasi muda mengerah pada satu maksud yaitu kumpulan 

orang-orang yang masih mempunyai jiwa, semangat, dan ide yang masih segar dan orang-orang yang 

mempunyai pemikiran yang visioner. Pelopor yang melakukan langkah-langkah konkret bagi perubahan bangsa 

ke arah yang lebih baik dan kepekaan terhadap realita sosial yang ada di masyarakat,memang menjadi ciri 

utama yang melekat pada pemuda. Generasi muda adalah mereka yang rentang waktu hidupnya hampir sama 

yakni sejak lahir hingga mencapai kematangan dari segala segi (maksimal berusia 40 tahun). Oleh karena itu, 

generasi muda ditinjau dari segi usianya adalah generasi yang amat potensial, energik, dan memiliki pengaruh 

yang cukup besar dalam masyarakat, sehingga keberadaan mereka dalam suatu masyarakat tak dapat diabaikan 

(Muzakkir, 2015, pp.115). Sudah selayaknya generasi muda juga dilibatkan sebagai subjek pelestarian berbagai 

bentuk budaya masyarakat, termasuk seni di dalamnya. 

Seni yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia salah satunya adalah seni Kethek Ogleng. Seni 

Kethek Ogleng berakar pada konteks sosial budaya masyarakat Pacitan yang ada di Desa Tokawi Kecamatan 

Nawangan. Sebutan Kethek Ogleng dilakukan oleh Sutiman sendiri terhadap seni yang telah berhasil dikreasinya. 

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Sukisno (2018, 16) bahwa sebelum muncul nama “Kethek Ogleng” dari 

Sutiman, Sutiman telah meminta kapada koleganya untuk memberi nama seni yang dihasilkannya. Akan tetapi 

dari sekian usulan yang ada tidak ada yang cocok untuk disematkan pada seni yang baru tercipta tersebut. 

Melalui analisis dan perenungan terkait gerakan serta iringan musik yang ada,  timbul lah dalam benak Sutiman 

untuk memberi nama karyanya tersebut sebagai Seni Kethek Ogleng. Hal itu dikemukakan oleh Sutiman (dalam 

Sukisno, 2018, 18) alasan memberi nama seninya itu. Pertama, gerakan yang ditiru adalah gerakan kera yang 

bersinonim dengan kethek sehingga pada dasarnya gerakan-gerakan yang dalam tarian tersebut sebagaimana 

personifikasi  gerakan-gerakan kethek. Apabila sebutan kethek disematkan dalam nama seni tersebut secara 

historis dan semantis sangat sesuai. Kedua, berdasarkan pada bunyi gamelan yang mengiringi. Gamelan 

tersebut didominasi bunyi “gleng...glong...gleng..glong” . Seni Kethek Ogleng termasuk seni tari yang 

dipertunjukan dalam berbagai peristiwa dan kegiatan baik formal maupun nonformal.  

Tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia yang lain seni semisal seni Kethek Ogleng sebagai seni yang 

mengimitasi gerakan binatang jumlahnya sangat banyak. Dapat dicontohkan tari merak merupakan tari yang 

gerak-geraknya mengimitasi burung merak. Demikian juga kostum yang pakai juga berhias sebagaimana burung 

merak. Bahkan T. Francis (2015, pp. 205) menyatkan bahwa banyak tindakan perilaku manusia yang dapat 

dikatakan meniru gerakan binatang terutama pada manusia tradisional sebagian besar tari meniru gerakan kera. 

Pada tari modern pun imitasi terhadap gerakan binatang juga masih dapat diamat semisal pada tari balet yang 

terkenal dengan sebutan Swan Lake yang dikreasi oleh Tchaikovsky (Louise P. Kirsch, 2015, pp. 130).   

