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Gending Gesuri by I Wayan Beratha:
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Th�� art�c��e �� textua�� ana������ �e�ur� p�ace� There are three �mportant a�pect� �n the ana������: 1�� ��arap 
med�a a�pect; 2�� ��arap mater�a�� a�pect; and 3�� ��arap p��a�er a�pect� F�r�t, ��arap med�a a�pect are �ntended to 
know the ro��e� of ��ame��an to formed  �t���e or caracter��t�c of p�ace; �econd, ��arap mater�a�� a�pect �� ana���ze 
the mu��ca�� comp��ex�t�; and th�rd, ��arap p��a�er a�pect �� to know�  funct�on the p��a�er �n �p�r�t the p�ace� 
�e�ur� �� one creat�on of ��e��ambatan p�ace w�th wa� created b� I Wa�an �eratha �n 1964�

Ke��word: �e�ur�, textua�� ana������, ��arap med�a, ��arap mater�a��, and ��arap p��a�er� 

Art�ke�� �n� ada��ah ana������ tek�tua�� p�ace �e�ur�� Ada t���a a�pek pent�n�� da��am ana������: 1�� a�pek ��arap 
med�a; 2�� ��arap a�pek mater�a��, dan 3�� a�pek ��arap pema�n� Pertama, a�pek med�a ��arap d�mak�udkan 
untuk men��etahu� peran ��ame��an den��an ��a�a d�bentuk atau karakter��t�k dar� p�ace, kedua, a�pek mater�a�� 
��arap men��ana������ komp��ek��ta� mu��k; dan ket���a, ��arap a�pek pema�n ada��ah untuk men��etahu� fun���� 
pema�n da��am roh p�ace ter�ebut� �e�ur� ada��ah �a��ah �atu penc�ptaan p�ace ��e��ambatan den��an d�c�ptakan 
o��eh I Wa�an �eratha pada tahun 1964�

Tu����an �n� merupakan penje��a�an dan ha���� 
pene���t�an terhadap pementa�an Fe�t�va�� �on�� 
Keb�ar �an�� d�adakan o��eh In�t�tut �en� Indone��a 
�urakarta pada bu��an November  2010� �a��ah 
�atun�a ada��ah pementa�an ��end�n�� Genta Suara 
Revolusi ��e�ur��� �eba��a� mater� fe�t�va��� Kaj�an 
�an�� �ecara kr�t�� membedah ��end�n�� �e�ur� dar� 
a�pek mu��ka�� maupun non mu��ka��n�a� �ek�ran�a, 
�e��ama �n� ��end�n�� �e�ur� be��um pernah d�te���t�� 
O��eh karena �tu, kaj�an tek�tua�� ��end�n�� �e�ur� 
merupakan �nforma�� awa�� men��ena� keberadaan 
��end�n�� �e�ur� d� ma��arakat, �a�tu �ebuah ��end�n�� 
�an�� terma�uk ke��ompok tabuh lelambatan krea���  
   
Lelambatan krea�� ada��ah genre lelambatan 
�an�� merupakan pen��emban��an dar� bentuk-

bentuk lelambatan k��a��k pa��on��an �a���� 
�entuk ��e��ambatan k��a��k d�krea��kan den��an 
�entuhan �nova�� ba�k �ecara mu��ka�� maupun 
non mu��ka�� �med�a ��ame��an��� �ecara mu��ka�� 
pen��emban��ann�a ter��etak pada ��arap �an�� ��eb�h 
komp��e��ta�� �ode��-mode�� kekebyaran �an�� penuh 
den��an �ua�ana mer�ah menjad� p����han �et�ap taf��r 
��arapn�a� �entuk-bentuk lelambatan krea�� �an�� 
pernah d���arap, antara ��a�n: lelambatana tabuh 
pisan; lelambatan tabuh dua; lelambatan tabuh 
telu; lelambatan tabuh pat; lelambatan tabuh 
nem. Ident�f�ka�� bentuk ter�ebut d����hat dar� po��a 
panjan�� pendek ��a��u �an�� d�tentukan o��eh jum��ah 
dar� puku��an kempur dan kemp��� dan d�tentukan 
o��eh pupuh kendan�� �po��a tabuhan kendan����� �a��ah 
�atu lelambatan krea�� �an�� pernah d���arap ada��ah 
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lelambatan krea�� tabuh telu �e�ur�� Ada pu��a �an�� 
menamakann�a den��an judu�� �ajradanta� Tabuh 
�e�ur� d�c�ptakan o��eh �apak I Wa�an �eratha� 

I Wa�an �eratha ada��ah �a��ah �atu tokoh �an�� �an��at 
berperan pent�n�� da��am pen��emban��an karaw�tan 
�a���� Ia ��ah�r pada tahun 1924 dar� pa�an��an I �adeIa ��ah�r pada tahun 1924 dar� pa�an��an I �ade 
�e��o�� den��an N� �ade �erod ��enen, 2002: 38��� 
Keturunan �en�man �an�� ada pada d�r�n�a membuat 
�a mem����k� bakat da��am b�dan�� �en� terutama 
karaw�tan �a���� Ia merupakan �a��ah �atu pembaharu 
��ame��an Keb�ar d� �a���� Kar�a-kar�a �an�� �e��a��u 
�novat�f membuat �a ��ar�� d� ma��arakat  �eba��a� 
�en�man �eka�����u� �eba��a� ��uru �en� �penguruk��� 
Kepe��oporan I Wa�an �eratha �an�� pa���n�� menonjo�� 
ada��ah �ejak awa�� kar�an�a pada tahun 1958 �ampa� 
pada keja�aan kar�a-kar�an�a pada tahun 1968-
1983 ��enen, 2002: 57-100��� �e��a�n �e�ur�, Kar�a-
kar�a �an�� pernah d�c�ptakann�a, antara ��a�n: 
Keb�ar �an��, Keb�ar ��n��, Pa����una War�a, Hujan 
�a�, Tar� Pan�embrama, dan �an�� ��a�nn�a� Kar�a-
kar�an�a menjad� contoh d�ka��an��an �en�man-
�en�man muda d� �a����

�end�n�� �e�ur� �an�� merupakan kependekan dar� 
�enta �uara  �evo��u��  Indone��a �n� d�c�ptakan 
pada tahun 1964 ket�ka �eratha men��adakan 
��awatan pertunjukan ke Amer�ka ��enen, 2002: 66��� 
�e�ur� d����ham� o��eh �ua�ana po���t�k �an�� terjad� 
d� Indone��a ket�ka �tu� �arakn�a ���o��an ��an�an�� 
�a��a���a tern�ata membuat �eoran�� �eratha 
berp�k�r untuk menc�ptakan tabuh telu �e�ur� �an�� 
pada zamann�a terma�uk lelambatan krea��� �e��a�, 
kebaruann�a ter��etak pada pen��emban��an ��arap 
mu��ka��, ba�k dar� po��a me��od� ��arap maupun dar� 
pupuh kekendan��an� Tabuh telu �e�ur�  �er�n�� 
d���unakan o��eh ma��arakat �en� karaw�tan �eba��a� 
tabuh petegak da��am �et�ap acara pementa�an 
�en�� �uncu��n�a kar�a-kar�a baru ��a�nn�a t�dak 
men�urutkan para ke��ompok ke�en�an untuk 
men�n����a��kan ��end�n�� �e�ur�� �ahkan, den��an 
muncu��n�a kar�a-kar�a baru membuat para 
pemerhat� �en� �emak�n �er�u� da��am me��e�tar�kan 
keberadaann�a� �end�n�� �e�ur� �eba��a� un��kapan 
��tua�� po���t�k mem����k� komp��ek��ta� ��arap� O��eh 
karena �tu, In�t�tut �en� Indone��a �urakarta da��am 
Fe�t�va�� �on�� Keb�ar Mebarung ke 2 d� In�t�tut 
�en� Indone��a �urakarta men����unakan ��end�n�� 
�e�ur� �eba��a� �a��ah �atu dar� empat mater� �an�� 
d�fe�t�va��kan� Pe�ta mebarung d���ak�anakan pada 
tan����a�� 26-27 November 2010� 

Pe�ta mebarung  men��had�rkan empat ke��ompok 
ke�en�an, antara ��a�n: perwak���an In�t�tut �en� 
Indone��a �urakarta; perwak���an In�t�tut �en� 
Indone��a Yo���akarta; perwak���an In�t�tut �en� 
Indone��a �enpa�ar; dan komun�ta� karaw�tan 
�emaran��� �et�ap perwak���an mementa�kan 4 mater�, 
2 mater� ada��ah men�aj�kan ��end�n�� �e�ur� dan Tar� 
Trunaja�a, 2 mater� ber�kutn�a men�aj�kan ��arapan 
�an�� berbentuk ��end�n�� krea�� dan �endratar�� I�I 
�urakarta dan I�I Yo���akarta penta� pada tan����a�� 
26 November 2010� O��eh karena �tu, ��end�n�� �e�ur� 
�an�� d��aj�kan o��eh I�I Yo���akarta akan d�jad�kan 
objek da��am ana������ tek�tua�� �n��  

�ene��aah fenomena ke�en�an �ecara tek�tua�� �an��at 
mempert�mban��kan ke�en�an �eba��a� objek utama� 
Ah�m�a-Putra men��e��ompokan te��aah ke�en�an 
da��am antropo��o��� ada 2 kata��or�, �a�tu 1�� te��aah �an�� 
berc�r� tek�tua��; 2�� te��aah �an�� berc�r� kontek�tua��� 
Te��aah tek�tua�� �a�tu memandan�� fenomena ke�en�an 
�eba��a� �ebuah “tek�” untuk d�baca, untuk d�ber� 
makna, atau untuk d�de�kr�p��kan �trukturn�a, bukan 
untuk d�je��a�kan atau d�car�kan �ebab mu�ababn�a� 
Ha�� �n� berbeda den��an te��aah kontek�tua��, �akn� 
te��aah �an�� menempatkan fenomena ke�en�an d� 
ten��ah kon�te��a�� �ejum��ah e��emen, ba���an, atau 
fenomena �an�� berhubun��an den��an fenomena 
ter�ebut� Parad���ma �an�� umumn�a d���unakan 
da��am mene��aah ke�en�an �ecara kontek�tua�� ada��ah 
�truktura��, fun����ona�� karena pendekatan �n���ah 
�an�� �an��at menonjo�� kontek�tua���ta�n�a �Putra, 
2000: 35��� 

�enurut Pande �ade �ukerta, ada 3 a�pek �an�� 
d�terjemahkan da��am  mentek�tua����a�� ke�en�an, 
�a�tu 1�� a�pek f���k; 2�� a�pek mu��ka��; dan 3�� a�pek 
pe��aku mu��ka�� ��ukerta, mater� ku���ah Ana������ 
�u��k I��� A�pek f���k �an�� �an��at berpen��aruh 
terhadap ha���� mu��ka�� o��eh �aha�u �upan����ah 
d�katakan �eba��a� �arana ��arap ��upan����ah, 
2009: 232-237��� A�pek mu��ka�� da��am mu��kA�pek mu��ka�� da��am mu��k 
o��eh �aha�u �upan����ah d�katakan �eba��a� mater� 
��arap ��upan����ah, 2009: 7-107��� A�pek pe��akuA�pek pe��aku 
mu��ka�� o��eh �aha�u �upan����ah d�katakan �eba��a� 
pen����arap ��upan����ah, 2009: 180-224���

