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Abstract:
The types variety of Balinese music (gamelan Bali) is a wealth of Balinese traditional
music. Each ensemble (from the approximately 30 types of ensemble) has its own
characteristic that differentiate one ensemble from the others. Gaemelan Gong Gede as one of
this types that is classified into gamelan madya (medium level) that has pelog scale with five
tones and has characteristic in terms of form, musicality, and playing technique aspects.
In this research, gamelan Gong Gede will be analyzed from the cultural study point of
view with an emphasize on main problems namely: form, function, and ritualistic values of
gamelan Gong Gede in Purwa Sidhi Ponjok Batu Temple in Singaraja. For discussing and
analyzing the problems, some theories are applied, that is to say: Structural-functional,
Aesthetics, and Semiotics theories. The techniques of data collection applied in this research
are observation-participation, interviewing, documenting, and literary review techniques.
This research applies qualitative-descriptive analysis method.
The ensemble of gamelan Gong Gede has the most orchestras or instruments, and the
instruments are big and it is the traditional Balinese music that uses laras pelog with five
tones or it is called pelog panca nada (pelog with five tones). In terms of musicality, gamelan
Gong Gede is formed from various voice colors, physically it is dominated by instrument that
has bilah and moncol. This glorious cultural heritage can be shown in supporting ritual
ceremonies specially in Dewa Yadnya ceremony by performing various tabuh lelambatan
klasik pegongan which is tied very much by uger-uger tabuh (rules of music). The technique
of beating uses the motif of kekenyogan that uses relative slow tempo, brings the nature of
greatness, it has long tabuh (songs) and strong identity.
Seen from its function, the performance of gamelan Gong Gede in Purwa Sidhi
Ponjok Batu temple is intentionally made with a function as a dedication that supports the
medium of ceremony, particularly Dewa Yadnya ceremony. This performing function will be
analyzed with structural-functional theory. The performing function problem of gamelan
Gong Gede occurs in line with the concept of desa (place), kala (time), and patra (condition).
Gamelan Gong Gede in Purwa Sidhi Ponjok Batu temple is full of useful meanings
for humans’lives that can be understood both directly and indirectly. Directly, the meaning
can be understood through the phenomena, but indirectly, it can be understood by deep
contemplation. The meaning meant includes philosophical meaning with the values in it, such
as religious, safety, cultural preservation, and balanced meanings. Therefore, meaning can be
analyzed with semiotics theory, with the emotional expression of the artists that is formed in
gamelan Gong Gede through music language and also symbols tat have meanings.
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Budaya Bali telah hidup secara turun temurun berangkat dari kehidupan
individu sampai pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
formal, informal dan tradisional. Kekayaan warisan budaya Bali dilatarbelakangi
oleh norma-norma agama, adat kebiasaan serta didukung oleh faktor keadaan alam.
Warisan budaya seperti kesenian, menurut Umar Kayam (1989 : 17) adalah salah
satu unsur sebagai “penyangga kebudayaan” merupakan ekspresi kebudayaan
manusia yang timbul karena proses sosial budaya.
Pulau Bali yang luasnya 5.632.86 km 2 sering mendapat julukan pulau
kesenian. Bali yang didukung oleh sembilan kabupaten/kota antara lain : Kabupaten
Jembrana, Tabanan, Badung, Kotamadya Denpasar, Buleleng, Gianyar, Bangli,
Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Kabupaten serta kotamadya tersebut
memiliki berbagai bentuk jenis kesenian seperti : seni karawitan, seni tari, seni
pedalangan, seni rupa, seni drama dan seni sastra.
Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Bali, menduduki posisi yang
paling penting di antara unsur-unsur kebudayaan lainnya. Alasannya karena kesenian
terkait dengan sistem religi (Mantra, 1996 : 9). Suburnya kesenian di Bali karena
dipelihara dan didukung oleh sistem sosial yang berintikan lembaga -lembaga
tradisional, seperti : desa adat, banjar, dan berbagai jenis sekaa (organisasi profesi).
Sebagai wahana intergrasi, kesenian Bali menunjukan sifat sebagai bagian dari
konfigurasi budaya yang ekspresif. Sebagai sebuah tradisi, keberadaan kesenian Bali
sejalan dengan seluruh aspek kehidupan secara terpadu, di samping merefleksikan
cita-cita masyarakat pendukungnya. Tidaklah berlebihan jika masyarakat Bali
menganggap bahwa kesenian merupakan bagian integral dari hidupnya.
Kesenian tidak dapat dipisahkan dengan aspek manusia sebagai pelaku
kesenian dan aspek kebudayaannya yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam
berperilaku di masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan kesatuan tempat bagi
muncul dan berkembangnya manusia dalam kehidupan yang sekaligus merangsang
daya pikirnya untuk mengembangkan kebudayaannya (Subiyantoro, 1999 : 343).
Kebudayaan yang isinya perangkat model-model pengetahuan digunakan secara
selektif oleh manusia sebagai pedoman untuk menginterpretasikan lingkungannya,
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya.

Karakteristik masyarakat Bali umumnya mempunyai fleksibelitas adaptasi
yang tinggi. Sesuai dengan sifat itu, masyarakat Bali pada umumnya masih
mempertahankan kesenian tradisional yang telah ada sejak jaman lampau dengan
cara mendekatkan seni mereka dengan konteks kehidupan masyarakat secara
fungsional. Dalam konteks ini, seni di samping diperlakukan sebagai hiburan juga
diperlakukan sebagai tujuan ritual, sehingga aktivitas keseharian masyarakat seakan akan tidak pernah ada jarak dengan kehidupan seni. Walaupun mereka sangat fanatik
menempatkan seni tradisi dalam berbagai upacara ritual, namun di satu pihak mereka
sangat terbuka dan antusias terhadap hasil karya seni yang bernafas baru (Dibia,
1999 : 9).
Pertunjukkan
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ekspresi

budaya,

jika

dilaksanakan dengan baik dan benar, dapat dijadikan wahana untuk memperkuat
kehidupan budaya masyarakat yang menghasilkannya. Di tengah -tengah perubahan
budaya Bali seperti sekarang ini pertunjukan seni tradisional seperti b arungan
gamelan gong gede, nampaknya mampu memainkan peranannya secara optimal
sebagai salah satu pilar pertahanan serta elemen penguat kehidupan budaya Bali
sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu melalui penelitian
ini perlu dipikirkan kiat-kiat untuk meningkatkan peranan kesenian khususnya gong
gede