Pada kenyataannya sekarang berbagai seni yang berbasis tradisional mulai ditinggalkan oleh generasi 

muda tempat seni itu berada tak terkecuali terjadi pada seni Kethek Ogleng. Sejak diciptakan oleh Sutiman pada 

tahun 1962-an pertumbuhan seni Kethek Ogleng mengalami pasang surut. Bahkan akhir-akhir ini generasi muda 

yang berkeinginan belajar seni Kethek Ogleng sangat sedikit dibanding dengan jumlah keseluruhan generasi 

muda yang ada di Tokawi sekalipun.  Oleh karena itu agar seni tersebut dapat lestari pada masa mendatang 

berbagai upaya pengenalan seni Kethek Ogleng terhadap masyarakat khususnya henerasi muda harus dilakukan 

secara sungguh-sungguh dan sistematis sehingga generasi muda tidak hanya mengetahui tetapi memahami sebi 

tersebut dengan salah satu tanda mempunyai respon estetis terhadap seni Kethek Ogleng.  

Respon estetis sekaligus pemahaman generasi muda terhadap seni Kethek Ogleng mutlak diperlukan 

agar seni tersebut bisa bertahan hidup di tengah-tengah perkembangan seni kontemporer yang berbasis budaya 

asing. Generasi muda dipandang sebagai etitas penting karena lebih mampu berkreasi dan lebih cakap 

penguasaan akan teknologi informasi daripada generasi tua sehingga produk budaya akan lebih aman jika 

generasi muda dapat memahami dan berkeinginan untuk melestarikannya. 

Salah satu cara pengenalan seni Kethek Ogleng pada masyarakat khususnya generasi muda  yang 

dilakukan oleh para seniman, akademisi, dan para pemerhati seni adalah dengan menggelar pertunjukan seni 

Kethek Ogleng di berbagai objek wisata alam yang ada Kabupaten Pacitan. Objek wisata itu antara lain Pantai 

Klayar, Goa Gong, Pantai Watu Karung, Pantai Teleng Ria, Pantai Pancer Dorr, dan lain lain. Pada umumnya 

penampilan para penari seni Kethek Ogleng mampu mengumpulkan para pengunjung untuk menikmatinya. 

Pengunjung terdiri atas berbagai umur dari anak-anak hingga orang dewasa. Khusus pengunjung sekaligus 

penonton  yang tergolong generasi muda terdapat sikap unik ketika sedang setelah dan menyaksikan 
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pertunjukan seni Kethek Ogleng. Di samping mereka mengabadikan dengan telepon genggamnya baik dalam 

format foto maupun video, mereka juga melakukan aktivitas yang dapat disebut sebagai representasi respon 

estetis mereka terhadap seni Kethek Ogleng. Fenomena aktivitas generasi muda itu sebagai masalah utama 

penelitian ini dan pembahasan ada bagian berikutnya.  

Respons esetetis dapat dipahami sebagai penerimaan, tanggapan, atau kesan yang diperoleh dari 

proses pengamatan pada suatu subjek. Khusus terkait dengan subjek yang identik dengan art product hasil 

tanggapan diistilahkan dengan respons estetis. Sebagaimana pemahaman umum, respon estetis identik dengan 

konsep yang cetuskan oleh Wolfgang Iser dan terkait dengan sastra. Akan tetapi dalam perkembangan 

berikutnya, respon estetis tidak hanya relevan dengan sastra bahkan untuk berbagai seni yang lain. Respons 

estetis ditujukan dengan kenyamanan pembaca/ penonton sejak menyaksikan pertujukan seni dan selanjutnya 

penonton tersebut memproduksi semisal yang dilihat dan memainkannya (Isser, 1978, hal. 108 dan Wang, 2011, 

hal 342). Respons estetis terdapat beberapa kategori antara lain: a) respons seniman terhadap alam sekitarnya, 

b) respons mayarakat terhadap karya seni yang dihasilkan oleh seniman tadi, dan c) respons masyarakat secara 

keseluruhan terhadap alam sekitarnya (Ratna (2007: 193). Pandangan filosofis dari respon estetika muncul dari 

upaya keras filosofis dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan berkelanjutan, sistematis, dan perhatian 

secara kritis (Elliott, 2002, hal. 85). Respons estetis sebagai proses kejiwaan serta manivestasi dari kegiatan 

apresiasi terhadap karya seni. 

