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Abstract 

Music is one way understand something social and society and there is no music 
types also which free of signified. Gong luwang kept in Kesiut village, Kerambitan sub 
district, Tabanan district, Bali Island meant as a type sacred game/an. Not merely the 
physical, the repertoire and the sounds appear from the musical instrument is signed as 
the sacred one. As an artifact, besides still be taken care of by area public Pura 
Batukaru, gong luwang which one of its component is pathet (modes) and the knobbed 
gong which made from metal will become medium to express its staging position in the 
music culture arena in South-East Asia. 
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A. Pendahuluan 

Menurut I Made Bandem1 (1982: 1), di Bali terdapat kurang lebih 26 jenis 
gamelan yang masing-masing memiliki instrumentasi, orkestrasi, dan fungsi yang 
berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, persebaran gong di wilayah ini tidaklah merata, ada 
sejum lah gamelanlgong/gambelan yang hampir dan sudah punah, dan ada pula yang 
berkembang pesat. Bahkan gam elan jenis baru terus-menerus muncul. 

Salah satu dari berbagai jenis gamelan yang hidup di Bali adalah gambelan 
Luwang atau sering disebut sebagai gong Luwang yang salah satunya tersimpan di desa 
Kesiut, kecarnatan Kerambitan, kabupaten Tabanan. Ada beberapa hal yang menjadi 
alasan ketertarikan saya memilih objek ini. Alasan pertama, gong Luwang adalah 
gambelan sakral. Menurut Bandem2

, gamelan ini hanya tinggal 5 (lima) perangkat saja 
di seluruh pulau Bali, yaitu di desa Krobokan kabupaten Badung, Kesiut di kabupaten 
Tabanan, Tangkas di kabupaten Klungkung, dan dua di kabupaten Gianyar tepatnya di 
Seseh (Singapadu) dan Gelulung (Sakawati). Di www.babadbali.com, dicatat ada 6 
(enam). Masyarakat Bali percaya bahwa gong Luwang adalah salah satu dari tujuh 
gam elan keramat dalam tradisi Bali3

• 

Alasan kedua, tidak seperti di tempat-tempat lain, gong Luwang di desa Kesiut, 
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, satu-satunya wilayah dataran tinggi dari 
semuanya, hanya digunakan untuk mengiringi upacara Dewa Yadnya saja. Empat 
perangkat gong Luwang yang lain boleh dipakai juga untuk mengiringi upacara 
kematian (Pitra Yadnya). · 

Alasan ketiga, bentuk gambelan Luwang hampir sama dengan bentuk gambelan 
Kebyar, hanya saja jumlah satuannya lebih sedikit. Seperti dikatakan Dibia4 gong 

1 I Made Bandem, Ensiklopedi Musik Bali, (Proyek Pengembangan Akademi Seni Tari Indonesia, 
Denspasar, 1982), p. I. 
2 Ibid foe .cit. 
3 Team Penyusun Monografi, Monografi Daerah Bali, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1978), p. 132. 
4 I Wayan Dibia, Pengantar Karawitan Bali, (Denpasar: ASTI, 1977/78), p. 18. 
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Luwang memiliki satu tangga nada saja, yaitu pelog dengan tujuh nada yang terdiri dari 
lima nada pokok dan dua nada pamero. Seperti halnya dalam gamelan Jawa, gaya 
permainan gambelan Luwang menggunakan kontrapung modal atau patet. Yang 
memberatkan alsan ketiga ini, dalam salah satu repertoar gong Luwang yang berjudul 
"Tusuk Bungan Duren" memiliki kesamaan melodi dengan salah satu repertoar gamelan 
Jawa yaitu "Udan Mas" . 

B. Sekilas Mengenai Gong Luwang di desa Kesiut 

a. Mitos Gong Luwang di Kesiut 
Dikatakan oleh I Nyoman Sumartaya, ketua sekaa Gong Luwang, bahwa leluhur 

desa penemu Gong Luwang itu bernama Kiyang Gendrik. Kisah ini berawal dari 
kegagalannya memancing. Tatkala Kiyang Gendrik menyusuri sungai Campuhan (dekat 
desa Kesiut) dengan perasaan sangat kecewa karena belum mendapatkan seekor 
ikanpun, tanpa diduga ia menemukan seperangkat gamelan (gambelan) berupa 
terompong, riyong, gong, kempur, dan gangsa jongkok. Seperangkat gambelan itu 
kemudian dibawanya pulang ke tempat kediamannya. Konon, setelah beberapa hari 
berada di rumahnya, seperangkat gambelan itu berbunyi sendiri pada waktu tengah 
malam dan salah seorang anggota keluarga Kiyang Gendrik terus menerus ditimpa sakit. 
Dengan peristiwa yang mengerikan ini, Kiyang Gendrik mengadakan musyawarah 
bersama warga desa. Dalam musyawarah itu disepakati bahwa gambelan itu disimpan di 
Pura Pemaksan Kesiut. Dengan dipindahkannya seperangkat gambelan itu dari tempat 
kediaman Kiyang Gendrik, keluarganyapun kembali aman. 