SARANA GARAP

�arana ��arap ada��ah a��at �an�� d���unakan o��eh para 
pen��raw�t �aba��a� med�a untuk men�ampa�kan 
atau men��ek�pre��kan ra�a mu��ka�� dar� ��a��u �an�� 
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d�ma�nkan ��upan����ah, 2009: 229��� �ed�a �an��at 
menentukan karakter��t�k dar� ��a��u �an�� d�ma�nkan� 
�eba��a� contoh, karakter��t�k ��end�n�� �an�� 
men����unakan �ame��an �emar Pa��u���n��an akan 
berbeda den��an �ame��an �on�� Keb�ar� Perbedaan 
bentuk f���k dan mode�� ��ara�an men��ha����kan �uara 
�an�� berbeda� 

�end�n�� �e�ur� da��am pe�ta mebarung men����unakan 
�on�� Keb�ar �eba��a� med�a un��kapn�a� Ada 2 kata 
�an�� ada pada �on�� Keb�ar� I�t���ah ��on�� berart� 
ke��ompok atau barungan dan kata keb�ar �an�� 
men��andun�� ban�ak pen��ert�an� Keb�ar  atau b�ar 
dapat berart� ��nar �an�� muncu�� �ecara t�ba-t�ba, 
cepat, kera�, dan ��a�n �ejen��n�a ��andem, 2004: 81��� 
Keb�ar dapat pu��a berart� bun�� �an�� t�mbu�� ak�bat 
dar� puku��an �n�trumen ��ame��an �ecara ke�e��uruhan, 
�edan��kan Co���n �cPhee men�ebutn�a �eba��a� 
�uara �an�� memecah �ecara t�ba-t�ba ba��a�kan 
pecah atau mekarn�a �ekuntum bun��a �Phee, 1966: 
59��� O��eh karena �tu �udah �epanta�n�a ��ame��an 
�an�� men��andun�� karakter kebyar �n� d��ebut 
��ame��an keb�ar, ��on�� keb�ar, atau ��ame��an ��on�� 
keb�ar� �aj�an  ��end�n�� �an�� men����unakan ��on�� 
keb�ar mem����k� karakter��a�� kera�, ���ncah a��re��f, 
dan �ejen��n�a ��enen, 2007: 1��� 

Kelompok Tungguhan
Barungan �on�� Keb�ar terd�r� dar� beberapa 
tungguhan �an�� mem����k� peran dan fun���� berbeda 
�ecara mu��ka��� Pande �ade �ukerta da��am bukun�a 
�an�� berjudu�� Gong Kebyar Buleleng: Perubahan 
dan Keberlanjutan Tradisi Gong Kebyar men��atakan 
bahwa berda�arkan fun����, tungguhan  dapat d�ba��� 
menjad� 6 ke��ompok, �a�tu 1�� ke��ompok tungguhan 
bantang gending; 2�� ke��ompok tungguhan penandan; 
3�� ke��ompok tungguhan pepayasan; 4�� ke��ompok 
tungguhan pesu mulih; 5�� ke��ompok tungguhan 
pemanis; dan 6�� ke��ompok tungguhan pengramen 
��ukerta, 2009: 151-193��. 

Tungguhan �an�� terma�uk ke��ompok bantang 
gending, �a�tu tungguhan je��o��an, tungguhan jublag, 
tungguhan pen�acah. Ada beberapa barungan �on�� 
Keb�ar �an�� t�dak mem����k� tungguhan pen�acah� 
Kadan��-kadan�� po��a mu��ka��n�a �udah d�wak���� 
o��eh tungguhan jub��a��. �ame��an �on�� Keb�ar �an�� 
ada d� I�I Yo���akarta merupakan �a��ah �atu �on�� 
Keb�ar �an�� t�dak ada tungguhan pen�acah� Peran 

bantang gending da��am mu��ka�� ada��ah menentukan 
jum��ah ��atra� Bantang gending ju��a menentukan 
arah mu��ka�� �eh�n����a karakter��t�k mu��ka�� dapat 
d�tentukan dar� bantang gending. 

Tungguhan �an�� terma�uk ke��ompok penandan, 
�a�tu tungguhan terompon��, tungguhan �����n��, 
dan tungguhan kendan��, tungguhan kajar, dan 
tungguhan bebende� Fun��� dar� penandan ada��ah 
menuntun ja��ann�a ��a��u ba�k �ecara me��od�, cepat 
��ambat, maupun �ecara ngumbang ngisep �kera� 
���r�h�� ��end�n��� �a��am kontek� ��end�n�� tertentu, 
memu��a� atau men��akh�r� ��end�n�� menjad� ba���an 
dar� tu��a� tungguhan kendan���
 
Tungguhan �an�� terma�uk ke��ompok  pepayasan, 
�a�tu tungguhan pemade, kant���, dan r��on��� Ket���a 
tungguhan �n� membuat h�a�an-h�a�an mu��ka�� 
�an�� beran��kat dar� bantang gending� H�a�an �tu 
t�dak jauh dar� pen��emban��an-pen��emban��an  
bantang gendng. �eberapa  tekn�k perma�nan �an�� 
b��a d���unakan o��eh ket���a tungguhan �n� ada��ah, 
norot, ubit-ubitan, dan oncang-oncangan. �a��am 
�atu tungguhan, r��on�� d�ma�nkan o��eh empat 
pen��raw�t� �et�ap pen��raw�t mem����k� w���a�ah nada� 
�erda�arkan w���a�ah nada ter�ebut, maka ada empat 
��t���ah �an�� d���unakan untuk men�ebut pen��raw�t 
da��am tungguhan r��on��, �a�tu: pen�oro�� atau 
r��on�� ��ede, pen��enter, pon����an�� atau pen�e��ah, 
dan pemet�t ����hat tabe�� 1��� 

5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 

Pen�oro��

pen��enter pen�e��ah pemet�t

I�t���ah d� ata� �er�n�� d���unakan o��eh sekehe-sekehe 
��on�� d� daerah Ke��man, �enpa�ar T�mur, �enpa�ar, 
�a���� W���a�ah nada d� ata� untuk mode�� perma�nan 
ubit-ubitan� �e���hat �kema d� ata�, maka �et�ap 
pen��raw�t pun�a ruan�� dan por�� �an�� �ama da��am 
po��a perma�nan ubit-ubitan. Ha�� �n� �an��at berbeda 
pada po��a perma�nan norot. Por�� �et�ap pen��raw�t 
t�dak �ama ����hat tabe�� 2��� W���a�ah nada-nadan�a 
berbeda� Leb�h je��a�n�a b��a d����hat pada tabe�� d� 
bawah �n�� 

Tabel 1. W���a�ah Perma�nan Nada pada ���on��
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Tungguhan �an�� terma�uk ke��ompok  pesu mulih, 
�a�tu je��o��an, kempur, kenon��, kemp���, dan ��on��� 
Tungguhan je��o��an mem����k� 5 nada� �ratan nada-
nadan�a, antara ��a�n: 3 d�n��, 4 don��, 5 den��,  7 dun��, 
1 dan��� �e��o��an terd�r� dar� 1 pa�an�� tungguhan 
�an�� d�ma�nkan o��eh 2 oran��� Tungguhan kenon�� 
berbentuk pencon� �a���an dar� �atu ke�atuan 
kempur, kenon�� dan ��on��� Ket���an�a �n� berma�n 
�����h ber��ant� da��am menentukan rua�-rua� ��end�n��� 
�a��am kontek� ��end�n�� pepanggulan maka 
tungguhan �an�� menentukan rua�-rua� ��end�n�� 
ada��ah kempur, kemp���, dan ��on��� Kemp���, kempur, 
dan ��on�� ada��ah tungguhan �an�� berbentuk pencon 
den��an t�n����� rendah �uara �an�� berbeda� Tungguhan 
��on�� mem����k� vo��ume �uara �an�� pa���n�� rendah� 
O��eh karena �tu, ��on�� menjad� ba���an pent�n�� da��am 
menentukan akh�r ��a��u�

Tungguhan �an�� tema�uk ke��ompok pemanis ada��ah 
�u���n�� dan rebab. Kedua tungguhan �n� mempun�a� 
fun���� �an�� �ama namun mem����k� perbedaan da��am 
bentuk ��arap� Po��a mu��ka�� �u���n�� menekankan 
jen�� wiletan �an�� beran��kat dar� bantang gending. 
�eoran�� pen��raw�t �u���n�� �an�� ba�k d�tentukan 
dar� ha���� o��ahan wiletan me��od� �u���n��n�a� �en��an 
dem�k�an, ket�ka wiletann�a ba��u� maka peran 
�u���n�� �eba��a� peman�� b��a tercapa�� Namun 
�eba���kn�a, ket�ka mode�� wiletann�a t�dak ba��u�, 
maka �u���n�� menjad� “pen��ru�ak” me��od��  Peran 
rebab �eba��a� peman�� t�dak ����n�f�kan da��am 
bentuk-bentuk ��end�n��-��end�n�� tertentu� Ha�� �n� 
d�mun��k�nkan karena �uaran�a �an�� re��at�f ��embut 
dan ju��a tekn�k perma�nan �an�� �u���t� 

Tungguhan �an�� terma�uk ke��ompok pengramen, 
�a�tu cen��-cen�� kop�ak dan cen��-cen�� r�nc�k� 
Kedua tungguhan �n� membuat-po��a-po��a r�tm�� 
�an�� tekn�kn�a re��at�f mudah� Po��a-po��an�a berupa 
mot�f-mot�f �an�� d��ebut den��an cek besik, cek dua, 
cek telu, dan cek nem. Cek besik d�ma�nkan o��eh 3 
oran��, cek dua d�ma�nkan o��eh 2 oran��, cek telu, 
d�ma�nkan o��eh 3 oran��, cek nem d�ma�nkan o��eh 3 
oran��� Cen��-cen�� r�c�k han�a membuat po��a r�tm�� 
�an�� �e�mban�� antara tan��an kanan dan tan��an 
k�r�� 

Larasan
�on�� Keb�ar merupakan �a��ah �atu ��ame��an 
�an�� men����unakan ��ara� pe��o�� ���ma nada� �a��am 
perkemban��ann�a, ��ame��an �an�� men����unakan 
��ara� pe��o�� ���ma nada kadan��-kadan�� t�dak �ama 
t�n����� rendahn�a antara �on�� Keb�ar �an�� �atu 
den��an �on�� Keb�ar �an�� ��a�nn�a� Ha�� �n� �er�n�� 
d��ebut den��an saih �on�� Keb�ar� Cara untuk 
men��etahu� �a�h �on�� Keb�ar, haru� d���akukan 
perband�n��an 2 barung ��ame��an �on�� Keb�ar 
��ukerta, 2009: 202��� 

