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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fantasia 

Kata Fantasia diambil dari bahasa Itali fantasie yang artinya khayalan. 

Istilah fantasia di adopsi dari zaman Renaissance untuk komposisi instrumen 

yang mana form
1
 dan invensi seakan-akan mencerminkan fantasi dan 

kemampuan/skill komponis.
2
 

Fantasia pada zaman Barok fantasia digunakan  sebagai lagu sekuler 

atau lagu daerah di jalanan di kota Itali. Kebanyakan para pemusik pada masa 

itu mulai menggunakan imajinasi pikiran mereka dalam bentuk musik, dan 

kebanyakan berbentuk bebas  karena imajinasi manusia itu tidak diikat oleh 

aturan. 

Pada antara abad 16 dan 17 Fantasia mulai banyak digunakan sebagai 

bentuk komposisi instrumen. Salah satu komposer yang menggunakan 

Fantasia pada awal abad 16 adalah J.S Bach dalam karyanya “Fantasie und 

Fugue in G minor” untuk alat musik organ. 

Mewarisi kebebasan dalam  form pada zaman Reinassance dan Barok, 

pendahulu mereka melanjutkan untuk menjadikan karakteristik utama fantasia 

pada zaman Klasik yaitu: kebebasan tempo dan ritmis, perkembangan 

penghilangan bar-line, eksplorasi instrumen virtuoso, dan perkembangan 

dalam harmoni dan modulasi.
3
Komposer zaman Klasik yang menggunakan 

fantasia dalam komposisinya antara lain: C.P.E Bach Fantasie in C minor 

(1753), W.A Mozart Fantasia in C minor k475 (1785) dan  Fantasia in D 

minor k307 (1782). 

Pada zaman romantik, karakteristik fantasia dari Beethoven yaitu dengan 

mengikuti aturan-aturan dalam harmoni zaman klasik seperti menghindari 

pararel oktaf dan pararel kuint serta menghindari augmented second tetapi 

                                                           
1
Bentuk/format komposisi musik. 

2
 Ed, Sadie Stanley,  “The New Grove dictionary of music and musicians” (New York: 

Macmillan Publisher Limited), 545  
3
Ed, Sadie Stanley,  “The New Grove dictionary of music and musicians”  , 554 
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dalam beberapa hal dia mematahkan aturan zaman klasik seperti penggunaan 

dinamika hingga pianissisimo hal ini dapat dilihat dalam karya piano op.77 

pada movement pertama terdapat tempo dan figur yang kontras yang mirip 

dengan empfindsamer Stil karya C.P.E Bach.Beethoven juga membuat karya 

fantasia menggunakan format sonata yaitu quasi una fantasia atau moonlight 

sonata op.27 no.2 in C minor. 

Selain dalam instrumen piano dan organ, komposisi fantasia juga 

ditemui dalam instrumen lain, salah satunya adalah lute. Fantasia berbentuk 

lute berkembang di Prancis pada pertengahan abad ke-16, terutama dibawa 

oleh Alberto da Ripa (Allbert de Rippe), yang  membawa dari Itali ke Istana 

Francois 1. 

B. Pengertian dan Sejarah Gitar 

Kata „gitar‟ atau guitar dalam bahasa Inggris, pada mulanya diambil dari 

nama alat musik petik kuno di wilayah Persia pada kira-kira tahun 1500 SM 

yang dikenal sebagai citar atau sehtar. 

Gitar merupakan alat musik khas Spanyol. Awalnya, gitar digunakan 

untuk musik “Flamenco”.Musik Flamenco merupakan musik rakyat Spanyol 

yang bernuansa khas tarian Spanyol. Gaya musik Spanyol sendiri dipengaruhi 

oleh orang Gypsi, yaitu sebutan untuk orang-orang yang melewati Mesir. 

Mereka adalah kumpulan dari orang-orang India, Arab, dan Yahudi. 