Dikatakan oleh si empunya cerita, setelah beberapa saat lamanya tersimpan di 
pura tersebut, sebuah berita terungkap bahwa gambelan yang bernama gong Luwang itu 
adalah milik Pura Watukaru yang hilang. Mendengar berita tersebut, Kiyang Gendrik 
dan warga Kesiut sepakat ingin mengembalikan seperangkat gambelan itu kepada 
pemilik yang sebenarnya. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang warga 
Watukaru yang menanyakan keberadaan gong Luwang ke desa Kesiut dan bermaksud 
membawanya pulang. 

Namun apa yang terjadi. Setelah gong Luwang disimpan kembali di Pura 
Watukaru, ternyata hilang lagi dan kemudian ditemukan kembali oleh Kiyang Gendrik 
di sungai Campuhan. Konon kejadian ini berulang sampai yang tiga kali. Atas 
kesepakatan dengan warga Watukaru, gong Luwang tersebut dikembalikan di desa 
Kesiut. Dalam pengembalian ini, warga Watukaru berpesan agar nanti setiap piodalan 
di Pura Watukaru, sekaa gong Luwang desa Kesiut harus ngaturang ayah5

• Oleh karena 
itulah hingga saat ini setiap piodalan di Pura Watukaru tanpa hadirnya gong Luwang 
upacara tidak dapat dimulai.6 

I Nyoman Rembang, seorang seniman tabuh asal Sesetan mengatakan bahwa 
adanya gambelan Luwang di Bali secara umum, termasuk gong Luwang di desa Kesiut 
sebagian besar terkena pengaruh dari Jawa. Hal ini tampak jelas bahwa gambelan di 
Bali sebelum terpengaruh dari Jawa instrumennya terbuat dari bahan bambu dan kayu 
seperti terdapat pada gambelan Caruk, Saran, dan Gambang. Setelah terkena pengaruh 
dari Jawa, referensi bahan gambelan Bali bertambah dengan logam atau perunggu 

5 Kata ngaturang ayah di sini diartikan bahwa sekaa gong Luwang dari desa Kesiut harus mengiringi 
upacara. 
6 Wawancara dengan I Wayan Sumartaya. 
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seperti instrumen terompong, riyong, dan gangsa jongkok, dan kemudian 
berkembanglah menjadi gong Luwang seperti tampak saat ini. Pengaruh itu 
diperkirakan oleh I Nyoman Rembang pada jaman Enteg Bali, saat pulau Bali hanya 
diperintah oleh seorang raja. 7 

Pendapat Rembang di atas mungkin saja benar. Pertama, dengan melupakan 
fungsi instrumen dalam permainan gambelan Luwang, bahwa secara visual terompong 
dan riyong yang berbentuk gong pencon ini mirip dengan bonang yang ada dalam 
gemelan Jawa. Fisik saron dan peking mirip dengan gangsa jongkok dalam gambelan 
Luwang. Kedua, salah satu repertoar sekaa gong Luwang yang berjudul Tusuk Bungan 
Duren, memiliki tema melodi yang sama dengan repertoar gamelan Jawa Tengah 
berjudul Udan Mas yang biasa dipakai untuk bubaran (pengiring pulangnya para tamu 
dalam suatu acara/hajatan). 

b. Keberadaan gong Luwang di Desa Kesiut 

Sebelum menginjak pada keberadaan gong Luwang di desa Kesiut, ada baiknya 
kita tinjau terlebih dahulu fungsi gambelan di Bali secara umum. I Made Bandem8 

mengatakan seb;;tgai berikut: 

... untuk menggugah perasaan indah seseorang dan dapat memberikan kepuasan kepada 
jiwa. Dalam berbagai penyelidikan para ahli musik bahwa gambelan dapat berfungsi 
sebagai terafi atau pengobatan sakit jiwa. Demikian pula dalam kaitannya dengan rasa 
estetis keindahan kepada pemain dan pengagumnya. Disamping itu juga dikatakan 
bahwa gambelan dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan dapat memberikan 
hiburan kepada masyarakat, serta sebagai persembahan simbolis dari masyarakat 
pengayomnya, berfungsi sebagai penggugah respon fisik masyarakat. 