�enurut I Wa�an �a� �� ��ara� ��ame��an �on�� Keb�ar 
�an��at bervar�a�� �eh�n����a mempun�a� karakter��t�k 
�an�� berbeda-beda ��a� da��am �ukerta, 2009: 202���  
Var�a��n�a ter��etak pada �nterva�� , ba�k d����hat 
dar� ma��n��-ma��n�� tungguhan maupun �ecara 
ke�e��uruhan ��ukerta, 2009: 202��� Frekuen�� nada-
nada ��ame��an �on�� Keb�ar ter�ebar da��am empat 
oktaf ��ukerta, 2009: 202��� Perbedaan �nterva�� �an�� 
ada pada ��ame��an �on�� Keb�ar men�ebabkan 
adan�a perbedaan jen��/mode�� ��ara� �on�� Keb�ar 
��ukerta, 2009: 203��� �en��an dem�k�an, ada empat 
jen��/mode�� ��ara�, �a�tu bebeg, sedeng, memecut, 
dan tirus ��ukerta, 2009: 2003��. �ode�� ��ara� �an�� 
bebeg ada��ah nada-nada 3 �d�n���� den��an nada 4 
�don���� nada 4 �don���� den��an nada 5 �den���� nada 5 
�den���� den��an nada 7 �dun���� nada 7 �dun���� den��an 
nada 1 �dan����, berjarak a��ak dekat ��ukerta, 2009: 
203��� �ode�� ��ara� sedeng  ada��ah �nterva�� nada 3 
�d�n���� �ampa� nada 5 �den���� membe�ar, �edan��kan 
dar� nada 7 �dun���� ke nada 1 �dan���� men��ec��� 
��ukerta, 2009: 203��� �ode�� memecut  �nterva�� 
antara nada 5 �den���� den��an   7 �dun����, dan nada 
1 �dan���� den��an nada 4 �don���� berdekatan �ukerta, 
2009:203 ��ukerta, 2009: 203��� �ode�� tirus ada��ah 
�nterva�� nada 1 �dan���� den��an nada  4 �don���� ��eb�h 
be�ar dar� �nterva�� nada 5 �den���� den��an nada 7 
�dun���� ��ukerta, 2009: 203��� 

�a��am pe��ara�an �on�� Keb�ar ju��a terdapat 
ngumbang-ngisep �uara� �a��am kontek� buda�a, 
��t���ah ngumbang ngisep merupakan �a��ah �atu 
�mp��ementa�� kon�ep Rwa Bhineda – ke�e�mban��an 
dar� un�ur dua����t�� – da��am ajaran a��ama H�ndu� 
�a��am Lontar Prakempa “kon�ep ke�e�mban��an 
h�dup �tu dapat terwujud da��am beberapa d�men��, 
�a��ah �atun�a ada��ah un�ur dua����t��” ��andem da��am 
�a�, 2001: 148���  I Wa�an �a� �� ju��a men��atakan 
bahwa: “�erb�cara ma�a��ah Rwa Bhineda da��am 

5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 

Pen�oro��

pen��enter pen�e��ah pemet�t

Tabel 2. W���a�ah Perma�nan Nada pada Norot
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berke�en�an �a���, maka pemb�caraan k�ta akan 
men��arah kepada un�ur dua����t�� da��am me��akukan 
akt�v�ta� ke�en�an �a���” ��a�, 2001: 147��� Ngumbang 
ngisep �eba��a� �a��ah �atu un�ur dua����t�� dapat 
member�kan ke�e�mban��an da��am bentuk aku�t�k 
atau �uara� Ha�� �erupa ju��a d�un��kapkan o��eh I 
Wa�an �a�, bahwa:

“…Ngumbang ngisep ada��ah dua buah nada �an�� �ama 
�an�� �ecara �en��aja d�buat den��an �e�����h frekwen�� 
�an�� �ed�k�t berbeda� Ka��au kedua nada pengumbang 
pengisep �n� d�ma�nkan �ecara ber�amaan maka akan 
t�mbu�� ”ombak” �an�� menurut e�tet�ka karaw�tan �a��� 
merupakan �a��ah �atu ke�ndahan” ��a�, 2001: 148��� 

F���o�of� ngumbang ngisep da��am kon�ep dua����t�� 
merupakan �umber keharmon��an atau ke�ndahan 
�an�� b��a member�kan ken�kmatan� Itu art�n�a, 
ngumbang ngisep mem����k� peran pent�n�� da��am 
�ebuah kon�ep ke�ndahan� Ha�� �an�� �ndah akan 
tera�a men�enan��kan� �en��an dem�k�an, �nt��ar� dar� 
ngumbang ngisep ada��ah member�kan harmon��a�� 
�an�� pada akh�rn�a akan men�mbu��kan ke�enan��an 
ba��� para penden��arn�a�

Wilayah Nada
W���a�ah nada atau �an�� �er�n�� d��ebut den��an ��t���ah 
angkep-angkepan ada��ah t�n����� rendahn�a nada 
da��am �atu oktaf� �a��am Tungguhan �on�� Keb�ar 
terba��� menjad� empat oktaf� Tungguhan �an�� 
mem����k� frekuen�� pa���n�� rendah ada��ah terompon��� 
Nada-nada je��o��an t�n����� rendahn�a �ama den��an 
terompon��� Tungguhan pemade ��eb�h rendah �atu 
oktaf dar� kant���� Leb�h je��a�n�a, perbedaan w���a�ah 
nada dapat d����hat pada tabe�� 3�

MATERI GARAP

�ater� ��arap ju��a b��a d��ebut �eba��a� bahan ��arap 
atau ajan�� ��arap ��upan����ah, 2009: 7��� Arah dar� 
mater� ��arap �n� �an��at erat ka�tann�a den��an ���� 
mu��ka�� dar� kar�a �en� karaw�tan, ba�k berupa 
ba��un��an– da��am karaw�tan �a��� d��ebut bantang 
gending– maupun a�pek-a�pek �an�� ��a�n �epert� 
��end�n��, bentuk ��end�n��, �truktur ��end�n��, dan 
ke��ompok ��end�n��� 

�end�n�� �e�ur� �eba��a� �ebuah kar�a lelambatan 
krea�� tentu d�bentuk  atau d�wujudkan dar� a�pek-
a�pek ter�ebut d� ata�� Han�a �aja, da��am pro�e� 
penc�ptaann�a �an��at �u���t d�pa�t�kan, apakah cara 
��arapn�a beran��kat dar� bantang gending �ba��un��an�� 
atau ��end�n�� had�r ��eb�h du��u dar�pada bantang 
gending ? �a��am ranah penc�ptaan, kedua mode�� 
�n� �ama-�ama b��a d���unakan untuk men��ha����kan 
kar�a �en�� 

Struktur Gending Gesuri
�truktur atau ba���an-ba���an menjad� penentu 
untuk men��e��ompokan ��end�n�� da��am karaw�tan 
�a���� Apakah ��end�n�� �tu terma�uk krea�� baru, 
lelambatan, karaw�tan tar� atau �endratar� ? 
�en��an dem�k�an, �truktur ada��ah ba���an �an�� 
t�dak terp��ahkan da��am men���dent�f�ka�� bentuk� 
�end�n�� �e�ur� mem����k� �truktur mu��ka�� �eba��a� 
ber�kut: 1�� kawitan; 2�� pengawak; 3�� pengecet; dan 
pekaad.
 
Kaw�tan ada��ah ba���an awa�� dar� ��end�n��� �entuk 
kaw�tan menekankan pada bentuk kekebyaran 

5

147). Ngumbang ngisep sebagai salah satu unsur dualistis dapat memberikan keseimbangan 
dalam bentuk akustik atau suara. Hal serupa juga diungkapkan oleh I Wayan Rai, bahwa: 

“…Ngumbang ngisep adalah dua buah nada yang sama yang secara sengaja dibuat dengan 
selisih frekwensi yang sedikit berbeda. Kalau kedua nada pengumbang pengisep ini dimainkan 
secara bersamaan maka akan timbul ”ombak” yang menurut estetika karawitan Bali merupakan 
salah satu keindahan” (Rai, 2001: 148).  

Filosofi ngumbang ngisep dalam konsep dualistis merupakan sumber keharmonisan atau 
keindahan yang bisa memberikan kenikmatan. Itu artinya, ngumbang ngisep memiliki peran 
penting dalam sebuah konsep keindahan. Hal yang indah akan terasa menyenangkan. 
Dengan demikian, intisari dari ngumbang ngisep adalah memberikan harmonisasi yang pada 
akhirnya akan menimbulkan kesenangan bagi para pendengarnya. 

Wilayah Nada 
Wilayah nada atau yang sering disebut dengan istilah angkep-angkepan adalah tinggi 
rendahnya nada dalam satu oktaf. Dalam Tungguhan Gong Kebyar terbagi menjadi empat 
oktaf. Tungguhan yang memiliki frekuensi paling rendah adalah terompong. Nada-nada 
jegogan tinggi rendahnya sama dengan terompong. Tungguhan pemade lebih rendah satu 
oktaf dari kantil. Lebih jelasnya, perbedaan wilayah nada dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini.

Nama 
Tungguhan 

Susunan Nada 

1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3
Terompong 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7             
Jegogan 3 4 5 7 1                 
Jublag       3 4 5 7 1            
Penyacah           1 3 4 5 7 1       
Riyong    5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7        
Giying 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3           
Pemade         4 7 1 3 4 5 7 1 3      
 Kantil             4 5 7 1 3 4 5 7 1 3

                             
                                            Tabel 1. Angkep-angkepan nada Gamelan Gong Kebyar.  

MATERI GARAP 

Materi garap juga bisa disebut sebagai bahan garap atau ajang garap (Supanggah, 2009: 7). 
Arah dari materi garap ini sangat erat kaitannya dengan sisi musikal dari karya seni 
karawitan, baik berupa balungan– dalam karawitan Bali disebut bantang gending– maupun 
aspek-aspek yang lain seperti gending, bentuk gending, struktur gending, dan kelompok 
gending.  

Gending Gesuri sebagai sebuah karya lelambatan kreasi tentu dibentuk  atau diwujudkan 
dari aspek-aspek tersebut di atas. Hanya saja, dalam proses penciptaannya sangat sulit 
dipastikan, apakah cara garapnya berangkat dari bantang gending (balungan) atau gending 
hadir lebih dulu daripada bantang gending ? Dalam ranah penciptaan, kedua model ini sama-
sama bisa digunakan untuk menghasilkan karya seni.  

Struktur Gending Gesuri 
Struktur atau bagian-bagian menjadi penentu untuk mengelompokan gending dalam 
karawitan Bali. Apakah gending itu termasuk kreasi baru, lelambatan, karawitan tari atau 
sendratari ? Dengan demikian, struktur adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 
mengidentifikasi bentuk. Gending Gesuri memiliki struktur musikal sebagai berikut: 1) 
kawitan; 2) pengawak; 3) pengecet; dan pekaad.