dalam

memperkokoh

landasan

budaya

Bali,

seperti

meningkatkan

kelestariannya, menjaga keuanikannya dan kesakralannya.
Di Bali gamelan sudah menjadi bagian hidup masyarakatnya yang mayorit as
beragama Hindu. Hampir dalam segala upacara adat dan agama bunyi gamelan selalu
kedengaran. Gamelan sebagai sarana pendukung upacara keagamaan artinya hampir
setiap

pelaksanaan

upacara

yadnya

memerlukan

dukungan

gamelan,

untuk

melengkapi peristiwa-peristiwa ritual yang frekwensinya cukup padat. Gamelan
sebagai sarana pendidikan dan juga gamelan sebagai barang dagangan (Rembang,
1984/1985 : 4).
Gamelan gong gede adalah sebuah orkestra tradisional Bali yang didominasi
oleh alat-alat perkusi dalam bentuk instrumen pukul. Ciri lain yang sangat menonjol
untuk menentukan identitas gamelan gong gede bahwa pada umumnya dimainkan
dengan teknik pukulan kekenyongan dengan cara duduk bersila menghadapi
instrumen tersebut. Gamelan gong gede terbentuk dari berbagai je nis alat dengan

warna suara yang beraneka ragam. Kendati demikian, semua jenis alat tersebut masih
memiliki kesamaan dari cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Secara fisik
gamelan gong gede didominasi oleh instrumen-instrumen yang berbilah dan
berpencon, yang merupakan bentuk instrumen tersebut pada dasarnya menjadi ciri
khas dari gamelan tersebut yang terdapat perbedaan ukuran besar kecil setiap bagian
instrumen.
Gamelan gong gede yang dikatagorikan sebagai kesenian tradisi, merupakan
sebagian hasil tindakan berpola seniman yang dalam sejarah perkembangannya telah
memiliki sumbangan besar dalam memperkaya serta memberikan identifikasi
terhadap karawitan Bali. Gamelan gong gede merupakan salah satu wujud kesenian
Bali hingga sekarang masih mencerminkan seni yang adiluhung, sehingga harus
dipertahankan keberadaannya.
Kemajuan jaman mempengaruhi perbedaan pandangan dari setiap pergantian
generasi yang dapat memacu adanya perubahan. Perubahan yang terjadi pada
gamelan gong gede adalah sebagai akibat faktor dari dalam, disebabkan oleh
pergeseran ide-ide dan fungsi yang senantiasa pada setiap pergantian generasi
menghendaki adanya inovasi dan pembaharuan. Hal ini sering disebabkan oleh
adanya benturan persepsi antara generasi tua dengan generasi muda. Pad a generasi
tua biasanya masih ingin tetap mempertahankan nilai -nilai gamelan gong gede yang
telah ada, dengan alasan bahwa gong gede yang bertahan pada masanya telah
dianggap mapan. Sebaliknya generasi muda ingin gong gede yang diterima
disesuaikan dengan kondisi sekarang, karena menghendaki adanya nuansa yang baru.
Keberadaan Gong Gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu
Di Bali Gamelan sudah menjadi bagian hidup masyarakatnya yang mayoritas
beragama Hindu.Hampir dalam segala upacara adat dan agama bunyi gamelan selalu
kedengaran. Gamelan sebagai sarana pendukung upacara keagamaan artinya hampir setiap
pelaksanaan upacara yadnya memerlukan dukungan gamelan untuk melengkapi peristiwaperistiwa ritual yang frekuensinya cukup padat.
Pura Purwa Sidhi atau Pura Ponjok Batu diemong oleh Desa Pekraman Bangkah serta
diempon oleh 15 Desa pekraman antara lain:Desa Pekraman Bangkah, Pacung, Sembiraan
Julah, Bondalem ,Tejakula,Les dan Penuktukan, Sambirenteng, Gretek, Tembok,Nggis,

Madenan, Gentuh, Sangambu, dan Desa Pekraman Geduran.Disamping Desa Pekraman
tersebut ada 10 desa administrasi antara lain:Desa pacung, Sembiran, Julah, Bondalem,
Tejakula, Les, Penuktukan, Sambirenteng, Tembok dan Madenan.Desa pekraman ini masingmasing memiliki Keliah desa atau Jero bendesa Serta memiliki kepala desa masing-masing.
Munculnya gamelan Gong Gede di Pura Ponjok Batu merupakan kekayaan warisan
budaya Bali khususnya kesenian dilatarbelakangi oleh norma-norma agama.Warisan Budaya
seperti kesenian menurut Umar Kayam (1989:17) adalah salah satu unsur sebagai
penyanggah kebudayaan.Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Bali menduduki
proses penting diantara unsur-unsur kebudayaan lainnya. Alasannya karena kesenian terkait
dengan sistem religi (mantra), 1996:9. Kesenian khususnya gamelan gong Gede yang ada di
Pura Ponjok Batu Singaraja sudah diproyeksikan atau dicanangkan sebagai penunjang
upacara keagamaan khususnya upacara Dewa Yadnya Oleh para Prajuru atau kelihan desa
pekraman sekecamatan Tejakula. Dukungan moralitas yang amat dalam telah diproyeksikan
oleh para seniman pemimpin dan masyarakat singaraja khususnya masyarakat yang ada di
Kecamatan Tejakula. Secara Periodik telah menjamur perkembangan serta mendapat tempat
yang sangat halus terutama jika dihubungkan pada tingkat kemampuan berkomunikasi
masyarakat terhadap karawitan itu sendiri. Disamping itu munculnya gemelan Gong Gede di
Pura Ponjok Batu sudah ada sebelum muncul gamelan gong Kebyar di Bali utara di masingmasing desa Pekraman sudah memikili atau mempunyai barungan gamelan gong gede
walaupun jumlah barungannya kecil. Bukti nyata sampai sekarang masih ada beberapa
instrumen seperti instrumen kendang besar dengan ukuran panjang 76 cm garis tengah muka
kanan 37cm dan muka kiri 30 cm. Sehingga dengan demikian ada inisiatif dari para parajuru
desa untuk membangkitkan

kembali gamelan yang telah lama terpendam.Sehingga

bangkitlah barungan gamelan gong gede di Pura Ponjok Batu mulai tanggal 2 Mei 2004. Hari
minggu WukuWayang (wawancara dengan jero mangku Nym Tamba keliaan Desa
pekraman,kelian pengempon pura tgl 5 Agustus 2009)
Munculnya barungan gamelan gong gede tersebut setelah ada kesepakatan dari semua
kelian desa pekraman sekecamatan Tejakula pada akhir tahun 2003 baru mengadakan
penjajagan ke UD Sida karya ( pengrajin gamelan Desa Blah Batuh Gianyar).Gamelan gong
Gede Tersebut dibeli dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua lima puluh juta
rupiah).Dana Tersebut didapatkan dari bantuan bapak Bupati Buleleng ( Bapak Putu Bagiada)
sebesar Rp 50.000.000,- dan dari dana khas pura Ponjok Batu Rp 75.000.000,-.