Gitar mulai masuk Eropa saat perang Salib.Dan mulai digunakan sebagai 

instrumen umum seperti Lute. Lute adalah alat musik khas zaman Barok, dan 

merupakan salah satu alat yang paling popular pada abad 16. Senar-senarya 

dipetik bukan menggunakan kuku, tetapi menggunakan ujung jari
4
.hal itu 

terbukti dengan banyaknya komposisi instrument Lute sebagai iringan maupun 

komposisi solo. Lute sendiri berasal dari budaya timur tengah. 
5
 

Alat musik gitar mulai menjadi instrumen yang umum digunakan di 

eropa pada abad ke-17 saat awal zaman Klasik. Banyak musisi-musisi yang 

                                                           
4
  Rhoderick J, “Sejarah Musik Jilid 1”. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia), 146 

5
Peter Feierabend, “Encyclopedia of Musical Instrument”  (Boston: Konemann),166. 
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menggunakan Instrumen gitar pada zaman Klasik seperti Mauro Guiliani dan  

F. Sor  pada zaman Klasik. 

 

1. Konstruksi Gitar Klasik 

Bagian-bagian gitar tubuh gitar klasik terdiri dari tiga bagian 

utama yaitu kepala, leher dan badan.Pada bagian kepala terdapat mesin 

penala dawai.Dawai gitar yang berjumlah enam utas masing-masing 

diikatkan pada enam buah pasak yang merupakan bagian dari mesin 

penala.Bagian depan leher yang masuk hingga kira-kira seperempat 

papan muka dari badan gitar, merupakan papan jari yang memiliki 19 

pembatas dari logam yang dikenal dengan sebutan fret. Fungsinya 

adalah untuk memproduksi tingkat ketinggian nada yang berbeda 

dengan jalan menempatkan jari-jari pada ruang-ruang di antara logam-

logam fret. Pada dasarnya bunyi gitar dihasilkan oleh getaran dawai-

dawai yang terentang di antara batang penyanggah dawai yang 

merupakan pembatas antara kepala dan leher (disebut nut) dengan 

gading pembatas (disebut bridge) pada pangkal pengikat dawai di atas 

papan suara (disebut base). 

 

Gambar 2.1 Konstruksi Pada Gitar 
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2. Teknik Permainan Gitar Klasik 

a. Arah Petikan 

1) Teknik Apoyando 

 Petikan apoyando (rest stroke) yaitu memetik senar dengan 

menyandarkan jari pada senar sebelahnya setelah jari tersebut 

memetik senar yang dimaksud.Cara ini juga sering dikenal 

dengan petikan bersandar.Petikan ini adalah petikan yang paling 

dasar dan paling berguna dalam permainan gitar terutama untuk 

nadanada solo.
6
 

 

Gambar 2.2 Petikan Apoyando 

 

2) Teknik Tirando 

Petikan tirando (free stroke) yaitu memetik senar dengan 

tidak menyandar senar lainnya setelah jari memetik senar yang 

dimakksud.Cara ini sering disebut juga sebagai petik hindar, 

karena jari-jari disini tidak boleh bersandar. Jari memetik senar 

tanpa mengenai senar lain. Jenis petikan ini adalah petikan yang 

digunakan untuk memainkan akor-akor atau arpeggio.
7
 

                                                           
6
http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_GITAR diakses tanggal 20 Juli 2015 pukul 

19.00 WIB 
7
http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_GITAR  

http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_GITAR
http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_GITAR
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Gambar 2.3 Petikan Tirando 

 

b. Posisi Tangan 

1) Ponti Cello 

 Teknik ponti cello merupakan teknik memetik mendekati 

pada bagian bridge dan menghasilkan suara yang lebih tajam 

dan treble.Teknik ini bisa digunakan dengan teknik apoyando 

maupun tirando. 

2) Tasto 

 Teknik tasto merupakan teknik memetik yang arahnya 

menjauh dari bagian bridge atau mendekati bagian tengah neck. 

Teknik ini menghasilkan suara yang lebih lembut . 

3) Normal 

 Teknik normal biasanya dimainkan di bibir hole atau 

lubang pada gitar. Teknik ini paling sering digunakan karena 

menghasilkan suara tengah yang tidak terlalu besar atau kecil.  