Kawitan adalah bagian awal dari gending. Bentuk kawitan menekankan pada bentuk 
kekebyaran yaitu, menggunakan model-model garap yang biasa digunakan pada gending-
gending kreasi baru (muncul pada era 1960-an). Kawitan pada gending Gesuri tidak hanya 
sekedar berarti sebagai  introduksi atau buka tetapi sebagai bagian awal yang memiliki 

Tabel 3. An��kep-an��kepan nada �ame��an �on�� Keb�ar�
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�a�tu, men����unakan mode��-mode�� ��arap �an�� 
b�a�a d���unakan pada ��end�n��-��end�n�� krea�� baru 
�muncu�� pada era 1960-an��� Kaw�tan pada ��end�n�� 
�e�ur� t�dak han�a �ekedar berart� �eba��a�  �ntroduk�� 
atau buka tetap� �eba��a� ba���an awa�� �an�� mem����k� 
berba��a� mode�� ��arap, d�antaran�a: ��arap kekebyaran 
den��an mode�� stacato  �patah-patah�� dan mode�� 
pengrangrang. �ode�� staccato mak�udn�a ada��ah 
member�kan ruan�� pada ke��ompok  tungguhan  
pepayasan dan penandan untuk menonjo��kan po��a-
po��a ��arap da��am ruan�� dan waktu tertentu �an�� 
�ecara �en��aja untuk memper���hatkan kemah�ran 
para pema�n� Contohn�a, pada permu��aan, khu�u� 
d� ��arap tungguhan pemade, kant���, dan �����n�� 
– tungguhan �an�� bentuk b���ah� Art�n�a, member� 
penonjo��an pada ��arap b���ah� �e��anjutn�a, d���arap 
tungguhan r��on��� ���on�� mem����k� d�men�� 
ruan�� �an�� berbeda den��an pemade, kant���, dan 
�����n��� Pada ba���an �n�, r��on�� den��an po��a-po��a 
kekebyarann�a member�kan warna �an�� berbeda 
dar� ba���an �ebe��umn�a� �e��anjutn�a, d���arap 
pengrangrang �an�� d�ma�nkan o��eh  terompon��� 
Tungguhan  �n� berma�n �ecara mand�r�� Po��a-
po��a �an�� t�dak men����unakan tempo, ketukan 
men��haru�kan �eoran�� “tukan�� terompon��” betu��-
betu�� b��a mera�akan cepat ��ambatn�a perma�nan� 
�e��anjutn�a, d�tonjo��kan ��arap kendan��� Kendan�� 
��anan�� dan wadon d���arap den��an men����unakan 
po��a-po��a kendan�� b��e��anjuran� Po��a �n� menjad� 
“trend” karena �er�n�� d�p����h untuk  memper���hatkan 
kerum�tan perma�nan kendan���
 
Pengawak merupakan ba���an kedua dar� ��end�n�� 
�e�ur�� Pada ba���an pen��awak po��a perma�nanPada ba���an pen��awak po��a perma�nan 
d���akukan �ecara ko��ekt�f�  �et�ap tungguhan 
meme��an�� peran dan fun����n�a ma��n��-ma��n���  
Terompon��, �����n��, ketuk, dan kendan�� �eba��a� 
penandan ��end�n��� Pemade, kant���, dan r��on�� 
�eba��a� pepayasan ��end�n��� �ub��a�� dan pen�acah 
�eba��a� bantang gending. �e��o��an, kempu��, kemp���, 
dan ��on�� �eba��a� pesu-mulih ��end�n��� �u���n�� dan 
rebab �eba��a� pengaramen ��end�n��� Ha���� dar� po��a 
�n� ada��ah harmon� �eja��an �an�� enak d�den��ar� 
�ecara tempo �an��at berbeda den��an kaw�tan� �a���an 
pen��awak, kera� ���r�h �udah d�tentukan den��an pa�t�� 
T���a ka��� ���r�h dan �atu ka��� kera�� Kera� ���r�hn�a 
perma�nan d�aba-aba� o��eh tungguhan kendan��. 
Tungguhan kendan�� meme��an�� peranan pent�n�� 
da��am menentukan kera� dan ���r�hn�a ��end�n��� 
�um��ah pen��u��an��an pada ba���an pen��awak han�a 
empat ka����

�a���an pengecet merupakan pemadatan dar� ba���an 
pen��awak� Tempo ju��a berbeda den��an pen��awak�Tempo ju��a berbeda den��an pen��awak� 
�ecara bantang gending hamp�r �ama den��an 
pen��awak, tetap�  d�ma�nkan ��eb�h cepat� �a���an 
pen��ecet ju��a mema�nkan harmon� �eja��an� Namun 
taf��r dar� ��arap tungguhan pepayasan berbeda 
den��an ba���an pen��awak� Tekn�k �an�� d���unakan 
o��eh tungguhan pemade, kant���, dan r��on�� untuk 
member�kan taf��r payas ada��ah norot dan oncang-
oncangan� Kedua tekn�k �n� d�ma�nkan da��am 
d�men�� ruan�� dan waktu �an�� berbeda� ���temn�a 
ada��ah �����h ber��ant�� �ua ka��� u���han norot dan dua 
ka��� u���han oncang-oncangan� Keduan�a mem����k� 
por�� �an�� �ama, �eh�n����a �an��at je��a� ter���hat 
bahwa pada ba���an pen��ecet ��eb�h var�at�f dar� 
ba���an pen��awak�

�a���an pekaad ada��ah ba���an terakh�r dar� ��end�n�� 
�e�ur�� C�r�-c�r�n�a ada��ah tempo �an�� �an��at 
cepat� �a���an �n� ��eb�h men��utamakan tempo 
dar�pada �an�� ��a�nn�a� �e��a�n tempo, ha�� �an�� 
membedakann�a den��an ba���an ��a�nn�a ada��ah  
mode�� taf��r ��arap tungguhan pepayasan. Taf��r 
��arap tungguhan pepayasan  ada dua  macam, �a�tu: 
taf��r �an�� men��unakan tekn�k ubit-ubitan dan 
taf��r �an�� men����unakan tekn�k neliti� Perp�ndahan 
atau per��ant�an kedua mode�� ter�ebut �an��at 
ter��antun�� dar� tungguhan kendan��. Kendan�� �an�� 
member�kan �n�truk��, kapan haru� perp�ndahan 
dar� mode�� neliti ke ubit-ubitan atau �eba���kn�a ? 
Perp�ndahan-perp�ndahan �tu han�a d�u��an�� 2 ka����
 
Bantang Gending Gesuri 
Bantang ��end�n�� ada��ah keran��ka dar� ��end�n�� �an�� 
d�c�ptakan� Keran��ka �tu berupa ja���nan nada-nadaKeran��ka �tu berupa ja���nan nada-nada 
�an�� d�atur berda�arkan kebutuhan mu��ka��� Ada 
2 mode�� da��am membuat bantang gending, �a�tu 
pertama, d�buat berda�arkan ��end�n��n�a; dan kedua, 
membuat berda�arkan ��end�n�� �an�� akan d���arap� 
Pada pen��ert�an �an�� kedua, bantang ��end�n�� had�r 
��eb�h du��u dar� ��end�n��n�a.  Kedudukan bantang 
��end�n��  da��am �ebuah ��end�n�� ada��ah menentukan 
ton�ka atau ��atra� Ton�ka dan ��atra merupakan 
�a��ah �atu penentu karakter��t�k ��end�n��� �en��an 
dem�k�an, bantang ��end�n�� d���arap den��an po��a-po��a 
dan tujuan-tujuan tertentu untuk men���dent�f�ka�� 
mak�ud dan makna ��end�n���

�u�unan bantang ��end�n�� �e�ur� terd�r� dar� 
beberapa ba���an� Ident�f�ka��n�a �an��at berka�tan 
den��an �truktur ��end�n��� �en��an dem�k�an, bantang 
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��end�n�� terd�r� dar� beberapa pesu mulih (ulihan)�  
Pesu mulih merupakan ba���an dar� ka���mat ��end�n�� 
�an�� terd�r� dar� bantang ��end�n�� dan d�atur o��eh 
tungguhan pesu mulih. �atu pesu mulih merupakan 
embr�o terkec��� dar� ��end�n�� �e�ur�� �ar� bantang 
��end�n�� ter���hat arah me��od� da��am �atu ka��� pesu 
mulih.

 � 3 � 7    � 3 � 7    � 3 � 5    � 7 � 3
     � 7 � 3    � 3 � 5    � 3 � 5    � 3 � �7��

�� ata� ada��ah bantang ��end�n�� ba���an pen��awak� 
��ka me���hat nada, maka dom�na�� nada  3 �d�n���� dan 
nada  7 �dun���� �an��at menonjo��� �erjum��ah 2 bar�� 
da��am �atu ka��� pesu mulih. �ecara ketukan berat atau 
ton�ka maka nada7 �dun���� ��eb�h menonjo��� �atuhn�a 
puku��an ��on�� ju��a pada nada 7 �dun����� ��ka d����hat 
dar� uratan nada-nada maka po��a perja��anan me��od� 
�emuan�a me��ompat-��ompat� �� bawah �n� kontur 
dar� bantang ��end�n��.

                          

�a���an kaw�tan terd�r� dar� 3 bar�� da��am �atu ka��� 
pesu mulih. Ter���hat je��a� dom�na�� nada 3 �d�n���� 
nada 7 �dun����� �ecara bantang ��end�n��, perja��anan 
me��od� ��eb�h ban�ak ��ompat-��ompat dar�pada urut� 
Namun �an�� membedakann�a den��an ba���an 
pengawak ada��ah ��ompatan-��ompotan �an�� ada 
pada ba���an kawitan� Lompatan-��ompatan �tu  t�dak 
te���hat ket�ka ada ���an dar� tungguhan pepayasan. 
O��eh karena �tu, kemun��k�nan bantang ��end�n�� 
pada ba���an kaw�tan d�buat �ete��ah ��end�n�� �tu 
ada�  �e��od� d� ata� han�a �eba���an dar� bantang 
��end�n�� kawitan�  Ke�e��uruhan Bantang ��end�n�� 
kawitan bentukn�a hamp�r �ama den��an bantang 
��end�n�� d� ata�. L�hat kontur  bantang ��end�n�� 
ba���an kawitan�  

