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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Bali merupakan pulau yang sangat menarik bagi para wisatawan yang pernah
mengunjunginya, sehingga banyak orang yang menyebut pulau Bali itu sebagai
pulau surga. Hal ini dikarenakan banyaknya Pura yang ada di Bali serta karena
keramah tamahan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Selain itu, pulau Bali sangat
popular karena seni dan budayanya yang sangat indah dan menawan. Orang asing
datang ke Bali ingin melihat kebudayaan Bali yang sangat indah tersebut, di
samping mereka menikmati keindahan pulaunya (Kardji, 2001:1).
Selain terkenal dengan

keindahan pulaunya Bali juga terkenal dengan

kegiatan upacara keagamaannya, karena di setiap kegiatan upacara keagamaan
tersebut selalu berdampingan dengan kesenian baik kapasitasnya sebagai tari
Wali, Bebali, maupun Balih-balihan. Tarian Wali dan Bebali merupakan bagian
kesenian yang ditampilkan pada kegiatan upacara dan sangat berkaitan erat
dengan sahnya prosesi dari berjalannya kegiatan upacara keagamaan yang
dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bandem, bahwa kesenian adalah
hasil usaha manusia, penggunaan secara kreatif dari imaginasi kita yang tujuannya
untuk membantu kita menafsirkan, mengertikan dan menikmati kehidupan
(Bandem, 1984:8).
Diantara jenis seni pertunjukan seperti seni tari, seni karawitan, dan seni
pedalangan masih dijaga kelestariannya dan disajikan oleh masyarakat baik untuk
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upacara keagamaan atau untuk hiburan pariwisata. Salah satu jenis seni
pertunjukan yang masih tetap disajikan oleh masyarakat dalam upacara agama
Hindu Bali adalah seni tari. Seni tari merupakan ekspresi yang muncul dari dalam
jiwa yang paling dalam dari seorang manusia yang diungkapkan melalui gerakgerak yang ritmis dan indah, sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi
manusia itu sendiri serta penikmatnya (Soedarsono, 1972:5). Terkait dengan ritual
upacara keagamaan piodalan di sebuah pura, dari sekian jenis tari yang masih
dipertunjukkan oleh masyarakat Bali dalam rangka upacara keagamaan disebut
dengan tari upacara.
Tari upacara adalah tarian yang bersifat magis untuk mempengaruhi alam
dan bersifat ritual yaitu untuk kegiatan upacara adat dan agama yang dapat
berfungsi untuk pelaksana dan pengiring upacara (Arini, 2010:49). Satu hal pokok
dalam tarian upacara tersebut adalah dengan melibatkan sesajen serta tari-tari
yang bersifat sakral dalam pertunjukannya. Adapun salah satu tarian sakral yang
sering dipentaskan pada saat kegiatan upacara keagamaan adalah tari Barong Ket.
Barong Ket yang terkenal sebagai Banaspati Raja (raja hutan), rupanya
menyerupai bentuk seperti, singa, macan, dan lembu yang mempunyai keangkeran
(Bandem, 1983:31). Lebih lanjut Bandem menyebutkan pula bahwa tari Barong
Ket ada yang dibarengi dengan penampilan tari Telek. Tari Telek adalah sejenis
tari Jauk yang perbedaannya hanya terletak pada bentuk tapelnya saja yang
menunjukkan roman muka yang lebih halus. Selain tari Telek, dalam pertunjukan
tari Barong Ket biasanya diikuti pula dengan adanya tari Jauk (1983: 139-140). Di
pertegas oleh Dibia (1999:32) bahwa, Tari Jauk adalah tari yang menggambarkan
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sosok raja raksasa yang sedang mengembara ke tengah hutan, dengan wajah
topeng yang berwarna merah atau putih dengan karakter yang keras. Semula Jauk
menjadi satu dalam pertunjukan tari Barong Ket yang dikenal dengan sebutan
Telek. Di dalam perkembangannya kemudian Jauk memisahkan diri menjadi
tarian tersendiri.
Pertunjukan tari Barong Ket juga biasanya menghadirkan adanya tokoh
penari Rangda dan Rarung. Rangda merupakan wujud tokoh, watak yang angker,
sakti dari pihak yang jahat dengan sebuah tapel yang rupanya sangat dahsyat,
memakai taring, mata besar, lidahnya panjang, dan rambutnya yang panjang.
Sedangkan Rarung adalah nama seorang abdi Walunateng Dirah yang belajar
ilmu hitam kepada Dirah (Bandem, 1983:121-122).
Dari pernyataan di atas bahwa dalam pertunjukan Barong Ket selalu
menghadirkan

tokoh

Rangda,

Rarung,

Telek,

Jauk,

dan

sebagainya.

Pertunjukannya biasanya mengambil kisah penyalonarangan, yakni kisah
pertentangan antara kerajaan Daha (Erlangga) di pihak yang baik dengan kerajaan
Dirah (Walunateng Dirah) dari pihak yang jahat. Pertunjukan sejenis di Desa
Adat Kedonganan disebut dengan istilah Mepajar.
Mepajar adalah upacara dalam bentuk tarian sakral yang bertujuan untuk
menjaga kesucian, kesejahteraan, dan keharmonisan warga penyungsung dan
wilayah sekitarnya (Sumardi, “Barong Mepajar di Pura Dalem Sidakarya”. http://
baliluwih.blogspot.com/2008/.html). Adapun penjelasan lain mengenai Mepajar
merupakan suatu aktivitas seni yang melibatkan beberapa jenis kesenian sakral
sebagai medianya seperti, tari Barong Ket, Barong Landung, Barong Bangkung,
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Telek dan Jauk serta tari Rangda dan Rarung untuk memberikan sesuatu hal yang
baik kepada masyarakat penyungsung serta alam sekitarnya. Mepajar ini
merupakan pertunjukan yang selalu dipentaskan bertepatan pada saat ada upacara
piodalan di pura atau pada saat hari-hari atau rerahinan tertentu. (Hasil
wawancara dengan Jero Mangku A.A. Ketut Agung di kediamannya Jalan Puseh
Sari no. 12 Kedonganan, pada tanggal 2 April 2012).
Mepajar ini sangat banyak dijumpai di daerah-daerah di seluruh Bali,
seperti di daerah Gianyar, Tabanan, Klungkung, Badung, dan Denpasar.
Meskipun banyak kesenian Mepajar ini ada di Bali, istilah yang digunakan di
setiap daerah berbeda serta pertunjukannya tidak sama, karena di setiap daerah
memiliki ciri khas

tersendiri dengan berbagai sarana yang berbeda pula,

walaupun memiliki tujuan yang sama. Salah satu daerah yang masih memiliki
tradisi pertunjukan kesenian Mepajar ini adalah daerah Kabupaten Badung
tepatnya di Desa Adat Kedonganan. Pertunjukan tari ini merupakan pertunjukan
sakral yang memiliki unsur magis dan ritual, sebagai sungsungan masyarakat
Desa Adat Kedonganan yang bertempat di Pura Ratu Ayu. Pertunjukan ini
mengikutsertakan beberapa tari sakral yaitu, tari Barong Ket, Sandaran (Sandar
Cenik), Telek, Sandar Gede, serta tari Rarung dan Rangda.
Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan mempunyai
keunikan tersendiri, dimana seluruh pertunjukan

ini ditarikan oleh

laki-laki

sebanyak 20 orang penari, yang terdiri dari 6 orang sebagai Sandar Cenik dan
satu orang penari berperan sebagai Telek yang merupakan pemimpin dari
kelompok penari Sandar Cenik yang menari dengan dipayungi dan memakai
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topeng yang sama, namun topeng tersebut memakai hiasan telinga dan hiasan
rumbing. Keunikannya lain yang terlihat adalah adanya 8 orang penari Sandar
Gede yang berperan sebagai Jauk yang ada pada pertunjukan tari Telek, namun
kedelapan penari Sandar Gede ini mempunyai nama yang berbeda dan warna
wajah topeng yang berbeda-beda. Kemudian 2 orang penari Barong Ket, 1 orang
penari Rarung dan 2 orang penari Rangda yang penarinya warga asli Desa Adat
Kedonganan
Mepajar ini masih sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat Desa
Adat Kedonganan, karena pertunjukan ini dipercaya memiliki nilai-nilai sakral
yang ada dalam setiap pertunjukannya. Nilai-nilai sakral yang terdapat pada
Mepajar ini terlihat dari ditempatkannya peralatan yang digunakan seperti topeng
dan gelungan di sebuah tempat penyimpanan yang khusus, kemudian adanya
prosesi upacara yang dilakukan sebelum kesenian ini dipertunjukkan. Selain itu
pertunjukan ini tidak boleh dipentaskan di sembarang tempat serta dalam setiap
pertunjukannya biasanya terjadi kerauhan, sehingga pertunjukan ini termasuk ke
dalam jenis seni sakral.
Seperti halnya kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan,
Kabupaten Badung. Pertunjukannya dipentaskan pada hari-hari tertentu, seperti
pada rahinan Kajeng Kliwon, saat upacara piodalan di pura-pura yang ada di
desa setempat. Apabila pertunjukan ini dipentaskan pada saat rahinan Kajeng
Kliwon, Galungan dan Kuningan, Pagerwesi, pertunjukan ini akan dipentaskan
pada malam hari di sekitar perempatan desa (catus pata). Apabila dipentaskan
pada saat ada piodalan di Pura Kahyangan Tiga setempat, tari ini dipentaskan di
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jaba tengah pura. Pertunjukan ini biasanya diawali dengan munculnya tari
Sandaran (tari yang sejenis dengan tari Telek yang di tarikan secara
berkelompok), Telek, Sandar Gede dilanjutkan dengan pertunjukan tari Barong
Ket, Rarung dan Rangda. Pada akhir pertunjukannya sering terjadi kerauhan dan
atraksi ngunying. Pertunjukkan ini berdurasi sekitar kurang lebih tiga jam diiringi
dengan gamelan Bebarongan .
Pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan ini masih tetap
dilaksanakan oleh masyarakatnya, oleh karena pertunjukan ini dianggap memiliki
makna sakral dan religius, sebagai sarana permohonan keselamatan bagi seluruh
makhluk yang ada di alam semesta ini. Masyarakat setempat sangat mempercayai
kesakralan pertunjukan tarian ini, karena apabila pertunjukan ini tidak dipentaskan
maka, masyarakat meyakini akan terkena wabah penyakit, serta akan terjadi
ketidakharmonisan antar masyarakat desa, terkecuali dalam waktu yang
bersamaan desa tersebut mengalami kecuntakaan karena ada warga yang
meninggal serta keadaan cuaca yang tidak mendukung. Untuk menghormati
simbol-simbol Tuhan beserta manifestasinya masyarakat Desa Adat Kedonganan
memiliki sebutan yang khusus untuk sungsungannya tersebut seperti Barong Ket
disebut dengan Ratu Ayu, Rarung (Dewa Rarung Kobar Api) serta dua tokoh
Rangda yang disebut dengan Dewa Rangda dan Dewa Nini.
Desa Adat Kedonganan terdiri dari enam banjar adat, yaitu Banjar
Ketapang, Banjar Pengenderan, Banjar Pasek, Banjar Kerthayasa, Banjar Anyar
Gede, dan Banjar Kubu Alit. Keseluruhan dari banjar ini menyungsung Pura
Ratu Ayu. Masing-masing banjar secara bergiliran sebagai pelaksana upacara
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(ngayah) dalam mementaskan pertunjukan ini pada saat hari pementasan yang lain
di tempat yang sama.
Keunikan yang dimiliki oleh kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung ini, yaitu terlihat dari seluruh penari yang terlibat
dalam pertunjukan ini adalah laki-laki dari masyarakat asli Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung, adanya tokoh-tokoh, gerak tari, kostum, cerita
serta fungsi pertunjukan ini sebagai sarana ritual yang bersifat sakral. Kesakralan
pertunjukannya masih sangat dijaga oleh masyarakatnya, hal tersebut sebagai
antisipasi dari arus perkembangan pariwisata yang begitu pesat, lebih-lebih kini
Desa Adat Kedonganan menjadi tujuan wisata kuliner, di samping tujuan seni dan
budayanya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian pertunjukan tari ini, dikarenakan belum pernah ada yang
meneliti. Di samping itu, pertunjukan tari ini memiliki bentuk pertunjukannya
yang khas dan unik, serta tari ini masih mampu dijaga kesakralannya oleh
masyarakatnya di tengah kemajuan pariwisata yang begitu pesat.
1.2 Perumusan Masalah
Berorientasi pada latar belakang tersebut di atas, maka diperoleh beberapa
permasalahan yang dirumuskan agar hasil penelitian yang ingin dicapai dapat
tersusun dengan baik. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai
berikut.
1. Bagaimanakah awal mula adanya pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung?
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2. Bagaimanakah bentuk pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung?
3. Apakah fungsi pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari uraian di atas, didapat beberapa tujuan penelitian ini. Tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui tentang awal mula munculnya pertunjukan kesenian Mepajar di
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung.
2. Mengetahui bagaimana bentuk pertunjukan kesenian Mepajar yang ada di
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung.
3. Mengetahui fungsi pertunjukan kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung.
1.4 Manfaat Hasil Penelitian
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi peneliti sendiri serta bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat
dari dilakukannnya penelitian ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis:
1. Memberikan informasi pengetahuan tentang kesenian Mepajar bagi
peneliti serta masyarakat luas.
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2. Dapat memberikan suatu wawasan pengetahuan tentang kesenian
Mepajar dalam kegiatan upacara keagamaan di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung.
1.4.2 Manfaat Praktis:
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah bagi
kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian
berikutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seniman muda
sebagai generasi penerus yang dapat dijadikan warisan untuk di kemudian
hari.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Pelaksanakan penelitian mengenai kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung, ruang lingkup dalam pembahasannya dibatasi
oleh beberapa hal sebagai berikut.
Kesatu, di dalam melakukan penelitian ini difokuskan awal munculnya
kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung saja,
yang tidak terdapat di daerah lainnya. Kedua, dibahas mengenai bagaimana
bentuk pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung yang
dilaksanakan di dekat catus pata saja meliputi beberapa hal, yaitu mengenai
struktur tarinya, cerita yang dibawakan, tokoh-tokoh yang ada di dalam
pertunjukannya, struktur pertunjukan beserta perbendaharaan geraknya, musik
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iringan tarinya serta hal-hal yang berkaitan dengan pertunjukan Mepajar di Desa
Kedonganan Kabupaten Badung tersebut. Ketiga, dijelaskan tentang fungsi
pertunjukan kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung yang hanya ada di dalam kehidupan masyarakat Desa Kedonganan.
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BAB II
KAJIAN SUMBER DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Sumber
Mewujudkan suatu penelitian diperlukan berbagai sumber yang digunakan
sebagai pedoman untuk menunjang dan memperkuat suatu penulisan hasil
penelitian. Penggunaan sumber tertulis ini sangat memberikan banyak manfaat
yang berupa pengetahuan terutama mengenai kesenian Mepajar. Sumber-sumber
tertulis yang digunakan sudah tentu berkaitan erat dengan obyek yang diteliti.
Adapun beberapa sumber yang digunakan di dalam mewujudkan suatu hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut.
Buku Ensiklopedi Tari Bali oleh I Made Bandem, (1983), menyebutkan
secara singkat tentang pengertian tari Telek, yaitu bahwasanya tari Telek adalah
sejenis dengan tari Jauk yang perbedaannya terletak pada bentuk tapelnya yang
menunjukan roman muka yang lebih halus. Tari Telek ditarikan oleh 5 orang
penari putri sebagai tokoh-tokoh halus, sedangkan lawannya adalah Jauk sebagai
tokoh kekerasan atau kekasaran di dalam pementasan tari Barong Ket. Selain
penjelasan tentang tari Telek, buku ini juga menjelaskan tentang tari Topeng dan
tari Telek yang menggunakan tapel sebagai propertinya. Buku ini sangat
bermanfaat bagi penelitian ini dikarenakan buku ini, memberikan pengetahuan
tentang tari Telek, serta memberikan pengertian tentang tari dan istilah-istilah
penting yang berkaitan dengan penelitian ini.
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Buku Selayang Pandang Seni Pertunjukan Bali oleh I Wayan Dibia,
(1999), buku tersebut menguraikan tentang rangkuman secara singkat mengenai
seni pertunjukan Bali yang salah satunya mengenai tari upacara. Tari upacara
adalah tari yang disajikan pada saat berlangsungnya upacara. Pembahasan
mengenai tari upacara disebutkan salah satu jenis tari yang termasuk ke dalam tari
upacara adalah tari Barong. Disebutkan pula tari Barong merupakan tarian yang
juga merupakan tarian peninggalan Pra Hindu yang memakai boneka berwujud
binatang berkaki empat atau manusia purba yang memiliki kekuatan magis.
Topeng Barong dibuat dari kayu yang biasanya diambil dari tempat-tempat yang
angker seperti dekat kuburan (Pura Dalem). Oleh sebab itu Barong merupakan
benda sakral yang disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Buku ini juga
menyebutkan beberapa jenis tari Barong yang salah satunya adalah tari Barong
Ket. Barong Ket merupakan jenis Barong yang paling banyak dijumpai di Bali
dan yang paling sering dipentaskan, dan Barong Ket memiliki perbendaharaan
gerak tari yang lengkap. Adapun manfaat dari buku ini adalah memberikan
pengetahuan tentang beberapa jenis tari upacara yang salah satunya adalah tari
Barong, dimana di dalam pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung melibatkan pula tari Barong Ket dalam pertunjukannya yang
merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan tari-tari yang lainnya
dalam pertunjukan tersebut.
Buku Filsafat Seni Sakral dalam Kebudayaan Bali oleh I Made Yudabakti
dan I Wayan Watra, (2007), menguraikan tentang seni sakral yang merupakan
kesenian yang dipentaskan pada saat-saat pelaksanaan yajna dan disesuaikan
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dengan keperluannya. Pementasan seni sakral ini sangat disucikan dan
dikeramatkan oleh masyarakat Bali, mengingat seni ini memberi pengaruh sangat
besar bagi keharmonisan alam semesta ini. Pernyataan ini sangat berkaitan dengan
pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung karena tarian
ini tergolong pertunjukan sakral yang tidak boleh dipentaskan di sembarang
tempat dan pantang untuk tidak dipentaskan. Mengingat kesenian Mepajar ini
merupakan pertunjukan tarian sakral yang dapat memberi pengaruh terhadap
keharmonisan masyarakat Desa Adat Kedonganan, dan telah diwariskan secara
turun temurun oleh masyarakatnya. Buku ini sangat relevan sebagai acuan dalam
penelitian ini mengenai seni sakral yang ada di Bali dan menunjang penjelasan
yang berkaitan dengan kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung.
Buku Dance and Drama in Bali oleh Beryl de Zoete dan Walter Spies,
(1973), menguraikan tentang tari-tarian di Bali secara lengkap, serta didalamnya
juga terdapat pembahasan mengenai tempat pementasan tarian sakral seperti di
kuburan atau tempat-tempat yang memiliki aura mistis. Lebih lanjut diuraikan
pula tentang dramatari Barong dalam bentuk sederhana yang tidak memiliki
cerita, namun yang membuat sedikit susah apabila adanya tarian lain yang
mendahului tarian Barong. Biasanya menceritakan tentang peperangan para
prajurit Barong. Mereka biasanya dikenal dengan nama Jauk, Penamprat, dan
Telek. Topeng Jauk menggambarkan mimik manusia yang mendekati raksasa,
dengan mata yang melotot, mulut yang terbuka lebar, dengan deretan gigi yang
berkilau. Jenis lain dari topeng Jauk adalah topeng Sandaran, topeng ini memakai
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hiasan kepala yang berbentuk bulat berwarna emas dengan miniatur yang
berbentuk bunga diatas mahkotanya, wajahnya kecil berwarna putih pucat dengan
mata yang agak miring dan senyum yang misterius. Biasanya mereka berjumlah 4
orang dan menari ditemani dengan Penamprat dan Jauk. Mereka terlihat seperti
bertengkar, beberapa waktu kemudian mereka bersama lagi, kemudian pecah
kembali. Berdasarkan keterangan dari buku ini diperoleh beberapa keterangan
mengenai suatu pertunjukan yang melibatkan Sandaran, Telek, Jauk, serta Barong
Ket. Penjelasan buku ini sangat memberikan banyak manfaat bagi penelitian ini
untuk mendukung penjelasan mengenai kesenian Mepajar yang tergolong
kedalam jenis seni sakral.
Buku Sakral dan Profan oleh Mircea Eliade, (2002), menjelaskan secara
rinci tentang sesuatu yang bersifat sakral serta profane, diuraikan pula fenomena
yang sakral dalam seluruh kompleksitas kehidupan manusia, dan tidak hanya yang
bersifat rasional akan tetapi juga irasional. Sakral selalu identik dengan ada
(being). Kekuatan sakral berarti realitas dan pada saat yang sama keabadian dan
efektivitas tindakan (efficacity). Kesakralan yang memanifestasikan dirinya
sebagai sebuah realitas yang secara keseluruhan berbeda tingkatannya dari realitas
”alami”, yang sakral sungguh-sungguh nyata, sekaligus kekuatan, kemujaraban,
sumber kehidupan, dan kesuburan. Penjelasan buku ini sangat relevan untuk
mendukung penjelasan mengenai bentuk dan fungsi kesenian Mepajar.
Buku Kendang Bebarongan dalam Karawitan Bali Sebuah Kajian
Organologi oleh I Gede Made Indra Sadguna, (2010), menguraikan tentang fungsi
dan peranan kendang bebarongan dalam tabuh bebarongan. Buku tersebut
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menjelaskan pula mengenai Gamelan Bebarongan, yaitu salah satu bentuk
gamelan yang biasa dipergunakan sebagai pengiring dari pertunjukan Mepajar
yang ada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung. Diuraikan pula bahwa
gamelan Bebarongan yang merupakan salah satu barungan gamelan yang
memakai laras pelog lima nada. Buku ini sangat bermanfaat guna mendukung
pembahasan penelitian mengenai bentuk kesenian Mepajar yang di setiap
pertunjukannya di iringi oleh gamelan Bebarongan.
2.2 Landasan Teori
Untuk meneliti pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan secara
ilmiah digunakan beberapa teori sebagai pedoman untuk membedah dan mengkaji
suatu permasalahan yang ada. Kegunaan teori ini digunakan untuk menguji suatu
kebenaran data yang dibahas dalam penelitian berdasarkan data yang
dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan
sebagai bahan penelitian (Amrulah, 2013:39). Adapun teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori estetika, teori struktural, dan teori fungsional.