Bentuk Fisik
Bentuk fisik gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, merupakan
barungan gamelan yang terbuat dari kerawang dengan pelawah dari kayu disusun
sedemikian rupa sehinnga berbentuk sebuah instrumen -instrumen yang kebanyakan
berbentuk gangsa jongkok.Unsur budaya Bali tercermin pada penggunaan instrumen
dari perangkat gamelan Bali dan busana yang dipergunakan oleh para penabuh( juru
gamel). Budaya lokal tampak pada penggunaan tradisi -tradisi Bali seperti bentuk
ukuiran /ornamen pada pelawahnya, tabuh-tabuh yang memakai laras pelog, sesaji,
dan para penabuhnya didominasi dengan memakai kostum penabuh tradisi budaya
Bali.
Bentuk Instrumen
Gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu sudah barang tent u
mempunyai suatu kekhasan sendiri. Barungan gamelan gong gede di Pura Pura
Purwa Sidhi Ponjok Batu, bentuk instrumentasinya ada yang berbentuk bilah dan ada
yang berbentuk pancon (moncol). Menurut Brata, instrumen yang berbentuk bilah
juga dapat dibagi menjadi dua yakni bilah yang berbentuk dengan istilah ; metundun
klipes, metundun sambuk, setengah penyalin, dan bulig.
Sedangkan untuk instrumen yang bermoncol juga dapat diistilahkan sebagai
monco tegeh (tinggi) dan moncol endep (pendek). Untuk instrumen yang berbilah
seperti bilah merundun klipes, metundun sambuk, setengah penyalin dan bulig
terdapat dalam instrumen gangsa jongkok penunggal, jongkok pengangkem ageng,
dan jongkok pengangkep alit (curing). Instrumen-instrumen ini bilahnya dipaku atau
sering disebut dengan istilah gangsa mepacek. Sedangkan bentuk bilah yang
diistilahkan merai, meusuk, dan meakte terdapat pada instrumen pengacah, jublag,
dan jegogan. Instrumen-instrumen ini bilahnya digantung yaitu memakai tali seperti
jangat.
Sedangkan instrumen yang berbentuk pencon tinggi instrumennya seperti ;
riyong ponggang, riyong, , dan tropong ageng (gede). Instrumen yang berpencon
pendek (endep) seperti instrumen kempli, bende, kempul, dan gong. Instrumen lain
seperti kendang dan cengceng kopyak sangat dibutuhkan. Bentuk instrumen ini,

kecuali cengceng kopyak dapat dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul
yang disebut panggul.
Bentuk Reportoar
Bentuk adalah susunan dari suatu bagian atau struktur yang merupakan suatu
kesatuan sehingga membentuk atau mewujudkan suatu bentuk yang nyata (Djelantik,
2004 : 17). Bentuk reportoar ditentukan oleh jumlah bagian, struktur, dan permainan
dari suatu instrumen. Dalam reportoar gending-gending gong gede di Pura Purwa
Sidhi Ponjok Batu, terdapat enam bentuk reportoar gending yaitu bentuk reportoar
gending gilak (gegilakan), tabuh pisan, tabuh telu, tabuh pat, tabuh nem , dan tabuh
kutus.
Masing-masing bentuk reportoar gending gong gede di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu, merupakan rangkaian dari bagian-bagian gending yang masing-masing
bentuk mempunyai urutan sajian bagian gending yang berbeda-beda. Berdasarkan
hasil pengamatan penulis, ada bagian-bagian gending yang belum diberikan nama,
maka dari itu atas persetujuan pengurus gong gede di Pura Purwa Sidhi Pon jok Batu
penelitian ini menentukan nama dari salah satu bagian gending, seperti nama bagian
gending pemalpal baik yang terdapat pada bagian gending pengecet maupun dalam
bentuk gending tabuh telu yang terletak sesudah bagian gending kawitan.
Adapun urutan dari bagian-bagian bentuk reportoar gending dari masingmasing bentuk reportoar adalah sebagai berikut :
1. Bentuk reportoar gending gilak (gegilakan) terdiri dari bagian gendinggending kawitan dan pengawak.
2. Bentuk reportoar gending tabuh pisan terdiri dari bagian gending kawitan,
pengawak, ngisep ngiwang, pengisep, dan pengecet.
3. Bentuk reportoar gending tabuh telu, terdiri dari bagian gending kawitan
dan pengawak.
4. Bentuk reportoar gending tabuh pat, tabuh nem, dan tabuh kutus
mempunyai bagian gending yang sama yaitu kawitan (pengawit),
pengawak, pengisep (pengaras), dan pengecet. Pada bagian gending
pengecet terdapat sub-sub bagian gending yang urutan sajiannya adalah
kawitan, pemalpal, ngembat trompong, pemalpal tabuh telu, pengawak