Dikatakan oleh I Wayan Sumartaya, Ketua sekaa gong Luwang pada masa itu, 
bahwa gong f-,uwang merupakan seperangkat (satu set) gambelan sakral yang hanya 
dimainkan khusus untuk mengiringi upacara dewa yadnya (piodalan di Pura) saja. Pura 
di sini bukan terbatas di desa Kesiut saja, akan tetapi termasuk pura kahyangan jagad, 
pura dadia, pura kawitan, serta pura pedarman, dan terutama di Pura Batukaru. 

Pada saat mengiringi upacara piodalan biasanya gambelan ditempatkan di jaba 
(di luar) Pura, tetapi gong Luwang dari desa Kesiut ditempatkan di jeroan (di dalam) 
pura, sedang di jaba pura tetap ada gambelan lain, misalnya gambelan Kebyar, yang 
juga dimainkan. Pada saat berlangsungnya upacara tersebut, gong Luwang memainkan 
repertoar yang bertempo lambat, yang menurut para peserta upacara dapat menambah 
khidmatnya upacara. 

I Ktut Subantra, mantan ketua sekaa gong Luwang, mengatakan bahwa sebelum 
gong Luwang dimainkan maka terlebih dahulu harus diawali dengan sebuah upacara. 
Selain untuk menyucikan instrumen-instrumen gamelan, upacara ini ditujukan juga 
memohon kepada Dewa Iswara sebagai koordinator alat bunyi-bunyian untuk 
memberikan restu agar semuanya berjalan dengan lancar. 

7 Wawancara dengan I Nyoman Rembang. 
8 I Made Bandem, Ensiklopedi Musik Bali, (Proyek Pengembangan Akademi Seni Tari Indonesia, 
Denspasar, 1982), p. I. 
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d. Laras 
lstilah laras dalam musik gamelan mungkin tidak dapat digantikan atau 

diistilahkan dengan terminologi musik Barat, karena dalam musik Barat hanya ada satu 
laras. Diungkapkan oleh I Made Bandem9 bahwa laras adalah urutan nada-nada dalam 
satu oktaf yang sudah ditentukan tinggi rendah dan seruti Garak nada)-nya. Gambelan 
Luwang di desa Kesiut berlaras pelog tujuh nada dengan dua nada pamero. Pelog 
merupakan sebuah laras yang berurutan nadanya dalam satu oktaf yang sama dengan 
laras pegongan baru, dengan menggunakan sruti panjang dan pendek seperti ding, dong, 
deng, dung, dang, dan kembali ke ding. Pamero merupakan nada yang terletak di antara 
2 (dua) buah nada baku. 

Dalam gambelan Bali ada duajenis pamero yaitu: 
1. Pamero pokok, yaitu nada pamero yang terletak di antara nada-nada pokok 

yang berjarak panjang. 
2. Pamero jongkok ialah pamero-pamero yang terletak di antara semua nada 

pokok10 

Dalam memainkan gong Luwang, pemain terompong, riyong, serta gangsa 
jongkok besar dan kecil menggunakan nada pamero. Fungsinya untuk memberi isyarat 
apabila akan terjadi perubahan dari satu patet ke patet yang lain. I Wayan Dibia 11 

mengatakan bahwa dalam gong Luwang terdapat tujuh patet, yaitu: Patel Panji cenik, 
Patel Panji Gede, Patel Wargasari, Patel Mayura Gede, Patel Mayura Cenik, Patel 
Panji Miring, dan Patel Katika. Tetapi sayang dalam tulisannya tersebut tidak 
dijelaskan secara rinci tentang patet-patet tersebut. Di desa Kesiut, para penabuh gong 
Luwang hanya mengetahui tiga buah patet yang mereka sendiri tidak tahu namanya. 
Patel ini dimainkan pada instrumen gangsajongkok dengan susunan sebagai berikut: 

1. Patel pertama dari bilah kiri ke kanan: 
Nada pertama : tidak dipakai 
Nada kedua (ding) 
Nada ketiga (dong) 
Nada keempat: (deng) 
Nada kelima : tidak dipakai 
Nada keenam (dung) 
Nada ketujuh (dang) 

2. Patel kedua dari bilah kiri ke kanan: 
Nada pertama : tidak dipakai 
Nada kedua (dung) 
Nada ketiga (dang) 
Nada keempat : tidak dipakai 
Nada kelima (ding) 
Nada keenam (dong) 
Nada ketujuh (deng) 

3. Patel ketiga dari bilah kiri ke kanan: 
Nada pertama : (dang) 

9 I Made Bandem, Mengenal Game/an Bali, (1982/1983), p. 33. 
10 Ibid. p. 42. 
11 I Wayan Dibia, Pengantar Karawitan Bali, (Denpasar: ASTI, 1977/78), p. 18. 
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Nada kedua (ding) 
Nada ketiga : tidak dipakai 
Nada keempat : (dong) 
Nada kelima (deng) 
Nada keenam (dung) 
Nada ketujuh : tidak dipakai. 