2.2.1 Teori Estetika
Djelantik (1999:9-15) mengatakan, estetika adalah ilmu yang mempelajari
suatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang
kita sebut keindahan. Keindahan meliputi keindahan alam dan keindahan buatan
manusia yang pada umumnya kita sebut kesenian, yang merupakan salah satu
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wadah yang mengandung unsur-unsur keindahan. Unsur-unsur keindahan ini
meliputi beberapa aspek dasar yaitu: (1) wujud, (2) bobot, dan (3) penampilan.
Wujud merupakan suatu hal yang dapat kita lihat secara nyata maupun
tidak nyata. Wujud dapat dibayangkan melalui suatu yang diceritakan atau suatu
bacaan yang kita baca. Bobot lebih mengacu kepada suatu pesan yang
disampaikan pada suatu karya seni. Bobot juga dapat dilihat dari suatu cerita yang
ada dalam karya seni, serta suasana dan gagasan yang dapat ditangkap oleh
penikmatnya. Penampilan lebih mengacu kepada cara bagaimana kesenian
tersebut disajikan, disuguhkan, kepada yang menikmatinya atau sang pengamat
(Djelantik, 1999:17-18).
Penggunaan teori estetika yang diungkapkan oleh Djelantik di atas sangat
sesuai dan bermanfaat untuk mengetahui estetika yang terdapat pada seni
pertunjukan. Teori ini digunakan untuk membedah bentuk pertunjukan kesenian
Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung, melalui wujudnya,
bentuknya, dan penampilannya. Beberapa komponen bahan kajiannya adalah
struktur pertunjukan, kostum, gerak tari, musik iringan, dan lainnya yang
termasuk ke dalam komponen bentuk pertunjukan Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung.

2.2.2 Teori Struktural
Istilah struktur merujuk kepada suatu jenis susunan bagian-bagian atau
komponen-komponen yang teratur (Radclive Brown, 1980:19). Struktur atau
susunan dimaksudkan cara-cara bagaimana unsur-unsur dasar dari masing-masing
kesenian telah tersusun hingga terwujud (Djelantik, 1999:21). Struktur berarti
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hubungan antar bagian tari dari keseluruhan dan memandang tari dari segi bentuk,
melalui struktur biasanya menghasilkan grammar dari gaya tari yang berbeda.
Dengan pengamatan struktur, orang dapat mengamati tari mulai dari adegan,
sekuen, dan gerak-gerak unit terkecil atau motif (Bandem, 1996:27-28). Teori
struktural ini digunakan untuk membahas, menganalisis bagaimana struktur
pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
yang termasuk dalam sub kajian bentuk pertunjukan.
2.2.3 Teori Fungsional
Fungsi memandang tari dari segi konteks dan kontribusinya dalam
masyarakat luas dan kontribusinya di dalam masyarakat pendukungnya,
pendekatan fungsi bertujuan mencari tahu apa fungsi tari di dalam masyarakat
tertentu (Bandem, 1996:27-28).
Berdasarkan teori fungsi di atas, suatu kesenian di setiap daerah sudah
tentu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, hal ini berkaitan erat dengan
fungsi kesenian yang berada di tengah-tengah masyarakat pendukungnya, yang
dilihat dari bagaimana masyarakat sekitar memperlakukan suatu kesenian yang
berkaitan erat terhadap kehidupannya sehari-hari. Dipertegas oleh Soedarsono
(2002:123) secara garis besar membagi fungsi seni pertunjukan menjadi dua
kelompok, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu (1) seni sebagai sarana ritual, (2) sebagai ungkapan pribadi
yang pada umumnya sebagai hiburan pribadi, (3) sebagai presentasi estetis.
Soedarsono (2000: 172) menyebutkan fungsi sekunder terdiri dari sembilan
bagian, yaitu (1) sebagai pengikat solidaritas antar sekelompok masyarakat, (2)
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sebagai pembangkit rasa solidaritas antar bangsa, (3) sebagai media komunikasi
massa, (4) sebagai media propaganda keagamaan, (5) sebagai media propaganda
politik, (6) sebagai media propaganda program-program pemerintah, (7) sebagai
media meditasi, (8) sebagai sarana terapi, (9) sebagai perangsang produktivitas,
dan sebagainya.
Penelitian ini menggunakan salah satu dari teori fungsi diatas, yaitu teori
fungsi yang dikemukakan oleh Soedarsono yakni, fungsi primer seni sebagai
sarana ritual, kemudian fungsi sekunder seni dalam sistem sosial masyarakat.
Penggunaan teori fungsi ini digunakan untuk membedah mengenai fungsi dari
kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai
karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dapat dikatakan sebagai
usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Penelitian merupakan suatu
proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan
penelitian (Mamang dan Sopiah, 2010:4). Tahapan-tahapan tersebut nantinya akan
mampu membantu peneliti untuk memperoleh sebuah data penelitian. Data-data
yang didapatkan pada penelitian ini, baik yang bersifat data primer ataupun data
sekunder diusahakan bersifat akurat, sehingga hasil data yang didapatkan mampu
menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Berdasarkan metode penelitian ini akan
diketahui bagaimana langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan sebuah
penelitian, sehingga metode tersebut membantu seorang peneliti dalam melakukan
suatu penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan hendaknya sudah tersusun
dengan baik dan sesuai dengan peraturan penelitian dalam bidang akademik.
3.1 Rancangan Penelitian
Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung termasuk kedalam penelitian kebudayaan, maka rancangan penelitian
yang tepat dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan rancangan
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat
ilmiah dan juga sistematis sebagaimana penelitian kuantitatif, sekalipun dalam
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pemilihan sampel tidak seketat dan serumit penelitian kuantitatif (Sarwono,
2006:205).
Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang
mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami
dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam
situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode
kualitatif berkembang terus (snow ball) secara bertujuan (purposive) sampai data
yang dikumpulkan dianggap memuaskan (Usman dan Akbar, 2009:78).
Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa penelitian kualitatif adalah bersifat
deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi. Dengan demikian penelitian ini
peneliti dituntut untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang didapat pada
suatu obyek penelitian yang diteliti secara bebas, namun tetap pada pokok
permasalahan yang ada.
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian terhadap pertunjukan kesenian Mepajar ini, difokuskan di Desa
Adat Kedonganan Kabupaten Badung. Dipilihnya Desa Adat Kedonganan,
Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan
sebagai berikut.
Kesatu, pertunjukan Mepajar ini telah muncul dan berkembang di Desa
Adat Kedonganan, Kabupaten Badung. Pertunjukan mengenai kesenian Mepajar
ini diketahui belum pernah ada yang meneliti baik dalam penelitian umum
ataupun penelitian akademik.
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Kedua, daerah Kedonganan kini telah menjadi tujuan wisata khususnya di
bidang kulinernya baik dalam skala wisatawan domestik ataupun luar negeri,
yang secara tidak langsung akan mempengaruhi seni budaya daerah setempat.
Oleh karena itu penelitian ini sangatlah penting sebagai media untuk menelusuri
keberadaan pertunjukan kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung, agar keberadaannya diketahui oleh masyarakat dan kesenian
ini terhindar dari kepunahan.
Penelitian mengenai pertunjukan kesenian Mepajar yang berada di Desa
Adat Kedonganan, akan dilakukan di desa itu sendiri. Untuk itu perlu diketahui
lebih lanjut mengenai keadaan Desa Adat Kedonganan tersebut. Desa Adat
Kedonganan merupakan desa terkecil di Wilayah Kuta Kabupaten Badung
persisnya terletak di kaki Pulau Bali. Desa ini berbentuk memanjang berada
diantara lautan berpasir putih, yang sebelumnya Kedonganan termasuk ke dalam
wilayah Kelurahan Tuban. Pada tahun 1998 sudah berdiri sendiri menjadi
kelurahan Kedonganan dan termasuk wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung bagian selatan.
Desa Adat Kedonganan di masa lalu menjadi desa bandar nelayan,
sehingga banyak pelaut-pelaut asing yang masuk ke daerah Kedonganan melewati
jalur laut. Dahulu penduduk Kedonganan mayoritas penduduknya bermata
pencaharian sebagai nelayan dan hanya 25% sebagai petani. Desa Adat
Kedonganan 50% dikelilingi laut berpasir putih, kecuali di pantai timur yang lebih
cenderung ditumbuhi oleh pohon bakau sehingga pasirnya berlumpur.
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Kedonganan terdiri dari 1 (satu) Desa Adat yaitu Desa Adat Kedonganan.
Desa Adat Kedonganan terdiri dari 6 Banjar Adat/Dinas yaitu: (1) Lingkungan
Banjar Kubu Alit, (2) Lingkungan Banjar Ketapang, (3) Lingkungan Banjar
Anyar Gede, (4) Lingkungan Banjar Pengenderan, (5) Lingkungan Banjar
Kerthayasa dan (6) Lingkungan Banjar Pasek. Penduduk asli Kedonganan
berjumlah 1.257 KK atau 5.590 orang
Desa Adat Kedonganan merupakan bagian terceking dari kaki Pulau Bali
dengan luas keseluruhan ± 1 km persegi atau hanya mencapai 190,75 ha. Desa
tersebut memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Batas Utara

: Kelurahan Tuban

b. Batas Timur

: Laut /Teluk Benoa (Hutan Mangrove)

c. Batas Selatan

: Kelurahan Jimbaran

d. Batas Barat

: Laut / Samudera Indonesia

Desa Adat Kedonganan memiliki Pura Kahyangan Tiga yaitu: Pura Desa,
Pura Puseh dan Pura Dalem. Di samping itu di Kelurahan Kedonganan juga
terdapat beberapa pura yang menjadi sungsungan desa, yaitu Pura Ratu Ayu, Pura
Penataran dan Pura Segara. Pura lainnya yang tak kalah penting adalah adanya
beberapa pura yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat atau pemaksan
adalah Pura Anggarkasih, Pura Jeladi Arum, Pura Pasek Kayu Putih dan Pura
Trihyang.
Di dalam dunia pendidikan, Desa Adat Kedonganan memiliki PAUD
Dharma Pertiwi, Taman Kanak-kanak Dharma Putra, Sekolah Dasar Negeri 1
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Kedonganan, Sekolah Dasar Negeri 2 Kedonganan, Sekolah Dasar Negeri 3
Kedonganan, Sekolah Dasar Negeri 4 Kedonganan dan SMA Negeri 2 Kuta.
Selain itu kini di Desa Adat Kedonganan juga telah mendirikan Pusat Kegiatan
Belajar Widya Wijaya, sebagai pusat kegiatan belajar ini mengadakan kegiatan les
privat komputer, bahasa inggris, serta les privat tari dan tabuh.
Selain dalam bidang pendidikan, di Desa Adat Kedonganan juga terdapat
potensi dalam bidang kesenian yang ada di setiap Banjar Adat, seperti adanya
kelompok sekaa shanti, sekaa angklung, sekaa gong, sekaa baleganjur, dan sekaa
kidung. Selain itu terdapat pula sanggar seni Surya Art di Banjar Pengenderan,
Sanggar Tari Cakra Bhuwana, Sanggar tabuh Nak-Nik Balindra dan sekaa
kesenian Janger yang ada di Banjar Ketapang. Masing-masing dari potensi yang
bergerak di bidang seni ini selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di
Desa Adat Kedonganan, seperti ngayah dalam kegiatan upacara agama lainnya
baik dalam upacara dewa yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, rsi yadnya,
maupun butha yadnya.
Selain itu Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung merupakan kawasan
wisata kuliner yang mempunyai konstribusi yang sangat besar bagi berjalannya
roda perekonomian di Kabupaten Badung umumnya. Potensi ekonomi, wisata
kuliner yang sangat besar di desa ini tidak disia-siakan, potensi ini dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh Desa Adat Kedonganan dan lembaga
pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakatnya. Usaha yang khas
di Desa Adat Kedonganan ini dalam meramaikan roda dunia usaha serta
menjadikannya ikon Desa Adat Kedonganan sudah terlihat dan terbukti melalui
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perkembangan usaha wisata kuliner yang tertata rapi terbentang dan berdiri di
sepanjang pantai barat Kedonganan.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian terhadap pertunjukan kesenian Mepajar ini dibutuhkan sebuah
penentuan terhadap jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian. Penentuan
jenis dan sumber data sangatlah penting untuk penelitian ini, karena penentuan
jenis dan sumber data sangatlah menentukan dalam pemakaian jenis dan sumber
data yang nantinya digunakan dalam melakukan dan mencari data terhadap
penelitian ini.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jenis data
kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, serta tindakan. Penelitian terhadap
kesenian Mepajar ini difokuskan pada awal mula, bentuk pertunjukan, dan fungsi
pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung dalam
kehidupan masyarakatnya dan alam sekitar.
Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber
data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat
dari hasil observasi serta hasil wawancara bersama para narasumber serta
informan. Data primer ini berbentuk catatan hasil wawancara, pengamatan
langsung dari para pelaku yang terlibat dalam pertunjukan, seniman, para tokoh
masyarakat, serta melalui dokumentasi dalam bentuk rekaman kaset VCD (audio
visual) pertunjukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh
melalui buku-buku ataupun data-data tertulis yang ada sangkut pautnya dengan
penelitian tersebut.
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3.4 Instrumen Penelitian
Penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama penelitian adalah
peneliti itu sendiri. Seorang peneliti sangat berperan dalam mengumpulkan suatu
data dalam penelitian yang dilakukan. Moleong (2011:9) menyatakan, peneliti
merupakan seorang manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau
objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataankenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data di
lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif
kegiatan kemasyarakatan. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,
dokumentasi, wawancara, serta dengan cara studi kepustakaan. Cara-cara yang
disebutkan di atas merupakan instrumen pendukung dalam suatu penelitian.
Instrumen pendukung seperti observasi dilakukan terjun secara langsung di
lapangan, kemudian instrumen berupa dokumentasi dilakukan dengan mencari
buku-buku, lontar-lontar, dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
Selanjutnya, instrumen yang berupa wawancara dirancang sendiri oleh peneliti
yang ditujukan langsung kepada informan yang terlibat untuk mengetahui tentang
obyek yang diteliti. Untuk lebih detailnya, dijelaskan pada teknik pengumpulan
data.

3.5 Teknik Penentuan Informan
Untuk mendapatkan data-data ataupun informasi mengenai pertunjukan
tersebut dibutuhkan beberapa orang informan kunci serta informan tambahan yang
berasal dari daerah tersebut yang mengetahui secara pasti bagaimana asal mula
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pertunjukan Mepajar, dan bagaimana bentuk serta fungsi dari pertunjukan
tersebut.
Untuk menunjang data yang ingin didapatkan dibutuhkan seorang
informan kunci dan informan tambahan yang mengetahui tentang obyek yang
diteliti dan berasal dari daerah obyek penelitian itu sendiri. Adapun informan
kunci yang dianggap mengetahui tentang adanya pertunjukan kesenian Mepajar
di Desa Adat Kedonganan adalah Jero Mangku A.A Ketut Agung yang juga
selaku pemangku di Pura Ratu Ayu desa setempat. Menurut masyarakat setempat
beliau merupakan seseorang yang sangat mengetahui asal mula adanya kesenian
Mepajar di Desa Adat Kedonganan, di samping itu Bapak I Made Sudarsana dan
I Wayan Tantra selaku pelatih tari Sandar Cenik, Sandar Gede, serta Telek. Selain
informan kunci di atas, diambil langkah wawancara dengan informan tambahan
yakni dari elemen masyarakat serta beberapa penari yang ikut berperan serta
dalam pertunjukan tersebut. Tujuannya informan disini, yaitu dapat memberikan
keterangan tambahan mengenai kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan
ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan, menguji
kebenaran hipotesis, maupun menguji kebenaran teori tertentu dalam gejala
empirik. Teknik pengumpulan data merupakan cara kerja terkait dengan apa yang
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harus diperbuat dan bagaimana berbuat dalam rangka mencapai tujuan penelitian
(Sudikan, 2011:77).
Di dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang
bertujuan untuk mencari sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian ini.
Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
3.6.1 Teknik Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data
apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara
sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya (Usman dan Akbar,
2009:52). Teknik observasi yang digunakan di dalam

penelitian ini melalui

pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melihat langsung
suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Di dalam
penelitian terhadap pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan,
teknik observasi ini digunakan untuk melihat bentuk dan fungsi dari pertunjukan
kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan di pura setempat, serta melakukan
pendekatan dengan masyarakat desa setempat guna mendapatkan informasi
tentang pertunjukan kesenian Mepajar tersebut.
Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap pertunjukan
kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan, sehingga diperoleh mengenai
penyajian bentuk dari pertunjukan serta upakara yang digunakan pada
pertunjukan tersebut.
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Pengamatan yang pertama dilakukan pada hari raya Galungan, hari Rabu,
tanggal 29 Agustus 2012. Pementasannya dilakukan di Catus Pata (perempatan
desa) pada saat itu Banjar Ketapang yang memperoleh giliran untuk
mementaskan. Pertunjukannya berlangsung selama tiga jam, yaitu dari pukul
19.00-22.00 Wita. Pengamatan yang kedua yaitu pementasan pada saat piodalan
di Pura Desa pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2012 pementasannya
dilakukan juga di Catus Pata dikarenakan tempat pementasan di dekat Pura Desa
kurang memadai. Pertunjukan pada saat piodalan di Pura Desa dilakukan selama
satu setengah jam dari pukul 19.00-20.30 Wita, dibawakan oleh Banjar Pasek.
Pada pementasan tersebut disajikan secara tidak lengkap tanpa adanya
pertunjukan Rarung dan Rangda.
Pengamatan yang ketiga yaitu pementasan pada saat piodalan di Pura
Penataran Desa Adat Kedonganan yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 2
September 2012. Pementasan pada saat itu dilakukan oleh Banjar Pengenderan,
pada saat pementasan ini dilakukan selama tiga jam dari pukul 20.00-23.00 Wita.
Pertunjukannya dilakukan secara lengkap hingga pada prosesi ngunying.
Pengamatan yang keempat dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 September 2012
pada saat upacara piodalan di Pura Kahyangan Dalem. Pertunjukan ini dilakukan
oleh Banjar Kertayasa, yang berlangsung selama tiga jam dari pukul 20.00-23.00
Wita, bertempat di halaman jaba sisi pura setempat, yang saat ini pertunjukannya
disajikan secara lengkap.
Pengamatan yang kelima dilakukan di Pura Dalem Tengkulung Desa
Tanjung Benoa, pada hari Sabtu, bertepatan dengan hari raya Kuningan, tanggal 8
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September 2012 ketika seluruh pratima Pura Ratu Ayu telah selesai di pasupati
sebelumnya dan datang ke Pura Dalem Tengkulung sebagai wujud rasa syukur
dan terima kasih kepada Dewa-Dewi yang berstana disana atas taksu yang telah
diberikan. Ketika pertunjukan di Pura Dalem Tengkulung ini disajikan secara
lengkap selama tiga jam dari pukul 18.00-21.00 Wita, bertempat di jaba tengah
pura tersebut. Pengamatan yang keenam dilakukan pada hari Minggu tanggal 9
September 2012 disajikan secara lengkap di Catus Pata desa setempat yang
berlangsung secara lengkap selama tiga jam dari pukul 19.00-22.00 Wita, yang
dibawakan oleh Banjar Anyar Gede.
3.6.2 Teknik Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si
peneliti (Mardalis, 2010:64). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya
jawab terhadap narasumber serta informan yang mengetahui tentang pertunjukan
Mepajar di Desa Adat Kedonganan. Yang dilakukan adalah dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan serta disusun, dan
waktu wawancara yang telah disepakati sebelumnya.
3.6.3 Teknik Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan cara-cara membaca
buku, artikel, jurnal, majalah dan lainnya. Teknik kepustakaan ini digunakan
beberapa buku acuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah beberapa buku

29

terkumpul, kemudian buku-buku tersebut dipilih dan diseleksi dengan baik guna
mendapatkan beberapa data yang akurat mengenai penelitian ini.
3.6.4 Teknik Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengambilan foto, rekaman audio visual
oleh peneliti sendiri, serta melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pertunjukan Mepajar, seperti misalnya buku-buku, arsip-arsip, prasasti, foto-foto ,
dokumen rekaman audio visual yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Desa
Adat Kedonganan yang ikut berperan serta dalam pertunjukan kesenian Mepajar
ini di Desa Adat Kedonganan.
3.7 Analisis Data
Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam
catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya
(Moleong, 2011:247). Terkait dengan hal tersebut, di dalam melakukan analisis
data terhadap penelitian ini sudah sangat tentu menggunakan analisis data
kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, dalam (Moleong, 1982:1) disebutkan
bahwa analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.
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Hasil analisis data yang didapat akan dipilah menjadi satuan-satuan
terkecil agar didapat hasil penelitian secara menyeluruh mengenai asal mula,
bentuk pertunjukan, serta fungsi pertunjukan kesenian Mepajar yang ada di Desa
Adat Kedonganan.