tabuh telu. Alternatif yang lain dari susunan sajian sub bagian gending
dalam pengecet ini adalah kawitan, pemalpal, ngembat trompong, dan
gilak atau gegilakan.
Bentuk reportoar gending gong gede dapat ditentukan oleh jumlah instrumen
(pukulan) kempul dalam satu gong, misalnya tabuh pat terdapat empat pukulan
kempul dalam satu gongan pada bagian gending pengawak dan pengisap. Demikian
juga pada bentuk-bentuk gending tabuh pisan (besik), tabuh telu, tabuh nem dan
tabuh kutus.
Sistem Pelarasan
Secara musikal pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
menggunakan sistem laras pelog lima nada. Adapun kelima nada yang dimaksud
adalah nada ding, dong, deng, dung, dan dang. Dengan sistem pelarasan yang
demikian maka dalam barungan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi p onjok
Batu, tidak dikenal sistem nada fungsional atau patet seperti gamelan-gamelan yang
bersistem laras pelog tujuh nada.
Namun demikian antara gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
dengan gamelan gong gede yang lain seperti gong gede desa Petak, dan gong gede
ISI Denpasar, masih terdapat sedikit perbedaan dari segi embat. Tukang laras dan
penabuh gamelan di Bali menggunakan konsep dalam membicarakan embat sebagai
embat begbeg, embat sedeng, dan embat tirus. Istilah begbeg kadang kala disebut
beneng berarti lurus atau sejajar. Tirus berarti menciut, sedangkan embat sedeng
yaitu antara begbeg dan tirus (Sugiartha, 1996 : 45).
Ada fenomena bahwa antara gamelan gong gede yang ada di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu dengan yang lainnya terdapat perbedaan rasa musikal sehingga setiap
gamelan gong gede memiliki standar nada atau model pelarasan yang bervariasi. Ada
empat model laras yang ditemukan yaitu : begbeg, sedeng, memecut dan tirus
(Kartawan, 2003 : 76). Perbedaan model pelarasan akan mempengaruhi watak
gending-gending yang dimainkan, untuk mendukung suasana pertunjukan sebuah
gending, dan penggunaan model pelarasan juga sangat mempengaruhi faktor -faktor
estetik lainnya.

Menurut Rai (2001 : 149), sistem pelarasan gamelan Bali dikenal dengan istilah
ngumbang-ngisep. Ngumbang-ngisep adalah dua buah nada yang sama, secara
sengaja dibuat dengan selisih frekuensi yang sedikit berbeda. Kalau kedua nada
pengumbang dan pengisep dimainkan secara bersamaan maka akan timbul ombak
suara yang secara estetika dalam karawitan Bali merupakan salah satu wujud
keindahan. Secara konseptual kedua unsur ini merupakan dualistis yang disebut
dengan Rwa Bhineda yang selalu tercermin dalam melakukan aktivitas berkesenian
di Bali. Kendang dibuat berpasangan lanang-wadon, gong juga dibuat lanang-wadon
di dalam satu barung gamelan serta dalam teknik permainan dikenal dengan adanya
istilah kotekan, yang terdiri dari pukulan polos dan sangsih. Namun di dalam
barungan gamelan gong gede khususnya yang ada di Pura Purwa Sidhi ponjo k Batu,
sistem pukulan kotekan tidak dipergunakan.
Bentuk Tabuh
Bentuk tabuh di dalam pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu, dapat dibedakan menjadi dua yakni ; tabuh petegak dan tabuh iringan
tari. Dalam tabuh petegak lazim juga disebut dengan tabuh instrumental yang artinya
tabuh tanpa iringan tari seperti tabuh lelambatan klasik pegongan. Tabuh-tabuh
tersebut disajikan saat-saat diadakannya upacara keagamaan.
Pengertian tabuh petegak seperti disinggung di atas, bentuknya termasuk
jenis-jenis tabuh lelambatan klasik seperti ; tabuh gegilakan, tabuh pisan, tabuh
dua, tabuh telu, tabuh pat, tabuh nem, dan tabuh kutus. Garis yang tegas untuk
menyatakan ciri-ciri seperti ini, yang mengikat dalam hubungannya praktik
karawitan dalam masyarakat luas dewasa ini seperti ; mempunyai sistem pukulan
kekenyongan, hukum atau uger-uger tabuh sangat mengikat, mempunyai sifat megah,
agung, lambat, tenang, hidmat, dan suci, mempunyai ukuran tabuh dari ukuran
pendek sampai ukuran panjang serta tersusun atas komposisi yang teratur, sebagai
karawitan berdiri sendiri, alat-alat yang utama adalah instrumen trompong, kendang
pepanggulan lanang-wadon dan ceng-ceng kopyok, pukulan-pukulan cecandetan
kurang menonjol. Mengenai pukulan instrumen

seperti ; gong, kempul, kempli

bende, penyacah, jublag, dan jegogan sangat menentukan komposisi lagu (Aryasa,
1977 : 8).

Di dalam tabuh-tabuh lelambatan klasik pegongan, ada bagian-bagian tertentu
cara memainkannya diulang-ulang dan bagian penghubung yang berfungsi sebagai
perantara dari bagian yang dihubungkan. Bagian yang diulang tidak diharuskan
dengan perhitungan pasti, tetapi tergantung berapa kali para pemain atau penabuh
ingin mengulang bagian-bagian tertentu itu, kemudian beralih dengan kode-kode
tertentu dari satu atau lebih. Alat yang berfungsi sebagai pengendalian irama
biasanya dibawakan oleh instrumen kendang, sedangkan untuk pengendalian melodi
dibawakan oleh instrumen trompong. Alat pengendali irama dan melodi, harus
bekerja sama untuk memimpin atau membuat tempo, dinamika dan tujuan penyajian
pada tabuh itu beralih. Dengan demikian kerja sama antara kedua tugas alat
pengendalian tersebut selalu dibutuhkan dalam menyelesaikan tabuh atau gending.
Struktur (Komposisi) Tabuh
Pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, memiliki
reportoar yang disebut dengan tabuh (gending) lelambatan klasik pegongan. Istilah
tabuh atau gending menunjukkan sebuah komposisi musik tradisi dari gamelan
tersebut. Dengan demikian tabuh atau gending lelambatan klasik pegongan adalah
tabuh-tabuh yang secara tradisi dimainkan lewat gamelan gong gede.
Pengertian komposisi pada dasarnya menyatakan bahwa komposisi itu tidak
lain daripada susunan musik. Dalam dunia karawitan di Bali istilah komposisi
dimengerti sebagai suatu proses penciptaan tabuh atau gending atau hasil dari pada
proses tersebut. (Bandem, 1991 : 8). Bahkan di kalangan penabuh di Bali, komposisi
dimengerti sebagai sebuah aturan (jajar pageh) dari suatu tabuh atau gending.
Pengertian jajar pageh dalam sebuah gending dapat disejajarkan dengan
patokan-patokan atau hukum-hukum yang mengikat untuk terbentuknya suatu lagu.
Secara umum komposisi tabuh atau gending yang terdapat dalam tabuh-tabuh
lelambatan klasik pegongan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
pada umumnya terdiri dari; pengrangrang, kawitan (pengawit), pengawak, pengisep,
dan pengecet. Kendatipun demikian, tiap jenis tabuh (gending) belum tentu memakai
semua unsur-unsur dan aspek-aspek di atas. Berbicara mengenai komposisi (struktur)
tabuh dalam gamelan sesungguhnya kita berbicara mengenai prinsip -prinsip dan pola
yang mengikat keseluruhan struktur (bagian-bagian) dari sebuah komposisi tabuh.