• 

Ketiga patet tersebut di atas memiliki kesamaan bila dibandingkan dengan patet yang 
terdapat pada gambelan Semar Pegulingan. Patel pertama sama dengan patet Slisir, 
patet kedua sama dengan patet Tembung, sedangkan patet ketiga sama dengan pate! 
Sumaren 12

. 

C. Gong Luwang sebagai Bagian dari Musik Asia Tenggara 

a. Sekilas ten tang Permasalahan gambelan Bali 

Mengacu pada pernyataan I Made Bandem pada kutipan di awal tulisan ini, 
tampak bahwa dalam perjalanan sejarahnya, terjadi berbagai macam evolusi pada 
gambelan Bali. Walaupun banyak ilmuwan yang telah meneliti gambelan Bali, 
deskripsi tentang sejarah musik Bali masih saja kurang memuaskan, terutama dari 
pandangan mereka tentang data yang tersirat dalam lontar13

• Bila kita berbicara masalah 
lontar, itu berarti bahwa kita berbicara tentang gambelan dalam tradisi Bali-Hindu 
dengan mengesampingkan masalah kemungkinan pengaruh masa pra-Hindu dalam 
tradisi masyarakat Bali (jaman Bali Asli). Berkenaan dengan hal ini, haruslah diingat 
bahwa masa pra-Hindu berlangsung lebih lama (hingga kira-kira tahun 700 M) daripada 
jaman Bali Hindu yang hanya berlangsung selama 200 tahun, yaitu kira-kira tahun 700 
sampai dengan 900 M 14

• Maka tidaklah adil bila kita tidak memperhitungkan pengaruh 
masa pra-Hindu tersebut dalam pembentukan sejarah musik Bali. Sebelum berbicara 
lebih lanjut tentang sejarah musik Bali, kita tengok dahulu pendapat McPhee berikut ini: 

The iridescent music of Nyoman 's game/an had its roots in a distant past, could be 
traced to the courts of ancient Java, and from there to a still more ancient India and 
China 15

. 

Pendapat di atas mempengaruhi kita untuk berasumsi bahwa budaya gamelan di 
Bali pertama-tama datang dari Jawa dan pengaruh India datang lebih awal daripada 
Cina. Dalam konteks ini ada baiknya kita simak lebih dalam pada teori minor 
civilization of Java 16 dari Huntington yang memperluas batasan geografisnya hingga 
pulau Bali. Selanjutnya Huntington mengatakan bahwa Jawa adalah salah satu daerah 
tropik yang peradaban minornya pertama kali berkembang. Pernyataan ini mengandung 
makna bahwa peradaban minor di Jawa berkembang hingga ke seluruh kepulauan 

12 Lihatjuga I Made Wardana. Gong Luang di desa Kesiut . (thesis, tidak diterbitkan). (Denpasar: 
Akademi Seni Tari Indonesia, 1985), pp. 20-21. 
13 Team Penyusun Monografi, MonogrC?fi Daerah Bali, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. , 1978), p. 131 . 
14 Ibid, p. 107. 
15 Colin McPhee, A House in Bali, (Kuala Lumpur: Oxford University Press), p. 42. 
16 Ellsworth Huntington, Mainsprings of Civilization, (New York: The New American Library 
(A Mentor Book), 1959), pp. 278-279. 
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Indonesia. Di sini Huntington tidak menaruh perhatian khusus pada kapasitas 
perkembangan peradaban minor (tropik) Pulau Bali 17

• McPhee pun secara tidak 
langsung menyetujui teori minor civilization of Java-nya Huntington. Ia menempatkan 
persebaran kebudayaan India datang lebih awal daripada Cina di tetangga Pulau Jawa 
tersebut. Mungkin saja pendapat itu benar. Bagaimanapun juga hal ini membantu kita 
untuk melacak kemungkinan persebaran tradisi musik Bali di belahan bumi selatan. 

b. Peradaban Minor dan Persebaran Ras Mongoloid 

Berbicara tentang peradaban, Huntington menyebutkan tiga karaktefistik yang 
terdapat dalam beberapa peradaban minor (tropik), yaitu: I) Instrusive nature, yang 
berarti tidak adanya bukti perkembangan peradaban minor yang bertingkat (gradual) 
dari tingkat yang sangat primitif, seperti yang ditemukan pada tipe Asiatik dan Mesir 
Kuno; 2) Foreign origin; hila kebudayaan itu kemudian berkembang menuju ke 
peradaban tropik dirasa tidak wajar (intrusif), dapat dipastikan bahwa perkembangan itu 
dibawa oleh migran dari wilayah lain; dan 3) Perishing through senescence. Dalam 
karakteristik ketiga Huntington18 mencoba memastikan adanya. candi-candi lain yang 
sama atau lebih baik arsitekturnya daripada Borobudur di beberapa wilayah di pulau 
Jawa. 