Kontur d� ata� dapat menje��a�kan �ecara ��raf�k 
perja��an me��od� ba���an pengawak� Perja��anann�aPerja��anann�a 
dar� bawah ke ata� kemud�an ke bawah� �raf�k �an�� 
na�k turun  men���nd�ka��kan mem����k� d�nam�ka� 
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merupakan embrio terkecil dari gending Gesuri. Dari bantang gending terlihat arah melodi 
dalam satu kali pesu mulih.
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Di atas adalah bantang gending bagian pengawak. Jika melihat nada, maka dominasi nada  3 
(ding) dan nada  7 (dung) sangat menonjol. Berjumlah 2 baris dalam satu kali pesu mulih. 
Secara ketukan berat atau tonika maka nada7 (dung) lebih menonjol. Jatuhnya pukulan gong 
juga pada nada 7 (dung). Jika dilihat dari uratan nada-nada maka pola perjalanan melodi 
semuanya melompat-lompat. Di bawah ini kontur dari bantang gending. 
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Kontur di atas dapat menjelaskan secara grafik perjalan melodi bagian pengawak. 
Perjalanannya dari bawah ke atas kemudian ke bawah. Grafik yang naik turun  
mengindikasikan memiliki dinamika. Nada 1 (dang) dan nada 4 (dong) tidak dilintasi oleh 
perjalanan melodi. Ada apa dengan pola pikir ketika melodi ini di buat ?. Kenapa di buat 
secara lompat-lompatan ?. Pertanyaan ini tidak akan serta merta terjawab ketika hanya 
melihat kontur melodi. Oleh karena itu, tulisan ini tidak menjawab secara akurat pertanyaan-
pertanyaan di atas.  Akan tetapi dugaannya adalah untuk membedakan perjalanan melodi 
dengan bagian-bagian yang lain dari gending Gesuri. Oleh karena itu, coba lihat 
perbandingannya dengan bagian kawitan.
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ketika ada isian dari tungguhan pepayasan. Oleh karena itu, kemungkinan bantang gending 
pada bagian kawitan dibuat setelah gending itu ada.  Melodi di atas hanya sebagian dari 
bantang gending kawitan.  Keseluruhan Bantang gending kawitan bentuknya hampir sama 
dengan bantang gending di atas. Lihat kontur bantang gending bagian kawitan.  
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Kontur d� ata� berbeda den��an ba���an pengawak� 
Perja��anan me��od�n�a ��eb�h berurutan� ��mu��a� dar� 
nada 3 �d�n���� dan berakh�r pada nada 7 �dun����� �tu 
art�n�a, per��erakan�a dar� bawah dan �e��e�a� d� ata�� 
In� je��a� berbeda den��an ba���an pengawak� Coba 
d�band�n��kan den��an ba���an pengecet� �� bawah 
�n� nota�� ba���an pengecet�

� 3 � 7    � 3 � 7     � 1 � 5    � 7 � 4
� 7 � 4    � 7 � 4     � 7 � 1    � 3 � �7��

�e���hat urutan nada-nadan�a maka ba���an pengecet 
merupakan d�m�nu�� dar� ba���an pengawak� Nada-
nada �an�� d���unakan �eba��a� bantang ��end�n�� 
hanp�r  �ama� Han�a ada perubahan pada ton�ka akh�r 
dar� bar�� pertama, �a�tu: pada ba���an pengawak 
ton�kan�a nada  3 �d�n�� �� �edan��kan ba���an 
pengecet nadan�a 4 �don����� �umu� �n� bertujuan 
untuk membedakan, a��ar t�dak �ama per��� den��an 
pengawak� Leb�h je��a�n�a ���hat kontur bantang 
��end�n�� d� bawah �n�� 
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�a���an pengecet ter���hat var�at�f� �ecara nota��, 
perja��anan me��od� me��ompat-��ompat� Kontur d� 
ata� ju��a memper���hatkan ��raf�k �an�� na�k turun� 
Faktor ke�amaan den��an pengawak �an��at kuat�  
Coba ���hat nota�� ba���an pekaad untuk menentukan 
perbedaan antara kawitan, pengawak, pengecet, dan 
pengawak�

� 1 � 1    � 3 � 7

Nota��  d� ata� ada��ah han�a �eba��a�n dar� pekaad� 
Terd�r� dar� �atu bar�� dan de��apan ketukan� 
Perja��anan me��od� ter���hat datar� Leb�h ban�ak 
men����unakan nada 1 �dan����, tetap� ton�ka dar� 
pekaad nada 7 �dun����� �eten��ah dar� ba���an pekaad 
�an�� ��a�nn�a �ama den��an mode�� d� ata�� O��eh 
karena �tu, penu����an �eten��ah dar� ba���an pekaad 
�udah cukup untuk men��etahu� mode�� perja��anan 
me��od� ba���an pekaad� Leb�h je��a�n�a, b��a d����hat 
pada kontur d� bawah �n��

Gending
I�t���ah �an�� d�mak�ud den��an ��end�n�� da��am 
tu����an �n� ada��ah taf��r ��arap �an�� d�ma�nkan o��eh 
tungguhan penandan dan pepayasan. Taf��r �tu b��a 
beran��kat dar� bantang ��end�n��  atau had�r ��eb�h du��u 
dar� bantang ��end�n��. Taf��r ��arap ��end�n�� �e�ur� 
men����unakan bentuk-bentuk pepayasan �an�� 
beran��kat dar� �d�om-�d�om kekebyaran� Tekn�k 
�an�� d���unakan da��am taf��r ��arap, �a�tu norot, 
oncang-oncangan, dan ubit-ubitan� �et�ap ba���an 
d���unakan tekn�k �an�� berbeda� �a���an kawitan 
men����unakan tekn�k ubit-ubitan �an�� d���akukan 
�ecara berpa�an��an den��an po��a polos dan sangsih. 
�eba��a� contoh ���hat nota�� d�bawah �n��
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Kontur di atas berbeda dengan bagian pengawak. Perjalanan melodinya lebih berurutan. 
Dimulai dari nada 3 (ding) dan berakhir pada nada 7 (dung). itu artinya, pergerakanya dari 
bawah dan selesai di atas. Ini jelas berbeda dengan bagian pengawak. Coba dibandingkan 
dengan bagian pengecet. Di bawah ini notasi bagian pengecet. 
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Melihat urutan nada-nadanya maka bagian pengecet merupakan diminusi dari bagian 
pengawak. Nada-nada yang digunakan sebagai bantang gending hanpir  sama. Hanya ada 
perubahan pada tonika akhir dari baris pertama, yaitu: pada bagian pengawak tonikanya nada  
3 (ding ) sedangkan bagian pengecet nadanya 4 (dong). Rumus ini bertujuan untuk 
membedakan, agar tidak sama persis dengan pengawak. Lebih jelasnya lihat kontur bantang 
gending di bawah ini.  
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Bagian pengecet terlihat variatif. Secara notasi, Perjalanan melodi melompat-lompat. Kontur 
di atas juga memperlihatkan grafik yang naik turun. Faktor kesamaan dengan pengawak 
sangat kuat.  Coba lihat notasi bagian pekaad untuk menentukan perbedaan antara kawitan, 
pengawak, pengecet, dan pengawak. 
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Notasi  di atas adalah hanya sebagain dari pekaad. Terdiri dari satu baris dan delapan 
ketukan. Perjalanan melodi terlihat datar. Lebih banyak menggunakan nada 1 (dang), tetapi 
tonika dari pekaad nada 7 (dung). Setengah dari bagian pekaad yang lainnya sama dengan 
model di atas. Oleh karena itu, penulisan setengah dari bagian pekaad sudah cukup untuk 
mengetahui model perjalanan melodi bagian pekaad. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada kontur 
di bawah ini. 
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Perjalanan melodi di atas terlihat agak datar. Grafik pada kontur bantang gending di atas 
tidak menunjukan naik turun yang kuat seperti halnya pada bagian pengawak dan pengecet. 
Ini juga yang membedakan antara semua bagian dari gending Gesuri. Pada satu waktu 
tertentu ternyata dibuat variatif dan sebaliknya, pada waktu tertentu di buat datar. Dengan 
demikian, secara keseluruhan perjalanan melodi gending Gesuri dari persepektif bantang 
gending dibuat tidak sama antara bagian yang satu dengan yang lainnya. 

Gending
Istilah yang dimaksud dengan gending dalam tulisan ini adalah tafsir garap yang dimainkan 
oleh tungguhan penandan dan pepayasan. Tafsir itu bisa berangkat dari bantang gending 
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Perja��anan me��od� d� ata� ter���hat a��ak datar� 
�raf�k pada kontur bantang ��end�n�� d� ata� t�dak 
menunjukan na�k turun �an�� kuat �epert� ha��n�a 
pada ba���an pengawak dan pengecet� In� ju��a �an�� 
membedakan antara �emua ba���an dar� ��end�n�� 
�e�ur�� Pada �atu waktu tertentu tern�ata d�buat 
var�at�f dan �eba���kn�a, pada waktu tertentu d� 
buat datar� �en��an dem�k�an, �ecara ke�e��uruhan 
perja��anan me��od� ��end�n�� �e�ur� dar� per�epekt�f 
bantang ��end�n�� d�buat t�dak �ama antara ba���an 
�an�� �atu den��an �an�� ��a�nn�a�

Nota�� d� ata� ada��ah po��a pepayasan tungguhan 
pemade dan kant���� In� merupakan ���an dar� kawitan 
�an�� nota�� bantang ��end�n��n�a te��ah d�ura�kan 
pada ba���an �ebe��umn�a� �a�a kekebyaran 
nampak kuat pada mode�� �n�� Tekn�k perma�nan�a 
ada��ah ubit-ubitan �an�� d��ebut den��an ��t���ah 
beburu dan kebelet. O��eh karena �tu, be�ar du��aan 
bahwa, ��end�n�� ��eb�h du��u had�r dar�pada bantang 
��end�n��. �ntuk memperkuat du��aan �tu, maka 
per��u d�band�n��kan den��an po��a pepayasan ba���an 
pengecet�
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atau hadir lebih dulu dari bantang gending. Tafsir garap gending Gesuri menggunakan 
bentuk-bentuk pepayasan yang berangkat dari idiom-idiom kekebyaran. Teknik yang 
digunakan dalam tafsir garap, yaitu: norot, oncang-oncangan, dan ubit-ubitan. Setiap bagian 
digunakan teknik yang berbeda. Bagian kawitan menggunakan teknik ubit-ubitan yang 
dilakukan secara berpasangan dengan pola polos dan sangsih. Sebagai contoh lihat notasi 
dibawah ini. 

5 7 1 3       j13 j.1 j.3 1   j71 j.7 j.1 7      . 3 .  5 
. 3 . 7       . . . .              3 4 5 7           3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7     4 7 4 7            3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7 j57 j.5 j.7 5      j57 j.5 j.7 5 

    j34 j.3 j.4 3    j57 j.5 j.7 5    j34 j.3 j.4 3    j71 j.7 j.1 7 

Notasi di atas adalah pola pepayasan tungguhan pemade dan kantil. Ini merupakan isian dari 
kawitan yang notasi bantang gendingnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Gaya 
kekebyaran nampak kuat pada model ini. Teknik permainanya adalah ubit-ubitan yang 
disebut dengan istilah beburu dan kebelet. Oleh karena itu, besar dugaan bahwa, gending 
lebih dulu hadir daripada bantang gending. Untuk memperkuat dugaan itu, maka perlu 
dibandingkan dengan pola pepayasan bagian pengecet. 

7 7 3 3     3 3 7 7     7 7 3  3     3 3 7 7 

7 7 1 1     1 1 5 5    5 5 7 7     7 74 4

4 4 7 7     7 7 4  4    4 4 7 7     7 7 4 4 

4 4 7 7     7 7 1 1      1 1 3 3    3 3 7 7 

Pola permainan pada notasi di atas menggunakan teknik norot. Dilakukan secara polos dan
sangsih. Pola polos mengikuti tempo. Artinya  jatuhnya pukulan pas pada ketukan, 
sedangkan permainan sangsih sebaliknya, yaitu bermain diluar ketukan. Nada-nada dari pola 
sangsih adalah lebih tinggi satu nada dari pola polos. Jika nada polos 3  (ding) maka  sangsih 
4 (dong). Penggunaan nada-nada sebagai tafsir garap di atas berdasarkan bantang gending 
(lihat bantang gending pengecet). 