4) Pizzicato 

 Teknik pizzicato dimainkan seperti arah ponti cello tetapi 

dengan menahan senar menggunakan bagian samping tangan 

kanan sehingga menghasilkan suara yang ditahan dan tidak 

berbunyi sempurna.  
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c. Yang Dibunyikan 

1) Senar 

a) Slur 

Slur merupakan teknik permainan gitar yang memberi 

efek antara dua atau lebih nada yang menyambung. Dalam 

teknik slur dibagi menjadi dua yaitu: 

i. Slur Naik : memainkan dua atau lebih nada pada 

senar yang sama dengan cara membunyikan nada 

pertama kemudian memukulkan jari ke freet pada 

nada berikutnya tanpa memetik lagi. Teknik ini 

untuk nada naik. 

ii. Slur Turun :memainkan dua atau lebih nada pada 

senar yang sama dengan cara membunyikan nada 

pertama kemudian memetik menggunakan jari yang 

sama pada nada yang dibunyikan. Teknik ini untuk 

nada turun. 

b) Harmonics 

i. Open Harmonics 

Membunyikan nada di atas freet dengan open 

string atau tanpa menekan senar. Dalam teknik ini 

biasanya dibunyikan pada freet 5-7- dan 12.
8
 

ii. Artificial Harmonics 

Teknik harmonic yang cara membunyikannya 

dengan menekan nada yang ingin dibunyikan 

menggunakan tangan kiri dan memetik pada nada 

satu oktaf lebih tinggi menggunakan jari tangan 

kanan menggunakan jari telunjuk dan memetik 

menggunakan jari manis atau kelingking
9
. Teknik 

                                                           
 

8
http://classicalguitar101.org/classical-guitar-part-names.html (Diakses pada 28 Juli 2015 

pukul 21.00 WIB) 

 
9
http://classicalguitar101.org/classical-guitar-part-names.html  

http://classicalguitar101.org/classical-guitar-part-names.html
http://classicalguitar101.org/classical-guitar-part-names.html
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ini  biasanya digunakan untuk menghasilkan nada 

harmonic diatas freet 12. 

 

c) Popping 

 Teknik popping dimainkan dengan jari 

telunjuk tetapi terkadang dimainkan dengan jari 

tengah. Dimainkan dengan menarik senar keatas 

sehingga saat dilepaskan senar kembali membentur  

freet board dan menghasilkan efek suara 

percussive
10

. 

2) Body Gitar 

a) Tambora 

 Tambora merupakan efek perkusi pada gitar yang popular 

digunakan dari abad 20. Tambora pada gitar dimainkan oleh 

pemain gitar dengan memukul senar dekat dengan bridge 

dengan jempol tangan kanan dan menghasilkan suara yang 

mirip dengan timpani
11

. 

 

C. Lakon Lahirnya Gatotkaca 

1. Pengertian Lakon 

 Lakon berasal dari kosakata bahasa jawa dari kata laku yang artinya 

perjalanan atau cerita rentetan peristiwa
12

.Istilah lakon ternyata mengandung 

cakupan pengertian yang cukup luas. Kata lakon tidak saja dikenal di 

Indonesia, tetapi di Asia Tenggara terdapat beberapa genre pertunjukan yang 

menggunakan kata lakon, seperti di  Thailand ada lakon nai, lakon nang nai 

dan di Kamboja terdapat lakon kawl dan lakon bassac (Brandon, terjemahan 

Sudarsono, 1989:V) 

                                                           
          10

 www.lerntoplaymusic.com/blog/slap-bass-technique/ diakse tanggal 3 september 2015 

pukul 12.00 WIB 

          
11 Robert Allan Lunn, B.A., M.M., “Extended Techniques for the Classical Guitar: A Guide 

for Composers”  (Ohio: The Ohio State University), 34 
12

Ed. Saddhono Kundharu, “Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang” 

(Surakarta: Citra Etnika), 57. 

http://www.lerntoplaymusic.com/blog/slap-bass-technique/
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2. Cerita Lakon Lahirnya Gatotkaca 

 Jabang Tutuka adalah nama kecil dari Gatotkoco. Kisah kelahiran 

“Superman Indonesia” sang putra Bima dalam cerita ini tak lepas dari takdir 

yang sudah menantinya sejak muncul pertama kali ke dunia. Hal ini terkait 

suasana genting yang menyelimuti khayangan tempat para dewata. Seorang 

raja raksasa memaksa masuk ke Jonggringsalaka (istana para dewata dan 

tempat Hyang Jagatnata Bhatara Guru berada) untuk meminta seorang 

bidadari menikah dengannya. Saking kuatnya raja raksasa itu, hanya Jabang 

Tutuka yang ditakdirkan mampu menghabisinya sekaligus mengembalikan 

ketenangan khayangan. 