Bila memang benar adanya peradaban minor, berarti pasti ada mi~rasi penduduk 
dari lain tempat ke pulau Jawa. Ten tang para migran itu, Heine-Geldern 1 menunjukkan 
bahwa migran rumpun Asiatik, yang kemudian menjadi suku asli Indonesia, mungkin 
datangnya sudah san gat lama, bisa jadi sekitar tahun 2000 SM dari dataran Cina. Selain 
memperkenalkan bercocok tanam padi, pembuatan kapal, binatang ternak/piaraan, 
pertukangan logam, tikar, tembikar, monumen-monumen megalitik, dan mungkin juga 
pakaian, para migran mungkin juga mengembangkan dan menyebarkan agama serta 
kepercayaan mereka yang meliputi pemujaan terhadap arwah nenek-moyang 
(samanisme). 

Hubungan embrional tentang tradisi musik di Bali ini dengan apa yang pernah 
ada di dataran benua Asia kuno akan menjadi lebih jelas bila kita mengikuti jejak 
persebaran gong pencon (knobbed gong) di lingkungan bangsa-bangsa dalam rumpun 
Melayu-Indonesia20 yang persebarannya meliputi di Birma timurlaut, Siam, Laos, 
Kamboja, Malaysia, Sumatra menuju ke Jawa, Bali, dan Lombok, Madura, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Mindanao di Philipina Selatan21

• Jika studi Becker tentang persebaran 
gong ini kita terapkan pada salah satu wilayah persebaran ras Mongoloid, yaitu rumpun 
bangsa Melayu-Indonesia akan terdapat banyak kesesuaian. Beals dan Hoijer22 

menunjukkan bahwa rumpun Melayu-Indonesia mempunyai wilayah persebaran di 
pegunungan Himalaya bagian Timur pada garis 38° Lintang Utara, Birma, Cina 
(tepatnya Yunnan), Vietnam, Laos, Siam, Kamboja, Malaysia, pulau-pulau di sekitar 

17 Ibid., p. 278. 
18 Ibid., pp. 404-405. 
19 Miguel Cavarrubias, Island of Bali, (Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta: Oxford University Press/PT. 
Indira, 1972), p. 16. 
20 Ralph L. Beals & Harry Hoiier, An Introduction to Anthrpology, (New York: The MacMillan Co., 
1959), p. 182. 
21 Judith Becker, Traditional Music in Modern Java: Game/an in a Changing Society, (Honolulu: The 
University Press of Hawaii, 1980), p. I. 
22 Ralph L. Beals & Harry Hoijer, An Introduction to Anthrpology, (New York: The MacMillan Co., 
1959), p. 182. 
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Andaman, Sumatra dan sekitamya, Jawa, Bali, Lombok, Madura, Kalimantan dan 
sekitamya, Sulawesi, dan Philipina. Sedang Ekskavasi Banten tahun 197623 

mengisyaratkan kepada kita tentang kemungkinan adanya tempat-tempat pembuatan 
gamelan di luar Jawa, yaitu di Minangkabau, Bali, dan Madura pada waktu dulu. Dari 
sini dapat disimpulkan bahwa datangnya baik kebudayaan India dan Cina Kuno 
pertama-tama mempengaruhi Jawa dan Bali setelah melewati Sumatra24

. Pemyataan 
McPhee yang menekankan bahwa kebudayaan Jawa Kuno sebagai sumber pertama bagi 
tradisi musik Bali sebaiknya dipertimbangkan lagi. 

c. Samanisme 

Meskipun di muka telah disebut-sebut tentang samanisme, demi kejelasan uraian 
selanjutnya maka perlu adanya keterangan khusus mengenai hal ini. Dengan 
mengambil bahan dari Eliade, P. H. Koagouw25 menjelaskan pengertian samanisme 
sebagai berikut: 