Generasi muda mempunyai respons estetis terhadap pertujukan seni Kethek Ogleng.  Respons estetis 

itu sebagai pengalaman mereka setelah mengapresiasi seni Kethek Ogleng. Respons tersebut dengan ditandai 

adanya gerak-gerak dengan menggunakan versi mereka. Pembagian respons estetis, maka yang dimaksud 

dengan generasi muda dalam penelitian ini adalah golongan generasi muda yang menyaksikan pertunjukan seni 

Kethek Ogleng di berbagai objek wisata di Kabupaten yang berusia muda antara 15-30 tahun. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi ke sanggar Condro Wanoro, melihat pertunjukan seni Kethek Ogleng di berbagai objek wisata alam di 

Kabupaten Pacitan secara langsung, wawancara dengan Sutiman (kreator seni Kethek Ogleng) dan Sukisno 

(Pengelola Sanggar Condro Wanoro), Beberapa seniman, dan penonton berkategori pemud, dan juga 

menggunakan studi pustaka terhadap dokumen kepustakaan yang terkait seni Kethek Ogleng. 

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui lokasi penelitian dan menyaksikan secara langsung 

pertunjukan seni Kethek Ogleng. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait bentuk 

respons estetis generasi muda. Teknik dokumen digunakan untuk melengkapi penelitian berupa data-data yang 

didapat di sanggar Condro Wanoro. Adapun teknik pustaka digunakan untuk mengumpukan data seni Kethek 

Ogleng yang sudah terdokumentasi dalam berbagai bentuk tulisan.  

Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori. Peneliti melakukan triangulasi metode dengan 

mengecek data hasil observasi dengan hasil wawancara, mengecek apa yang dikatakan antara informan satu 

dengan informan yang lainnya selama penelitian berlangsung hingga seterusnya, mengecek pandangan-

pandangan informan dengan orang lain, serta mengecek antara hasil wawancara dengan informan dengan data-

data yang didapatkan dari studi dokumen. Selain itu, peneliti menggunakan triangulasi teori untuk 

menyesuaikan data-data mengenai bentuk pertunjukan dan bentuk respons estetis generasi muda yang telah 

diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik simpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bentuk Pertunjukan Seni Kethek Ogleng  

 Seni Kethek Ogleng termasuk tari. Seni tari merupakan seni yang menggunakan gerak sebagai 

mediumnya. Gerakan dalam tari bukan asal gerakan tetapi gerakan yang mengandung keindahan. Secara 

filosofis hidup adalah gerakan sehingga tari dapat dikatakan sebagai manivestasi dari kehidupan itu sendiri 

(Little, 2010, pp. 14). Sebagai seni, Kethek Ogleng mempunyai berbagai unsur yang membangunnya sehingga 

dianggap sebagai seni yang utuh.), Unsur pokok bentuk sajian tari yaitu gerak tari, desain lantai, desain atas, 
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desain dramatik, musik, tema, rias dan busana, tempat pertunjukan dan perlengkapan tari (Soedarsono, 1978, 

pp. 21). Unsur-unsur saling terkait sehingga terbentuklah tari sebagai seni sebagaimana seni Kethek Ogleng. 

Lebih lanjut bentuk seni Kethek Ogleng sebagaimana paparan di bawah ini.  

 Gerak seni Kethek Ogleng pada dasarnya dipahami sebagai peniruan gerakan kera. Dijelaskan Sutopo, 

dkk (2018, pp. 47-49) gerakan pokoknya dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain pertama, gerakan 

merangkak yang dilakukan oleh pemain yang menyerupai gerakan merangkak hewan kera (kethek). Merangkak  

bergerak dengan bertumpu pada tangan dan lutut. Kedua, gerakan melompat yang mengandalkan kelenturan 

otot kaki dan otot tangan. Ketiga, gerakan berjalan berupa  gerakan yang bertumpu pada ayunan kedua kaki. 

Gerakan berjalan ini juga tidak hanya berjalan biasa namun harus ditunjang unsur keluwesan sehingga tarian ini 

tampak elok. Keempat, gerakan bermain seekor kera di hutan.  Gerakan bermain yaitu gerak dengan posisi 

duduk lalu memegang mainan untuk dimainkan oleh penari pria sebagai Kethek Oglengnya.   Kelima, gerakan 

rol/gulung-gulung, yaitu perpindahan dari tempat satu ke tempat lain dengan cara berguling,  kepala di bawah 

lalu posisi terakhir duduk dan badan tidur telentang lalu miring yang kemudian posisi terakhir tidur telentang 

lagi. Keenam, gerakan menggaruk-garuk badan seperti binatang kera atau (kethek) juga diperagakan oleh 

penari. Penari berusaha melakukan gerakan semirip mungkin dengan menggaruk-garuk muka. Ketujuh, gerakan 

duduk dengan memperhatikan aspek kelenturan tubuh yang harus dimiliki oleh seorang penari Kethek Ogleng.  