 Kisah dibuka ketika seorang raja raksasa dari Kerajaan Gilingwesi yang 

bernama Prabu Naga Percona ingin beristri. Dalam hatinya ia sangat 

menyukai seorang dewi dari khayangan yang bernama Dewi Supraba. Naga 

Percona pun menyuruh seorang emban dari istananya yang terkenal sakti yaitu 

nenek Sekarlaras untuk pergi ke istana Jonggringsalaka sebagai wakil dirinya 

untuk melamar Dewi Supraba. Nenek Sekarlaras pun segera melaksanakan 

perintah rajanya.  

 Di Jonggringsalaka, para dewata merasakan hawa panas mendekat ke 

khayangan. Semua berkumpul menghadap Hyang Jagatnata Bhatara Guru 

untuk berdiskusi. Bhatara Guru memerintahkan untuk bersiap siaga di setiap 

perbatasan jalan masuk Jonggringsalaka. Bhatara Indra, Bayu, Kamajaya dan 

Sambo yang ikut hadir di pertemuan itu segera menuju perbatasan khayangan. 

Benar saja, tak lama nenek Sekarlaras datang dan menyampaikan maksud 

untuk meminang Dewi Supraba. Para dewata kaget dengan cara nenek 

Sekarlaras yang tidak sopan itu. Mereka pun menolak nenek Sekarlaras 

memasuki Jonggringsalaka. Nenek Sekarlaras pun mengeluarkan kesaktiannya 

melawan para dewata. Baku hantam terjadi namun sang nenek emban itu 

termasuk kuat untuk bisa dikalahkan. Hingga akhirnya Bhatara Bayu yang 

datang dan memerintahkan angin untuk menghempas nenek Sekarlaras hingga 

terpental dan jatuh dengan keras tepat di halaman istana Gilingwesi.Meski 

masih hidup namun nenek Sekarlaras kesakitan. 
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 Naga Percona yang segera menghampiri nenek Sekarlaras yang sudah 

setengah mati itu menanyakan tentang apa yang terjadi. Mendengar penolakan 

para dewata itu, Naga Percona marah besar dan merasa dewata telah 

menghinanya.Naga Percona pun mengerahkan pasukan raksasa terbaiknya dan 

menyerang khayangan saat itu juga.Nenek Sekarlaras dengan tenaga tersisa 

kembali pulih dan ikut kembali bersama pasukan Naga Percona ke khayangan. 

 Terjadi peperangan mahadahsyat di khayangan antara pasukan dewata dan 

pasukan raksasa Gilingwesi.Bhatara Kamajaya berhadapan dengan nenek 

Sekarlaras.Dewata paling ganteng itu pun berhasil membunuh nenek 

Sekarlaras dengan anak panah saktinya. Raja Naga Percona sendiri berduel 

dengan Bhatara Brahma namun keduanya sama kuat. Bhatara Sambo yang 

membantu menghantam Percona juga masih belum bisa memenangkan 

pertarungan itu. Melihat banyak energi terkuras dan Percona belum juga 

menampakkan tanda-tanda kekalahan, Bhatara Bayu segera mengerahkan 

kekuatan anginnya kembali namun hanya untuk mengalihkan perhatian 

pasukan Naga Percona sehingga para dewata bisa mundur teratur ke gerbang 

istana Jonggringsalaka. Ketika semua dewata sudah berada di balik gerbang, 

para dewata pun menutup pintu gerbang tersebut.Pintu gerbang istana dewata 

yang disebut Pintu Selamanangkep adalah pintu yang sangat kokoh dan tidak 

bisa ditembus/ didobrak siapapun.Naga Percona dan pasukannya pun sampai 

kelelahan ketika berusaha mendobrak Pintu Selamanangkep.Meski demikian, 

Percona dan pasukan Gilingwesi-nya tidak menyerah. Mereka terus-terusan 

menghantam pintu masuk istana dewata itu bahkan mencari pintu lain agar 

mereka bisa masuk. Di dalam istana Jonggringsalaka para dewata berkumpul 

bersama di hadapan Bhatara Guru. 

 Bhatara Guru memiliki solusi yaitu Naga Percona harus dibunuh dan 

menurutnya satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Naga Percona adalah 

Jabang Tutuka seorang keturunan dari Bima sang Raja Pringgadhani. Jabang 

Tutuka kala itu baru saja lahir namun Bima dan Ratu Arimbi (istri Bima) 

kebingungan karena tali pusar sang Jabang Tutuka tidak bisa putus dan sudah 

dicoba dengan alat pemotong apapun tetap tidak bisa. Untuk itulah Bhatara 
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Guru menyuruh resi khayangan bernama Narada untuk turun ke bumi dan 

memberikan senjata pamungkas yang dapat memotong tali pusar Jabang 

Tutuka. Senjata itu bernama Kontawijaya.Resi Narada diminta memberikan 

pada Arjuna yang saat itu sedang menjelajah hutan untuk mencari senjata 

Kontawijaya agar dapat memotong tali pusar keponakannya itu.Resi Narada 

pun segera pamit menuju bumi sambil membawa Kontawijaya. 