Kata shamanisme mula-mula telah diperkenalkan dalam literatur-literatur oleh ahli-ahli 
Eropa Timur dalam a bad ke-17. Istilah itu sendiri berasal dari Asia Utara dan Tengah, 
khususnya dari suku bangsa Tungus, yaitu kata shaman, muncul sebagai suatu 
fenomena psikologi dan juga religius. Eliade , seorang ahli sejarah religi ... 
mendefinisikan bahwa shamanisme adalah "teknik-teknik ekstasi" . . .. Dalam uraiannya, 
ekstasi oleh pelakunya yang disebut shaman berlangsung dengan cara di mana si 
shaman menari-nari, menyanyikan lagu puji-pujian, serta mengucapkan pelbagai macam 
formula terhadap roh-roh orang mati. Keadaan sedemikian memakan waktu yang agak 
panjang. Kulminasi dari keadaan tnt adalah shaman kehilangan kesadaran, 
mengakibatkan jiwanya meninggalkan tubuh menuju dunia atas dan dunia bawah. 
Situasi yang demikian memberi kesempatan pada roh-roh orang yang mati menempati 
tubuh shaman .... Sering terjadi bahwa yang menempati tubuh shaman adalah roh yang 
baik, tetapi seringkali juga roh yang jahat .... Shaman yang tubuhnya telah ditempati 
oleh roh-roh tersebut di atas mempunyai kesanggupan untuk berkata-kata dengan 
pelbagai bunyi-bunyi suara, hal mana tergantung pada roh orang mati yang menempati 
tubuhnya saat itu. Bunyi suara maupun bahasanya seringkali sangat berbeda dengan 
suara shaman sendiri sebelum terjadi ekstasi. Ucapan-ucapan melalui mulut shaman 
dapat berbentuk ramalan-ramalan ataupun mantra-mantra kesembuhan, tetapi juga 
menjawab pertanyaan-pertanyaan .... Semen tara ia mengucapkan kata-kata, lidah dan 
bibir shaman nampaknya tidak bergerak ... Dalam kondisi yang demikian, shaman 
berfungsi sebagai alat berbicara dari roh-roh orang mati yang menempati tubuhnya. 
Karena itu ekstasi biasanya dilakukan dalam hubungan dengan pelaksanaan upacara
upacara penyembuhan individu dan kelompok masyarakat. 

Samanisme dan tradisi religius lainnya di Asia kuno menempatkan musik 
sebagai bagian penting dalam upacara. Hal ini telah mendorong Siegfried F. Nadee6 

23 Mundardjito, Wadah Pelebur Logam dari Ekskavasi Banten 1976, dalam MISI, VII no. 2 Maret, 
(Jakarta: Penerbit Bhratara, 1977), pp. 61-62. 
24 Lihatjuga Colin McPhee, A House in Bali, (Kuala Lumpur: Oxford University Press), p. 42. 
25 P.H. Koagouw, Suatu Pendekatan Teoritis Tentang Penelitian Shamanisme di Modale, dalam MISI, 
VIII no . 3 Maret, (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1980), pp. 325-326. 
26 Bruno Nettl, Music in Primitive Culture, (Cambridge: Harvard University Press, 1956), p. 7. 
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untuk mengenalkan teorinya tentang musik bagi orang-orang jaman kuno. Teori itu 
mengatakan bahwa musik di jaman kuno lahir dari hasrat orang-orang jaman kuno 
untuk memiliki suatu bahasa khas yang berlainan dari bahasa tutur untuk komunikasi 
dengan dunia supernatural atau alam para arwah leluhur. Teori ini sangat menarik, 
karena sebagai seni yang berlainan dari bahasa, musik (dan tari) mampu 
mengungkapkan pengalaman batin yang tidak mungkin dideskripsikan. Hal ini juga 
berlaku bagi ungkapan pengalaman batin dengan media wama-wama dan media visual 
lainnya. Musik mampu menuntun orang ke arah rasa kebersamaan atau komunikasi 
berbagai perasaan dan pengalaman hidup sehingga ia dapat disebut sebagai suatu bentuk 
tingkah-laku sosial. Musik mempersatukan kelompok lewat suatu cara simbolik dan 
dapat diingat sehingga dapat diulang-ulang dan dirasakan bersama27

• 

Tradisi religius Asiatik kuno dan Indik sama-sama memandang musik sebagai 
bagian dari tradisi religius, hal ini tampak dari pernyataan Joshi sebagai berikut: 

Whether due to mythological influences or otherwise our idea of greatness of anything 
is always associated with something unknown, wonderful and miraculous. Well, music 
is no exception to this. So, whatever I might have said about the great things in music, 
the discussion (on Indian music; WSD) would not be complete unless I say something 
about its mystical cmd miraculous aspects also. 28 

Anggapan dalam ajaran Konghucu yang menyatakan bahwa musik dianggap penting 
dalam kehidupan sehari-hari seseorang dan juga dalam pengelolaan negara29

. 

Kepercayaan Cina kuno menyebutkan bahwa musik adalah suatu ungkapan persatuan 
antara surga dan bumi30

, sedang samanisme jelas membutuhkan musik dalam 
upacaranya. 