Kedelapan, gerakan berputar, yaitu bergerak dengan kedua kaki dan tangan disilangkan di bawah lalu berputar. 

Penari yang terlibat dalam kesenian Kethek Ogleng terdiri dari penari Kethek Ogleng dan penari wanita sebagai 

Roro tempe dengan pengasuhnya atau dayang.  Adapun gerakan tariannya sebagai berikut ini. Pertama, 

blendrongan, yaitu gerak menari sebelum masuk adegan kudangan. Gerakan kudangan yang ditampilkan dalam 

tarian tersebut berupa  gerak penari Roro Tompe menggoda penari Kethek. 

 Gending-gending yang digunakan untuk mengiringi pementasan kesenian Kethek Ogleng diambilkan 

dari repertoar gending Jawa yang telah ada sebelumnya. Seni Kethek Ogleng juga diiringi gerongan sinden 

dengan syair khusus sebabagai berikut  Syair  Kudangan Kethek Ogleng. 

 

Kethek Ogleng kinudang, bapang layang-layang  

Bedhes waras mringis angis sisiyunge  

Bathuk nonong sirah benjo koyo mlinjo  

Mripat gerong irung gepak lambe ngeblek  

Wulune adhiwut-dhiwut  

Buntut jlenthar mlaku ekar elek kasar  

Solahe a nggegilani, kenyung gemblung  

Wuyung ngidung gandrung- gandrung  

(PI) : Mung bathuke e raden nonong-nonong dhewe  

(PA) : Bathuk banyak ora olo tambah cakrak  

(PI) : Mung mripate raden gerong-gerong dhewe  

(PA) : Mripat gerong alis nyorodok amencorong  

(PI) : Mung irunge kenyung gepak-gepak dhewe  

(PA) : Irung sunthi ora olo amantesi  

 

Setelah itu iringan musik berlaras Slendro disesuaikan dengan  adegan kembali ke kerajaan.  Adapun 

peralatannya sebagai berikut: (1) kendhang, (2) bonang, (3) gong kempul, (4) kethuk, (5) slenthem, (6) demung, 

(7)  saron, (8) gambang, (9) gender.  Intrumen tersebut membantu dalam menghasilkan irama pelok slendro 

dalam tarian Kethek Ogleng. 

Rias dan busana secara dominan berfungsi untuk memperkuat sosok yang ditampilkan menyerupai 

kera.. Riasan wajah pada penari Kethek Ogleng didominasi warna putih di sekitar mata dan pipi.  Kemudian 

diberi lengkungan hitam pada kelompak mata dan hidung dipermak sedemikian rupa agar mirip dengan seekor 

kera. Rias Kethek Ogleng merupakan jenis rias binatang. Rias binatang adalah rias yang meyerupai binatang yang 

akan dimainkan/diperankan. Untuk pakaian penari pria sebagai kethek menggunakan baju dengan aturan 

sebagai berikut: (1) kaos warna putih, (2) celana panjang warna putih, (3) kain poleng, (4) sabuk penari, (5) epek 

timang, (6) boro samir, (7) sampur penari kethek, (8) simbar dada, (9) bahu kembar, (10) cangkeman, (11) irah-
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irahan, (12) kelat bahu, (13) cakep tangan, (14) kaos kaki putih, (15) gongseng, dan (16) kaos tangan. Adapun  

busana Tari Roro Tompe sebagai berikut; (1) streples, (2) stagen, (3) jarik, (4) kain dodot, (5) sampur penari Roro 

Tompe, (6) sabuk penari, (7) sanggul tekuk, (8) kengket bando, (9) kalung, (10) gelang, (11) suweng.  Adapun 2 

penari sebagai dayang atau pembantu Roro Tompe berbusana hampir sama dengan busana Roro Tompe 

terdapat beberapa perbedaan antara penari Roro Tompe dengan pembantunnya. 