 Sampai di hutan yang menjadi target pertemuan Narada dengan Arjuna, 

Narada malah kebingungan karena sudah lama tidak melihat Arjuna jadinya 

dia agak lupa wajah ganteng anak tengah Pandawa Lima itu. Tak jauh dari situ 

ternyata ada seorang pemuda yang sedang duduk sendiri di tengah hutan.Dari 

wajahnya, Narada yakin bahwa itu Arjuna yang dicarinya. Setelah didekati, 

Narada segera menjelaskan bahwa ia membawa senjata Kontawijaya yang 

dicari-cari Arjuna. Narada pun langsung memberikan senjata itu pada pemuda 

tersebut. Dasar Resi Narada, meski sesakti apapun namun tidak bisa 

mengenali bahwa pemuda yang ia berikan senjata Kontawijaya bukanlah 

Arjuna melainkan Aradea atau yang lebih kita kenal dengan nama Karna. Dari 

sisi historis memang disebut-sebut bahwa Aradea/Karna adalah anak sulung 

Ibu Kunti (ibunda para Pandawa) yang dihanyutkan ke sungai saat 

bayi.Pandawa tidak pernah tahu jika mereka bersaudara dengan 

Aradea/Karna.Selain itu, jelas Narada mengira Aradea sebagai Arjuna karena 

konon wajah Aradea hampir mirip dan hampir seganteng Arjuna.Aradea yang 

menerima senjata sakti itu langsung senang dan pergi tanpa pamit. 

 Tak jauh dari tempat Resi Narada yang marah karena sikap Aradea yang 

dikira Arjuna, Arjuna yang sesungguhnya sedang berjalan di hutan ditemani 

oleh para Punakawan (Semar, Astrajingga, Dawala dan Nala Gareng).Hingga 

ketika mereka bertemu Resi Narada.Sang resi kaget setengah mati karena dia 

baru sadar bahwa di hadapannya ini adalah Arjuna yang asli.Narada pun 

menceritakan tentang peristiwa pemberian Kontawijaya pada pemuda yang 

mirip wajahnya dengan Arjuna.Semar menduga bahwa satu-satunya pemuda 

yang wajahnya mirip Arjuna adalah Karna.Narada pun meminta Arjuna untuk 
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merebut senjata itu dari Karna.Arjuna pun segera mengejar ke arah perginya 

Karna. 

 Tak lama kemudian, Arjuna menemukan Karna yang hendak pulang 

kembali ke rumahnya.Karna tentu mengenal Arjuna meski mereka berada di 

pihak yang berlawanan (Karna memihak Duryudana, musuh Pandawa 

Lima).Ditanya baik-baik namun Karna tidak mengaku hingga akhirnya datang 

Resi Narada sebagai saksi.Karna pun segera melawan mempertahankan 

Kontawijaya agar tidak direbut.Arjuna terpaksa bertarung dengannya. Karna 

cukup sakti dan gesit, ia berhasil melarikan diri dengan Kontawijaya. Arjuna 

hanya berhasil merebut sarung Kontawijaya.Arjuna pun menyesal tidak 

berusaha dengan maksimal merebut Kontawijaya, tapi Resi Narada yang 

justru lebih merasa bersalah karena kecerobohan dirinyalah sehingga 

Kontawijaya jatuh ke tangan orang yang salah.Meski demikian, kesaktian 

Kontawijaya tidak hanya pada senjatanya namun juga pada sarungnya.Biarpun 

hanya sarung, namun sarung itu bisa digunakan untuk memotong tali pusar 

Jabang Tutuka.Arjuna pun segera pergi kembali menuju Pringgadhani. 