Setiap upacara agama Hindu dipimpin seorang pendeta yang pada saat 
mengucapkan mantra-mantra diiringi musik dan tari. Begitu pula dengan tradisi 
samanisme. Bila benar bahwa tradisi samanisme juga berkembang di Bali pada masa 
pra-Hindu, maka m::tsuknya agama Hindu tidaklah mendapatkan kesulitan. 

d. Gong Luwang dari desa Kesiut 

I. I Wayan Dibya31 mengatakan bahwa gong Luwang hanya memiliki sebuah tangga 
nada saja, yaitu pelog dengan tujuh nada. Berkenaan dengan hal ini, kita diingatkan 
oleh Kunse2 yang mengatakan bahwa penduduk yang mendiami dan yang 
menaklukkan penduduk asli Jawa datang dari Asia Tenggara (Yunnan?), lewat 
Indochina) beberapa abad sebelum Masehi, telah mengenal tangga nada pelog dan 
slendro33 yang agaknya belum diketahui oleh penduduk asli. Mengenai sistem 

27 Lihat William A. Haviland, Cultural Anthropology (2nd Edition): Instructor's Manual, (New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1978), p. 149. 
28 Buburao Joshi, Understanding Indian Music, (Bombay: Asia Publishing House, 1963), p. 82. 
29 Manttle Hood, The Treasure House of Asian Arts: Literature (Helen G. Matthew), Music (Manttle 
Hood), dalam Helen G. Matthew (ed.), "Asia in the Modem World", A Mentor Book, (New York: The 
New American Library, 1963), p. 29. 
30 Rene Sedellot, The History of the World (In Two Hundreds and Forty Pages), A Mentor Book, (New 
York: The New American Library, 1959), p. 34. 
31 I Wayan Dibia, Pengantar Karawitan Bali, (Denpasar: ASTI, 1977/78), p. 18. 
32 Jaap Kunst, Hindu-Javanese Musical Instruments, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968), p. 2. 
33 Slendro adalah sistem tangga nada yang hingga kini masih dianggap kemunculannnya lebih baru. 
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tangga nada ini, Grafias, Becker, dan Wiliamson34 memberi rujukan pada kita 
bahwa sistem tonal (tangga nada) orang Myanmar juga didasarkan pada tujuh nada 
dalam semua buah musik mereka. 
Tangga nada musik orang Vietnam adalah pentatonik dengan atau tanpa dua nada 
pelengkap. Jelasnya, pada dasarnya hanya ada lima buah nada saja dalam tangga 
nada musik-musik Vietnam, sedang dua nada pelengkapnya hanya digunakan 
sebagai "passing note" (perantara nada satu dan yang lain) atau sebagai bentuk
bentuk ornamen (hiasan) lainnya35

• Kehadiran "passing note" di sini identik dengan 
apa yang disebut sebagai nada pamero dalam tangga nada gong Luwang. 

2. Kata gong dapat kita kaitkan dengan deskripsi Morton tentang musik Thailand. Ia 
menyebutkan bahwa musik Thailand (salah satu dari bagian dari budaya "gong
chime"36) dan sistem tangganadanya berhubungan dengan Birma, Laos, Kamboja, 
Indonesia (Jawa dan Bali), dan Filipina.37 Di sana (Thailand) terdapat terdapat dua 
macam ukuran gong pencon, yaitu gong pencon bernada tinggi (berukuran kecil) 
disebut khong wong lek, dan yang bernada rendah (berukuran besar) disebut khong 
wong yai.38 Kemungkinan besar, kata gong berasal dari kata Bahasa Thailand khOng 
dalam konteks khOng wong lek dan khong wong yai. Sejak orang Bali kuna tidak 
lagi berbicara dalam Bahasa Thai, mungkin mereka kesulitan untuk mengingat dan 
melafalkan kata-kata itu secara benar hingga melupakan kelanjutannya. 

3. Gong Luwang memiliki terompong yang terdiri dari delapan buah gong pencon 
kecil yang ditata secara horizontal dalam sebuah kerangka kayu. Berbicara masalah 
kerangka, kita diingatkan pada dua wilayah gong pencon dan drum berkerangka di 
Asia. Di Myanmar, Thailand, Komboja, dan Laos kita dapat menemukan kerangka 
kayu yang melingkar dan berbentuk "U" dengan susunan nada yang semakin ke 
kanan semakin tinggi. Di kepulauan Asia bagian tenggara, kita mungkin hanya 
menemukan kerangka yang membujur secara horizontal saja untuk gong-gong 
pencon kecil itu, seperti halnya di Bali, Jawa, Pulau Kalimantan bagian Utara, dan 
di Philipina.39 Ada satu pengecualian yang hanya ditemukan dalam buku Kunst40 

yaitu tentang adanya kerangka melingkar di Jawa Timur yang disebut dengan 
gamelan carabalen. Adanya kerangka semacam ini di Jawa mengisyaratkan kepada 
kita bahwa tampaknya dahulu kala pertama kali instrumen perkusif dengan kerangka 
melingkar diperkenalkan di Jawa dan Bali, tetapi dalam proses migrasi selanjutnya 
mungkin menggantikan migrasi pertama yang membawa kerangka melingkar 
terse but. 