3.8 Penyajian Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi dengan mengikuti
aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang telah dibukukan dengan judul
Pedoman Tugas

Akhir Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia

Denpasar tahun 2013. Secara sistematis, hasil penelitian ini disajikan dalam 5
Bab, yaitu:
-

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang yang merupakan
gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, kemudian berisikan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup
penelitian.

-

BAB II Kajian Sumber dan Landasan Teori, pada bab ini menguraikan
sumber-sumber pustaka yang dijadikan acuan untuk memperkuat dalam
penelitian yang dilakukan, serta penerapan teori-teori guna menganalisis
perumusan masalah yang diangkat.

-

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai metode yang
digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu,
pada bab ini berisikan pula mengenai rancangan penelitian, instrumen
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penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data seperti;
observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis data, dan
penyajian hasil penelitian.
-

BAB IV Pembahasan, bab ini merupakan bab yang menguraikan atau
memaparkan dari hasil penelitian yang didapat yang berupa deskripsi data,
serta menjawab apa yang terdapat dalam rumusan masalah, yang terdiri dari
awal mula munculnya kesenian Mepajar, bentuk kesenian Mepajar, serta
fungsi dari

pertunjukan Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan

Kabupaten Badung.
-

BAB V Penutup, berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang dapat
disampaikan mengenai hasil penelitian ini. Pada bab ini akan diikuti dengan
adanya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
PERTUNJUKAN KESENIAN MEPAJAR DI DESA ADAT
KEDONGANAN KABUPATEN BADUNG

4.1 Awal Mula Munculnya Pertunjukan Kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung
Sebelum menjelaskan mengenai awal mula munculnya kesenian Mepajar
di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung, akan dibahas terlebih dahulu
mengenai adanya tarian Barong, Telek, serta Topeng. Berdasarkan keterangan
yang ada pada Lontar Barong Swari (dalam Yudabakti dan Watra, 2007:38-40)
disebutkan bahwa terjadinya tari Barong, Telek, dan Topeng berkaitan dengan
cerita Sudamala, yang diawali dengan dikutuknya Dewi Uma menjadi Durga
yang kemudian diutus untuk turun kedunia untuk menjalani hukuman, dan
bersemayam di Setra Gandamayu. Dalam wujudnya sebagai Durga, beliau
bermaksud untuk membuat kekacauan di muka bumi ini. Beliau beryoga
menghadap ke lima arah (penjuru) mata angin, dengan menghasilkan Gering
Lumintu, sehingga menyebabkan manusia tidak mampu untuk berkutik dalam
menghadapi serangan kejahatan yang bersifat niskala itu. Mengetahui hal ini
maka Sang Hyang Tri Murti turun kedunia untuk menyelamatkan manusia dan
alam

beserta

isinya

dengan

merubah

wujudnya

kedalam

tiga

wujud

manifestasinya. Bhatara Brahma dengan wujud Topeng Bang, Bathara Wisnu
berwujud topeng Telek, dan Bathara Iswara berwujud Barong dan Sang Hyang
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Tri Murti turun bersama-sama untuk ngeruwat alam ini dengan cara menari,
sehingga para bhutakala dan segala macam penyakit lainnya dapat di netralisir.
Munculnya pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan,
menurut penuturan Jero Mangku Anak Agung Ketut Agung belum diketahui
secara pasti, dikarenakan tidak adanya lontar-lontar, prasasti, buku, ataupun
dokumen-dokumen lainnya yang menjelaskan tentang kesenian ini. Beliau
menuturkan sebuah kisah yang didapatkan secara turun temurun dari keluarga
Jero Mangku Anak Agung Ketut Agung. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan pada tanggal 1 April 2012 bersama Jero Mangku Anak Agung Ketut
Agung di kediamannya, beliau mengatakan bahwa awal mula munculnya kesenian
Mepajar ini berkaitan dengan cerita keturunan para ksatria Kerajaan Badung.
Di ceritakan pada zaman kerajaan Badung terdahulu ketika kerajaan
Badung dan Mengwi mengalami perselisihan dan mengakibatkan perang yang
tidak terlalu besar. Kerajaan Mengwi pada saat itu tidak menginginkan adanya
pertumpahan darah, maka pihak Kerajaan Mengwi memilih untuk mengalah
kepada Kerajaan Badung. Sejak saat itu sebagian dari wilayah kerajaan Mengwi
seperti daerah Kapal, Munggu, hingga ke daerah selatan Bukit, Uluwatu, serta
salah satunya daerah Kedonganan menjadi wilayah dari Kerajaan Badung.
Setelah daerah tersebut dapat dikuasai, akhirnya raja Badung mengutus
para ksatria kerajaan Badung untuk menempati daerah kekuasaannya tersebut.
Kemungkinan ketika daerah-daerah yang dikuasai tersebut ditempati oleh para
ksatria tersebut, para ksatria ini juga membawa serta beberapa rakyatnya serta
suatu jenis kesenian yang juga sebagai warisan ataupun bekal para ksatria untuk
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dapat dilestarikan di daerah yang mereka tempati. Seperti pada awal munculnya
kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan ini bermula ketika adanya punggelan
topeng Barong Ket di kediaman Jero Mangku Anak Agung Ketut Agung yang
merupakan warisan dari para ksatria Kerajaan Badung. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak I Made Uracana pada tanggal 8 April 2013, beliau juga
mengatakan bahwa punggelan topeng Barong Ket ini dahulunya dimiliki oleh
Keluarga Besar Jeroan Gelogor Denpasar, karena adanya suatu permasalahan dan
tidak adanya yang mengurus akhirnya topeng Barong Ket ini diserahkan ke
Keluarga Jeroan Kerandan Pemecutan, di Jeroan Kerandan, topeng Barong Ket ini
tidak ada yang mengurusi hingga pada akhirnya topeng Barong Ket ini diserahkan
kepada Keluarga Besar Jeroan Kedonganan. Hubungan antara Jeroan Gelogor,
Kerandan, dan Kedonganan memiliki hubungan persaudaraan.
Di Jeroan Kedonganan, dahulunya topeng Barong Ket ini diletakkan di
bale panjang, setelah berangsur waktu yang sekian lama tenyata topeng Barong
Ket ini diyakini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mengandung nilai
magis yang kuat. Hal ini dibuktikan ketika salah seorang dari keluarga Jero
Mangku yaitu Gung Nini Raka dan Gung Nini Rai yang berjualan ketupat ikan,
apabila ketika berdagang dan dagangannya tidak ada yang membeli mereka selalu
membunyikan topeng Barong Ket tersebut dan sebelum berjualan ia selalu
menghaturkan sesajen dan memohon tirta yang ditempatkan pada Barong Ket,
lalu tirta tersebut dipercikkan pada barang dagangannya. Ketika berjualan, secara
tidak disengaja banyak orang-orang yang mendatangi untuk berbelanja di sana,

35

hingga barang dagangannya laku laris dan habis dibeli oleh banyak pembeli dalam
waktu singkat, begitu pun untuk hari-hari berikutnya.
Selain itu, diceritakan ada salah seorang warga masyarakat luar desa
Kedonganan mengalami sakit yang sangat parah, kemudian ia mendatangi untuk
bersembahyang dan memohon tirta yang ditempatkan pada Barong Ket tersebut
melalui Jero mangku, setelah beberapa hari orang tersebut pun sembuh dan dapat
beraktivitas kembali seperti biasanya. Sejak kejadian itu, banyak masyarakat yang
datang bersembahyang untuk memohon keselamatan, karena masyarakat
meyakini bahwa topeng Barong Ket tersebut memiliki kekuatan supranatural yang
dahsyat yang dapat melindungi masyarakat dan desa dari bencana.
Awal adanya kesenian Mepajar ini diyakini pula dari beberapa keterangan,
yakni suatu ketika warga Desa Adat Kedonganan mengalami wabah bencana yang
besar, banyak dari warga masyarakat sakit dan meninggal secara mendadak, hasil
panen kebun dan ikan yang kurang memuaskan. Karena peristiwa ini, kemudian
masyarakat desa memohon petunjuk di Barong Ket tersebut melalui perantara
sesajen dan pemangku yang kemudian didapatkanlah sebuah pawisik atau
petunjuk yang menginginkan beliau turun untuk nyapuh jagad dengan mesolah.
Namun pada saat itu hanya ada topeng Barong Ket saja, kemudian timbul ide dari
keluarga Jero Mangku dan masyarakat desa untuk membuatkan badan Barong
Ket, Rangda, Telek, Sandar Cenik dan Sandar Gede sebagai pelengkap dalam
beliau mesolah dengan nunas taru tapel di Pura Dalem Tengkulung untuk topeng
Sandar Cenik, Telek, Sandar Gede, dan Dewa Rangda, sedangkan topeng Rangda
Dewa Nini di Pura Dalem (Wawancara dengan Bapak I Made Enteg di
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kediamannya Jalan Pemelasti No. 4 Br. Ketapang, Kedonganan, pada tanggal 18
April 2014).
Setelah semuanya terbentuk kemudian Barong Ket ini mesolah di Desa
Adat Kedonganan yang dipertunjukkan di sekitar perempatan desa, dan pada
akhirnya ketentraman dan keharmonisan desa dapat kembali seperti sedia kala.
Pada saat itu Barong Ket dan yang lainnya hanya dipertunjukkan pada hari Raya
Galungan dan Kuningan saja, namun masyarakat kembali mendapatkan pewisik
untuk dipentaskan lagi setiap rahinan Kajeng Kliwon yang kini dikenal dan
disebut oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan dengan nama Mepajar. Selain
mesolah di desa Kedonganan, dahulu Barong Ket serta pertunjukan lainnya
pernah mesolah di daerah Tuban, Kuta, dan Pemecutan yang diupah dalam rangka
pembayaran sesangi (kaul) karena permohonan masyarakat desa tersebut
terpenuhi ketika mereka mapinunas pada Barong Ket tersebut. Selain itu kekuatan
sakral Barong Ket ini pernah di uji oleh Cokorda Gambrong dari Puri Pemecutan,
apabila Barong Ket ini dapat meruntuhkan pohon beringin di Puri Pemecutan,
maka beliau akan memberikan satu barungan gamelan Bebarongan sebagai
hadiah. Akhirnya pohon beringin itupun dapat diruntuhkan dan beliau mengakui
bahwa Barong Ket ini memiliki kekuatan sakral serta gamelan tersebut digunakan
sebagai pengiring pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan.
Karena pertunjukan ini memiliki kekuatan yang magis dan sakral, maka
masyarakat Desa Adat Kedonganan nunas taksu di Pura Desa untuk Barong Ket,
Rangda, Telek, Sandar Cenik dan Sandar Gede. Setelah nunas taksu kemudian
masyarakat desa berinisiatif membuatkan Rarung untuk menambah pelengkap
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pertunjukan tersebut. Kemudian Barong Ket dan yang lainnya ini tidak lagi
ditempatkan di kediaman Jero Mangku. Untuk menjaga kesakralannya kemudian
dibuatkanlah sebuah pura, yaitu Pura Ratu Ayu yang di sungsung oleh masyarakat
Desa Adat Kedonganan hingga sampai sekarang.

4.2 Bentuk Pertunjukan Kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung.
Setiap jenis pertunjukan sudah tentu memiliki bentuk pertunjukan, bentuk
pertunjukan inilah yang nantinya menjadi ciri khas serta identitas dari pertunjukan
tersebut. Pertunjukan kesenian Mepajar ini merupakan pertunjukan seni tradisi
yang sudah diwarisi oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
secara turun temurun yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya hingga
sekarang. Pertunjukan kesenian Mepajar ini menampilkan pertunjukan tari klasik,
yang merupakan sebuah tarian yang sudah mengalami kristalisasi serta nilai
artistik tinggi dari segi geraknya dan memiliki aturan-aturan tertentu dalam
tarinya. Gerak-gerak tari yang ditampilkan dalam pertunjukan kesenian Mepajar
sudah terikat oleh aturan-aturan, seperti halnya tarian klasik pada umumnya.
Bentuk pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan,
mempunyai kekhasan serta keunikan tersendiri dibandingkan pertunjukan
kesenian Mepajar yang ada di daerah lain. Hal ini dikarenakan bagaimana
kesenian itu lahir di suatu masyarakat dan bagaimana cara masyarakatnya
memperlakukan serta mengembangkan keseniannya tersebut. Adapun kekhasan
dan keunikan dari bentuk kesenian Mepajar yang ada di desa adat Kedonganan
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yaitu, terlihat dari

keseluruhan penarinya adalah laki-laki, topeng yang

digunakan, kostum yang digunakan, tokoh-tokoh yang terdapat dalam
pertunjukan, gerak tari, serta cerita yang digunakan dalam pertunjukan kesenian
Mepajar ini. Adapun kekhasan dan keunikan lainnya dapat dilihat juga pada gerak
tari Sandar Cenik dimulai dengan gerakan membuka kipas secara pelan-pelan,
adanya gerakan Ngumbang Silur Balangan, Angsel Dawa, dan Nyeregseg. Untuk
penari Telek terdapat gerakan Nyeregseg Melingser, gerakan menarikan satu
tedung atau dua tedung, sedangkan pada penari Sandar Gede terdapat gerakan
Nayog (gerakan berjalan) yang berbeda-beda pada masing-masing tokohnya,
Nengkleng ngiyuk dan untuk penari Sandar Cenik, Telek, dan Sandar Gede dalam
setiap melakukan gerakannya selalu diselingi dengan gerakan Nabdab Goncer
Gelungan dan adanya ucapan Iyuukk....!!!, kemudian gerakan ngiyukin kober dan
ngiyukin Barong Ket. Pada penari Barong Ket tidak adanya gerakan penari duduk
di tanah yang sering kita lihat pada struktur tari Barong Ket, hal ini dilakukan
mengingat Barong Ket di desa setempat merupakan Barong Ket yang memiliki
kekuatan sakral yang sebelumnya sudah menjalani proses sakralisasi. Oleh karena
itu, pada struktur tari Barong Ket di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
tidak terdapat penari duduk di tanah agar kekuatan sakral yang ada pada Barong
Ket tersebut tidak tercemar. Untuk penari Rarung adanya gerakan Ngotes dan
berjalan jinjit secara cepat, adanya gerakan berputar penuh yang dilakukan pada
penari Rangda. (Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Uracana, Bapak I
Wayan Yasmika, dan I Made Sudarsana di masing-masing kediamannya pada
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tanggal 8-9 April 2013). Untuk lebih memperjelas mengenai bentuk pertunjukan
kesenian Mepajar akan dibahas beberapa komponen antara lain sebagai berikut.

4.2.1 Penari
Dalam pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung, secara keseluruhan penari yang terlibat dalam pertunjukan ini
adalah penari laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Bapak Made
Uracana di kediamannya Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gg. Permata No.6 Br.
Kertayasa, Kedonganan pada tanggal 8 April 2013 diperoleh informasi mengenai
penari yang terlibat yaitu, 20 orang penari laki-laki yang terdiri dari, 2 orang
penari Barong Ket, 6 orang penari Sandar Cenik, 1 orang penari Telek yang
merupakan raja dari Sandar Cenik, 8 orang penari Sandar Gede yang terdiri dari
penari, Ngosong Basang, Sobrat, Jauk Keras, Omang, Penengkleng, Pemanah,
Penyaup, dan Telek Lingsir yang merupakan raja dari Sandar Gede, 1 orang
penari Rarung, dan 2 orang penari Rangda.
Pertunjukan kesenian Mepajar ini keseluruhan penari dipilih sendiri oleh
pelatih tarinya yang diambil langsung dari masing-masing banjar yang ada di
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung. Penari Sandar Cenik

dan Telek

penarinya merupakan anak laki-laki yang masih kecil, yang umurnya berkisar dari
umur 10 tahun-13 tahun, dipilihnya penari anak-anak kecil karena berdasarkan
pengelompokan penari Sandar Cenik yang berarti penari Sandar anak-anak.
Selain itu, dilihat dari topeng dan gelungan yang berukuran kecil yang memang
dikhususkan untuk anak-anak. Untuk kelompok penari Sandar Gede, penarinya
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merupakan penari laki-laki yang baru menginjak dewasa yang berkisar dari umur
15-17 tahun, maka dari itu Sandar Gede merupakan kelompok penari Sandar
yang dari kelompok usia lebih dewasa dari usia penari Sandar Cenik. Selain itu
topeng, gelungan, dan gerak tari Sandar Gede terlihat agak sedikit rumit daripada
gerakan penari Sandar Cenik yang dominan banyak terdapat gerakan
pengulangan. Untuk penari Sandar Gede usia berapa saja boleh menarikan tarian
tersebut, karena banyak masyarakat yang sudah berusia tua masih ingin ikut
berpartisipasi ngayah dalam konteks untuk membayar sesangi (kaul). Untuk
penari Barong Ket, Rarung, dan Rangda digunakan penari yang lebih dewasa,
yaitu umurnya sekitar 25 tahun keatas mengingat untuk menarikan ini
membutuhkan kesiapan mental yang sangat kuat (Hasil wawancara dengan Bapak
I Wayan Tantra di kediamannya Jalan Uluwatu Gg. Labaros No.3, Br. Ketapang
Kedonganan pada tanggal 9 April 2013).
I Wayan Tantra juga mengatakan, para penari yang sudah terpilih diseleksi
dan dilakukan pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, selanjutnya dilakukan
sebuah upacara pabersihan serta pawintenan kepada para penari dengan tujuan
agar para penari yang sudah terpilih menjadi bersih dari kekotoran yang bersifat
sekala ataupun niskala. Prosesi pawintenan dilakukan karena mengingat
pertunjukan kesenian Mepajar tersebut merupakan pertunjukan kesenian yang
bersifat sakral.
4.2.2 Cerita Pertunjukan
Menurut Bapak I Made Uracana, pertunjukan kesenian Mepajar yang ada
di Desa Adat Kedonganan memakai cerita tentang Tetamanan dengan tema Rwa
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Bhineda. Adapun cerita singkatnya, dikisahkan disebuah hutan terdapatlah sebuah
taman, dimana taman ini sering didatangi oleh para bidadari untuk mandi, sambil
bermain-main dan bersenang-senang menikmati keindahan dan keasriannya.
Suatu ketika para bidadari ini sedang bermain, datanglah sekelompok para
pemburu binatang di hutan tersebut, tanpa disengaja mereka melihat taman
tersebut beserta para bidadarinya sedang bermain. Satu per satu dari mereka ingin
melihat dan bermain-main dengan bidadari tersebut. Namun, salah satu dari
kelompok pemburu ini yaitu, topeng Penengkleng datang dengan berjalan sambil
menaikkan kaki dan ingin melihat bidadari tersebut akan tetapi ia tidak dapat
melihat apa-apa. Karena saking kesalnya Penengkleng kemudian ingin memanah
bidadari tersebut, namun tidak dapat ia lakukan hal ini pun dilihat oleh Pemanah
yang kemudian ia menyuruh Penengkleng untuk pergi saja karena sudah tidak
dapat melihat masih saja ingin melihat dan memburu bidadari tersebut. Hal ini
tidak dihiraukan oleh Penengkleng hingga akhirnya terjadi perseteruan diantara
mereka berdua yang pada akhirnya Penengkleng pun mengalah. Kini topeng
Pemanah ingin berburu salah satu dari bidadari tersebut dan ia berhasil
mendapatkan potongan kepala beserta darah dari salah satu bidadari tersebut
hingga terjadi perebutan dengan salah satu temannya yaitu topeng Penyaup. Dari
kejadian tersebut, membuat taman yang indah tersebut menjadi rusak, sehingga
Telek Lingsir (ketua dari para pemburu) menjadi marah, dan melakukan
perdamaian dengan para bidadari tersebut. Diceritakan setelah mereka melakukan
perdamaian, raja hutan (Barong Ket) pun keluar dari sarangnya dan bermain-main
dengan para bidadari serta para pemburu tersebut.
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Setelah cerita di atas dipertunjukkan oleh penari Sandar Cenik, Sandar
Gede, dan Barong Ket, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tari Rarung dan
Rangda. Pada bagian ini terdapat cerita yang berbeda, adapun cerita pada bagian
ini adalah diutusnya Rarung oleh Dewi Durga untuk bertapa di tengah kuburan
agar mendapatkan darah anak kecil yang nantinya akan digunakan untuk
membersihkan diri di bulan purnama. Ketika Rarung melakukan tapanya, ia
diganggu oleh Barong Ket (Banaspati Raja) yang mengakibatkan tapanya gagal,
kemudian Rarung mengadu kepada Dewi Durga atas perbuatan yang dilakukan
Banaspati Raja terhadap dirinya. Mendengar hal tersebut Dewi Durga menjadi
marah dan terjadi pertempuran yang sengit antara Dewi Durga dan Banaspati
Raja, hingga Banaspati Raja dapat dikalahkan yang kemudian para pengikut dari
Banaspati Raja menyerang Dewi Durga dan hal ini tetap gagal karena para
pengikut Banaspati Raja ini juga dapat dikalahkan.
Dalam pertunjukan ini, Sandar Cenik merupakan sekumpulan bidadari
yang sedang bermain di taman, Sandar Gede merupakan sekelompok pemburu,
Barong Ket (Banaspati Raja/ raja hutan), Rangda merupakan Dewi Durga dan
Nini Baghawati, dan Rarung merupakan emban dari Dewi Durga. Berdasarkan
uraian cerita di atas, dapat kita simak bahwasanya tema dari cerita pertunjukan
kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung adalah
tentang rwa bhineda. Rwa Bhineda adalah dua hal yang sangat berbeda yaitu baik
dan buruk, penerapan tema rwa bhineda ini dapat memberikan pesan bahwa kita
hidup di dunia memang selalu berdampingan dengan hal yang baik dan buruk. Hal
yang baik dan buruk ini apabila kita jalani dan kita seimbangkan dengan baik
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maka hasil yang kita peroleh baik pula, sedangkan begitu pula sebaliknya apabila
hal yang baik dan buruk ini jika dijalankan dengan tidak seimbang maka hasilnya
buruk pula. Oleh karena itu, hidup didunia sudah semestinya dilakukan dengan
baik agar dapat tercipta kehidupan yang harmonis, hal ini dapat dikaitkan dengan
pertunjukan kesenian Mepajar yang dalam penyajiannya terdapat tokoh baik dan
buruk yang dikemas dalam sebuah cerita bertemakan rwa bhineda, kemudian
disatukan dalam sebuah pertunjukan sakral yang dapat memberikan keselamatan
bagi alam dan masyarakatnya. Kesakralan pertunjukan ini terlihat pada penari dan
sarana pertunjukannya, seperti topeng dan gelungan yang disimpan pada sebuah
gedong yang ada di Pura Ratu Ayu serta sudah dilakukan prosesi sakralisasi, selain
itu adanya seperangkat sesajen dalam pertunjukannya.
4.2.3 Struktur Pertunjukan
Istilah struktur merujuk kepada suatu jenis susunan bagian-bagian atau
komponen-komponen yang teratur (Radclive Brown, 1980:19). Struktur atau
susunan dimaksudkan cara-cara bagaimana unsur-unsur dasar dari masing-masing
kesenian telah tersusun hingga terwujud (Djelantik, 1999:21).
Berdasarkan teori struktur di atas susunan bagian-bagian dari unsur-unsur
dasar dari kesenian yang dimaksud adalah bagaimana suatu kesenian ditampilkan
di suatu masyarakat sehingga nantinya dapat berfungsi dan memiliki tujuan di
tengah-tengah masyarakatnya. Unsur-unsur dasar tersebut dapat dilihat dari
kegunaannya di tengah masyarakat baik itu sebagai persembahan ritual, ataupun
hiburan dan untuk dunia pariwisata. Dari struktur pertunjukan ini kita dapat
melihat bagaimana pertunjukan itu ditampilkan secara menyeluruh.
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh mengenai
struktur pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung, pertunjukan