 Di Pringgadhani, Yudhistira, Nakula dan Sadewa pun datang menengok 

keponakan mereka yang baru lahir. Kresna juga datang.Bima lagi kalut 

setengah mati karena Arjuna tidak datang juga.Bima rasanya ingin menyusul 

Arjuna karena siapa tahu Arjuna menemui kesulitan mengambil senjata 

Kontawijaya untuk memotong tali pusar anaknya.Tak lama kemudian, Arjuna 

datang.Semua menyambut dengan gembira.Dengan berat hati Arjuna meminta 

maaf karena tak berhasil mendapatkan Kontawijaya melainkan hanya 

sarungnya saja.Bima yang memang perangainya sedikit pemarah langsung 

ingin menghajar Arjuna karena dianggap tidak bisa melaksanakan 

tugas.Kakak adik yang nyaris berkelahi itu dilerai oleh Resi Narada.Resi 

Narada kemudian menjelaskan duduk persoalan yang terjadi dan meminta 

maaf karena semua ini karena kesalahannya.Bima yang reda emosinya kurang 

yakin bahwa sarung Kontawijaya dapat memotong tali pusar Jabang 

Tutuka.Sri Kresna yang sakti mandraguna membenarkan perkataan Resi 

Narada. Kresna pun mendapat kehormatan untuk melakukan pemotongan tali 
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pusar sang Jabang Tutuka. Benar saja, meski hanya sarung namun bisa 

memotong tali pusar Jabang Tutuka.Semua senang termasuk Bima dan Ratu 

Arimbi.Namun tak lama, kejadian aneh terjadi.Ketika tali pusar telah 

terpotong, tiba-tiba sarung Kontawijaya tersebut masuk ke dalam pusar Jabang 

Tutuka.Semua kaget dan panik.Resi Narada yang melihat hal itu kembali 

berusaha menenangkan. Dari penjelasan sang resi, Jabang Tutuka akan 

bertambah kesaktiannya setelah bergabung dengan sarung Kontawijaya. 

Jabang Tutuka akan tumbuh menjadi orang yang memiliki kekuatan dahsyat 

dan menjadi salah satu ksatria andalan Pandawa Lima. Mendengar penjelasan 

Resi Narada, semua merasa lega dan menyambut gembira, terlebih Bima yang 

mendengar bahwa anaknya itu akan jadi ksatria hebat suatu hari nanti. Meski 

demikian ada rahasia di balik peristiwa menggembirakan itu. Jabang Tutuka 

yang kini bergabung kekuatan dengan sarung Kontawijaya suatu saat akan 

tewas terkena senjata Kontawijaya itu sendiri. Ibaratnya, senjata akan kembali 

bergabung dengan sarungnya.  

 Bulan berganti bulan dan Jabang Tutuka semakin tumbuh menjadi anak 

yang sehat dan kuat. Di Pringgadhani, keempat Punakawan termasuk yang 

mengasuh putra Bima itu. Meski baru usia sekitar 5 atau 6 tahunan, Resi 

Narada merasa sudah waktunya sang Jabang Tutuka memenuhi takdirnya. 

Resi Narada pun menjelaskan pada Bima dan Arimbi mengenai tugas yang 

akan diemban oleh Jabang Tetuka. Bima dan Arimbi tadinya tidak yakin 

karena anaknya masih kecil dan merasa tidak mungkin bisa melawan raksasa 

Naga Percona yang hingga kini masih berada di sekitar Jonggringsalaka untuk 

menembus istana khayangan itu.Dengan berat hati, Bima dan Arimbi melepas 

kepergian Jabang Tutuka ke khayangan. 

 Sementara itu, di perbatasan istana Jonggringsalaka khayangan, raja 

raksasa Naga Percona masih berusaha menembus masuk kraton dewata 

itu.Saat itu, Resi Narada dan Jabang Tutuka sudah memasuki 

khayangan.Narada bersembunyi sambil mengawasi Jabang Tutuka yang mulai 

mendekati Naga Percona.Jabang Tutuka pun membentak Percona.Percona 

awalnya tidak menggubris anak kecil yang dianggapnya cuma mengganggu 
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konsentrasinya mendobrak Pintu Selamanangkep. Lama-lama Percona pun 

terpancing emosinya karena perkataan pedas Jabang Tutuka. Tak mau berpikir 

panjang, Percona segera menyerang Jabang Tutuka. Sungguh kaget sang raja 

raksasa itu karena di luar dugaan, anak kecil itu bisa menjatuhkannya. Saat itu 

Percona sadar bahwa anak kecil yang melawannya ini bukanlah anak kecil 

biasa.Percona pun serius menghadapinya.Berkali-kali Percona jatuh bangun 

menghadapi Jabang Tutuka.Akhirnya Percona mengeluarkan ajian 

pamungkasnya yang bisa membuat mata Jabang Tutuka silau bahkan buta.Saat 

Jabang Tutuka tidak mampu melihat lawannya, Percona dengan cepat 

menghantam Jabang Tutuka berkali-kali. Jabang Tutuka pun tewas. Resi 

Narada kaget melihat itu.Setelah Percona meninggalkan tempat, Resi Narada 

dengan sedih membawa jenazah Jabang Tutuka ke hadapan Bhatara Guru. 