Secara struktural dapat diamati terdiri dari tiga bagian pokok yaitu kawitan,
pengawak, pengisep, dan pengecet. Prinsip dasar struktur tabuh-tabuh atau gendinggending lelambatan klasik yang disajikan oleh gamelan gong gede di Pura Purwa
Sidhi Ponjok Batu, didasari oleh konsep Tri Angga. Tri Angga menurut Astita (1993
: 121) adalah tiga bagian pokok dalam tubuh manusia yaitu ; kepala, badan, dan
kaki. Berdasarkan konsep ini kaitannya dengan struktur tabuh ( gending) gamelan
gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu adalah kawitan diibaratkan sebagai
kepala, pengawak (pengisep) diibaratkan sebagai badan, dan pengecet diibaratkan
sebagai kaki.
Untuk mencari keterangan yang lebih rinci mengenai komposisi, kiranya
cukup beralasan jika penulis dapat menjelaskan mengenai komposisi tabuh ( gending)
lelambatan klasik pegongan tersebut. Sistem orkestrasi dan struktur lagu atau tabuh
gong gede telah tertata dalam peraturan-peraturan yang baku sebagai uger-uger yang
dikenal dengan pola pegongan yaitu merupakan suatu aturan komposisi dengan
aspek-aspek musikal yang menjadi ciri khas gamelan gong gede di PuraPurwa Si dhi
Ponjok Batu. Struktur (komposisi) tabuh-tabuh atau gending-gending gong gede
disebut dengan jajar pageh yang terdiri dari beberapa aspek seperti berikut :
(1) Pengrangrang
Pengrangrang di sini mempunyai arti sebagai bentuk-bentuk pukulan
instrumen trompong yang pada umumnya didahului atau dilakukan sebelum bagian
kawitan (pengawit) dimunculkan. Dalam permainannya, si pemain trompong
biasanya melakukan jenis pukulan yang berimprofisasi sesuai dengan kemampuan
yang dimilikinya. Pengrangrang ini juga dapat diikuti oleh instrumen jegogan yang
sesuai dengan aksen-aksen yang diberikan oleh si pemain trompong itu sendiri.
Meskipun pemain trompong itu berinprofisasi dalam permainannya, namun pada
akhir dari nada pukulan pengrangrang itu berhubungan dengan nada awal yang
diambil oleh bagian pengawit. Untuk lebih jelasnya pengrangrang ini dapat
dimainkan oleh instrumen trompong, terkait dengan menyajikan tabuh -tabuh
lelambatan klasik pegongan.
(2) Kawitan (Pengawit)
Kawitan adalah berasal dari kata kawit, yang mempunyai arti bagian awal
merupakan introduksi sebuah tabuh atau gending, dan merupakan sebuah melodi

sebagai pembukaan dari lagu yang akan dimainkan. Kalau bermain tabuh atau
gending-gending lelambatan klasik pegongan pada umumnya dapat dimainkan oleh
instrumen trompong dan begitu pula pada instrumen kendang khusus dalam tabuh
gegilakan dan tabuh pisan (tabuh) besik. Kalau tabuh-tabuh lelambatan klasik
pegongan ditampilkan dalam barungan yang lainnya seperti gamelan gong kebyar
yang tidak memakai instrumen trompong, kawitan ini bisa dimulai atau disajikan
oleh instrumen giying atau pengugal.
(3) Pengawak
Pengawak berasal dari kata awak yang artinya badan adalah merupakan
bagian utama dari sebuah tabuh atau gending dan selalu melalui bagian-bagian dari
pengawak, seorang akan dapat dan bisa mengetahui uger-uger (ukuran dan
peraturan) sebuah tabuh. Tabuh-tabuh atau gending yang dinyatakan sebagai tabuh
pisan, tabuh dua, tabuh telu, tabuh pat, tabuh nem, dan tabuh kutus karena tabuhtabuh tersebut mempunyai ukuran dan syarat yang pasti di dalam bagian pengawak,
sehingga tabuh itu sudah dapat ditentukan ukuran gending (tabuhnya) pada bagian
pengawak itu sendiri. Di dalam bagian pengawak, orang yang mendengarkan tabuhtabuh lelambatan klasik pegongan sudah barang tentu bisa untuk mengatakan bahwa
tabuh yang didengar itu adalah tabuh yang berukuran tabuh telu, tabuh pat, dan
seterusnya. Mengenai tempo yang disajikan didalam pengawak ini secara umum
dapat disajikan tempo yang lambat (alon).
(4) Pengisep
Kerangka bagian pengisep adalah merupakan bagian dari tabuh lelambatan
klasik pegongan yang berukuran sama dengan ukuran bagian pengawak, hanya di
dalam melodinya untuk beberapa atau keseluruhan perase lagu berbeda. Dalam
tabuh-tabuh gong gede ada juga bentuk tabuh atau gending tertentu yang tidak
mempunyai bagian gending pengisep yang penulis maksudkan adalah tidak
mempunyai gending khusus untuk bagian pengisep kemudian gending bagian
pengawak disajikan seperti bagian gending pengisep. Perbedaan garap pada bagian
gending pengawak dan pengisep terletak pada bagian garap instrumen kendang, dan
biasanya bagian gending pengisep iramanya atau tempo permainannya lebih cepat
daripada irama (tempo) pengawak. Dengan demikian bagian pengiseppun dapat
menentukan ukuran tabuh (gending). Di dalam tabuh pat ukuran panjang pendeknya
tabuh, sama dengan bagian pengawak dengan pengisep, tabuh nem ukurannya

pengawak juga sama dengan ukuran pengisep begitu pula dengan ukuran tabuh
kutus, ukuran pengawak juga sama dengan ukuran bagian pengisep.