ini

merupakan pertunjukan bersifat

sakral

untuk

persembahan ritual yang selalu berkaitan dengan sesajen serta prosesi ritual dan
sakralisasi. Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung dipentaskan berdasarkan hari-hari yang sudah ditentukan, seperti
rerahinan kajeng kliwon khususnya.
Sebelum pertunjukan ini dimulai, pada pagi harinya salah seorang warga
banjar yang memperoleh giliran untuk ngayah akan membunyikan kulkul yang
terdapat di Pura Ratu Ayu sebagai tanda bahwa akan diadakannya pertunjukan
Mepajar. Kemudian para pemangku Pura Ratu Ayu dan pemangku lainnya
bersama masyarakat banjar tersebut akan memulai mempersiapkan perlengkapan
yang akan digunakan untuk pertunjukan pada sore harinya, seperti sesajen dan
yang lainnya.

Sebelumnya pada pagi hari pemangku Pura Ratu Ayu sudah

menghaturkan sesajen dan menghiyas sesuhunan Ida Ratu Ayu dengan bungabunga yang harum.
Sore harinya sekitar kurang lebih pukul 16.00 Wita, para warga banjar
yang memperoleh giliran dan para penari sudah berkumpul di Pura Ratu Ayu
untuk mempersiapkan alat-alat dan perlengkapan untuk pertunjukan tersebut.
Kemudian para pemangku dan pengayah kembali menghaturkan sesajen dan
menghiyas sesuhunan Ida Ratu Ayu yang kemudian dilanjutkan dengan
melakukan persembahyangan bersama di Pura Ratu Ayu. Para penari Sandar
Cenik, Telek, Sandar Gede, dan penari Barong Ket sudah bersiap-siap
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menggunakan kostumnya dan mereka pun juga ikut melakukan persembahyangan
sebelum menari yang sebelumnya mereka sudah melakukan prosesi meprayascita.
Setelah semua penari melakukan persembahyangan, kemudian dilanjutkan
dengan dikeluarkannya Barong Ket ( Ida Ratu Ayu) dari gedong dan dihaturkan
banten penyamblehan di tengah pura sebelum diiring ke tempat pementasan
(catus pata), setelah itu Barong Ket diiring menuju tempat pementasan dengan
iringan pengasepan, tedung, gamelan, serta nyanyian kidung suci oleh masyarakat
yang mengiringi. Sesampainya di catus pata, Barong Ket dihaturkan banten pejati
dan pengasepan, kemudian Barong Ket menari sebagai simbol penyucian tempat
pementasan agar tidak terjadi gangguan sekala ataupun niskala. Setelah Barong
Ket selesai menari, dilanjutkan dengan munculnya sekelompok penari Sandar
Cenik untuk menari, yang dilanjutkan dengan munculnya penari Telek, kemudian
Sandar Gede, setelah itu Barong Ket kembali menari yang diikuti dengan
pertunjukan ngiyukin Barong Ket yang dilakukan oleh salah satu penari Sandar
Cenik, Sandar Gede dan pertunjukan Sandar Cenik, Telek serta Sandar Gede pun
selesai sedangkan Barong Ket masih berada di catus pata.
Setelah pertunjukan Sandar Cenik, Telek, dan Sandar Gede berakhir,
dilanjutkan dengan munculnya penari Rarung yang kemudian diikuti dengan
penari Rangda. Sebelum menari, para penari terlebih dahulu menggunakan
kostum, dan menghaturkan banten penyamblehan di depan gedong sebelum
menggunakan topeng Rarung ataupun Rangda. Saat pertunjukan Rarung dan
Rangda

terjadilah adegan peperangan

dengan

Barong Ket, disela-sela

pertunjukannya pemangku datang untuk memercikkan tirta kepada seluruh
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penonton dan tempat pementasan agar tidak terjadi kejadian yang tidak
dikehendaki, selain itu beberapa masyarakat sudah mengalami kerauhan,
beberapa orang tersebut berteriak dan menangis histeris ingin menyerang Rangda.
Setelah Rangda diserang, penari Rangda secara langsung mengibaskan
kekudungnya kepada yang menyerangnya, seketika itu mereka yang menyerang
Rangda jatuh terkapar tak sadarkan diri dan Rangda pun kembali di bawa ke pura
untuk disimpan. Beberapa orang yang mengalami kerauhan ini, akhirnya
melakukan atraksi ngunying dihadapan Barong Ket, dan keseluruhan orang yang
kerauhan dan Barong Ket kembali dibawa kepura yang sebelumnya telah
dihaturkan banten penyamblehan di luar pura sebelum Barong Ket dan orang
yang mengalami kerauhan dibawa masuk ke tengah pura. Di tengah pura orang
yang kerauhan melakukan prosesi penyimpenan pada prosesi ini orang yang
kerauhan meminta, arak, berem, tuak, api, tirta, rokok, buah, bunga, darah anak
ayam, segehan dan lain sebagainya. Ini bertujuan agar orang yang kerauhan
tersebut kembali sadar dan roh yang merasuki badan mereka kembali ketempatnya
masing-masing untuk menjalankan tugas agar ketentraman desa dan masyarakat
desa selalu terjaga. Setelah semuanya tersadar para penari, pemangku, pengayah
diberikan banten daun untuk dibawa kerumahnya masing-masing sebagai wujud
rasa terima kasih dan rangkaian pertunjukan kesenian Mepajar pun selesai.
4.2.4 Struktur Tari dan Ragam Gerak
Struktur berarti hubungan antar bagian tari dari keseluruhan dan
memandang tari dari segi bentuk, melalui struktur biasanya menghasilkan
grammar dari gaya tari yang berbeda (Bandem, 1996:8). Dari struktur tari dan
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ragam gerak kita dapat melihat tari apa saja yang ditampilkan serta gerak-gerak
apa saja yang ditampilkan yang menjadikannya sebuah ciri khas dari pertunjukan
tersebut.
Struktur tari pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung, di bagi menjadi beberapa bagian. Adapun bagian-bagian yang
ditampilkan akan dijelaskan sebagai berikut.
4.2.4.1 Barong Ket Ngelembar.
Pada bagian ini diawali dengan pertunjukan tari Barong Ket ( Barong Ket
Ngelembar / Ida Ratu Ayu Napak Kalangan). Dalam penyajiannya penari Barong
Ket pertama-tama menghadap ke selatan dan melakukan gerakan melompatlompat sambil sesekali mengeluarkan bunyi yang dihasilkan dari topengnya yang
digerakkan oleh penari. Kemudian secara perlahan-lahan Barong Ket mulai
berputar membelokkan badannya dan menari menghadap ke utara, gerak-gerak
yang ditampilkan lebih dominan kepada gerakan kaki.

Foto. 1
Barong Ket Ngelembar
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
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Selain itu terdapat pula adanya gerakan topeng yang digerakkan oleh
tangan penari Barong Ket tersebut, serta sesekali Barong Ket menari sambil
mengitari tempat pementasan dengan maksud untuk pengruwatan tempat
pementasan yng berfungsi untuk memberikan keselamatan di tempat pementasan
agar hal-hal yang bersifat negatif tidak ikut masuk ke dalam tempat pementasan
(Hasil wawancara dengan I Made Sudarsana di kediamannya Jalan Karisma
No.5A, Br. Kertayasa, Kedonganan pada tanggal 9 April 2013). Setelah berakhir,
Barong Ket tersebut kembali di tempatkan menghadap keselatan di dekat Catus
Pata yang kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Sandar Cenik. Adapun
ragam gerak tari Barong Ket dijelaskan sebagai berikut.
4.2.4.2 Bagian Papeson Barong Ket.
Milpil

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki agak sedikit berdekatan.

Kipekan

:

gerakan topeng menoleh ke arah kanan atau kiri.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Nyimbar

:

gerakan menurunkan bagian hiasan kepala pada
Barong Ket.

Ngurat daun

:

gerakan mata diawali dengan seledet kanan atau
kiri, tengah, lalu

pandangan menghadap pojok

kanan atau kiri.
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4.2.4.3 Bagian Pangawak Barong Ket.
Dedengkleng

:

gerakan kaki berjingkat.

Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Tanjek

:

gerakan penekanan pada kaki.

Ngurat daun

:

gerakan mata diawali dengan seledet kanan atau
kiri, tengah, lalu

pandangan menghadap pojok

kanan atau kiri.
Gandang arep

:

gerakan kaki berjalan ke depan.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Makesyab

:

pandangan terkejut.

Nyulengek

:

melihat ke atas.

Ngerangrang pajeng

:

gerakan menarikan payung oleh penari Barong Ket
(terlihat gerakan seperti, menjilat dan menggigit
payung tersebut).

Kidang rebut muring

:

gerakan kepala bergeleng-geleng kesamping kanan
dan kiri secara cepat (seperti gerakan binatang
kijang yang direbut lalat)

4.2.4.4 Bagian Pakaad Barong Ket.
Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Nyimbar

:

gerakan menurunkan bagian kepala pada Barong
Ket.
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Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Tanjek

:

gerakan penekanan pada kaki.

Ngurat daun

:

pandangan urat daun (seperti gerakan mata seledet
kanan

atau

kiri,

tengah

dilanjutkan

dengan

pandangan mengarah ke arah pojok kanan atau kiri).
Gandang arep

:

gerakan kaki berjalan ke depan.

Milpil

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki berdekatan dan langsung mengitari tempat
pementasan.

4.2.4.5 Bagian Papeson Sandar Cenik

Foto. 2
Bagian Papeson Sandar Cenik
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Penari Sandar Cenik keluar dengan posisi satu barisan lurus dengan
melakukan gerakan seperti dibawah ini.
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Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Tapak sirang pada

:

kedua telapak kaki kanan dan kiri sama serong.

Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai (langse) sebagai
gerakan awal pembuka tarian.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Nyeregseg

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang bergeser dengan
cepat ke arah samping kanan dan kiri.

Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Ngeliput

:

gerakan kipas yang diputar secara cepat yang
geraknya bersumber pada pergelangan tangan.

Ngumbang silur balangan

: gerakan kaki berjalan dengan cepat dan berbelakbelok dan saling berhadapan yang dirangkai dengan
gerakan nabdab goncer gelungan.
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4.2.4.6 Bagian Pangawak Sandar Cenik

Foto. 3
Bagian Pangawak Sandar Cenik
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Pada bagian ini penari melakukan gerak-gerak yang luwes, adapun gerak
gerak yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.
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Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Ngutek

:

gerakan tangan dan kaki yang digerakkan secara
bersaman ke samping kiri atau kanan dengan posisi
kipas ngepel.

Nyeregseg

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang bergeser dengan
cepat ke arah samping kanan dan kiri.

Ngeliput

:

Ngumbang silur balangan

: gerakan kaki berjalan dengan cepat dan berbelak-

gerakan kipas yang diputar secara cepat.

belok dan saling berhadapan yang dirangkai dengan
gerakan nabdab goncer gelungan.
Luk nerudut

:

gerakan haluan tangan yang seiring digerakkan ke
atas dan ke bawah.

Nyalud

:

gerakan haluan tangan yang diputar ke arah dalam
dan keluar.

Tanjek ngandang

:

gerakan dengan posisi agem kanan dengan posisi
tangan kiri lurus ke samping, jari tangan lurus ke
atas, tangan kanan sirang susu posisi kipas ngiluk.

Di sela-sela bagian pangawak ini penari Telek pun sudah bersiap-siap
untuk mulai menari, kemudian para penari Sandar Cenik mulai masuk pada
bagian panangkilan.
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4.2.4.7 Bagian Panangkilan Sandar Cenik

Foto. 4
Bagian Panangkilan Sandar Cenik
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
Pada bagian ini penari Sandar Cenik mulai menari menghadap penari
Telek, adapun gerak-gerak yang ditampilkan dalah sebagai berikut.
Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Ngutek

:

gerakan tangan dan kaki yang digerakkan secara
bersamaan ke samping kiri atau kanan dengan posisi
kipas ngepel.

Ngeliput

:

gerakan kipas yang diputar secara cepat.

Nyeregseg

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang bergeser dengan
cepat ke arah samping kanan dan kiri.
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Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Jongkok kadean

:

posisi duduk pada penari yang dimana kaki kiri
menumpu berat badan sedangkan kaki kanan
ditekuk.

Ngelier

:

gerakan bola mata yang dilakukan bersamaan
dengan gerakan kepala ke arah samping kiri atau
samping kanan.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Ngeliput

:

gerakan kipas yang diputar secara cepat.

Ngenjet

:

gerakan badan naik turun yang dilakukan bersamaan
dengan gerakan tangan ke samping kanan dan kiri.

Luk nerudut

:

gerakan haluan tangan yang seiring digerakkan ke
atas dan ke bawah.
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Ngutek

:

gerakan tangan dan kaki yang digerakkan secara
bersamaan ke samping kiri atau kanan.

Tanjek ngandang

:

gerakan dengan posisi agem kanan dengan posisi
tangan kiri lurus kesamping, jari luru keatas dan
tangan kanan sirang susu posisi ngiluk kipas.

4.2.4. 8 Bagian Papeson Telek

Foto. 5
Bagian Papeson Telek menari dengan gerakan Nabdab Pajeng
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Penari melakukan gerakan seperti pada tari Condong Legong Kraton
Lasem, seperti di bawah ini.
Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Ngucek langse

:

gerakan kedua tangan yang diluruskan kedepan dan
digerakkan ke samping kanan dan kiri secara cepat.
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Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai (langse) untuk
mengawali sebuah tarian.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Ngelo

:

gerakan

badan

yang

meliuk-liuk

digerakkan

kesamping kanan dan kiri.
Ngenjet

:

gerakan badan naik turun yang dilakukan bersamaan
dengan gerakan tangan ke samping kanan dan kiri.

Ngutek

:

gerakan tangan dan kaki yang digerakkan secara
bersaman ke samping kiri atau kanan.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Nyeregseg mlingser

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang bergeser dengan
cepat ke arah samping kanan dan kiri yang
didahului dengan gerakan berputar terlebih dahulu.
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Ngepik

:

gerakan

pergelangan

tangan

kanan

dan

kiri

berbelak-belok.
Ngumbang ombak segara :

gerakan kaki berjalan ke depan dan ke belakang.

Nabdab pajeng

:

gerakan tangan memegang payung.

Ngentung pajeng

:

gerakan tangan membuang payung.

Nyalud

:

gerakan haluan tangan yang diputar ke arah dalam
dan keluar.

Tanjek ngandang

:

gerakan dengan posisi agem kanan dengan posisi
tangan kiri lurus kesamping, jari tanan lurus ke atas
dan tangan kanan sirang susu. Kemudian penari
Telek mengambil kipas yang diselipkan di dalam
pakaiannya (pinggangnya).

4.2.4.9 Bagian Pangecet Sandar Cenik dan Telek

Foto. 6
Bagian Pangecet Telek dan Sandar Cenik menari bersama-sama
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
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Pada bagian ini penari Sandar Cenik dan Telek menari bersama-sama dan
melakukan gerakan yang sama, seperti gerakan di bawah ini.
Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Ngeliput

:

gerakan pergelangan tangan sambil memegang
kipas yang diputarkan secara cepat.

Nyalud

:

gerakan haluan tangan yang diputar ke arah dalam
dan keluar.

Tanjek ngandang

:

gerakan dengan posisi agem kanan dengan posisi
tangan kiri lurus kesamping, jari tangan lurus ke
atas dan tangan kanan sirang susu posisi ngiluk
kipas.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Angsel dawa

:

gerakan kaki kiri dan kanan yang diangkat secara
bergantian sebagai tanda perubahan dari satu frase
gerak ke frase gerak berikutnya.

Ngeseh

:

gerakan bahu yang diputar dengan cepat.

Luk nerudut

:

gerakan haluan tangan yang seiring digerakkan ke
atas dan ke bawah.
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4.2.4.10 Bagian Pangetog Sandar Cenik dan Telek

Foto. 7
Bagian Pangetong Sandar Cenik dan Telek
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Penari melakukan gerakan sederhana dan diulang-

ulang hingga selesai,

seperti gerakan seperti di bawah ini.
Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Nyeregseg

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang bergeser dengan
cepat ke arah samping kanan dan kiri.

Ngeliput

:

gerakan pergelangan tangan sambil memegang
kipas yang diputarkan secara cepat.

Ngutek

:

gerakan tangan dan kaki yang digerakkan atau
dihentakkan secara bersamaan, ke samping kiri atau
kanan dengan posisi kipas ngepel.
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Nabdab goncer gelungan : gerakan tangan meraba hiasan rumbai yang terdapat
pada gelungan.
Pada bagian Pangetog ini Sandar Cenik dan Telek sedang menari, pada
saat itu pula penari Sandar Gede sudah bersiap-siap untuk mulai menari dan
membentuk satu barisan lurus
4.2.4.11 Bagian Papeson Sandar Gede

Foto. 8
Bagian Papeson Sandar Gede menari bersama-sama
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Semua penari

Sandar Gede menari bersama-sama dengan melakukan

gerakan seperti dibawah ini, kecuali untuk penari Ngosong Basang dan Sobrat
mereka langsung melakukan gerakan Nayog Ngosong Basang dan gerakan
Dedengkleng Sobrat.
Tapak sirang pada

:

kedua telapak kaki kanan dan kiri sama serong.

Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai (langse) sebagai awal
dari pembuka tarian.
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Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Nabdab Gelungan

:

gerakan tangan menyentuh gelungan sambil nabdab
goncer gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog prabu

:

gerakan kaki berjalan sambil memegang gelungan.

Nyregseg

:

gerakan kaki berjingkat sambil sesekali menendang
ke arah kanan atau kiri

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Setelah semua penari melakukan gerakan papeson di atas, semua penari
duduk bersila sambil menunggu struktur gerakan berikutnya. Pertunjukan Sandar
Gede diawali dengan pertunjukan penari Ngosong Basang
4.2.4.12 Bagian Topeng Ngosong Basang
Penari melakukan gerakan berjalan seperti orang yang berjalan dengan
tertatih-tatih sambil mengibaskan rambutnya dengan tangan, hingga sampai pada
bagian pertengahan, penari Ngosong Basang kemudian melakukan gerakan
Ngocok Basang (mengocok perut) seperti sedang mengalami sakit perut,
kemudian ia berlari sambil mengocok perutnya ke tempat Sandar Cenik, hingga
pada akhirnya ia terjatuh karena ia dibuat geli oleh para penari Sandar Cenik dan
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akhirnya dapat bangkit kembali. Setelah itu penari melakukan gerakan
membersihkan kotoran hidung (ingus). Adapun gerak-gerak yang ditampilkan
adalah sebagai berikut.
Ngayung

:

gerakan kaki kanan dan kiri yang diayunkan.

Nyelimput

:

gerakan kaki ngayung arep.

Nyerendeng

:

gerakan kaki bergerak secara cepat ke kanan atau ke
kiri dengan posisi kedua tangan diagonal.

Ngocok basang

:

gerakan mengocok perut saambil berputar dan
berlari dan berlompat-lompat.

Foto. 9
Penari Ngosong Basang menari dengan gerakan Ngocok Basang
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kanan atau kekiri.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.
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Setelah penari Ngosong Basang melakukan gerakan membersihkan
ingusnya, penari Sobrat pun sudah mulai untuk menari bersama penari Ngosong
Basang.
4.2.4.13 Bagian Topeng Sobrat
Penari Topeng Sobrat keluar sebagian besar dengan gerakan berjalan
dengan melompat-lompat serta posisi kedua tangan sirang mata dan jari-jarinya
terbuka digetarkan dengan keras. Sesekali penari menoleh ke penari Sandar Gede
lainnya dan kembali berjalan sambil melompat-lompat menuju ke tempat penari
Sandar Cenik dan terlebih dahulu menghampiri penari Topeng Ngosong Basang.
Pada bagian ini penari Sobrat dan Topeng Ngosong Basang saling berjabat tangan
dan Topeng Sobrat memerintahkan Topeng Ngosong Basang agar kembali ke
tempatnya. Seketika itu penari Topeng Ngosong Basang pergi meninggalkan
Sobrat dengan gerakan berjalan tertatih-tatih. Penari Sobrat menari diantara
penari Sandar Cenik seolah-olah ia seperti ingin ikut bermain dengan penari
Sandar Cenik, dan setelah itu penari

Topeng Sobrat kembali ketempatnya.

Adapun gerak-gerak yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
Dedengkleng

:

gerakan kaki berjingkat-jingkat sambil sesekali
melakukan gerakan berputar.

Gegirah

:

gerakan jari yang bergetar dengan keras.

Nepuk dada

:

gerakan tangan sambil memegang dada.
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Foto. 10
Penari Sobrat menari
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kanan atau ke kiri.

Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

Nabdab bandrangan

:

gerakan tangan memegang tombak yang pada
batang tombak terdapat hiasan bulu-bulu kuda.

Ngentung bandrangan

:

gerakan melepaskan tombak.
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Setelah penari Topeng Sobrat selesai menari kemudian dilanjutkan dengan
pertunjukan tari Topeng Omang. Adapun gerak-gerak yang ditampilkan dalam
pertunjukannya adalah sebagai berikut.
4.2.4.14 Bagian Topeng Omang.
Pertunjukan tari Topeng Omang hanya melakukan gerak-gerak abstrak.
Adapun gerak-gerak yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
Mungkah lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai pembuka sebuah tarian.

Nabdab goncer gelungan

:

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan sambil memegang dada.

Nayog

:

gerakan kaki berjalan, dengan salah satu tangan
berada di pinggang

Nabdab gelungan

:

gerakan tangan menyentuh gelungan.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.
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Foto. 11
Penari Omang saat posisi Agem Kiri
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan.

Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.

Nabdab bandrangan

:

gerakan tangan memegang tombak yang pada
batang tombak terdapat hiasan bulu-bulu kuda.

Ngentung bandrangan

:

gerakan melepaskan tombak.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.
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4.2.4.15 Bagian Tari Jauk Keras.
Setelah pertunjukan Topeng Omang selesai menari, kemudian dilanjutkan
dengan pertunjukan tari Jauk Keras, penari Jauk Keras hanya melakukan gerakan
yang abstrak. Adapun gerakan yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
Gandang arep

:

gerakan kaki berjalan ke depan.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Gegirah

:

gerakan jari tangan yang bergetar dengan keras.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan dengan cepat.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan sambil memegang dada.
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Foto. 12
Penari Jauk Keras menari dengan gerakan Gegirah
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kanan atau ke kiri.

Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

Nabdab bandrangan

:

gerakan tangan memegang tombak yang pada
batang tombak terdapat hiasan bulu-bulu kuda.

Ngentung bandrangan

:

gerakan melepaskan tombak.
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Nyeregseg mider

:

gerakan kaki berjingkat-jingkat, sambil sesekali
kaki kanan dan kiri saling bergantian menendang
dan dilanjutkan dengan gerakan berputar.

Setelah pertunjukan tari Jauk Keras selesai, kemudian dilanjutkan dengan
pertunjukan penari Topeng Penengkleng, Topeng Pemanah, Topeng Penyaup, dan
Telek Lingsir. Pada bagian pertunjukan ini, sudah mulai dengan penonjolan
sebuah cerita yang dibawakan. Adapun cerita yang dibawakan adalah sebagai
berikut.
Di ceritakan Topeng Penengkleng melihat-lihat keadaan taman yang indah
namun ia tidak dapat melihat apa-apa dan ia berjalan-jalan sambil sesekali
mengangkat kakinya. Setelah itu ia sangat ingin memburu salah satu bidadari
tersebut, namun hal tersebut tidak berhasil karena anak panahnya tidak dapat
mengenai sasaran. Kemudian Topeng Pemanah datang dari kejauhan sambil
melihat-lihat taman dan dilihatnya Sandar Cenik dan Telek sedang berada di
taman. Lalu ia mengikuti Topeng Penengkleng dan menyuruhnya pergi dari
tempat tersebut karena ia tidak dapat melihat apa-apa masih saja berjalan sambil
mengangkat kaki. Namun, Topeng Penengkleng tidak menghiraukan teguran
tersebut dan ia tetap kukuh ingin memburu salah satu penari Sandar Cenik.
Kemudian terjadi perkelahian antara Topeng Penengkleng dan Topeng Pemanah,
yang pada akhirnya Topeng Penengkleng pun mau mengalah.
Sambil melihat-lihat taman tersebut, Topeng Penyaup muncul dari
kejauhan sambil melihat situasi taman dan menanyakan tentang apa yang akan
yang dilakukan oleh saudaranya Topeng Pemanah. Topeng Pemanah

lalu
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mengeluarkan anak panah, dilepaskan anak panahnya kearah utara, timur, selatan,
dan barat namun tidak berhasil. Hingga yang terakhir kalinya anak panahnya pun
dapat mengenai sasaran dan salah satu dari Sandar Cenik terbunuh lalu
dipenggalnya kepala Sandar Cenik oleh Topeng Pemanah.
Setelah mendapatkan penggalan kepala Sandar Cenik, akhirnya ini pun
menjadi perebutan antara Topeng Penyaup dan Pemanah. Topeng Penyaup tidak
mendapatkan apa karena Topeng Pemanah sudah berhasil masuk ke dalam gua
dan dihalangi oleh Ngosong Basang dan Sobrat. Kemudian Topeng Penyaup
kembali melihat-lihat taman, yang keadaannya sudah rusak dan sudah tidak ada
siapa-siapa lagi di tempat tersebut. Lalu Topeng Penyaup melaporkan bahwa
taman sudah rusak kepada Telek Lingsir.
Telek Lingsir pun keluar dan melihat-lihat taman yang rusak dan segera
melakukan permintaan maaf dan berdamai dengan Sandar Cenik. Dari uraian
singkat cerita di atas, kemudian dijelaskan ragam gerak tarinya sebagai berikut.
4.2.4.16 Bagian Topeng Penengkleng.
Mungkah lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai pembuka tarian.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.
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Nabdab goncer gelungan

:

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog

:

gerakan kaki berjalan, dengan salah satu tangan
berada di pinggang

Foto. 13
Penari Penengkleng saat gerakan Nayog
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Nabdab gelungan

:

gerakan tangan menyentuh gelungan.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan.
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Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.

Nabdab bandrangan

:

gerakan tangan memegang tombak yang pada
batang tombak terdapat hiasan bulu-bulu kuda.

Ngentung bandrangan

:

gerakan melepaskan tombak.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

Nengkleng ngeraja singa :

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki di angkat
ditekukkan, sambil melakukan gerakan tangan di
putar ke dalam yang akhirnya tangan kiri sirang
susu dan tangan kanan di arahkan menunjuk ke atas.

4.2.4. 17 Pasiat Topeng Penengkleng dan Sandar Cenik.
Pada bagian ini terdapat adegan penari Topeng Penengkleng dan Sandar
Cenik seperti sedang bertarung, adapun gerak-gerak yang di tampilkan adalah
sebagai berikut.
4.2.4.17.1 Sandar Cenik.
Nyagjagin

:

gerakan penari berjalan menghampiri lawannya
dengan posisi kedua tangan sirang susu dan tangan
kanan memegang kipas ngepel.
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Makelid

:

gerakan penari menghindar dari serangan lawan,
dengan cara badan di putar sampai membelakangi
lawan posisi kedua tangan sirang susu dan tangan
kanan memegang kipas ngepel.

4.2.4.17.2 Topeng Penengkleng.
Nuding

: Gerakan jari tangan menunjuk-nunjuk.

Memanah : gerakan penari yang ingin menyerang penari Sandar Cenik dengan
cara memanah dengan posisi tangan kiri lurus ke depan dan tangan
kanan sirang susu serta kedua jari tangan nyempurit ( ibu jari
melekat pada jari tengah).
Di sela- sela bagian Pasiat ini, Topeng Pemanah sudah bersiap-siap untuk
mulai menari.
4.2.4.18 Topeng Pemanah.
Penari memulai tarian dengan posisi duduk seperti jengkeng, dan
melakukan gerakan sebagai berikut.
Mungkah Lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai pembuka tarian.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.
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Nabdab goncer gelungan :

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog demang

:

gerakan kaki berjalan, dengan salah satu tangan
berada di pinggang

Nabdab gelungan

:

gerakan tangan menyentuh gelungan.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhan.

Foto. 14
Penari Pemanah melakukan gerakan Memanah
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan.

Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.
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4.2.4.19 Pasiat Topeng Pemanah dan Topeng Penengkleng.
Di tengah-tengah tarian Topeng Pemanah dan Penengkleng, terdapat pula
adegan perkelahian antara penari Topeng Pemanah dan Penengkleng, karena
Topeng Penengkleng tidak menghiraukan teguran dari

Topeng Pemanah.

Kemudian dilanjutkan dengan adegan perkelahian dengan penari Sandar Cenik.
Adapun gerak-gerak yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
4.2.4.19.1 Topeng Penengkleng.
Nuding

:

Gerakan jari tangan menunjuk-nunjuk.

Makelid

:

gerakan penari menghindar dari serangan lawan,
dengan cara badan di putar sampai membelakangi
lawan, posisi tangan kiri nepuk dada dan tangan
kanan nabdad gelung.

4.2.4.19.2 Topeng Pemanah.
Nuding

:

gerakan jari tangan menunjuk-nunjuk.

Makelid

:

gerakan penari menghindar dari serangan lawan,
dengan cara badan di putar sampai membelakangi
lawan, posisi tangan kiri nepuk dada dan tangan
kanan nabdad gelung.

Nongsog

:

gerakan tangan mendorong tangan penari lawannya.

Setelah adegan perkelahian Topeng Pemanah dan Penengkleng terjadi,
peran Topeng Penengkleng sudah selesai menari dan ia dianggap kalah
(mengalah) kepada tokoh Topeng Pemanah. Selanjutnya, adanya adegan
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perkelahian antara Topeng Pemanah dan Sandar Cenik. Adapun geraknya adalah
sebagai berikut.
4.2.4.19.3 Sandar Cenik.
Nyagjagin

:

gerakan penari berjalan menghampiri lawannya
dengan posisi kedua tangan sirang susu dan tangan
kanan memegang kipas ngepel.

Makelid

:

gerakan penari menghindar dari serangan lawan,
dengan cara badan di putar sampai membelakangi
lawan posisi kedua tangan sirang susu dan tangan
kanan memegang kipas ngepel.

Setelah gerakan diatas dilakukan berulang-ulang kali, salah satu penari
Sandar Cenik terkena panah dan lehernya di penggal oleh Topeng Pemanah,
kemudian ia di hidupkan kembali oleh Telek dan semua penari Sandar Cenik
membantunya untuk bangkit kembali.
4.2.4.19.4 Topeng Pemanah
Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
atau mencari sesuatu.

Nuding

:

gerakan jari tangan menunjuk-nunjuk.

Ngeteb

:

gerakan kaki menginjak-injak.

Memanah

:

gerakan penari yang ingin menyerang penari Sandar
Cenik dengan cara memanah dengan posisi tangan
kiri lurus ke depan dan tangan kanan sirang susu
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serta kedua jari tangan nyempurit ( ibu jari melekat
pada jari tengah).

Foto. 15
Penari Penyaup melihat penari Pemanah yang
sedang mempersiapkan busur panah
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Di tengah bagian Pasiat ini, penari Topeng Penyaup sudah mulai menari,
dan ia melihat-lihat apa yang di lakukan oleh saudaranya di luar sana, karena ia
tidak berhasil untuk memanah para Sandar Cenik. Adapun gerak-gerak yang
ditampilkan adalah sebagai berikut.
4.2.4.20 Topeng Penyaup.
Penari memulai tarian dengan posisi duduk seperti jongkok kadean, dan
melakukan gerakan sebagai berikut.
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Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Mungkah lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai pembuka tarian.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Nabdab goncer gelungan :

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan sambil memegang dada.

Nayog demang

:

gerakan kaki berjalan, dengan salah satu tangan
berada di pinggang

Nyelimput

:

Nabdab gelungan

: gerakan tangan menyentuh gelungan.

Ulap-ulap

:

gerakan ujung telapak kaki diseret.

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu dari kejauhn

Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan.

Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
mata menoleh ke bawah.

Nyepjep

:

gerakan jari seperti memberi isyarat memanggil.

Ngewejang

:

gerakan jari seperti berkata.

Pada bagian ini, antara penari Penyaup dan Topeng Pemanah terdapat
adanya dialog atau percakapan dengan menggunakan gerak-gerak maknawi.
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Gerak-gerak maknawi ini mengisyaratkan bahwa penari Penyaup menanyakan
apa yang akan dilakukan oleh Topeng Pemanah terhadap Sandar Cenik. Topeng
Pemanah juga menjawab dengan gerak maknawi, bahwa ia akan memanah salah
satu Sandar Cenik dan akan memenggal kepalanya.

Foto. 16
Adegan penari Pemanah akan memotong kepala Sandar Cenik
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Setelah salah satu Sandar Cenik dapat di panah, penari Topeng Pemanah
melakukan gerakan seperti di bawah ini, dan penari Penyaup hanya melihat-lihat
dari kejauhan dengan gerakan ulap-ulap.
Nabdab gelung

:

gerakan tangan memegang gelungan. (memegang
gelungan Sandar Cenik. Gerakan ini digunakan
sebagai pernyataan bahwa, penari Memanah sudah
berhasil mengalahkan dan akan memenggal kepala
Sandar Cenik).

Ngetep punggel

:

gerakan tangan seperti memotong kepala.
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Setelah penari Topeng Pemanah dapat memenggal kepala Sandar Cenik,
pada bagian ini terjadi perebutan potongan kepala Sandar Cenik antara Topeng
Pemanah dan Topeng Penyaup. Potongan kepala tersebut akhirnya berhasil
dilarikan oleh Topeng Pemanah dengan masuk ke dalam sebuah gua. Topeng
Penyaup berusaha untuk ikut masuk ke dalam gua, namun tidak berhasil karena
dihalangi oleh Sobrat dan Ngosong Basang. Kemudian Topeng Penyaup melihatlihat keadaan taman yang rusak dan berantakan, dan di laporkan kepada rajanya
yaitu Telek Lingsir. Pada bagian ini penari Topeng Penyaup melakukan gerakan
nengkleng ngiyuk dan kembali ketempatnya dilanjutkan dengan keluarnya penari
Telek Lingsir.
4.2.4.21 Topeng Telek Lingsir.
Penari mengawali tariannya dengan duduk seperti jengkeng, melakukan
gerakan seperti berikut.
Mungkah Lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai awal pembuka sebuah tarian.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Nabdab goncer gelungan

:

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog Telek Lingsir

:

gerakan kaki berjalan dengan posisi kaki tapak
sirang pada dan digerakkan secara perlahan-lahan.
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Kipekan

:

gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan.

Foto. 17
Penari Telek Lingsir melakukan gerakan Nayog
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Cegut

:

gerakan menarik dagu yang diikuti oleh gerakan
kepala menoleh ke bawah.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

Ketika penari Telek Lingsir melakukan gerakan nengkleng ngiyuk, seluruh
penari Sandar Gede menunduk dan berdiri kembali sambil mengucapkan kata
Iyuuk…!!!.
Ngiyuk Kober : gerakan tangan memegang kober (tombak yang berisi bendera).
Ketika Telek Lingsir melakukan gerakan Ngiyuk Kober, gerakan ini diikuti
pula oleh Sandar Cenik dengan saling bergiliran melakukannya dengan Telek
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Lingsir dan selain itu diikuti pula oleh penari Sobrat dan Ngosong Basang sambil
bersama-sama mengucapkan kata Iyuuk…!!!, sebagai arti perdamaian.
Setelah pertunjukan Sandar Cenik dan Sandar Gede selesai, kemudian
dilanjutkan kembali dengan pertunjukan tari Barong Ket. Nmun, penari Sandar
Gede dan Sandar Cenik tetap duduk ditempatnya masing-masing dalam area
tempat pementasan.
4.2.4.22 Bagian Barong Ket II.

Foto. 18
Tari Barong Ket dengan gerakan Nyimbar
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Pada bagian ini Barong Ket kembali menari dalam tiga babak, sebagai
pengenalan bahwa ia adalah raja hutan yang menjaga hutan beserta taman
tersebut. Penyajiannya terdiri dari Papeson, Pangawak, dan Pakaad. Di bagian
Pakaad terdapat adegan ngiyukin Barong Ket oleh salah satu penari Sandar Cenik
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dan Sandar Gede yang memberikan arti bahwa mereka sedang bermain-main
bersama Barong Ket (raja hutan).
Pertama-tama Barong Ket menari menghadap keselatan dan melakukan
gerakan melompat-lompat sambil sesekali mengeluarkan bunyi yang dihasilkan
oleh topengnya yang digerakkan oleh penari. Kemudian secara perlahan-lahan
Barong mulai berputar membelokkan badannya dan menari menghadap ke utara,
gerak-gerak yang ditampilkan lebih dominan kepada gerakan kaki, seperti
dibawah ini.
4.2.4.23 Bagian Papeson Barong Ket.
Milpil

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki agak sedikit berdekatan.

Kipekan

:

gerakan topeng menoleh ke arah kanan atau kiri.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Nyimbar

:

gerakan menurunkan bagian kepala pada Barong
Ket.

Ngurat daun

:

gerakan mata seledet kanan atau kiri, kemudian
hadap tengah, dilanjutkan dengan pandangan hadap
pojok kanan atau kiri.
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4.2.4.24 Bagian Pangawak Barong Ket.
Dedengkleng

:

gerakan kaki berjingkat.

Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Tanjek

:

gerakan penekanan pada kaki.

Ngurat Daun

:

gerakan mata seledet kanan atau kiri, kemudian
hadap tengah, dilanjutkan dengan pandangan hadap
pojok kanan atau kiri.

Gandang arep

:

gerakan kaki berjalan ke depan.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Makesyab

:

pandangan terkejut.

Nyulengek

:

melihat ke atas.

Ngerangrang pajeng

:

gerakan menarikan payung oleh penari Barong Ket
(terlihat gerakan seperti, menjilat dan menggigit
paying tersebut).

Kidang rebut muring

:

gerakan kepala bergeleng-geleng.

4.2.4.25 Bagian Pakaad Barong Ket.
Malpal

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki terbuka.

Nyimbar

:

gerakan menurunkan bagian hiasan kepala pada
Barong Ket.