Selain pola norot, juga digunakan pola oncang-oncangan. Pola oncang-oncangan adalah 
tafsir garap yang dilakukan dengan lompatan-lompatan nada yang berangkat dari bantang 
gending. Lihat notasi di bawah:  

3 1 7 3   7 5 4 7    3 1 7 1    7 5 4 7 
1 7 5 7    5 4 3 5    7 5 4 7    4 3 1 4

    7 5 4 7    4 3 1 4    7 5 4 7    4 3 1 4 

7 5 4 7    1 7 5 1   3 1 7 3     7 5 4 7 

Pola oncang-oncangan juga terdiri dari pola polos dan sangsih. Tafsir garapnya juga 
berangkat dari bantang gending. Perbedaannya dengan pola norot adalah penggunaan nada-
nada sangsih. Nada-nada yang digunakan adalah lebih rendah satu nada dari polos. Jika
polos memainkan nada (3 ding) maka sangsih menggunakan nada 1 (dang). 

Bentuk Gending Gesuri    
Bentuk gending Gesuri bisa ditelusuri dari rangkaian-rangkaian melodi, bantang gending, 
ritme, dan bentuk terkecil dari sebuah gending. Seluruhnya terangkai menjadi satu kesatuan. 
Semuanya saling mendukung dan saling melengkapi, saling menentukan, memiliki dimensi 
ruang dan waktu yang sama. Polanya mengikuti konsep tradisi kawaitan Bali yaitu pola 
simetris. Ibaratnya seperti air mengali dari hulu ke hilir. Semua tungguhan mengalir dari 
hulu ke hilir. Tidak ada pernyimpangan (asimetris).  

Gending Gesuri terangkai dari bentuk gilak, bentuk tebuh telu, dan bentuk kekebyaran.
Gilak, tabuh telu, dan kekebyaran merupakan beberapa embrio-embrio terkecil yang 

Po��a perma�nan pada nota�� d� ata� men����unakan 
tekn�k norot� ����akukan �ecara polos dan sangsih. 
Po��a polos men���kut� tempo� Art�n�a  jatuhn�a 
puku��an pa� pada ketukan, �edan��kan perma�nan 
sangsih �eba���kn�a, �a�tu berma�n d���uar ketukan� 
Nada-nada dar� po��a sangsih ada��ah ��eb�h t�n����� �atu 
nada dar� po��a polos. ��ka nada polos 3  �d�n���� maka  
sangsih 4 �don����� Pen����unaan nada-nada �eba��a� 
taf��r ��arap d� ata� berda�arkan bantang gending 
����hat bantang gending pen��ecet���

9

atau hadir lebih dulu dari bantang gending. Tafsir garap gending Gesuri menggunakan 
bentuk-bentuk pepayasan yang berangkat dari idiom-idiom kekebyaran. Teknik yang 
digunakan dalam tafsir garap, yaitu: norot, oncang-oncangan, dan ubit-ubitan. Setiap bagian 
digunakan teknik yang berbeda. Bagian kawitan menggunakan teknik ubit-ubitan yang 
dilakukan secara berpasangan dengan pola polos dan sangsih. Sebagai contoh lihat notasi 
dibawah ini. 

5 7 1 3       j13 j.1 j.3 1   j71 j.7 j.1 7      . 3 .  5 
. 3 . 7       . . . .              3 4 5 7           3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7     4 7 4 7            3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7 j57 j.5 j.7 5      j57 j.5 j.7 5 

    j34 j.3 j.4 3    j57 j.5 j.7 5    j34 j.3 j.4 3    j71 j.7 j.1 7 

Notasi di atas adalah pola pepayasan tungguhan pemade dan kantil. Ini merupakan isian dari 
kawitan yang notasi bantang gendingnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Gaya 
kekebyaran nampak kuat pada model ini. Teknik permainanya adalah ubit-ubitan yang 
disebut dengan istilah beburu dan kebelet. Oleh karena itu, besar dugaan bahwa, gending 
lebih dulu hadir daripada bantang gending. Untuk memperkuat dugaan itu, maka perlu 
dibandingkan dengan pola pepayasan bagian pengecet. 

7 7 3 3     3 3 7 7     7 7 3  3     3 3 7 7 

7 7 1 1     1 1 5 5    5 5 7 7     7 74 4

4 4 7 7     7 7 4  4    4 4 7 7     7 7 4 4 

4 4 7 7     7 7 1 1      1 1 3 3    3 3 7 7 

Pola permainan pada notasi di atas menggunakan teknik norot. Dilakukan secara polos dan
sangsih. Pola polos mengikuti tempo. Artinya  jatuhnya pukulan pas pada ketukan, 
sedangkan permainan sangsih sebaliknya, yaitu bermain diluar ketukan. Nada-nada dari pola 
sangsih adalah lebih tinggi satu nada dari pola polos. Jika nada polos 3  (ding) maka  sangsih 
4 (dong). Penggunaan nada-nada sebagai tafsir garap di atas berdasarkan bantang gending 
(lihat bantang gending pengecet). 

Selain pola norot, juga digunakan pola oncang-oncangan. Pola oncang-oncangan adalah 
tafsir garap yang dilakukan dengan lompatan-lompatan nada yang berangkat dari bantang 
gending. Lihat notasi di bawah:  

3 1 7 3   7 5 4 7    3 1 7 1    7 5 4 7 
1 7 5 7    5 4 3 5    7 5 4 7    4 3 1 4

    7 5 4 7    4 3 1 4    7 5 4 7    4 3 1 4 

7 5 4 7    1 7 5 1   3 1 7 3     7 5 4 7 

Pola oncang-oncangan juga terdiri dari pola polos dan sangsih. Tafsir garapnya juga 
berangkat dari bantang gending. Perbedaannya dengan pola norot adalah penggunaan nada-
nada sangsih. Nada-nada yang digunakan adalah lebih rendah satu nada dari polos. Jika
polos memainkan nada (3 ding) maka sangsih menggunakan nada 1 (dang). 

Bentuk Gending Gesuri    
Bentuk gending Gesuri bisa ditelusuri dari rangkaian-rangkaian melodi, bantang gending, 
ritme, dan bentuk terkecil dari sebuah gending. Seluruhnya terangkai menjadi satu kesatuan. 
Semuanya saling mendukung dan saling melengkapi, saling menentukan, memiliki dimensi 
ruang dan waktu yang sama. Polanya mengikuti konsep tradisi kawaitan Bali yaitu pola 
simetris. Ibaratnya seperti air mengali dari hulu ke hilir. Semua tungguhan mengalir dari 
hulu ke hilir. Tidak ada pernyimpangan (asimetris).  

Gending Gesuri terangkai dari bentuk gilak, bentuk tebuh telu, dan bentuk kekebyaran.
Gilak, tabuh telu, dan kekebyaran merupakan beberapa embrio-embrio terkecil yang 
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�e��a�n po��a norot, ju��a d���unakan po��a oncang-
oncangan� Po��aPo��a oncang-oncangan ada��ah taf��r 
��arap �an�� d���akukan den��an ��ompatan-��ompatan 
nada �an�� beran��kat dar� bantang gending. L�hat 
nota�� d� bawah: 

���r�h, cepat ��ambat �an��at ter��antun�� dar� kendan��� 
�a��am kontek� �n�, kendan�� menjad� tungguhan 
�an�� d����hat, d�den��ar, d�perhat�kan� 

Tabuh telu ada��ah �a��ah �atu ba���an dar� ke��ompok 
��end�n��-��end�n�� lelambatan k��a��k maupun 
lelambatan krea��� Peran kendan��, kempur, kemp��� 
dan ��on��  menjad� penentu dar� ��end�n�� tabuh telu� 
Tabuh telu �udah d�kontruk�� da��am bentuk po��a 
kekendangan tabuh te��u� Po��a �an�� terd�r� dar� batu-
batuan, kendan��an pen��awak, kendan��an pen��ecet, 
dan kendan��an pekaad �udah teratur den��an pa�t��

Kekebyaran ada��ah ��a�a �an�� berkemban�� �e�r�n�� 
den��an berkemban��n�a �on�� Keb�ar� �en��an 
dem�k�an, kekebyaran ada��ah �ebuah bentuk 
�an�� b�a�a d�ma�nkan da��am ��ame��am �on�� 
Keb�ar� C�r�-c�r� utaman�a ada��ah men����unakan 
tekn�k Ubit-ubitan, kekotekan, lelonggoran, dan 
�eteru�n�a� Kekebyaran ��eb�h menonjo��kan po��a-
po��a perma�nan� Peran kempur dan ��on�� t�dak 
menjad� ��arat �eba��a� penentu bentuk kekebyaran. 
Perma�nan �n� menonjo��kan po��a polos dan sangsih 
�eba��a� �ndaktor dar� ��a�a kekebyaran. Polos dan 
sangsih terakomoda�� me��a��u� tekn�k perma�nan 
�an�� kha� ngebyar�

Kelompok Gending 
�akna atau mak�ud dar� ke��ompok ��end�n�� 
ada��ah menempatkan ��end�n�� �e�ua� den��an 
bentukn�a� �a��am karaw�tan �a��� berkemban�� 
beberapa ke��ompok ��end�n��, d�antaran�a: 
ke��ompok kekebyaran; ke��ompok leluangan; 
ke��ompok lelambatan; ke��ompok bebonangan atau 
bleganjuran; dan �eteru�n�a� �et�ap ke��ompok �n� 
�udah ada ketentuan-ketentuan �an�� menda�ar� 
�ebuah ��end�n��� �en��an dem�k�an, ke��ompok-
ke��ompok d� ata� merupakan buda�a trad���ona��� 
�e�k�pun dem�k�an, pen��emban��an-pen��emban��an 
�an��at d�perbo��ehkan untuk men��akomoda�� 
p�k�ran-p�k�ran kreat�f, �em��a�� muncu��n�a krea�� 
baru da��am ke��ompok kekebyaran, muncu��n�a 
lelambatan krea�� da��am ke��ompok lelambatan� 
��a�an�a a�pek ��arap ��end�n�� menjad� p����han 
untuk pen��emban��an-pen��emban��an ter�ebut�

�end�n�� �e�ur� terma�uk ke��ompok  lelambatan 
�an�� d�krea��kan �e�ua� den��an kebutuhan mu��ka�� 
pada jamann�a� Pen��e��ompokan �n� d�da�ar� ata� 
komponen-komponen �an�� membentuk ��end�n�� 

Po��a oncang-oncangan ju��a terd�r� dar� po��a polos 
dan sangsih. Taf��r ��arapn�a ju��a beran��kat dar� 
bantang ��end�n��. Perbedaann�a den��an po��a norot 
ada��ah pen����unaan nada-nada sangsih. Nada-nada 
�an�� d���unakan ada��ah ��eb�h rendah �atu nada dar� 
polos. ��ka polos mema�nkan nada �3 d�n���� maka 
sangsih men����unakan nada 1 �dan�����  