(5) Pengecet
Mendengar istilah pengecet adalah merupakan bagian yang paling terakhir di
dalam komposisi tabuh-tabuh lelambatan klasik pegongan, yang khususnya pada
tabuh pisan, tabuh pat, tabuh nem, dan tabuh kutus. Tabuh-tabuh lelambatan klasik
pegongan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, pada bagian
pengecet terdiri dari sub-sub bagian seperti ; kawitan, pemalpal, ngembat trompong,
dan gegilakan. Di samping sub-sub tadi ada lima sub lagi yang sering dipakai di
dalam bagian pengecet seperti ; kawitan, pemalpal, ngembat trompong (embatembatan), tabuh telu, dan gegilakan.
Teknik Pukulan
Teknik pukulan yang diterapkan dalam pertunjukan gamelan gong gede di
Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu memakai sistem ”kekenyongan”. Kekenyongan adalah
nama dari salah satu pukulan yang biasanya dilakukan oleh instrumen gangsa
jongkok dalam barungan gamelan gong gede. Kekenyongan juga pukulan instrumen
yang memukul (menabuh) bantang gendingnya saja (Sukerta, 1989 : 133).
Permainan sistem kekenyongan ini disajikan oleh instrumen-instrumen yang
berbentuk bilah khususnya pada instrumen gangsa jongkok.
Teknik-teknik tersebut menyebabkan setiap kelompok instrumen memiliki
bunyi dan warna nada yang berlainan, dan kebanyakan instrumen -instrumen tersebut
dipukul dengan alat pemukul yang namanya panggul. Teknik permainan memukul
dalam gamelan Bali khususnya dalam gamelan gong gede lazimnya disebut dengan
gegebug. Kata gegebug yang digunakan dalam dunia gamelan dapat mengandung dua
pengertian yaitu memukul dan menutup bilah nada yang s edang dimainkan, begitu
pula pada instrumen yang lainnya. Dengan menutup kembali bilah nada yang
dipukul, dapat menyebabkan bunyi instrumen itu sangat merdu kedengarannya.
Menutup bilah nada setelah dipukul bisa berarti menutup dengan tangan atau
menutup langsung dengan panggul yang digunakan.

Teknik pukulan (permainan) dalam pertunjukan gamelan gong gede di Pura
Purwa Sidhi Ponjok Batu, sudah merupakan suatu pola klasik yang disebut
pegongan. Melihat istilah pegongan sudah barang tentu uger-uger tabuh yang
diterapkan sudah berlaku sangat luas tidak saja pada permainan gamelan gong gede,
namun juga pada gamelan-gamelan lain terutama pada gong kebyar. Dewasa ini
tradisi pegongan masih dapat dipertahankan oleh barungan gamelan gong gede yang
ada di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batau.
Teknik permainan (pukulan) merupakan aparatur utama (pokok) di dalam
gamelan Bali dan teknik-teknik itu menjadi indikator pokok dalam mempelajari gaya
(style) gamelan itu sendiri. Melalui teknik permainan dapat dibedakan secara satu
barungan gamelan dengan barungan gamelan yang lain.
Fungsi Gamelan Gong Gede Di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu
Pengkajian mengenai fungsi pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu, dipergunakan teori struktural-fungsional sebagai upaya pendekatan untuk
memahami bagaimana fungsi pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok
Batu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fungsi memiliki pengertian
kegunaan (Tim Penyusun Kamus, 1988 : 245).
Malinowski mengemukakan pendapatnya mengenai teori fungsional tentang
kebudayaan, menurutnya bahwa unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks yang terdiri
atas segala aktivitas budaya sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari
sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya
(Koentjaraningrat, 1987 : 171). Malinowski mencontohkan bahwa kesenian sebagai salah
satu hasil budaya, terjadi karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurinya
akan keindahan. Melihat apa yang dikemukakan Malinowski tadi jelaslah bahwa pertunjukan
gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu memiliki fungsi, utamanya adalah
untuk memenuhi kepuasan akan nilai estetis atau keindahan. Keindahan memiliki tujuan
untuk menyenangkan perasaan orang yang mengamatinya serta untuk menimbulkan
keinginan baik untuk mengetahui lebih lanjut, memiliki, menciptakan kembali keinginan
yang bersifat positif.
Sejalan dengan teori tersebut di atas, maka pertunjukan seni selalu memiliki tujuan
dan fungsi. Fungsi kesenian di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan

kesenian untuk keperluan tertentu. Apabila dicermati dengan seksama, ternyata seni memiliki
fungsi yang sangat komplek dalam kehidupan manusia. Seni diciptakan untuk memenuhi
kepentingan jasmani, kepuasan rohani, kepentingan ritual, dan diciptakan seni sebagai
ekspresi pribadi.
Fungsi Estetika
Estetika (aesthetics) berasal dari kata aisthetis dalam bahasa Yunani dapat diartikan
sebagai rasa nikmat, indah yang timbul melalui penerapan pancaindra (Djelantik, 1999:5).
Estetika difungsikan atau dirasakan sebagai keindahan yang dapat merangsang dan
mendorong manusia untuk berkreasi dan bersikap dinamis untuk mencapai kepuasan batin
dalam mempertajam intuisinya yang menyangkut rasa keindahan yang membuat kita senang,
terkesima, terpesona, bergairah dan bersemangat.
Agama Hindu merupakan unsur yang paling dominan sekaligus merupakan roh
Budaya Bali. Agama Hindu adalah sumber utama dari nilai-nilai yang menjiwai budaya Bali.
Setiap hasil kreativitas budaya Bali termasuk kesenian seperti gamelan gong gede tidak akan
bisa lepas dengan ikatan fungsinya dalam budaya Bali, terutama nilai-nilai estetika yang
bersumber dari agama Hindu.
Kebutuhan manusia akan rasa kenikmatan estetis mendorong mereka untuk terus
menciptakan objek-objek bernilai estetis. Jika diperhatikan di sekeliling (di lingkungan)
gamelan gong gede terdapat berbagai objek yang dapat menimbulkan rasa lango
(menyenangkan). Memperhatikan objek yang ada di dalam gamelan gong gede di Pura Purwa
Sidhi Ponjok Batu, kita melihat ada ciri-ciri fungsi pertunjukan gamelan gong gede ditinjau
dari tabuh (gending) dan ditinjau dari segi instrumentasinya.
Fungsi Ritual
Pertunjukan seni karawitan khususnya gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi
ponjok Batu, sebagai salah satu wujud budaya, yang kehadirannya masih didukung oleh
masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Pakraman Bangkah. Sebagai pertunjukan seni
suara khususnya suara gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, sampai sekarang
masih banyak fungsi persembahan dalam berbagai keperluan pada kehidupan masyarakatnya,
yaitu sebagai persembahan untuk keperluan upacara agama khususnya upacara dewa yadnya,
untuk persembahan keperluan pendidikan, dan untuk persembahan yang bersifat estetik.