 Semua dewata khawatir bagaimana nanti menjelaskan pada Bima bahwa 

putranya tewas. Ditambah lagi sebelum Jabang Tutuka dibawa pergi ke 

khayangan, Bima sempat wanti-wanti agar menjaga keselamatan anaknya itu 

dan jika tidak maka Bima akan mengerahkan pasukan Pringgadhani untuk 

membumihanguskan Jonggringsalaka. Di tengah kebingungan para dewa, 

Bhatara Guru mengatakan bisa menghidupkan kembali. Meski demikian, 

Jabang Tutuka yang dianggap masih dianggap belum cukup kuat menghadapi 

Percona harus direndam di kawah Candradimuka.Setelah Jabang Tutuka 

dihidupkan kembali, para dewata pun membawa Jabang Tutuka ke kawah 

Candradimuka dan menceburkannya.Di pinggiran kawah, para dewata 

berdoa.Di dalam kawah Candradimuka, Jabang Tutuka menyerap energi 

mahadahsyat dari panasnya lahar Candradimuka sehingga tubuhnya menjadi 

superkuat. Dampak lain dari serapan energi itu adalah tubuh Jabang Tutuka 

menjadi tumbuh lebih cepat hingga menjadi orang dewasa. Setelah ritual itu 

selesai, Jabang Tutuka muncul ke permukaan kawah diiringi doa para dewata. 

Jabang Tutuka kini semakin kuat dan sakti.Para dewata pun segera membawa 

kembali Jabang Tutuka ke hadapan Bhatara Guru. Bhatara Guru yakin saat itu 

Jabang Tutuka sudah pasti bisa mengalahkan Percona karena sang putra Bima 

itu kini sudah berotot kawat, berkulit besi, bertulang baja dan bermata intan 
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yang bersinar. Jabang Tutuka pun pamit untuk segera pergi menghabisi 

Percona. 

 Percona yang tiba-tiba kedatangan Jabang Tutuka tidak sadar bahwa 

pemuda itu adalah anak kecil yang pernah ia buat buta. Duel maut terjadi 

antara Jabang Tutuka dan Percona. Seperti waktu pertemuan pertama dulu, 

Percona kembali mengeluarkan ajian sakti pembuta mata pada Jabang Tutuka. 

Mata intan bersinar sang putra Bima itu ternyata tidak bisa dikalahkan oleh 

ajian sakti Percona. Percona kaget karena ajian pamungkasnya tidak ampuh. 

Jabang Tutuka pun menghantam bertubi-tubi tubuh Percona hingga akhirnya 

Raja Gilingwesi itupun tewas.  

 Para dewata bersorak kegirangan dan memuji Jabang Tutuka. Atas 

jasanya, Jabang Tutuka diberi nama baru oleh dewata dan mulai detik itu ia 

akan dikenal dengan nama Gatotkoco. Resi Narada pun turut gembira dan 

Bhatara Guru meminta Narada untuk menemani Gatotkoco kembali ke 

Pringgadhani.  

 Di Pringgadhani, Bima dan para kerabat Pandawa mulai gelisah karena 

lama tidak mengetahui kabar Jabang Tutuka yang dibawa Resi Narada. Tak 

lama kemudian, Resi Narada datang bersama seorang pemuda gagah.Bima 

tentu tak mengenali anaknya yang dalam waktu singkat tumbuh dewasa 

itu.Setelah dijelaskan oleh Resi Narada, meski di awal sempat tidak percaya 

bahkan sempat bertarung dulu antara Bima dan pemuda yang dibilang 

anaknya itu, akhirnya Bima pun percaya dan memeluk Gatotkoco putra 

kesayangannya.
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Sumber : Oerip, “Jabang Tutuka”. (Bandung: Penerbit Erlina) 
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