Bentuk Gending Gesuri   
�entuk ��end�n�� �e�ur� b��a d�te��u�ur� dar� ran��ka�an-
ran��ka�an me��od�, bantang ��end�n��, r�tme, dan 
bentuk terkec��� dar� �ebuah ��end�n��� �e��uruhn�a 
teran��ka� menjad� �atu ke�atuan� �emuan�a 
�a���n�� mendukun�� dan �a���n�� me��en��kap�, �a���n�� 
menentukan, mem����k� d�men�� ruan�� dan waktu 
�an�� �ama� Po��an�a men���kut� kon�ep trad��� 
kawa�tan �a��� �a�tu po��a ��metr��� Ibaratn�a �epert� 
a�r men��a��� dar� hu��u ke h����r� �emua tungguhan 
men��a���r dar� hu��u ke h����r� T�dak ada pern��mpan��an 
�a��metr����� 

�end�n�� �e�ur� teran��ka� dar� bentuk gilak, bentuk 
tebuh telu, dan bentuk kekebyaran� Gilak, tabuh 
telu, dan kekebyaran merupakan beberapa embr�o-
embr�o terkec��� �an�� membentuk ��end�n�� �an�� ��eb�h 
be�ar� �e��a�n ket���a embr�o ter�ebut, da��am kontek� 
��end�n�� �an�� berbeda, b�a�an�a ju��a ada embr�o-
embr�o ��a�n �an�� menjad� ba���an dar� ��end�n�� 
�an�� ��eb�h be�ar, �em��a��: bapang, lelonggoran, 
bebatelan, dan �eteru�n�a� 

Gilak merupakan �a��ah �atu ��end�n�� pendek �an�� 
d�tentukan o��eh po��a puku��an kendan��, kempur dan 
��on��� ��a�an�a ��end�n�� gilak men����unakan tempo 
�an�� kon�tan atau ajeg. �a��am pen�aj�an ��end�n�� 
gilak jaran�� terjad� perubahan �rama� Peran kendan�� 
�an��at ����n�f�kan� Kendan�� menjad� p�on�r dar� 
ba���an gilak ��end�n�� �e�ur�� Perp�ndahan, kera� 

9

atau hadir lebih dulu dari bantang gending. Tafsir garap gending Gesuri menggunakan 
bentuk-bentuk pepayasan yang berangkat dari idiom-idiom kekebyaran. Teknik yang 
digunakan dalam tafsir garap, yaitu: norot, oncang-oncangan, dan ubit-ubitan. Setiap bagian 
digunakan teknik yang berbeda. Bagian kawitan menggunakan teknik ubit-ubitan yang 
dilakukan secara berpasangan dengan pola polos dan sangsih. Sebagai contoh lihat notasi 
dibawah ini. 

5 7 1 3       j13 j.1 j.3 1   j71 j.7 j.1 7      . 3 .  5 
. 3 . 7       . . . .              3 4 5 7           3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7     4 7 4 7            3 j13 j.1 3 
7 j17 j.1 7    j71 j.7 j.1 7 j57 j.5 j.7 5      j57 j.5 j.7 5 

    j34 j.3 j.4 3    j57 j.5 j.7 5    j34 j.3 j.4 3    j71 j.7 j.1 7 

Notasi di atas adalah pola pepayasan tungguhan pemade dan kantil. Ini merupakan isian dari 
kawitan yang notasi bantang gendingnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Gaya 
kekebyaran nampak kuat pada model ini. Teknik permainanya adalah ubit-ubitan yang 
disebut dengan istilah beburu dan kebelet. Oleh karena itu, besar dugaan bahwa, gending 
lebih dulu hadir daripada bantang gending. Untuk memperkuat dugaan itu, maka perlu 
dibandingkan dengan pola pepayasan bagian pengecet. 

7 7 3 3     3 3 7 7     7 7 3  3     3 3 7 7 

7 7 1 1     1 1 5 5    5 5 7 7     7 74 4

4 4 7 7     7 7 4  4    4 4 7 7     7 7 4 4 

4 4 7 7     7 7 1 1      1 1 3 3    3 3 7 7 

Pola permainan pada notasi di atas menggunakan teknik norot. Dilakukan secara polos dan
sangsih. Pola polos mengikuti tempo. Artinya  jatuhnya pukulan pas pada ketukan, 
sedangkan permainan sangsih sebaliknya, yaitu bermain diluar ketukan. Nada-nada dari pola 
sangsih adalah lebih tinggi satu nada dari pola polos. Jika nada polos 3  (ding) maka  sangsih 
4 (dong). Penggunaan nada-nada sebagai tafsir garap di atas berdasarkan bantang gending 
(lihat bantang gending pengecet). 

Selain pola norot, juga digunakan pola oncang-oncangan. Pola oncang-oncangan adalah 
tafsir garap yang dilakukan dengan lompatan-lompatan nada yang berangkat dari bantang 
gending. Lihat notasi di bawah:  

3 1 7 3   7 5 4 7    3 1 7 1    7 5 4 7 
1 7 5 7    5 4 3 5    7 5 4 7    4 3 1 4

    7 5 4 7    4 3 1 4    7 5 4 7    4 3 1 4 

7 5 4 7    1 7 5 1   3 1 7 3     7 5 4 7 

Pola oncang-oncangan juga terdiri dari pola polos dan sangsih. Tafsir garapnya juga 
berangkat dari bantang gending. Perbedaannya dengan pola norot adalah penggunaan nada-
nada sangsih. Nada-nada yang digunakan adalah lebih rendah satu nada dari polos. Jika
polos memainkan nada (3 ding) maka sangsih menggunakan nada 1 (dang). 

Bentuk Gending Gesuri    
Bentuk gending Gesuri bisa ditelusuri dari rangkaian-rangkaian melodi, bantang gending, 
ritme, dan bentuk terkecil dari sebuah gending. Seluruhnya terangkai menjadi satu kesatuan. 
Semuanya saling mendukung dan saling melengkapi, saling menentukan, memiliki dimensi 
ruang dan waktu yang sama. Polanya mengikuti konsep tradisi kawaitan Bali yaitu pola 
simetris. Ibaratnya seperti air mengali dari hulu ke hilir. Semua tungguhan mengalir dari 
hulu ke hilir. Tidak ada pernyimpangan (asimetris).  

Gending Gesuri terangkai dari bentuk gilak, bentuk tebuh telu, dan bentuk kekebyaran.
Gilak, tabuh telu, dan kekebyaran merupakan beberapa embrio-embrio terkecil yang 
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Vo��ume 26, 2011 ����A �urna�� �en� �uda�a

�e�ur�, �a��ah �atun�a ada��ah bentuk tabuh telu� 
�epert� �an�� te��ah d�je��a�kan pada awa�� tu����an, 
tabuh telu merupakan �a��ah �atu dar� ��end�n��-
��end�n�� lelambatan� O��eh karena ma�ukn�a un�ur 
kekebyaran pada ��end�n�� �e�ur�, maka �n� terma�uk 
lelambatan kekebyaran tabuh telu trad���ona�� krea��� 
Ada beberapa ����-���� kebaruan �an�� tampak pada 
��end�n�� �e�ur�, �a�tu pertama, men�atun�a mode�� 
kekebyran den��an lelambtan; kedua pembaharuan 
dar� a�pek d�nam�ka; dan pembaharuan dar� a�pek 
pepayasan.

�umber krea�� dar� ��end�n�� �e�ur� dar� e��emen-
e��emen �an�� �audah ada pada lelambatan k��a��k 
dan d�formu��a��kan den��an �entuhan-�entuhan 
kekebyaran �an�� d�nam��� Pen��emban��an dar� 
a�pek lelambatan k��a��k terdapat pada po��a-po��a 
kekendangan  �an�� ada pada lelambatan k��a��k� 
Cara pen��emban��ann�a ada��ah men��ubah po��a-po��a 
�an�� bukan menjad� penentu, �em��a��n�a perja��anan 
po��a kekendangan. Art�n�a, ha�� �an�� dapat d�rubah 
ada��ah d���uar dar� ton�ka ��end�n��� Pen��emban��an 
�epert� �n� tampak je��a� pada po��a kendan�� ba���an 
pengawak� �entuk �nova�� �an�� ��a�nn�a ada��ah 
mode�� baru da��am bentuk kekebyaran. Ide untuk 
menonjo��kan �et�ap tungguhan da��am ruan�� dan 
waktu tertentu menjad� ha�� baru da��am kontek 
lelambatan� 

Pelaku Musikal (Penggarap)
Kebera����an pementa�an �end�n�� �e�ur� da��am 
pe�ta mebarung d� I�I �urakarta t�dak ter��epa� dar� 
peran pen����arap, pema�n atau pe��aku mu��ka��� Para 
pen����arap �an��at me��ekat den��an ��end�n�� �e�ur�� 
�enurut �aha�u �upan����ah, �e�eoran�� menjad� 
pen����arap karena 3 ha�� �an�� b��a membentukn�a, 
�a�tu pertama, karena trah dan ��enet�ka; kedua, 
karena pend�d�kan forma�� maupun �nforma��; dan 
ket���a, karena ���n��kun��an ��upan����ah, 2009: 181-
224��� Keturunan �en�man menjad� faktor pent�n�� 
da��am membentuk j�wa ke�en�manan �e�eoran��� 
Pend�d�kan �eko��ahan atau d���uar �eko��ahan ba���an 
dar� pro�e� untuk menjad� �en�man� L�n��kun��an 
ju��a mempen��aruh� �e�eoran�� untuk menjad� 
�e�eoran�� �en�man�

�end�n�� �e�ur� d�ma�nkan o��eh 26 pengrawit �an�� 
��atar be��akan��n�a berbeda-beda� Ada �an�� dar�Ada �an�� dar� 
keturunan �en�man, ada �an�� dar� ja��ur pend�d�kan, 
dan ada ju��a �an�� terbentuk dar� ���n��kun��an� 
�e�k�pun dar� ��atar be��akan�� �an�� berbeda, para 

pengrawit �n� �an��at men�adar� betu�� tentan�� peran 
dan fun����n�a da��am perma�nan mu��ka��� Kon�ep 
to��eran�� �an�� ada pada ��ame��an menjad� �eman��at 
atau j�wan�a� 