Dengan adanya berbagai fungsi pada pertunjukan seni gamelan gong gede di Pura
Purwa Sidhi Ponjok Batu, membawa dampak positif pada keberlanjutan kehidupannya.
Keberlanjutan fungsi pertunjukan seni gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
merupakan bagian dari perjalanan budaya yang sangat ditentukan oleh masyarakat
pendukungnya atau penyangganya. Ada tiga hal yang merupakan unsur penyangga
keberlanjutan kehidupan yaitu masyarakat, pemerintah, dan jenis-jenis kegiatan yang
dilakukan masyarakat. Unsur penyangga pertama adalah masyarakat sebagai faktor internal,
terdiri atas para pelaku seni (seniman), penonton, penyelenggara, dan pendukung yang
meliputi pembina dan tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut merupakan bagian yang
terkoordinir ke dalam suatu sistem. Keteraturan jalannya sistem yang didukung oleh keempat
unsur tersebut merupakan salah satu aspek yang menyebabkan fungsi pertunjukan seni
gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu tetap berlanjut.
Masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Pekraman Bangkah masa kini
merupakan refleksi masyarakat transformatif yang bergerak makin heterogin mendukung
sekaligus dua dikotomi kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern.
Keberadaan kebudayaan Bali mencakup unsur-unsur yang sangat banyak dan beragam, salah
satu diantaranya adalah unsur upacara. Upacara-upacara di Bali adalah merupakan suatu mata
rantai yang tak dapat terpisahkan antara tatwa dan filsafat yaitu merupakan tujuan dari ajaran
agama Hindu, serta susila adalah aturan-aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai
tujuan. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur-unsur universal ajaran agama Hindu dimana
antara unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling dipahami dan ditaati secara terpadu
serta tidak terpisahkan (Swarsi, 2003 : 1)
Cukup beralasan dan masuk akal, karena sebagian besar siklus kehidupan orang Bali
dikendalikan oleh kegiatan-kegiatan yang relegius. Dalam melakukan kegiatan tersebut
terlihat bahwa kehadiran hakekat yang tertinggi selalu mendapat porsi yang dominan dan
menonjol. Mereka percaya bahwa dengan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan
hakekat yang tertinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa beserta segala ciptaannya, mereka akan
berhasil dalam setiap pekerjaan sesuai dengan dharmanya.
Sebagai inti sari dari pandangan dan konsep hidup inilah timbul paradigma tentang
tiga keseimbangan hidup yang kemudian disebu Tri Hita Karana (tiga penyebab
kesejahteraan). Konsep ini mengajarkan agar selalu dijaga keseimbangannya dan keselarasan
hidup antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan alam

lingkungannya dan keseimbangan hidup antara manusia dengan sesamanya (Tim Penyusun
Pemda Tk. I Bali, 1992 : 32). Sebagai realisasi dari ketiga konsep ini, dilaksanakan melalui
berbagai cara seperti pembacaan mantra dan doa-doa, menyanyikan lagu-lagu pujaan
bersamaan dengan penyelenggaraan upacara yang disebut yadnya.
Sesuai dengan ajaran agama Hindu, yadnya adalah bahasa Sansekerta yang berasal
dari urut “Yad” yang berarti memuja dan mengadakan selamatan. Jadi yadnya adalah
pemujaan suci, yang dilakukan dengan perasaan tulus ikhlas, dan harus dilakukan pada harihari dan dewasa tertentu (Surayin, 2002 : 3). Yadnya merupakan sarana untuk mengadakan
hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perbuatan mulia untuk menjaga
keseimbangan dan tercapainya tujuan hidup di dunia akhirat. Oleh sebab itu hampir setiap
hari dapat dijumpai orang melakukan yadnya dari tingkat yang terkecil seperti yadnya sesa
hingga yang terbesar seperti upacara Eka Dasa Rudra di Pura Besakih. Indikasi ini
menunjukkan adanya berbagai bentuk dan pelaksanaannya, yang secara garis besarnya ada
lima jenis yadnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali disebut Panca Yadnya
meliputi ; Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Bhuta Yadnya, Rsi Yadnya, dan Pitra Yadnya.
Konsep yadnya tidaklah hanya diwujudkan dengan sesajen berupa banten, akan tetapi
kegiatan yadnya secara langsung maupun tidak langsung selalu mengundang jenis-jenis
kegiatan yadnya profesi seperti ahli dekorasi, ahli memasak dan yang tak kalah pentingnya
adalah kehadiran pertunjukan seni. Sesaji selain nilai gunanya yang ditujukan sebagai media
persembahan, juga diusahakan pembuatannya agar mengandung unsur-unsur keindahan.
Unsur seni lainnya yang sangat menonjol penggunaannya dalam upacara yadnya adalah seni
karawitan yang mempergunakan sarana gamelan. Bunyi gamelan yang digunakan pada waktu
upacara dewa yadnya adalah untuk membimbing pikiran umat Hindu ketika sedang
mengikuti prosesi ritual tersebut agar terkosentrasi pada kesucian, sehingga pada saat
persembahyangan pikiran dapat diarahkan atau dipusatkan kepada Tuhan. Pandangan ini
relevan dengan realita kesakralan, karena bunyi gamelan dipandang mampu menciptakan
suasana psikologis tertentu hingga terwujud pelaksanaan relegi secara sakral.
Berbagai jenis gamelan Bali sejak dulu telah diklasifikasikan berdasarkan fungsinya,
seperti gamelan gong gede dimainkan pada saat berlangsungnya upacara dewa yadnya,
gamelan angklung untuk mengiringi upacara pitra yadnya, semar pegulingan untuk
mengiringi manusa yadnya, serta banyak lagi yang lainnya. Dari keterangan di atas dapat
diasumsikan bahwa tradisi penggunaan gamelan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan

di Bali telah berlangsung cukup lama yang hingga sekarang masih tetap dilaksanakan oleh
generasi penerusnya. Selain itu dengan adanya pembagian tugas dan fungsi gamelan yang
dilakukan pada masa yang lampau, saat ini masih juga dilestarikan kendatipun telah
mengalami perkembangan dan perubahan baik bentuk, tempat kegiatan dan waktu
pelaksanaannya. Gamelan gong gede sebagai sebuah musik yang mempunyai sifat
keagungan, kenyataannya memiliki fungsi dan disajikan hampir setiap kegiatan upacara ritual
khususnya pada upacara dewa yadnya.
Mengikuti pendapat tersebut diatas, gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok
Batu merupakan bagian integral dari ritual keagamaan memiliki ciri-ciri sebagai pertunjukan
seni ritual kendatipun diantara satu daerah dengan daerah yang lainnya terdapat variasi sesuai
dengan konsep desa kala patra (tempat, waktu, dan keadaan) masyarakat setempat. Pada
prinsipnya eksistensi gamelan gong gede menunjukkan ciri-ciri seni ritualistik seperti itu.
Selain sebagai seni tirual, penyajian gamelan gong gede juga pendukung suasana dapat
dijadikan salah satu ciri (cihna) ada upacara yang sedang berlangsung. Gamelan gong gede
yang memiliki kualitas suara menggelegar dapat terdengar dari radius yang cukup jauh,
sehingga dapat mengingatkan warga masyarakat bahwa upacara telah dimulai atau sedang
berlangsung.
Fungsi dan nilai ritual dari gamelan gong gede yang ada di Pura Purwa Sidhi Ponjok
Batu dapat difungsikan dalam upacara keagamaan, khususnya umat Hindu. Adapun
pertunjukan-pertunjukan gamelan gong gede yang ada di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
dapat dilaksanakan di pura-pura yang ada dalam lingkungan Desa Bangkah yang ada
kaitannya dengan upacara Puja Wali. Upacara puja wali di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu
berlangsung setiap Purnama Jyesta atau disebut dengan Kedasa Kauh.Upacara ini
berlangsung selama tiga hari mulai sehari sebelum purnama dan berakhir sehari setelah
purnama. Selama upacara berlangsung selama itu pula gamelan ini berfungsi baik sebagai
instrumentalia maupun sebagai pengiring tari baik rejang, baris, maupun topeng.Disamping
itu pula upacara di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu juga dilaksanakan pada Purnama Kasa
pangelong ping telu sekitar bulan Juli pada tiap tahunnya.Upacara ini berlangsung selama
tujuh hari dimulai tiga hari seletah purnama dan berakhir dihari ketujuh kecuali pada hari
ketujuh tersebut hari pasah pada hari penanggalan Bali sehingga berakhirnya(penyinebannya)
diundur atau dimajukan sehari.Pada upacara ini gamelan gong gede berfungsi baik sebagai
pengiring upacara sebagai wujud bakti kehadapan sang pencipta dengan memainkan tabuhtabuh lelambatan,juga sebagai pengiring tari rejang,baris maupun topeng Sidha Karya.

Simpulan
Bentuk pertunjukaan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu dapat
disajikan secara informal, merupakan perpaduan unsur-unsur budaya lokal yang sudah
terakumulasi dari masa ke masa, baik dari aspek ensambelisasi (kelengkapan alat),
musikalitas maupun tata penyajiannya. Gamelan gong gede secara fisik berbentuk berbentuk
bilah dan berbentuk pancon (moncol). Kalau dilihat dari jenis instrumennya gamelan gong
gede memiliki instrumen seperti berikut, instrumen trompong ageng, , riyong, riyong
ponggang, gangsa jongkok penunggal, gangsa jongkok pengangkep ageng, gangsa jongkok
pengangkep alit (curing), penyacah, jublag, jegogan, bebende, kempli, kempul, gong,
kendang dan cengceng kopyak.
Bentuk tabuh (gending) dari gamelan gong gede dapat menampilkan tabuh-tabuh
lelambatan klasik pegongan seperti tabuh gegilakan, tabuh pisan, tabuh telu, tabuh pat,
tabuh nem, dan tabuh kutus. Semua tabuh-tabuh ini dimainkan dengan memakai pola pukulan
kekenyongan. Tabuh-tabuh gamelan gong gede mempunyai tempo relatif pelan, membawa
sifat keagungan, tabuhnya panjang-panjang serta mempunyai uger-uger dan jati diri yang
kuat. Masing-masing bentuk reportoar gending gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
merupakan rangkaian dari bagian-bagian gending yang mempunyai urutan sajian gending
yang berbeda-beda.
Kesatuan berbagai warna suara yang dihasilkan instrumen pendukung gamelan gong
gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, terorganisir secara harmonis sehingga terwujud
komposisi tabuh (gending) lelambatan klasik pegongan yang sepatutnya muncul dalam
barungan gamelan gong gede. Masing-masing instrumen telah diatur dengan pola
permainannya tersendiri sehingga secara musikalitas dibahas hal-hal yang berkaitan dengan
sistem pelarasan, bentuk tabuh, struktur tabuh, susunan sajian tabuh, dan notasi sebagai
simbol. Menjawab pengkajian tentang bentuk pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa
Sidhi Ponjok Batu, dapat diaplikasikan serta dikaji dengan teori struktural-fungsional dengan
teori estetika. Teori estetika dapat diaplikasikan dengan keindahan.
Melihat dari fungsi pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu,
sebagai salah satu wujud budaya, yang kehadirannya masih didukung oleh masyarakat Bali
khususnya masyarakat desa pakraman Bangkah. Sebagai pertunjukan seni suara khususnya
suara gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, masih tetap fungsi persembahan

dalam berbagai keperluan pada kehidupan masyarakatnya yaitu persembahan untuk
keperluan upacara agama Hindu khususnya upacara dewa yadnya (ritual).
Fungsi yang terkandung dalam pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu, adalah sebagai berikut : fungsi estetika, fungsi ritual, dan fungsi sosial.
Menjawab pengkajian tentang fungsi pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi
Ponjok Batu, dapat diaplikasikan serta dikaji dengan teori struktural-fungsional. Sedangkan
teori estetika diaplikasikan dengan keindahan.
Dilihat dari sistem sosial, pertunjukan gamelan gong gede dalam kaitannya dengan
kegiatan ritual merupakan implementasi yang sangat ketat dan kuat memberikan dukungan
terhadap pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu. Dalam konteks
riligius, semua unsur masyarakat terlibat yang dilandasi dengan perasaan tulus yang disebut
dengan ngayah.
Pertunjukan gamelan gong gede di Pura Purwa Sidhi Ponjok Batu, dalam maknanya
mengiringi atau sebagai sarana upacara keagamaan (ritual) memiliki makna religius, makna
keselamatan, makna pelestarian budaya, dan makna keseimbangan. Khususnya para penabuh
(juru gamel) yang diikuti oleh ratusan partisipan dari proses ritual keagamaan sampai upacara
penyineban (penutup), keterlibatan mereka saat ngayah mendapatkan percikan air suci (tirta),
dan mendapatkan berkah atau pembersihan diri secara niskala.
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