Nyeregseg

:

gerakan kedua kaki bergeser secara cepat.

Tanjek

:

gerakan penekanan pada kaki.
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Ngurat Daun

:

gerakan mata seledet kanan atau kiri, kemudian
hadap tengah, dilanjutkan dengan pandangan hadap
pojok kanan atau kiri.

Gandang arep

:

gerakan kaki berjalan ke depan.

Milpil

:

gerakan kaki berjalan cepat, dengan posisi kedua
kaki berdekatan dan langsung mengitari tempat
pementasan sembari menghampiri salah satu penari
Sandar Gede dan setelah itu menghampiri penari
Sandar Cenik.

4.2.4.26 Bagian Ngiyukin Barong Ket.
Bagian ini merupakan bagian salah satu penari dari Sandar Cenik dan
Sandar Gede Ngiyukin Barong Ket sebagai simbol mereka sedang bermain-main
dengan Barong Ket dengan cara memegang bulu Barong Ket sambil mengcapakan
kata Iyuukk......!!!.
4.2.4.26.1 Topeng Pemanah Ngiyuk Barong Ket.
Penari memulai tarian dengan posisi duduk seperti jongkok kadean, dan
melakukan gerakan sebagai berikut.
Mungkah lawang

:

gerakan kedua tangan membuka tirai (langse)
sebagai awal pembuka sebuah tarian.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.
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Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Nabdab goncer gelungan :

gerakan tangan menyentuh hiasan rumbai yang
terdapat pada gelungan.

Foto. 19
Penari Pemanah Ngiyukin Barong Ket
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog demang

:

gerakan kaki berjalan, dengan salah satu tangan
berada di pinggang

Ngiyuk Barong Ket

:

penari menarik-narik bulu Barong Ket dengan
tangannya kearah badan Barong Ket sambil
mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

4.2.4.26.2 Sandar Cenik Ngiyuk Barong Ket.
Melakukan gerakan membuka kipas secara pelan-pelan dengan posisi
duduk jongkok kadean, membuka kipas pelan-pelan dan melakukan gerakan
seperti di bawah ini.
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Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai sebagai pembuka
untuk mengawali sebuah tarian sambil berdiri secara
pelan-pelan dengan posisi kipas ngepel.

Tapak sirang pada

:

kedua telapak kaki kanan dan kiri sama serong.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Foto. 20
Penari Sandar Cenik Ngiyukin Barong Ket
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Malpal

:

gerakan kaki berjalan dengan cepat

Ngeliput

:

gerakan pergelangan tangan sambil memegang
kipas yang diputarkan secara cepat
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Ngiyuk Barong Ket

:

penari

menggosok-gosokkan

tangannya

kearah

badan Barong Ket sambil mengucapkan kata
Iyuuk…!!! Dan mengajak Barong Ket kembali ke
tempatnya yaitu di dekat catus pata.
Setelah bagian ngiyukin Barong Ket selesai, pertunjukan Sandar Gede dan
Sandar Cenik telah selesai dan dilanjutkan dengan bagian Pakaad.
4.2.4.27 Pakaad Sandar Gede dan Sandar Cenik.
Merupakan bagian terakhir dari pertunjukan Sandar Cenik dan Sandar
Gede yang masing- masing melakukan gerakan yang sama seperti pada bagian
papeson.
4.2.4.27.1 Pakaad Sandar Cenik
Melakukan gerakan membuka kipas secara pelan-pelan dengan posisi
duduk jongkok kadean, membuka kipas pelan-pelan dan melakukan gerakan
seperti di bawah ini.
Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai (langse) untuk
mengawali sebuah tarian sambil berdiri secara
pelan-pelan.

Tapak sirang pada

:

kedua telapak kaki kanan dan kiri sama serong.

Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang
lain.

Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.
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Foto. 21
Bagian Pakaad Sandar Cenik
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Malpal

:

gerakan kaki berjalan dengan cepat

Ngeliput

:

gerakan kipas yang diputar secara cepat.

4.2.4.27.2 Pakaad Sandar Gede
Penari Sandar Gede memulai tarian dengan gerakan seperti dibawah ini.
terkecuali untuk penari Ngosong Basang dan Sobrat mereka langsung melakukan
gerakan Nayog Ngosong Basang dan gerakan Dedengkleng Sobrat.
Agem

:

sikap pokok dari suatu gerak yang tidak berubahubah dari satu sikap pokok ke sikap pokok yang lain

Tapak sirang pada

:

kedua telapak kaki kanan dan kiri sama serong.

Mungkah lawang

:

gerakan tangan membuka tirai (langse) sebagai
pembuka sebuah tarian.

91

Foto. 22
Bagian Pakaad Sandar Gede
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Seledet

:

gerakan bola mata ke arah samping kanan atau ke
samping kiri.

Nabdab gelungan

:

gerakan tangan menyentuh gelungan sambil nabdab
goncer gelungan.

Nepuk dada

:

gerakan tangan memegang dada.

Nayog prabu

:

gerakan kaki berjalan sambil memegang gelungan.

Nyregseg

:

gerakan kaki berjingkat sambil sesekali menendang
ke arah kanan atau kiri.

Ulap-ulap

:

gerakan tangan melambai-lambai seperti melihat
sesuatu.

Nengkleng ngiyuk

:

gerakan kaki yang salah satu kaki menjadi tumpuan
berat badan dan salah satu kaki diangkat ke atas
sambil mengucapkan kata Iyuuk…!!!.

Setelah bagian pakaad semua penari kembali ke pura, kecuali penari
Barong Ket dan Barong Ket masih berada di tempat pementasan, kemudian
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pertunjukan dilanjutkan dengan pertunjukan tari Rarung, Rangda, hingga pada
prosesi Ngunying.
4.2.4.28 Bagian Papeson Rarung.
Posisi awal penari Rarung berdiri menghadap ke arah utara dengan tapel
yang masih ditutup dengan kekudungnya, dan kedua tangan disatukan didepan
dada penari. Kemudian dengan perlahan-lahan tutup kekudung tersebut dibukanya
sambil bergerak berputar menghadap ke selatan untuk mulai menari. Dalam
penyajian geraknya, penari sering melakukan gerakan improvisasi sesuai dengan
keahlian penari tersebut. Adapun gerak-gerak yang lebih sering dilakukan adalah
gerakan mengibaskan kekudungnya, gerakan berlompat-lompat, berputar, berlari
dengan sedikit berjinjit, berjalan ngotes (berjalan jinjit sambil mengayunkan ke
dua tangan), serta sesekali dalam penyajiannya menggunakan ucapan-ucapan
menggunakan bahasa kawi yang menceritakan dirinya mempunyai kekuatan
sangat dahsyat yang tidak ada satupun dapat menandinginya, serta menceritakan
dirinya mendapat tugas dari Dewi Durga untuk melakukan tapa brata yoga
semadhi untuk mencari darah anak kecil yang nantinya akan digunakan untuk
membersihkan diri di kala bulan purnama.
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Foto. 23
Penari Rarung sedang menari
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Kemudian Rarung melakukan tapa brata yoga semadhi, dengan duduk
bersimpuh menghadap ke utara, dengan kedua tangan dicakupkan dan topengnya
ditutup dengan kekudungnya. Ketika Rarung sedang melakukan tapa brata yoga
semadhi, kemudian hal ini diketahui oleh Barong Ket, dimana Barong Ket disini
berperan sebagai Banaspati Raja, kemudian Barong Ket mengganggu tapa brata
yoga semadhi yang dilakukan oleh Rarung sehingga terjadi perkelahian.
4.2.4.29 Bagian Pasiat Rarung dan Barong Ket
Pada bagian ini terjadi pertarungan antara Rarung dengan Barong Ket,
dimulai dengan diganggunya Rarung ketika mengadakan tapa brata yoga
semadhi. Barong Ket berlari mendekati Rarung, sambil menggosokkan badannya
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di badan Rarung dan sesekali menghentakkan topeng Barong Ket disamping
telinga Rarung sehingga tapa brata yoga semadhi yang dilakukannya gagal.
Seketika itu Rarung langsung terbangun dan melakukan gerakan nuding ke arah
Barong Ket, kemudian Barong Ket menghentakkan topengnya sambil berlari kecil
menuju ke arah Rarung, kemudian Rarung memegang hiasan yang ada di dekat
topeng Barong Ket tersebut dan ia menarik-narik sambil berputar mengibaskan
kekudungnya kearah topeng Barong Ket tersebut. Barong Ket pun melilitkan
tubuhnya ke Rarung sehingga ia tidak dapat bergerak dan terjatuh, Rarung pun
mengalami kekalahan dan mengancam akan memberitahukan ini kepada Dewi
Durga.

Foto. 24
Adegan Barong Ket (Banaspati Raja) mengganggu tapa Ni Rarung
(Dokumen: Laksamana, 2013)
4.2.4.30 Bagian Rangda I.
Pada bagian pesiat Rarung dengan Barong Ket, dua penari Rangda sudah
ada dalam tempat pementasan yang diikutsertakan dengan tedung dan umbul-
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umbul. Dua penari Rangda yaitu Dewa Rangda dan Rangda Penamprat berdiri
sambil dipayungi diantara umbul-umbul menghadap ke utara dengan posisi tangan
dicakupkan dan topeng masih ditutup dengan kekudungnya, secara perlahan
penari membuka kekudungnya dan hanya melakukan gerakan sederhana seperti
gerakan tangan yang diangkat keatas sambil mengeluarkan sebuah ucapan dengan
bahasa kawi.

Foto. 25
Kedua Penari Rangda yang akan mulai menari
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
4.2.4.31 Bagian Panangkilan Rarung
Penari Rarung menghadap kepada Rangda dengan posisi bersimpuh,
dalam penyajian bagian panangkilan ini, yang menerima kedatangan Rarung
adalah Dewa Rangda saja, sedangkan Rangda Penamprat hanya berdiam diri
menghadap keutara dengan menutup topengnya menggunakan kekudung.
Rarung melaporkan tentang kejadian yang ia alami dalam sikap bersimpuh
dihadapan Dewa Rangda. Rarung melaporkan dirinya ketika melakukan tapa
brata yoga semadhi untuk mencari darah anak kecil yang akan dihaturkan untuk
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Dewi Durga (Dewa Rangda) yang nantinya akan digunakan membersihkan diri di
kala bulan purnama. Rarung juga melaporkan bahwa ia telah gagal melaksanakan
perintah dari Dewi Durga, karena tapa Rarung diganggu oleh Banaspati Raja.

Foto. 26
Adegan Ni Rarung mengadu tentang kekalahannya
kepada Dewi Durga (Dewa Rangda)
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Mendengar hal tersebut Dewi Durga pun marah dan menyuruh Rarung
kembali dan Dewi Durga yang akan pergi melawan Barong Ket (Banaspati Raja).
Rarung kemudian kembali berdiri dan berlari menuju tempat Barong ditempatkan,
dan ia mengatakan bahwa Dewi Durga akan segera melawan dirinya, setelah itu
pertunjukan Rarung selesai dan kembali dibawa ke pura.
Setelah pertunjukan Rarung selesai, kemudian dilanjutkan kembali dengan
pertunjukan tari Rangda.
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4.2.4.32 Bagian Rangda ( Dewa Rangda dan Dewa Nini).
Kedua penari Rangda, yaitu Dewa Rangda dan Dewa Nini mulai menari,
menceritakan mereka sedang bersenang-senang, berhias diri di tengah setra
Gandamayu pada tengah malam dengan saling berhadap-hadapan. Gerakan kedua
tangan diluruskan kedepan sambil membuka dan memegang kekudung dengan
kedua tangannya serta sambil berlompat-lompat kekanan dan kekiri, ngoyod,
ngelayak sambil berteriak dan berlari kembali ke tempatnya diantara umbulumbul dan tedung.

Foto. 27
Adegan Dewa Rangda dan Dewa Nini
sedang bercanda di tengah Setra Gandamayu
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
4.2.4.33 Pasiat Dewa Rangda dan Barong Ket.
Ketika kedua penari Rangda kembali ketempatnya, kemudian Dewa
Rangda diceritakan bersiap-siap melawan Banaspati Raja sambil melayanglayang di angkasa. Dewa Rangda menari sendiri dengan memainkan umbulumbul dengan cara diturunkan hingga kedepan dada dan disilangkan. Ketika

98

Dewa Rangda menari, Rangda Penamprat (Dewa Nini) kembali berdiri
menghadap ke utara, menutup topengnya dengan kekudung sambil dipayungi.

Foto. 28
Dewa Rangda bersiap melawan Barong Ket (Banaspati Raja)
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
Pada saat umbul-umbul dimainkan oleh Dewa Rangda, kemudian Barong
Ket berlari untuk melawan Dewa Rangda, namun Barong Ket dijepit dengan
umbul-umbul tersebut yang mengakibatkan ia tak bisa bergerak dan hanya bisa
menghentakkan topengnya saja. Setelah Barong Ket terjepit kemudian Dewa
Rangda melakukan gerakan naik turun terhadap umbul-umbul tersebut dan
melepaskannya, akhirnya Barong Ket dapat melepaskan diri lalu berlari
ketempatnya karena mengalami kekalahan dan Dewa Rangda menyusul untuk
mengejarnya. Barong Ket dan Rangda melakukan gerakan nuding sambil
mengucapkan

kata-kata

yang

mengisyaratkan

bahwa

ia

telah

berhasil

mengalahkan Banaspati Raja, dan menantang para pasukan Banaspati Raja.
Kemudian Dewa Rangda menari menghadap ke lima penjuru arah mata angin,
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mengundang para leak-leak untuk membuat kekacauan serta menantang anak
buah Banaspati Raja ( para butakala dan butakali) agar melawan dirinya.

Foto. 29
Adegan Pesiat Dewa Rangda dan Barong Ket ( Banaspati Raja)
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
4.2.4.34 Bagian Macedug
Macedug merupakan istilah yang disebut oleh masyarakat Kedonganan
yang dimana bagian Rangda mulai menantang para pasukan Barong Ket
(Banaspati Raja) dan para pasukan Banaspati Raja sudah mulai bersiap-siap
untuk melawan Rangda. Pada bagian Macedug ini, para pasukan yang merupakan
sekelompok orang dari yang tua sampai muda (perempuan dan laki-laki) yang
akan melakukan prosesi ngunying yang sebelumnya sudah dalam kondisi
kerauhan.
Ketika Rangda pergi dari tempat Barong Ket kemudian ia menari
berdekatan dengan tempat Rangda Penamprat (Dewa Nini), ketika mulai menari
dan menantang para pasukan Banaspati Raja, kemudian secara bersamaan posisi
Dewa Rangda digantikan oleh Rangda Penamprat (Dewa Nini). Ketika posisi ini
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sudah berganti kemudian para pasukan Banaspati Raja yang sudah mengalami
kerauhan berlari menuju ke Rangda Penamprat (Dewa Nini) dengan sebilah keris
ditangannya.

Foto. 30
Adegan Dewa Nini yang akan diserang oleh para pasukan Banaspati Raja
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Ketika Rangda Penamprat ingin diserang, secara langsung Rangda
Penamprat mengibaskan kekudungnya ke para pasukan Banaspati Raja yang
mengakibatkan mereka jatuh tergeletak tidak berdaya. Setelah semuanya dapat di
kalahkan, kemudian Rangda Penamprat langsung dibawa ke pura dan anak buah
Banaspati Raja yang sudah tergeletak dihidupkan kembali oleh Banaspati Raja.

4.2.4.35 Bagian Ngunying
Setelah Rangda Penamprat dibawa ke pura, kemudian terjadi prosesi
kerauhan disertai adegan ngunying. Pada bagian ini Barong Ket mendekati para
pasukan ngunying yang jatuh tergeletak sehingga kembali sadar dan berteriak,
namun masih dalam keadaan kerauhan. Kemudian para pasukan melakukan
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atraksi ngunying dihadapan Barong Ket yang di kelilingi oleh masyarakat dengan
membentuk lingkaran.

Foto. 31
Atraksi Ngunying orang-orang yang mengalami Kerauhan
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Setelah atraksi ngunying selesai kemudian Barong Ket dan para
masyarakat yang mengalami kerauhan dibawa ke pura untuk melakukan prosesi
upacara penyimpenan dan pertunjukan kesenian Mepajar pun selesai.
4.2.5 Tata Busana
Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan para penarinya
sudah tentu menggunakan tata busana yang sudah dirangkai dengan baik untuk
menunjang pertunjukannya, selain itu tata busana juga dapat menjadi sebuah ciri
khas pertunjukan itu sendiri. Adapun ciri khas pada tata busana yang dipakai pada
penari Sandar Cenik, Telek, dan Sandar Gede terdapat pada gelungan yang berisi
goncer, topeng dengan berbagai warna dan karakter, serta adanya penggunaan
sesimping pada penari Sandar Cenik dan Telek yang biasanya memakai badong
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bundar (Hasil wawancara dengan I Made Sudarsana di kediamannya Jalan
Karisma No.5A Br. Kertayasa, Kedonganan pada tanggal 9 April 2013).
Dalam pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan, Selain
itu, adanya ciri khas pada kostum penari Rarung dan Rangda yaitu tidak
digunakannya hiasan susu dan hiasan yang banyak seperti, usus pada kostumnya.
Menurut Wayan Yasmika, hal ini dilakukan karena sudah dari dahulu penari
Rangda dan Rarung tidak pernah memakai hiasan yang banyak pada badannya,
agar penari dapat bergerak secara leluasa dan bebas, karena jika memakai hiasan
pada badan yang terlalu banyak hal ini dapat membuat penari kesusahan dalam
bergerak (Hasil Wawancara dengan Wayan Yasmika di rumahnya Jalan Karisma
No.2 Banjar Pasek, Kedonganan pada tanggal 9 April 2013). Adapun kostum
yang dipakai masing-masing penari akan dijabarkan sebagai berikut.
4.2.5.1 Kostum Penari Sandar Cenik.

Foto. 32
Kostum Penari Sandar Cenik
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
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1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Sesimping.
6. Badong kulit.
7. Gelang kana.
8. Setewel.
9. Keris.
10. Tutup dada.
11. Sabuk.
12. Gelungan.
13. Tapel Sandar Cenik.
14. Gelungan.
15. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
16. Kipas sebagai properti.
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4.2.5.2 Kostum Penari Telek.

Foto. 33
Kostum Penari Telek
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Sesimping.
6. Badong kulit.
7. Gelang kana.
8. Setewel.
9. Keris.
10. Tutup dada.
11. Sabuk.
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12. Gelungan.
13. Tapel Telek.
14. Gelungan.
15. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
16. Kipas sebagai properti.
4.2.5.3 Kostum penari Sandar Gede.
Untuk lebih jelasnya mengenai, kostum penari Sandar Gede akan
dijabarkan satu per satu, yaitu sebagai berikut.
4.2.5.3.1 Kostum Penari Ngosong Basang.

Foto. 34
Kostum Penari Ngosong Basang
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
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1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7. Setewel.
8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Ngosong Basang.
11. Hiasan kepala berupa sesobratan dengan rambut putih.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
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4.2.5.3.2 Kostum Penari Sobrat.

Foto. 35
Kostm Penari Sobrat
(Dokumen: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7.

Selop tangan dengan kuku-kuku panjang.

8. Setewel.
9. Keris.
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10. Sabuk.
11. Tapel Sobrat
12. Hiasan kepala berupa sesobratan dengan rambut hitam.
13. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
4.2.5.3.3 Kostum Penari Jauk Keras.

Foto. 36
Kostum Penari Jauk Keras
(Dokumen: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
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7.

Selop tangan dengan kuku-kuku panjang.

8. Setewel.
9. Keris.
10. Sabuk.
11. Tapel Jauk Keras.
12. Gelungan.
13. Rambut hitam .
14. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga
4.2.5.3.4 Kostum Penari Omang.

Foto. 37
Kostum Penari Omang
(Dokumen: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
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4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7. Setewel.
8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Omang.
11. Gelungan.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.

4.2.5.3.5 Kostum Penari Penengkleng.

Foto. 38
Kostum Penari Penengkleng
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
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1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7. Setewel.
8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Penengkleng.
11. Gelungan.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
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4.2.5.3.6 Kostum Penari Pemanah.

Foto. 39
Kostum Penari Pemanah
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7. Setewel.
8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Pemanah.
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11. Gelungan.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
4.2.5.3.7 Kostum Penari Penyaup.

Foto. 40
Kostum Penari Penyaup
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
1. Baju lengan panjang putih.
2. Celana panjang putih.
3. Kamen putih dengan pinggiran berwarna Poleng ( warna hitam dan putih).
4. Awiran.
5. Badong kain bundar.
6. Gelang kana.
7. Setewel.
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8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Penyaup.
11. Gelungan.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
13.
4.2.5.3.8 Kostum Penari Telek Lingsir.

Foto. 41
Kostum Penari Telek Lingsir
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
1. Baju lengan panjang hitam.
2. Celana panjang hitam.
3. Kamen hitam
4. Awiran.
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5. Badong kain bundar.
6. Gelang Kana.
7. Setewel.
8. Keris.
9. Sabuk.
10. Tapel Telek Lingsir.
11. Gelungan.
12. Bunga kamboja imitasi dan daun gegirang untuk hiasan telinga.
4.2.5.4 Kostum penari Rarung.