�a�a atau cara berma�n ��ama��en �a��� pada 
umumn�a b��a d���akukan o��eh para pengarwit 
me�k�pun mem����k� buda�a �an�� berbeda den��an 
buda�a karaw�tan �a���� Ek�pre�� ��ewat m�m�k, 
��erak menjad� ba���an �an�� �an��at pent�n�� da��am 
pen�aj�an ��end�n�� �e�ur�� �emua pengrawit den��an 
mudahn�a dapat me��akukan ek�pre�� m�m�k dan 
��erak den��an ��ancar� �akna dar� �ebuah ek�pre�� 
ada��ah men��had�rkan ketenan��an, ken�aman, dan 
ke�ndahan dar� �ebuah pertunjukan� O��eh karena 
�tu, da��am men�aj�kan ��end�n�� �e�ur� haru� 
men��e��uarkan ek�pre�� �emak��ma��n�a� �erak �an�� 
d���akukan o��eh para pengrawit merupakan re�pon 
f���k dar� perma�nan mu��ka��� Ket�ka mema�nkan 
tempo cepat, maka �ecara t�dak ��an���un�� para 
pengrawit tungguhan pemade, �����n��, kendan��, 
dan r��on�� me��akukan ��erak-��erak kepa��a �an�� 
membuat ��tua�� pertunjukan �emak�n �ndah� Pada 
�nt�n�a ada��ah ��erak �an�� muncu�� karena ak�bat dar� 
mu��ka�� �an�� d�ma�nkan�

Kon�ep komun�ka�� antar pengrawit merupakan 
ba���an dar� metode pen�aj�an� Komun�ka�� non 
verba�� d���akukan ��ewat ��erak tan��an,  kepa��a, dan 
badan� Komun�ka�� ada��ah ba���an dar� �trate��� untuk 
berm�an kompak atau guyup. Ket�ka ��end�n�� d�mu��a� 
maka ”tukan�� �����n��” men��an��kat tan��ann�a untuk 
member�kan aba-aba� In� berfun���� untuk berma�n 
kompak� Komun�ka�� �n� d�perhat�kan o��eh �emua 
pengrawit�  �a��am perma�nan ngumbang ngisep atau 
kera� ���r�h maka �eoran�� ”tukan�� kendan��” haru�  
�ed�k�t munundukan badan kemud�an d���anjutkan 
o��eh ”tukan�� �����n��”� Tanda-tanda �n� berart� haru� 
me��akukan ngisep atau ���r�h da��am perma�nan 
mu��ka��� Ket�ka ”tukan�� �����n��’ men��an��kat tan��an 
da��am perten��ahan mu��ka�� maka berart� haru� 
me��akukan ngumbang da��am perma�nan mu��ka���
 
�ecara h�rark��, ���tem komun�ka�� non verba�� da��am 
pen�aj�an ��end�n�� �e�ur� ada��ah dar�  tungguhan 
��on��, kempur,  je��o��an, jub��a��, kant���, pemade, 
dan r��on�� pu�at perhat�an atau komun�ka��n�a 
tertuju pada tungguhan �����n�� dan �����n�� tertuju 
pada tungguhan kendan��. Ha�� �n� d�da�ar� pada 
fun���� tungguhan da��am mu��ka��� H�rark� ter�u�un 
dar� tempat tungguhan pa���n�� be��akan�� ke pa���n�� 
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depan� Namun dem�k�an, �emua tungguhan �a���n�� 
memperhat�kan dan �a���n�� men��amat� �ecara 
�ep�nta�� Faktor keber�amaan menjad� da�ar 
d���akukann�a komun�ka�� non verba��� Keber�amaan 
�an�� berka�tan den��an mu��ka�� maupun keber�amaan 
�an�� berka�tan den��an v��ua��� Keber�amaan mu��ka�� 
mak�udn�a ada��ah �et�ap tungguhan mempun�a� 
per�amaan per�ep�� dar� a�pek kera� ���r�h dan  a�pek 
cepat  ��ambat �eh�n����a menjad� harmon� �an�� 
��metr��� Keber�amaan v��ua�� mem����k� ra�a dar� 
per�ekt�f ��erak �an�� �ama �a�tu, re�pon f���k �an�� 
�ama� �en��an dem�k�an, komun�ka�� non verba�� 
ada dua, �a�tu pertama, komun�ka�� vert�ka��; dan 
komun�ka�� hor��onta���
 
Komunikasi Vertikal
Komun�ka�� vert�ka�� ada��ah perhat�an terhadap 
tanda berda�arkan h�rark� tungguhan. Komun�ka�� 
�n� bertujuan untuk menc�ptakan ra�a mu��ka�� �an��  
resik da��am pertunjukan. Resik berart� ber��h� Resik 
terc�pta apab���a �emua tungguhan berma�n den��an 
tepat terhadap d�men�� ruan�� dan waktu, ba�k �an�� 
berka�tan den��an ngumbang ngisep, maupun �an�� 
berka�tan den��an cepat ��ambatn�a� A��ar terc�ptan�a 
resik maka per��u komun�ka�� vert�ka�� �an�� 
b�a�an�a d�komun�ka��kan o��eh tungguhan �����n�� 
dan kendan��� Peran �����n�� da��am komun�ka�� 
vert�ka�� �an��at be�ar �a�tu, pada �aat me��akukan 
atau mema�nkan ngumbang ngisep dan memu��a� 
��end�n�� terutama �an�� berbentuk kebyar� Pada 
�aat mema�nkan cepat ��ambat ��end�n��, maka peran 
kendan�� �an�� ��eb�h menonjo��� 
 
Komunikasi Horisontal  
Komun�ka�� hor��onta�� merupakan perhat�an ter-
hadap tanda �an�� berda�arkan pada tungguhan 
�ejen��, �em��a��: pengrawit pemade �e��a��u 
memperhat�kan pengrawit pemade ��a�nn�a untuk 
men�amakan per�ep�� terhadap ra�a ��end�n�� 
dan ��erak-��erak d�nam��� Pengrawit r��on�� 
ju��a memperhat�kan pengrawit r��on�� ��a�nn�a 
untuk men�amakan per�ep��� Ha��-ha�� �an�� b�a�a 
d�perhat�kan da��am komun�ka�� hor��onta�� ada��ah 
�eba��a� ber�kut: po���� tan��an �aat mema�nkan 
��end�n��;  po���� tan����an �aat men��amb��� pan����u�� 
– d� �awa d��ebut tabuh; per��erakan kepa��a �aat 
mema�nkan ��end�n��; dan ek�pre�� m�m�k �aat 
mema�nkan ��end�n��� Komun�ka�� hor��onta�� 
menjad� faktor kekompakan antar ���n�� Ha�� �n� �an��at 
pent�n�� karena berka�tan den��an e�t�ka v��ua�� �an�� 
d�butuhkan da��am pertunjukan� 

E�t�ka v��ua�� berhubun��an den��an kon�ep show 
da��am pementa�an ��end�n�� �e�ur�� �e��a�n faktor 
auditif, v��ua�� ju��a menjad� pert�mban��an untuk 
kema�an �an�� enak d�pandan��� Namun da��am 
pro�e� pen��ema�ann�a t�dak men��orbankan n���a�-
n���a� �an�� ada pada audio dem� kepent�n��an v��ua��� 
Keduan�a �a���n�� mendukun��, �eja��an, dan harmon�� 
Kadan��-kadan�� den��an kua���ta� mu��ka�� �an�� 
kuran�� maka da��am kon�ep show akan d�tutup� 
o��eh v��ua��� �en��an adan�a kon�ep show, pen�aj�an 
��end�n�� �e�ur� han�a �emata-�emata untuk tontonan 
�an�� d�da�ar� o��eh ��kap kompet��� dar� pe�erta �an�� 
ter���bat da��am pe�ta mebarung�    

SIMPULAN

�end�n�� �e�ur� pada pertunjukan tan����a�� 26 
November 2010 d� In�t�tut �en� Indone��a �urakarta 
mem����k� bentuk �an�� men��akomoda�� berba��a� 
mode��, antara ��a�n: mode�� kekebyaran dan mode�� 
lelambatan� �ode�� kekebyarannya �an��at nampak 
pada ba���an kawitan� Po��a perma�nan ubit-ubitan 
�an�� kha� pada �on�� Keb�ar mendom�na�� pada 
ba���an kawitan� Itu� art�n�a, un�ur kekebyarannya 
�an��at kuat� Ke���ha�an pengrawit da��am mema�nkan 
ubit-ubitan menjad� faktor pent�n�� untuk menjad�kan 
karakter��t�k lelambatan ��eb�h �nova�� atau ka�a 
den��an o��ah ��arap baru�

�ar� a�pek mu��ka��, ��end�n�� �e�ur� mem����k� 
keka�aan d�nam�ka �an�� ��uar b�a�a� Antara 
kawitan, pengawak, pengecet, dan pekaad �an��at 
berbeda taf��r ��arapn�a� Padaha��, beran��kat dar� 
po��a-po��a dan pen��emban��an-pen��emban��an �an�� 
�an��at �ederhana� Keje���an da��am men��kompo���� 
d�nam�ka membuat ��end�n�� �e�ur� t�dak terden��ar 
menoton� Padaha��, ��ka d����hat berda�arkan bantang 
��end�n�� �e�un����uhan�a po��a-po��a me��od� ban�ak 
pen��u��an��an� Karakter��t�k ��end�n�� �e�ur� �an��at 
kera�� Perma�nan tempo cepat menjad� �a��ah �atu 
�nd�kator karakter� 

�a��a�an �an�� mencerm�nkan ��tua�� po���t�k ket�ka 
��end�n�� �e�ur� d�c�ptakan ter���hat dar� po��a-
po��a perja��anan me��od� �an�� p����hann�a ada��ah 
den��an perma�nan me��ompat-me��ompat� �e�uatu 
�an�� me��ompat-me��ompat dapat mempen��aruh� 
pro�e� detak jantun�� �an�� ��eb�h kencan��� Apab���a 
k�ta �ejajarkan perma�a��ahan ket�ka �tu, maka 
��tua�� po���t�k �an�� men�mbu��kan kete��an��an b��a 
mempen��aruh� p�k�ran atau  mind set  k�ta �an�� 



125

Vo��ume 26, 2011 ����A �urna�� �en� �uda�a

berujun�� pada keta��an��an� O��eh karena �tu, be�ar 
du��aan penu���� bahwa un�ur kete��an��an �an�� 
terjad� ket�ka �tu menjad� pen�ebab terc�ptan�a 
me��od� �an�� me��ompat-me��ompat� 
 
�ar� a�pek pen����arap, faktor komun�ka�� vert�ka�� 
dan hor��onta�� �an��at menentukan �ndahn�a 
pertunjukan ��end�n�� �e�ur�� L�ak-���uk tubuh 
dan na�k-turunn�a tan��an-tan��an para pengrawit 
ada��ah ba���an dar� ek�pre�� �an�� dapat menambah 
ke�ndahan �ecara v��ua��� �� �amp�n�� �tu, kon�ep resik 
�perma�nan �an�� ber��h�� dan gilik �perma�nan �an�� 
�e�mban���� b��a terwujud j�ka pun�a kemampuan 
berkomun�ka�� vert�ka�� dan hor��onta�� den��an ba�k 
�aat penta�� Kemampuan �n� d���uar dar� kua���ta� �k����� 
�an�� menjad� da�ar tuntutan untuk mementa�kan 
��end�n�� �e�ur� den��an ha���� �an�� mak��ma��� O��eh 
karena �tu, pada �aat penta� para pengrawit dapat 
berkomun�ka�� den��an ba�k, me��akukann�a den��an 
tenan�� �eh�n����a pementa�an berja��an den��an 
��ancar� 
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