 Tempat pementasan selain menggunakan desain lantai juga terdapat desain atas yang memungkinkan 

penari  Kethek Ogleng untuk bergelayutan seperti seekor kera atau kethek.  Desain lantai atau floor design ialah 

garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari 

kelompok secara garis besar terdapat dua pola garis dasar pada lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. 

Tarian Kethek Ogleng menggunakan  garis lengkung dapat dibuat lengkung ke depan, ke belakang, ke samping, 

dan serong. Garis lurus bayak digunakan pada tari-tarian klasik Jawa, Adapun garis lengkung banyak digunakan 

pada tari-tarian primitif dan juga pada tarian komunal kebanyakan berciri sebagai tari bergembira (Putraningsih, 

2007, pp. 18-19). 

  

Bentuk Respons Estetis Generasi Muda Terhadap Seni Kethek Ogleng 

 Generasi muda mempunyai daya imajinasi dan imitasi yang luar biasa terhadap objek yang 

disaksikannya dibanding dengan generasi tua. Tingkat respons kalangan generasi muda terhadap segala yang 

disaksikanya lebih cepat mengendap di memorinya. Selain itu generasi muda juga mempunyai motivasi yang 

kuat untuk belajar sesuatu.  

Dalam konteks pembahasan respons estetis generasi muda terhadap seni Kethek Ogleng dapat dilihat 

ketika selama tim seni Kethek Ogleng melakukan road show pertunjukan ke berbagai objek wisata alam yang 

ada di kabupaten Pacitan. Sebagian besar kegiatan road show dilakukan pada hari Minggu dengan berbagai 

pertimbangan objek wisata yang digunakan sebagai tempat pertunjukan mempunyai lebih banyak  pengunjung 

dibanding dengan hari-hari selain Minggu dan para penari seni Kethek Ogleng mayoritas masih bersekolah 

sehingga pentas pada hari Minggu tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar. Kegiatan dimulai pada pukul 

10.00 W.I.B hingga 16.30 W.I.B dengan diselingi istirahat. Seni Kethek Ogleng yang ditampilkan di berbagai objek 

wisata tersebut berdurasi sekitar 45 menit karena selain gerakan pokok seni Kethek Ogleng juga ditampilkan 

bendrong dan kudangan. Pengunjung pun terkesima dengan pertunjukan yang dilakukan oleh tim. 

 

Gambar. Penampilan seniman Kethek Ogleng di salah satu objek   wisata alam di Kabupaten Pacitan (dokumen 

pribadi penulis) 

 
 Penampilan para penari Kethek Ogleng  di berbagai objek wisata alam dilakukan setelah semua para 

penari menyelesaikan rasuk busana berikut pepaes-nya. Awal mula pemutaran gamelan yang jadi iringan 

pertunjukan para penonton utamanya dari kalangan generasi muda berebut tempat yang paling depan dengan 

tujuan agar dapat menyaksikan secara jelas pertunjukan yang dilakukan olehpara seniman Kethek Ogleng. Selain 

itu para penonton yang masih dalam kategori generasi muda juga melakukan perekaman terhadap berbagai aksi 

para seniman Kethek Ogleng baik dalam format foto maupun video. Setelah selesai pertunjukan Kethek Ogleng, 

para penonton juga merapat kepada para penari yang masih berkostum lengkap untuk sekadar berdialog 

bahkan melakukan swafoto. Hal itu sebagai bentuk apresiasi sekaligus respons positif penonton yang masih 

kategori generasi muda terhadap pertunjukan seni Kethek ogleng yang dikemas dalam kegiatan Road Show 

Kethek Ogleng di Objek Wisata Kabupaten Pacitan.  Reaksi penonton tersebut juga memberi angin segar bagi 

pengenalan Kethek Ogleng pada berbagai kalangan masyarakat baik warga Pacitan maupun luar Pacitan.  

Apresiasi penonton dalam bentuk swafoto dengan background para penari Kethek Ogleng, penonton 

mengambil foto ketika para penari sedang beraksi, dan perekaman dalam bentuk video merupakan hal yang 
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positif terhadap penyebaran informasi tentang keberadaan seni Kethek Ogleng. Dari sekian jumlah penonton 

pasti ada yang mengunggah bentuk respons tersebut di media sosial masing-masing dengan beragam 

keterangan. Hal itu akan berdampak area pengenalan seni Kethek Ogleng lebih luas dibanding sebelum diadakan 

kegiatan road show. 