Foto. 41
Kostum Penari Rarung
(Dokumen: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang berwarna merah loreng (warna merah dan hitam) dengan
bulu-bulu hitam di sekelilingnya.
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2. Celana panjang berwarna merah loreng (warna merah dan hitam) dengan bulubulu hitam di sekelilingnya.
3. Saput dari kain endek gringsing.
4. Selop tangan merah dengan kuku-kuku yang panjang.
5. Badong kulit dengan hiasan bulu-bulu hitam di pinggirannya.
6. Ampok-ampok kulit dengan hiasan bulu-bulu hitam di pinggirannya.
7. Topeng Rarung dengan wajah topeng yang mengerikan berwarna merah serta
lidah yang panjang menjulur kebawah, dan rambut yang panjang berwarna
merah.
8. Properti yaitu berupa kain merah yang berisi gambar rerajahan yang disebut
dengan kekudung.
9. Udeng / Destar .
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4.2.5.5 Kostum penari Rangda

Foto. 42
Kostum Penari Rangda
(Dokumen: Laksamana, 2013)
1. Baju lengan panjang berwarna loreng (warna putih, hitam, dan merah) dengan
bulu-bulu hitam di sekelilingnya.
2. Celana panjang berwarna loreng (warna putih, hitam, dan merah) dengan
bulu-bulu hitam di sekelilingnya.
3. Saput dari kain endek gringsing.
4. Selop tangan putih dengan kuku-kuku yang panjang.
5. Badong kulit dengan hiasan bulu-bulu hitam di pinggirannya.
6. Ampok-ampok kulit dengan hiasan bulu-bulu hitam di pinggirannya.
7. Topeng Rangda dengan topeng dan rambutnya yang panjang berwarna putih,
serta lidah yang menjulur panjang ke bawah
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8.

Properti yaitu berupa kain putih yang berisi gambar rerajahan yang disebut
dengan kekudung.

9. Udeng / Destar.
4.2.5.6 Kostum penari Barong Ket.

Foto. 43
Kostum Penari Barong Ket
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
1. Celana panjang berwarna loreng (warna putih, hitam, dan merah).
2. Setewel hitam dengan hiasan bulu-bulu ayam yang berisi gongseng pada
pergrlangan kaki.
3. Kamen berwarna poleng ( warna merah, hitam dan putih).
4. Baju kaos.
5. Udeng / Destar.
6.
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4.2.6 Musik Iringan
Musik iringan yang digunakan pada pertunjukan kesenian Mepajar di
Desa Adat Kedonganan adalah gamelan Bebarongan yang merupakan sebuah
barungan / ansambel gamelan Bali yang termasuk kedalam gamelan golongan
madya yang memakai laras pelog lima nada (Sadguna, 2010:25).

Foto. 44
Barungan gamelan Bebarongan
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
Adapun instrumennya terdiri dari, 2 tungguh Gender Rambat 13-14 bilah,
4 tungguh Gangsa Gantung Pemade 5-6 bilah, 4 tungguh Gangsa Gantung Kantil
5-6 bilah, 2 tungguh Gangsa Jongkok Pemade 5-6 bilah, 2 tungguh Gangsa
Jongkok Kantil 5-6 bilah, 2 tungguh Jublag, 2 tungguh Jegogan, 2 buah Gong
(Lanang dan Wadon), 1 Kemong, 1 Klenang, 1 tungguh Gentorang, 1 Kajar,
Sepangkon Ceng-ceng ricik, 4-5 Suling yang berukuran kecil sampai menengah, 2
Kendang Gupekan (Lanang dan Wadon), dan 1 Kendang Bebarongan.
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4.2.7 Tempat Pementasan.
Pertunjukan Mepajar di Desa Adat Kedonganan, dipertunjukkan di tempat
pementasan yang berada di jalan desa, berdekatan dengan catus pata dan Pura
Bale Agung. Bentuk tempat pementasannya berbentuk arena, dimana seluruh
warga masyarakat yang menonton dapat melihat pertunjukan ini dari seluruh arah,
yaitu dari arah depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri.

Foto. 45
Tempat Pementasan (Catus Pata)
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
4.3 Fungsi Pertunjukan Kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung.
Fungsi merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk menyatakan tujuan
dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia dalam aktivitas hidupnya, baik itu
dalam bidang profesi, organisasi, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain
itu fungsi juga dapat digunakan pada kehidupan manusia dalam berkesenian
khususnya dalam bidang seni tari. Fungsi memandang tari dari segi konteks dan
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kontribusinya dalam masyarakat luas dan kontribusinya di dalam masyarakat
pendukungnya, pendekatan fungsi bertujuan mencari tahu apa fungsi tari di dalam
masyarakat tertentu (Bandem, 1996:27-28). Hal itu menunjukan bahwa suatu
tarian akan memiliki fungsi apabila dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakatnya dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pertunjukan kesenian
Mepajar yang berada di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung memiliki
fungsi serta tujuan yang sangat penting bagi masyarakatnya, sehingga pertunjukan
ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya hingga sekarang.
Mengenai fungsi pertunjukan kesenian Mepajar yang berada di Desa Adat
Kedoganan Kabupaten Badung, digunakan beberapa pernyataan mengenai fungsi
seni pertunjukan yang diungkapkan oleh Soedarsono yaitu fungsi seni pertunjukan
dapat dibagi menjadi dua, fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari
pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
adalah berfungsi sebagai sarana ritual. Sedangkan, fungsi sekunder dari
pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
adalah sebagai pengikat solidaritas antar sekelompok masyarakat.
4.3.1 Fungsi Pertunjukan Kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung sebagai sarana ritual.
Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung telah ada sejak dahulu yang selalu dipentaskan secara turun-temurun, dari
generasi ke generasi, sehingga pertunjukan ini hidup dan berkembang di Desa
Adat Kedonganan Kabupaten Badung. Pertunjukan ini dipentaskan pada hari-hari
tertentu, seperti pada acara Piodalan di pura yang ada di desa setempat, hari raya
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Galungan, Kuningan, Pagerwesi, dan yang paling sering pada rerahinan Kajeng
Kliwon. Berdasarkan hal tersebut, pertunjukan ini secara tidak langsung
merupakan pertunjukan seni sakral yang pelaksanaannya dilakukan pada hari-hari
tertentu. Seni sakral merupakan persembahan kepada Tuhan dengan sarana yang
suci, dimuliakan serta memiliki suatu kekuatan gaib (Dira, 2013:70). Dira juga
mengungkapkan seni sakral merupakan salah satu bentuk kesenian daerah Bali
memiliki peranan yang sangat penting mengingat fungsinya berkaitan dengan
kegiatan ritual keagamaan.
Fungsi pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung merupakan pertunjukan seni sakral yang berfungsi sebagai
sarana ritual. Seni sebagai sarana ritual biasanya berkaitan dengan unsur-unsur
kekuatan sakral dan magis yang dipertunjukkan oleh masyarakat untuk dapat
mempengaruhi kehidupan manusia dengan alam sekitar agar terhindar dari
pengaruh-pengaruh kekuatan negatif baik yang berasal dari alam sekala ataupun
niskala yang dapat merusak ketentraman dan keharmonisan kehidupan
masyarakat. Fungsi seni pertunjukan sebagai sarana ritual merupakan seni
pertunjukkan yang penikmatnya adalah penguasa dunia atas dan bawah seperti
para dewa, roh-roh nenek moyang, sedangkan manusianya lebih mengutamakan
tujuan upacara tersebut daripada bentuknya (Soedarsono, 1999:123). Seni
pertunjukan sebagai sarana ritual tidak terlepas dari adat dan budaya setempat, ini
sesuai dengan pernyataan Soedarsono, (2002:125-126) mengungkapkan bahwa
seni sebagai sarana ritual banyak berkembang di masyarakat yang kehidupannya
masih mengacu kepada nilai-nilai budaya yang agraris, serta masyarakat yang
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memeluk agama yang dalam kegiatannya ibadahnya melibatkan seni pertunjukan.
Soedarsono (1998:60) juga menyatakan, seni pertunjukkan yang berfungsi sebagai
sarana ritual memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu tempat pertunjukan yang terpilih,
adanya hari-hari yang terpilih dan dianggap sakral, pemain yang terpilih dan
dianggap suci atau telah membersihkan diri secara spiritual, adanya seperangkat
sesaji, tujuan pertunjukan dipentingkan daripada penampilan secara estetis, serta
adanya busana yang khas.
Berdasarkan ciri-ciri seni pertunjukan berfungsi sebagai sarana ritual yang
dikemukakan oleh Soedarsono di atas, hal ini terkait dengan pertunjukan kesenian
Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung, karena pertunjukan ini
berfungsi sebagai sarana ritual. Dilihat dari segi tempat, pertunjukan kesenian
Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung dipentaskan disekitar
perempatan desa yang disebut dengan catus pata. Dipilihnya catus pata karena
tempat ini diyakini sebagai tempat yang angker dan suci serta tempat
bersemayamnya para roh-roh gaib yang memiliki kekuatan negatif. Kekuatan rohroh yang bersifat negatif inilah yang akan dinetralisir agar menjadi kekuatan
positif sehingga dapat melindungi desa dari pengaruh kekuatan negatif dengan
diadakannya pertunjukan Mepajar (Wawancara dengan Jero Mangku A.A. Ketut
Agung di kediamannya Jalan Puseh Sari no.12 Kedonganan, pada tanggal 2 April
2012).
Dilihat dari segi hari dan waktu, yang dimaksud adalah mengenai
pengertian hari dan waktu pementasan yang tepat untuk kapan pertunjukan
kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung ini dilakukan.
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Hari yang tepat untuk melakukan pertunjukan ini adalah hari-hari yang dianggap
suci dan keramat, seperti pada bertepatan pada upacara piodalan di pura-pura
yang ada di desa setempat, seperti pada piodalan di Pura Desa, Puseh, dan Dalem,
Pura Bale Agung, Pura Penataran, Pura Segara, dan Pura Dalem Tengkulung
yang ada di Desa Adat Tanjung Benoa. Selain dipentaskan pada hari piodalan di
pura, pertunjukan kesenian Mepajar ini juga dipentaskan pada hari

raya

Galungan, Kuningan, Pagerwesi, dan yang paling sering adalah pada rerahinan
Kajeng Kliwon. Dipilihnya hari-hari tersebut karena masyarakat Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung meyakini bahwa hari-hari tersebut merupakan
hari turunnya manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa bersama para Dewa dan
Dewi dari surga ke dunia untuk memberikan anugerah keselamatan dan
kebahagiaan kepada umatnya di bumi. Dipilihnya rerahinan Kajeng Kliwon, hari
ini dianggap hari yang keramat dan berbahaya karena pada hari tersebut para rohroh jahat sedang berkeliaran dimana-mana. Oleh karena itu pertunjukan ini
dipentaskan pada hari-hari tertentu yang disebutkan di atas tadi, karena
pertunjukan ini merupakan pertunjukan sebagai sarana ritual sebagai bagian dari
upacara keagamaan khususnya dalam kegiatan upacara Dewa Yadnya. Sementara
itu jika dilihat dari segi waktu, pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung dipentaskan pada saat sandikala. Sandikala
adalah pergantian sore hari ke malam hari, dipilihnya sandikala karena waktu ini
dipercaya waktu keluarnya roh-roh gaib yang akan mengganggu kehidupan
manusia.
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Dari segi pemain, pemain yang dimaksud disini adalah penari yang terlibat
dalam pertunjukan ini. Dalam pertunjukan ini penari yang terlibat adalah penari
laki-laki yang sebelumnya sudah mengikuti rangkaian upacara pembersihan atau
pawintenan agar penari yang terlibat dalam pertunjukan ini bersih secara rohani
ataupun jasmani (sekala-niskala) mengingat pertunjukan ini merupakan
pertunjukan seni sakral sebagai sarana ritual. Selain semua penari telah menjalani
proses pembersihan diri secara spiritual, pertunjukan kesenian Mepajar di Desa
Adat Kedonganan Kabupaten Badung juga menggunakan sesaji (upakara) yang
cukup banyak dalam pertunjukannya baik yang skala kecil sampai berskala besar,
seperti adanya canang sari, arak berem, tuak, tirta, rarapan, miik-miikan, banten
pejati, ketipat dampulan, segehan, prayascita, dan banten daun yang dihaturkan
pada alat-alat yang digunakan pada saat pementasan, seperti pada topeng,
gamelan, penari, di pelinggih-pelinggih, serta di catus pata. Upakara lainnya
berupa banten penyamblehan yang dilengkapi dengan darah anak ayam hitam
(pitik selem). Banten ini merupakan banten yang paling besar yang digunakan
atau dihaturkan ketika Barong Ket (Ratu Ayu) sebelum keluar atau masuk Pura
Ratu Ayu untuk menuju ketempat pementasan atau disimpan kembali, serta saat
prosesi penurunan topeng Rangda dan Rarung sebelum digunakan.
Dari segi busana, busana yang digunakan pada pertunjukan ini khususnya
untuk topeng, gelungan, dan kostum penari Barong Ket, Rangda, dan Rarung
serta perangkat lainnya seperti tedung, kober, bandrangan, dan umbul-umbul
disimpan di Gedong Ratu Ayu yang terdapat di Pura Ratu Ayu karena busana dan
perangkat tersebut sangat disucikan oleh masyarakatnya karena sebelumnya telah
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melalui proses sakralisasi. Untuk busana penari Sandar Cenik, Sandar Gede, dan
Telek busananya dibawa oleh penarinya masing-masing pada tas khusus yang
sudah diberikan oleh prajuru desa dan menjadi tanggung jawab penari itu sendiri.
Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simak bahwa pertunjukan kesenian
Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung merupakan pertunjukan
seni sakral sebagai sarana ritual yang dipertunjukkan pada saat kegiatan upacara
Dewa Yadnya sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat Desa Adat
Kedonganan Kabupaten Badung atas limpahan berkah dan keselamatan yang
diberikan dan sebagai sarana permohonan keselamatan kepada Ida Sang Hyang
Widhi Wasa agar masyarakat desa selalu dilindungi dari kekuatan negatif yang
ditimbulkan oleh mahluk-mahluk gaib atau dari manusia itu sendiri. Pertunjukan
Mepajar digelar oleh masyarakat desa setempat sebagai sarana pendekatan diri
kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Oleh karena itu, tujuan dari
dilaksanakannya pertunjukan ini adalah untuk permohonan keselamatan terhadap
semua mahluk yang ada di bumi, serta hubungan kehidupan di bumi dapat
memperoleh keseimbangan baik hubungan manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia, dan manusia dengan alamnya melalui sebuah kekuatan sakral.
Kekuatan

sakral

sungguh-sungguh

nyata,

sekaligus

sebagai

kekuatan,

kemujaraban, sumber kehidupan dan kesuburan (Eliade, 2002:22). Kekuatan
sakral yang terdapat pada petunjukan Mepajar tersebut dapat memberikan
keberkahan kepada umatnya.
Sumandiyo Hadi (2000:338-339) meyatakan kehadiran seni dalam
kegiatan ritual agama memang tidak dapat dipisahkan, mereka sudah menjadi satu
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kesatuan yang akrab, kegiatan ini dapat dilihat dalam beberapa pola kepercayaan
mitos dengan jenis ritus magi, yang didalamnya mengandung kekuatan yang
menghubungkan kehendak manusia dan penguasanya, roh nenek moyangnya,
ataupun menyiasati perjalanan alam, dan mempengaruhi kekuatan alam.
Pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten
Badung ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakatnya, dikarenakan
pertunjukan ini berfungsi sebagai sarana ritual yang memiliki unsur sakral dan
magis sebagai sarana permohonan keselamatan bagi seluruh makhluk yang ada di
alam semesta. Masyarakat setempat sangat mempercayai kesakralan pertunjukan
ini, karena apabila pertunjukan ini tidak dipentaskan, masyarakat di sana meyakini
akan terkena wabah penyakit dan akan terjadi ketidakharmonisan antar
masyarakat desa, terkecuali dalam waktu yang bersamaan desa tersebut
mengalami kecuntakaan karena ada warga yang meninggal serta keadaan cuaca
yang tidak mendukung. Apabila pertunjukan ini tidak dipentaskan, masyarakat
hanya akan menghaturkan banten penyamblehan di depan gedong Pura Ratu Ayu.
4.3.2 Fungsi Pertunjukan Kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung Dalam Sistem Sosial
Seperti apa yang diungkapkan di atas, pertunjukan kesenian Mepajar di
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung diyakini oleh masyarakat setempat
dapat membawa keselamatan bagi desanya, selain itu juga sangat berpengaruh
terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan adanya
pertunjukan tersebut terselip ikatan rasa solidaritas yang kuat antar masyarakat
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung.
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Pelaksanaan berbagai bentuk upacara ritual di lingkungan masyarakat
yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan sepenuh hati dan meriah,
tentunya melibatkan berbagai organisasi sosial yang ada di desa tersebut (Sujana,
1994:49). Sebagaimana dengan pelaksanaan pertunjukan kesenian Mepajar di
Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung yang melibatkan banyak pihak,
seperti Bendesa, pemangku, kelihan banjar, masyarakat banjar yang memperoleh
giliran untuk ngayah ataupun masyarakat dari banjar lain yang belum mendapat
giliran untuk ngayah . Sebagaimana diketahui Desa Adat Kedonganan terdiri dari
6 banjar adat, yaitu Banjar Pengenderan, Banjar Pasek, Banjar Kerta Yasa, Banjar
Anyar Gede, Banjar Ketapang, dan Banjar Kubu Alit. Masing-masing banjar
tersebut akan saling bergiliran untuk mendapatkan ngayah dalam mementaskan
pertunjukan kesenian Mepajar. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh masing-masing banjar yang sebelumnya para kelihan
banjar sudah di berikan jadwal pementasan oleh Jero Bendesa Kedonganan (Hasil
wawancara dengan Bapak I Ketut Puja, S.Ag selaku Bendesa Adat Kedonganan di
kediamannya Jalan Uluwatu Gg. Kelapa Buntu No.3 Kedonganan, pada tanggal
23 Mei 2014).
Pertunjukan kesenian Mepajar yang dilaksanakan secara rutin dapat
membangkitkan kesadaran beryadnya atau ngayah bagi seluruh masyarakat.
Ngayah merupakan kegiatan sosial dengan rasa bakti yang tulus iklas secara
penuh dan sukarela, bersama-sama mencapai tujuan tanpa mengharapkan sebuah
imbalan. Hal ini sudah nampak jelas oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan
bahwa dengan melakukan kegiatan Mepajar mereka dapat turut serta
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berkecimpung untuk ikut ngayah kepada sesuhunan Ida Ratu Ayu. Setidaknya
peran serta elemen masyarakat seperti para penari, pemangku, dan pengayah yang
tanpa dibayar atau mendapat imbalan apapun merupakan wujud rasa sosialnya.
Melalui pertunjukan kesenian Mepajar yang dilaksanakan rutin dalam
setiap upacara keagamaan khususnya dalam kaitannya dengan upacara dewa
yadnya yang melibatkan banyak pihak, secara tidak langsung akan membentuk
suatu rasa toleransi, kebersamaan, serta rasa solidaritas antar masyarakatnya.
Kehadiran seni dalam kegiatan ritual agama merupakan alat efektif untuk
menghimpun umat komunitas, tetapi juga memantapkan solidaritas pemersatu
aspirasi manusia yang paling luhur dan indah serta mewujudkan sifat
kebersamaan dan toleransi sesama (Sumandiyo, 2000:336-338). Hal itu
disebabkan karena mereka menyadari bahwa tujuan dari dilaksanakannya
pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung
secara bersama-sama dalam kegiatan ritual upacara dewa yadnya agar mereka
selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta selalu
memperoleh kebahagiaan.
Munculnya sikap kebersamaan serta saling peduli antar sesama di antara
masyarakat akan berpengaruh terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan
tentram, serta dapat mempererat rasa solidaritas sebagai pengikat ikatan sosial
antar masyarakat lainnya. Apabila pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat
Kedonganan

