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Pada mulanya banjar Sigaran belum mempunyai gambelan, namun demi kepentingan 

upacara panca yadnya, gambelan tersebut sangat diperlukan. Maka dari itu, para pengelingsir 

(tokoh-tokoh seniman tua) yang ada di Sigaran berinisiatif untuk membuat salah satu 

gambelan yaitu gambelan angklung. Tetapi para pengelingsir belum mempunyai dana untuk 

membuat gambelan tersebut. 

Oleh karena itu, pengelingsir (tokoh-tokoh seniman tua) yang ada di Sigaran 

membentuk sekehe nandur dan sekehe manyi diantaranya Gurun Sendri dan Pan Renin. 

Dimana uang dari pendapatan sekehe itu sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk biaya 

pembuatan angklung tersebut. 

Pada akhirnya sekitar tahun 1860 para tokoh seniman tua di Sigaran dapat tersenyum 

karena dana untuk pembuatan gambelan tersebut sudah terkumpulkan dan mereka pun mulai 

menggarap pembuatan gambelan itu yang dibuatkan oleh pande yang berasal dari desa 

Thiingan. Pande itu pun langsung membuat gambelan angklung, tepatnya di Sigaran Kauh di 

bawah pohon durian yang besar. Sekelompok pengelingsir di Sigaran nampaknya antusias 

membantu pembuatan gambelan angklung saih 4 tersebut. Dan cara pembuatan pelawahnya 

dengan cara dibagi-bagi, perorang mendapatkan tugas membuat 2 pelawah, terkecuali 

pelawah reong dan ada juga yang menyumbangkan emas dan berlian untuk pembuatan 

angklung tersebut. 

Hari demi hari pembuatan gambelan angklung tersebut berjalan dengan lancar tidak 

mengenal siang maupun malam. Pada akhirnya gambelan tersebut dapat terselesaikan 

walaupun dengan ukiran pelawah yang berbeda-beda, namun tetap menjadi 1 barung 

gambelan angklung saih 4 yang berlaraskan selendro. Karena gambelan tersebut dipasupati 

di Pura Dalem Rajaguru yang sekarang disebut dengan Jegu. Upacara upakarapun sudah 

siap, ritual pemasupatian dimulai yang dipimpin oleh pemangku Dalem bertepatan pada 

malam hari, lalu kejaiban muncul, gambelan tersebut berbunyi dengan sendirinya dan salah 

satu pemangku kerauhan dan mendapat sabda (pawisik) bahwa angklung tersebut mulai saat 

itu sah menjadi unen-unen di pura Dalem, dan angklung tersebut mendapatkan paica yaitu 

sejenis lunak (asam) yang ditaruh ke semua gambelan. Gambelan itupun tidak boleh dibawa 

pulang selama 3 hari. 

Setelah 3 harinya gambelan angklung tersebut ditaruh di bale banjar Sigaran dan 

pengelingsir (tokoh-tokoh seniman tua) membentuk sekehe yang bernama sekehe angklung 

Sinar Jaya Sigaran. Setiap hari sekehe tersebut mulai berlatih dengan mencari tabuh 

lelambatan klasik yang dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Pada tahun 1955-an 

sekehe angklung Sinar Jaya Sigaran berinisiatif membuat angklung kebyar, dimana gong 

dari angklung tersebut dibeli di banjar Serason, sekehe pun mencari pelatih bernama Pan 

Resin dari banjar Sigaran, Mambal, Badung. Pelatih itupun senantiasa mengajarkan sekehe 

tersebut dengan mencari tabuh kebyar dan tarian-tarian diantaranya : Tari Pendet, 

Panyembrahma, Oleg Tamulilingan, Belibis, Manukrawa, Marga pati, Panji Semirang dan 

Nelayan, termasuk juga Tari Legong. Dengan kegigihan sekehe tersebut, akhirnya angklung 

kebyar Sinar Jaya Sigaran semarak di gemari penonton sampai kupah ke plosok-plosok desa 

yang ada di Tabanan. Walupun kupahnya dengan berjalan kaki tetapi sekehe angklung Sinar 

Jaya Sigaran tetap semangat. 

Sekitar tahun 1970-an sekehe angklung Sinar Jaya Sigaran mulai mengikuti lomba-

lomba dulu disebut mapetuk di tingkat kabupaten Tabanan, angklung Sinar Jaya Sigaran 

paling terdepan dan banyak digemari penonton begitu juga sekehe angklung tersebut 

mengambil job’s di hotel-hotel. Hingga sekarang angklung Sinar Jaya Sigaran terkenal 

dengan suara emasnya. 



Sampai sekarangpun angklung Sinar Jaya Sigaran sangat disucikan di Sigaran dan 

juga menjadi budaya di Sigaran, antara lain angklung tersebut dipergunakan untuk 

mengiringi upacara ngaben/Pitra Yadnya, piodalan di pura, ngetelu bulanin, mesangih, 

pernikahan dan yang paling menjadi budaya adalah Ketus Pungsed. Dimana setiap bayi yang 

ketus pungsed khususnya di Sigaran harus ngupah angklung karena angklung tersebut 

dipercayai untuk menjaga keselamatan bayi tersebut. Sampai sekarangpun budaya tersebut 

tetap berlaku di Sigaran dan angklung Sinar Jaya Sigaran tetap berjaya, yang sekarang 

merupakan generasi keempat. 

Demikian sejarah singkat berdirinya angklung Sinar Jaya Sigaran yang saya dapat 

dari narasumber I Ketut Jemet dan dari Sekehe Angklung Sinar Jaya Sigaran. 
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