Penonton yang tergolong generasi muda tidak hanya pada tataran apresiasi sebagaimana yang 

disebutkan paragraf di atas, tetapi juga berlanjut pada bentuk yang dapat disebut sebagai respons estetis. 

Respons estetis dapat dibagi beberapa bagian di antaranya respons terhadap tokoh Kethek, Panji Asmara 

Bangun, Rara Tompe, dan Sontoloyo. 

Respons estetis terhadap tokoh Kethek yang diperlihatkan oleh generasi muda antara lain bertingkah 

sebagaimana penari Kethek Ogleng antara lain berguling, jalan dengan kedua lutut agak direndahkan, gerak 

tangan ngithing, serta kepala digoyang-goyangkan. Di samping itu, kadang kala generasi muda juga melakukan 

koprol di tempat yang dianggap tidak membahayakannya. Agar tampak seperti Kethek tokoh dalam seni Kethek 

Ogleng, beberapa generasi muda menggunakan lembaran kertas kardus yang dibentuk sebagaimana moncong 

tokoh Kethek. 

Generasi muda yang menyaksikan pertunjukan Seni Kethek Ogleng pada juga melakukan peniruan 

terhadap gerak tokoh Panji Asmoro Bangun yang meliputi gerakan ketika Panji Asmoro Bangun bertarung 

dengan pengacau. Bagi generasi muda gerakan akrobatik yang diperagakan Panji Asmoro Bangun menarik untuk 

diimitiasi karena terdapat gerakan yang serupa dengan gerakan bela diri seperti menendang, memukul, koprol, 

bergulat, dan lain sebagainya. Selain itu, Panji Asmoro  Bangun menjadi daya tarik karena juga 

merepresentasikan tokoh yang gagah, sakti, dan tampan. 

Tokoh dalam seni Kethek Ogleng yang bernama Rara Tompe atau Dewi Sekartaji juga tidak luput dari proses 

respons esetetis. Respons estetis itu berbentuk menirukan cara berjalan Rara Tompe yang tampak pelan dengan 

berjinjit dan lemah gemulai.  

Sontoloyo merupakan representasi sosok abdi dalem yang mengabdi sepenuhnya pada Rara Tompe. 

Sebagaimana punakawan dalam pewayangan purwa, gerak-gerik Sontoloyo cenderung jenaka dan didukung 

dengan kostum serta tata rias yang belepotan menambah kesan lucu Sontoloyo. Adapun respons estetis 

generasi muda terhadap tarian Sontoloyo adalah gerakan konyol, nngelicat, jail, dan spontan. Tampak beberapa 

generasi muda men-jawil teman di sebelahnya seakan-akan gerakan Sontoloyo menjaili para Kathek. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Kegiatan road show  seni Kethek Ogleng ke berbagai objek wisata alam di Kabupaten Pacitan sebagai 

sarana efektif untuk memperkenalkan seni Kethek Ogleng kepada masyarakat. Terdapat ragam reaksi terhadap 

pertunjukan seni Kethek Ogleng baik berupa apresiasi maupun respons estetis. Model respons dilakukan oleh 

generasi muda ketika menyaksikan pertunjukan Seni Kethek Ogleng Pacitan: (1) menyempatkan hadir lebih awal 

dan duduk di dekat pentas; (2) melakukan  swafoto dengan penari Kethek Ogleng; (3) mewancari para penari 

atau pendamping; (4) menanyakan waktu dan tempat pementasan berikutmnya; (5) melakukan gerakan 

sebagaimana gerakan-gerakan penari Kethek Ogleng Pacitan di arena pentas maupun di luar pentas. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan Seni Kethek Ogleng melalui kegiatan Road Show mendapat sambutan yang positif 

dari generasi muda. Adapun dari sekian resposn yang ada, respons estetis yang dilakukan oleh generasi muda 

adalah adanya imitasi terhadap gerakan tari Seni Kethek Ogleng sesuai pemahaman dan kemampuan mereka 

bahkan untuk meningkatkan kemampuannya berkeinginan mengikuti latihan menari Kethek Ogleng. 
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