Kabupaten

Badung

ini

diselenggarakan

secara

rutin

dan

berkesinambungan, maka kehidupan yang aman dan damai serta saling
menghormati akan terwujud. Rasa kebersamaan yang kuat diwujudkan oleh
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masyarakat Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung dengan secara bersamasama dari mempersiapkan alat-alat, sesajen, tempat pementasan, serta
pelaksanaannya pun secara bersama-sama.
Kebersamaan masyarakat Desa Adat Kedonganan yang berdasarkan atas
rasa tulus dan iklas itu diwujudkan dalam kegiatan upacara ritual tersebut untuk
memperkokoh rasa toleransi antar masyarakat selaku pendukung adanya
pertunjukan kesenian Mepajar ini. Masyarakatnya secara bersama-sama turut
serta untuk ngayah dan mempersembahkan sesaji sebagai wujud rasa terima kasih
atas apa yang di berikan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa terhadap kehidupan
masyarakat selama ini. Dengan dipertunjukkannya kesenian Mepajar ini secara
rutin dan bersama-sama, maka secara tidak langsung masyarakat desa tersebut
sudah melestarikan suatu kebudayaan yang mereka miliki untuk tetap
dipertahankan, selanjutnya akan diwariskan ke generasi penerusnya.
Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan pernyataan
Soedarsono mengenai fungsi seni pertunjukan, penjelasan di atas dapat
menunjukan bahwa pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan
Kabupaten Badung memiliki fungsi sekunder, yaitu dalam sistem sosial
khususnya antar sesama masyarakat banjar di Desa Adat Kedonganan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Mepajar merupakan suatu aktivitas seni yang melibatkan beberapa jenis
tarian seperti, tari Barong Ket, Sandaran atau Telek, Jauk serta tari Rangda dan
Rarung. Kesenian Mepajar ini sangat banyak dijumpai di daerah-daerah di
seluruh Bali, seperti di daerah Gianyar, Tabanan, Klungkung, Badung, dan
Denpasar. Keberadaan kesenian sejenis Mepajar di Bali, dalam pertunjukannya
tidaklah sama, karena di masing-masing daerah memiliki ciri khas dan aturan
tersendiri dalam penyajiannya.
Kesenian Mepajar yang ada di Desa Adat Kedonganan, Kabupaten
Badung, merupakan pertunjukan sakral yang memiliki nilai magis dan unsur
ritual, sebagai sungsungan masyarakat Desa Adat Kedonganan yang bertempat di
Pura Ratu Ayu. Pertunjukannya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti pada
rahinan Kajeng Kliwon, dan saat upacara piodalan di pura-pura yang ada di desa
setempat. Apabila pertunjukan ini dipentaskan pada saat rahinan Kajeng Kliwon,
hari raya Galungan, Kuningan, dan Pagerwesi pertunjukannya diadakan pada saat
sandikala hingga malam hari di sekitar perempatan desa (catus pata). Apabila
saat ada piodalan di pura setempat pertunjukannya dipentaskan di jaba tengah
pura pada malam hari.
Munculnya kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan, belum diketahui
secara pasti, dikarenakan tidak adanya lontar-lontar, prasasti, buku, ataupun

132

132

dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang kesenian ini. Keberadaan awal
mula munculnya kesenian Mepajar hanya didapatkan melalui sebuah kisah yang
didapatkan secara turun temurun dari keluarga Jero Mangku Anak Agung Ketut
Agung melalui penuturan secara turun menurun.
Bentuk kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan, mempunyai
kekhasan serta keunikan tersendiri dibandingkan pertunjukan kesenian Mepajar
yang ada di daerah lain. Adapun kekhasan dan keunikannya terletak pada
penarinya yang keseluruhan adalah laki-laki, kostum yang digunakan, tokohtokoh yang terdapat dalam pertunjukan, gerak tari, serta cerita yang digunakan
dalam pertunjukannya.
Struktur pertunjukan kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan dimulai
dengan munculnya penari Barong Ket, Sandar Cenik, Telek, Sandar Gede,
kemudian kembali dimunculkan Barong Ket, pakaad Sandar Cenik dan Sandar
Gede. Selanjutnya muncul Rarung, pasiat Rarung dan Barong Ket, panangkilan
Rarung, Rangda, pasiat Rangda dan Barong Ket, dan yang terakhir adalah
ngunying. Mepajar di Desa Adat Kedonganan termasuk kedalam pertunjukan
sebagai sarana ritual yang memiliki nilai-nilai sakral, karena masyarakat disana
mempercayai bahwa pertunjukan ini dapat mempengaruhi keadaan alam sekitar
dan kehidupan masyarakatnya serta berfungsi sosial sebagai pemersatu
masyarakat desa.
5.2 Saran-saran
Kesenian Mepajar di Desa Adat Kedonganan merupakan salah satu
kesenian yang masih sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakatnya di tengah
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kemajuan pariwisata yang kini melanda daerah Bali Selatan. Kemajuan pariwisata
di daerah Bali Selatan khususnya akan memberikan dampak yang baik dan buruk
terhadap suatu seni pertunjukan yang berada di daerah pariwisata tersebut,
sehingga dikhawatirkan dapat merubah bentuk dan fungsinya. Untuk itu,
diharapkan masyarakat Desa Adat Kedonganan lebih memperhatikan kesenian
Mepajar ini agar tidak tergerus oleh kehidupan pariwisata, dan masyarakat
sebagai pendukungnya lebih perhatian dengan selalu menjaga kesakralan dan
pakem-pakem yang telah ada. Kepada generasi muda sebagai penerus pelestarian
warisan seni adiluhung ini, hendaknya terus menjaga dan melestarikannya, karena
kesenian Mepajar sangat penting sebagai bagian dari kehidupan masyarakatnya
dan hendaknya selalu tetap dipentaskan pada waktu yang telah ditentukan, serta
agar adanya pembinaan kepada generasi penerus sebagai keberlanjutan kesenian
ini nantinya.
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Lampiran 1
GLOSARIUM
Ampok-ampok

: Hiasan pada bagian pinggang penari yang terbuat dari
kain atau kulit sapi yang dihias dengan manik-manik
kaca atau permata serta dipahat dan di beri cat emas.
Arak
: Salah satu jenis minuman keras khas Bali.
Awiran
: Hiasan pada bagian badan penari yang terbentuk seperti
rumbai-rumbai yang terbuat dari kain menjuntai
panjang kebawah dengan hiasan dan di cat emas.
Badong Kain
: Hiasan pada bagian leher penari yang terbuat dari kain
dan di beri hiasan dari monte-monte.
Badong Kulit
: Hiasan pada bagian leher penari yang terbuat dari kulit
sapi yang di pahat dan di ukir, di cat berwarna emas.
Bale
: Suatu bangunan tertentu.
Banaspati Raja
: Sebutan untuk Barong (Raja Hutan).
Bandrangan
: Tombak yang berisi hiasan bulu-bulu kuda berwarna
hitam atau putih pada bagian atasnya.
Banjar
: Kelompok terkecil dalam organisasi desa dalam
masyarakat Bali.
: Sesajen / upakara.
Banten
Banten Daun
: Sesajen yang terbuat dari daun janur hijau yang
berisikan nasi, jajan, sate, tebu, dan pisang sebagai
pelengkap sesajen lainnya.
Banten Prayascita
: Sesajen untuk prosesi pembersihan.
Banten Penyamblehan : Sesajen yang berisikan daksina, segehan, banten daun,
dan dilengkapi dengan darah anak ayam.
Barong Ket
: Salah satu jenis Barong yang popular di Bali.
Barungan
: Seperangkat gamelan.
Bendesa
: Orang yang memimpin suatu desa adat di Bali.
Berem
: Minuman khas Bali yang terbuat dari air ketan hitam
yang sudah mengalami proses fermentasi.
Bhuta Yadnya
: Korban suci yang tulus iklas yang dipersembahkan
untuk mahluk-mahluk alam bawah.
Canang Sari
: Sesajen yang paling umum di Bali yang terbuat dari
janur berisikan bunga harum yang berwarna-warni.
Catus Pata
: Perempatan.
Daksina
: Sesajen yang berisi buah kelapa, telur itik atau ayam,
beras, dan pelengkapan lainnya.
Desa Adat
: Masyarakat Bali sebagai satu persekutuan hukum.
Dewa Yadnya
: Korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan
untuk Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi
Wasa).
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Galungan

: Hari raya besar Agama Hindu yang datang setiap 6
bulan sekali, jatuh pada hari rabu Kliwon, Wuku
Dungulan, sebagai perayaan kemenangan Dharma
melawan Adharma.
Gelang Kana
: Hiasan pada pergelangan tangan penari yang terbuat
dari kain beludru atau dari kulit sapi yang dipahat dan
di cat warna emas.
Gelungan
: Hiasan pada bagian kepala penari.
Gering Lumintu
: Wabah penyakit yang sangat besar.
Gong Kebyar
: Gamelan yang paling populer di Bali.
Jaba Tengah
: Halaman pura bagian tengah.
Jagad
: Dunia.
Jero Mangku
: Orang yang bertugas di pura sebagai pengantar upacara
di Pura setelah melalui proses upacara Ekajati.
Kadutan
: Keris.
Kajeng Kliwon
: Hari suci yang datang 15 hari sekali dalam 1 bulan
sesuai kalender Bali.
Kamen Putih
: Kain Putih.
: Dalam keadaan cemar karena ditimpa kematian atau
Kecuntakaan
melaksanakan upacara Pitra Yadnya.
Kekudung
: Kerudung (kain penutup kepala) yang berisi aksara suci
dan gambar rerajahan.
Kelihan Banjar
: Pemimpin sebuah banjar.
Kerauhan
: Kesurupan.
Kober
: Tombak yang berisikan bendera dengan gambar dan
huruf suci.
Kuningan
: Hari raya besar Agama Hindu yang datang 11 hari
setelah hari raya Galungan sebagai lanjutan dari hari
raya Galungan yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon,
Kuningan.
Lamak
: Hiasan pada bagian dada penari yang terbuat dari kain
atau kulit sapi yang dipahat dan dicat emas. Biasanya
sudah di jadikan satu pada awiran.
Lontar Barong Swari : Buku yang menjelaskan tentang terjadinya awal mula
adanya Barong, Telek, dan Topeng Bang.
Lontar
: Daun lontar di Bali yang biasanya sebagai media untuk
menulis huruf suci.
Manusa Yadnya
: Korban suci yang tulus iklas yang dipersembahkan
untuk manusia.
Menyungsung
: Menjunjung.
Mesolah
: Menari (pentas).
Miik-miikan
: Kata dasar miik (harum). Sesajen yang terbuat dari
bunga-bunga harum dialasi dengan daun pisang.
Ngayah
: Melakukan pekerjaan dengan rasa tulus iklas.
Ngeruwat
: Pembersihan.
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Ngunying
Niskala
Nyapuh
Pabersihan
Pagerwesi
Pakaad
Pakem
Pangawak
Pangecet
Papeson
Parahyangan
Pasiat
Pasupati
Pawintenan
Pawisik
Pawukon
Pelinggih
Pelog
Pengasepan
Pengayah
Penyimpenan

Pitra Yadnya
Pragina
Piodalan
Pratima
Prayascita
Pura
Rahinan

: Adegan menusukkan keris ke bagian salah satu badan,
seperti, dada, leher, dan pipi.
: Dunia tidak nyata (tidak terlihat).
: Membersihkan / nyapu.
: Pembersihan.
: Hari suci Agama Hindu, yang datang setiap 6 bulan
sekali, jatuh pada rabu Kliwon Wuku Sinta.
: Bagian terakhir (penutup) pada pertunjukkan tari Bali.
: Aturan-aturan pada tari Bali.
: Bagian pokok pada tarian Bali yang biasanya
memperlihatkan gerak-gerak abstrak.
: Struktur tari Bali setelah bagian pangawak.
: Bagian pertama atau pembuka pada tarian Bali /
pembabakan.
: Istilah untuk sebutan bagi tempat suci agama Hindu.
: Bagian yang berisikan tentang adegan pertengkaran
pada struktur tari Bali.
: Proses pensakralan.
: Upacara pembersihan secara sekala ataupun niskala.
: Bisikan dari unsur Roh suci.
: Sistem kalender di Bali dan di Jawa yang dalam satu
siklus berlangsung selama 210 hari, yang terbagi
menjadi 30 wuku.
: Bangunan-bangunan suci pada suatu pura.
: Sistem tangga nada atau laras pada musik etnis di
Indonesia terutama di Jawa, Sunda, dan Bali, yang
setiap oktafnya terdiri dari tujuh nada.
: Kayu-kayu berbau harum yang dibakar pada sebuah
tempat yang terbuat dari tanah liat yang dilengkapi
dengan kemenyan dan dupa.
: Orang yang ikut mengabdi dalam kegiatan sosial tanpa
adanya upah.
: Upacara pengembalian roh-roh suci ke tempatnya
masing-masing agar tidak bersemayam di tempat orang
yang mengalami kesurupan ( bagian penyimpanan
pratima).
: Korban suci yang tulus iklas yang dipersembahkan
kepada roh suci leluhur.
: Sebutan untuk penari bagi masyarakat Bali.
: Hari perayaan untuk suatu pura yang datangnya setiap
6 bulan sekali atau setahun sekali.
: Benda yang disucikan oleh suatu pura, yang terbuat
dari kayu, emas, perak.
: Upacara penyucian lahir dan bathin.
: Tempat suci Agama Hindu.
: Sebutan untuk hari-hari suci.
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Rangda
Rarung
Rerajahan
Rsi Yadnya
Rumbing
Rwa Bhineda
Sakral
Sandar Cenik
Sandar Gede
Segehan
Sekaa
Sekaa Shanti
Sekaa Tabuh
Sekala
Sesimping
Sesuhunan
Setewel
Setra
Sudamala
Sungsungan
Taksu
Tapel
Tedung
Telek
Tirta
Toya
Trance

: Tokoh kejahatan dalam drama tari Barong Ket yang
mempunyai wajah yang seram dan mempunyai
kekuatan yang dahsyat.
: Anak buah (emban) dari Rangda yang disesuaikan
dengan alur cerita pertunjukannya.
: Suratan atau gambar yang mengandung kekuatan gaib.
: Korban suci yang tulus iklas yang dipersembahkan
untuk para Brahmana (orang suci).
: Hiasan telinga seperti anting-anting.
: Dua hal yang berbeda.
: Sesuatu yang dikeramatkan.
: Sebutan untuk satu kelompok penari seperti penari
Telek pada umumnya.
: Sebutan untuk satu kelompok penari yang berperan
seperti Jauk dalam pertunjukan Mepajar di Desa Adat
Kedonganan.
: Sesajen yang terbuat dari nasi berwarna-warni,
beralaskan daun kelapa hijau, dilengkapi dengan bunga,
garam, beras, serta bawang dan jahe.
: Perkumpulan pada masyarakat Bali yang bersifat
organisasi informal yang anggotanya terdiri dari orangorang yang profesinya sama.
: Suatu kelompok yang bergerak di bidang vokal yang
menyanyikan lagu-lagu untuk pemujaan.
: Suatu kelompok yang bergerak di bidang musik
tradisional Bali.
: Dunia nyata.
: Hiasan pada bahu penari yang terbuat dari kulit sapi
yang di pahat dan di ukir kemudian di cat berwarna
emas.
: Kepercayaan.
: Hiasan pada kaki penari yang terbuat dari kain beludru.
: Kuburan.
: Cerita tentang diruwatnya Dewi Durga oleh Sahadewa.
: Penjunjung suatu pura.
: Kekuatan gaib yang memberikan kecerdasan,
keindahan dan mukjizat
: Topeng (penutup muka yang terbuat dari kayu, plastik,
kertas).
: Payung.
: Tarian yang menggunakan topeng berwarna putih yang
ditarikan oleh penari wanita.
: Air suci.
: Air.
: Kesurupan.
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Tutup Dada
Wuku
Yadnya

: Hiasan pada bagian dada penari yang terbuat dari kain
beludru.
: Perhitungan di Bali dan di Jawa dengan sistem
pawukon, yang satu wukunya berlangsung selama tujuh
hari.
: Pengorbanan suci yang tulus iklas tanpa pamrih.
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Lampiran : 2
DAFTAR INFORMAN
1. Nama
Alamat

: A.A. Ketut Agung
: Jalan Puseh Sari No. 12 Br. Pengenderan,
Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Kedonganan, 31 Desember 1960

Umur

: 54 Tahun.

Pekerjaan

: Pensiunan PT. Persero Angkasa Pura I (Pemangku
Pura Ratu Ayu).

2. Nama
Alamat

: I Made Uracana
: Jalan Bay Pass I Gusti Ngurah Rai, Gg Permata
No.6, Br. Kertayasa, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Kedonganan, 31 Desember 1956.

Umur

: 58 Tahun.

Pekerjaan

: Pensiunan BUMN (Penari Rarung).

3. Nama

: I Made Enteg

Alamat

: Jalan Pemelasti No.4, Br. Ketapang, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Kedonganan, 31 Desember 1940

Umur

: 74 Tahun.

Pekerjaan

: Nelayan ( Penari Rangda).

4. Nama
Alamat

: I Ketut Puja, S.Ag.
: Jalan Uluwatu Gg. Kelapa Buntu No. 3, Br.
Pengenderan, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Badung, 20 Maret 1964.

Umur

: 50 Tahun.

Pekerjaan

: POLRI di BNN Provinsi Bali ( Bendesa Adat
Kedonganan).
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5. Nama

: I Wayan Yasmika.

Alamat

: JalanKarisma No.2 Br. Pasek, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Kedonganan, 16 Pebruari 1970.

Umur

: 44 Tahun.

Pekerjaan

: Wiraswasta (Penari Rangda).

6. Nama
Alamat

: I Wayan Tantra.
: Jalan

Raya

Uluwatu

Gg.

Labaros

No.3,

Br.Ketapang, Kedonganan.
Tempat/Tgl.Lahir

: Kedonganan, 20 Januari 1963.

Umur

: 51 Tahun.

Pekerjaan

: Wiraswasta ( Pelatih Tari Sandar Cenik, Telek, dan
Sandar Gede).

7. Nama

: I Made Sudarsana, S.Sn., M.Sn.

Alamat

: Jalan Karisma No.5A, Br. Kertayasa, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Denpasar, 29 Mei 1988.

Umur

: 26 Tahun.

Pekerjaan

: Dosen Seni Fakultas Seni dan Agama UNHI
Denpasar (Pelatih Tari Sandar Cenik, Telek, Sandar
Gede, dan penari Barong Ket).

8. Nama

: Made Mangku Miarsa Wijastama.

Alamat

: Jalan Puseh Sari No.4, Br. Ketapang, Kedonganan.

Tempat/Tgl.Lahir

: Denpasar, 16 Mei 2002

Umur

: 12 Tahun.

Pekerjaan

: Pelajar ( Penari Sandar Cenik).
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Lampiran: 3
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula adanya pertunjukan ini di Desa Adat Kedonganan ?
2. Kapan saja petunjukan ini dipentaskan?
3. Dimana saja pertunjukan ini boleh dipentaskan?
4. Siapa saja yang boleh ikut menarikan tariannya ini?
5. Berapa jumlah penari yang terlibat dalam pertunjukan ini?
6. Apa saja syarat-syarat penarinya?
7. Apakah ada proses upacara pada penarinya?
8. Cerita apa yang digunakan pada pertunjukan ini?
9. Apa tema dari cerita tersebut?
10. Tokoh-tokoh apa saja yang terdapat pada pertunjukan tersebut?
11. Apakah ciri khas dan keunikan dari pertunjukan ini?
12. Bagaimanakah struktur pertunjukan ini dari awal sebelum mulai sampai
akhir pertunjukan?
13. Bagaimanakah struktur tarinya?
14. Gerak apa saja yang ditampilkan?
15. Bagaimanakah kostum para penari pada pertunjukan ini?
16. Dimanakah tempat pementasannya?
17. Mengapa dipentaskan di Catus Pata?
18. Musik iringan apa yang digunakan pada pertunjukan ini?
19. Apa saja instrumen yang digunakan pada gamelan tersebut?
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20. Bagaimanakah fungsi pertunjukan ini bagi

masyarakat Kedonganan,

khususnya?
21. Siapa saja yang ikut terlibat dalam pertunjukan ini?
22. Sesajen apa saja yang digunakan pada pertunjukan ini?
23. Apakah para penari mendapatkan bayaran?
24. Apa yang akan terjadi apabila pertunjukan ini tidak dipentaskan?
25. Apabila tidak dipentaskan, apakah ada solusi lain sebagai pengganti
pertunjukan ini?
26. Karena hal apa pertunjukan ini tidak dipentaskan?

147

Lampiran: 4
FOTO- FOTO HASIL PENELITIAN

Foto. 47
Gedong Ida Ratu Ayu
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)

Foto. 48
Sesajen
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
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Foto. 49
Para Penabuh Gamelan Pertunjukan Mepajar Desa Adat Kedonganan
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)

Foto. 50
Para Pasukan Banaspati Raja yang mengalami kerauhan
( Dokumentasi: Wulandari, 2014)
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Foto. 51
Banten Daun
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)

Foto. 52
Penari melakukan prosesi Meprayascita
(Dokmentasi: Laksamana, 2013)

150

Foto. 53
Prosesi Penyamblehan setelah pertunjukan di depan pura Ratu Ayu
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)

Foto. 54
Sesajen untuk topeng dan gelungan
(Dokumentasi: Laksamana, 2013)
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Foto. 55
Penari Sandar Cenik
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)

Foto. 56
Dewa Rangda (depan) dan Dewa Nini (belakang) sedang menari
(Dokumentasi: Wulandari, 2014)
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Foto. 57
Dewa Rarung Kobar Api
(Dokumetasi: Wulandari, 2014)

Foto. 58
Barong Ket (Ida Ratu Ayu)
(Dokumentasi: Laksamana, 2014)
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Lampiran : 5
PETA PULAU BALI
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Lampiran : 6

PETA DESA ADAT KEDONGANAN
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Lampiran: 7

SURAT PENGANTAR IJIN PENELITIAN
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Lampiran: 8
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
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Lampiran 9
SURAT IJIN PENELITIAN
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Lampiran 10
SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
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Lampiran 11
KARTU BIMBINGAN
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