34 Robert Garfias, Judith Becker, & Muriel C. Williamson, Myanmar, dalam Grove Music Online, 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04387. 
35 Panya Roongruang, Kingdom of Thailand (Thai Prathet), dalam "Grove Music Online", 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/27763. 
36 Istilah gong-chime atau juga sering disebut sebagai knobb gong atau oleh para etnomusikolog 
Indonesia biasa disebut sebagai gong pencon, yaitu gong dengan tojolan setengah bola di tengahnya yang 
bentuknya seperti halnya gong atau kenong dalam gam elan Jawa. 
37 Davis Morton, Thailand, dalam Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, (London : MacMillan Publishers Ltd.), p. 712. 
38 Panya Roongruang, Kingdom of Thailand (Thai Prathet), dalam "Grove Music Online", 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/27763. 
39 Robert Garfias, Judith Becker, & Muriel C. Williamson, Myanmar, dalam "Grove Music Online", 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04387. 
40 Jaap Kunst, Music in Java: Its History, Its Theory and Its Technique, (The Hague: Marti nus Nijhoff, 
1973), p. 437. 
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4. Kyi-waing, gong pencon melingkar di Birma, dimainkan oleh satu orang saja. 
Berbeda dengan di desa Kesiut, satu terompong dimainkan oleh dua orang. 
Terompong memiliki kerangka membujur lurus tidak melingkar seperti halnya kyi
waing. Mungkin istilah gong Luwang didasarkan pada kata khong dan kyi-waing, 
yang kemudian beradaptasi menjadi gong Luwang yang berarti ensambel gong 
pencon sakral Bali kuno. 

5. Tidak seperti komposisi periode yang lebih muda dalam tradisi musik Bali, gong 
Luwang dari desa Kesiut memiliki beberapa buah komposisi yang jumlahnya tidak 
begitu banyak, yang secara umum disebut Rejang. Pada piodalan di Pura Dalem 
desa Kesiut, sekaa gong Luwang memainkan komposisi-komposisi yang di 
antaranya berjudul "Rejang Pideran", "Rejang Lilit", dan "Rejang Pendet 
(Pemendak)". Kekhasan jenis komposisi ini adalah terdiri dari dua bagian, yaitu: 
pembukaan (kawitan) dan bagian isi (pengawak). 41 Kemungkinan besar rejang di 
Bali yang tidak pernah dihubung-hubungkan dengan kebudayaan Thai oleh para 
musisi Bali hingga saat ini mempunyai hubungan historis dengan Ryang yaitu 
komposisi musik ekstan42 tertua di Thailand.43 

6. Sistem pembagian frase dalam musik tradisional orang Thai dan dalam musik 
tradisional di Indonesia memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut terletak 
pada pembagian frase yang berbasis empat. Setiap bagian lagu terdiri dari empat 
baris. Setiap baris berisi dua buah frase yang masing-masing frase terdiri dari empat 
denyut (pukulan/ketukan). Kumpulan empat denyut terakhir dalam satu baris 
memiliki penyelesaian yang bertekanan lebih kuat daripada yang pertama. Dalam 
setiap frasenya, keempat denyut tersebut mendapatkan tekanan kuat pada denyut 
kedua dan keempat. Denyut keempat mendapat tekanan lebih kuat daripada denyut 
kedua.44 

7. Rute persebaran gong pencon dari benua Asia bagian Tenggara menuju 
Semenanjung Malaka, turun ke Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali45 serta 
penemuan dalam misi arkeologis "Ekskavasi Banten" (Jawa Barat) pada tahun 1976 
merangsang kita untuk memikirkan tentang adanya hubungan antara Sumatra bagian 
ten.gah, Jawa, Madura, dan Bali dalam hal pembuatan gamelan di masa lalu.46 Hal 
ini membuat kita berpikir tentang adanya hubungan familial antara tradisi musik 

41 Lihat bagian B. Bandingkan juga I Made Wardana, Gong Luang di des a Kesiut. (thesis, tidak 
diterbitkan). (Denpasar: Akademi Seni Tari Indonesia, 1985), p. 33. 
42 Komposisi ekstan adalah sebuah komposisi musik monoton yang terdiri dari beberapa nada atau frase 
yang diulang-ulang yang ditujukan sebagai sarana untuk mencapai ekstasi (trans). 
43 Jack Percival Baker Dobbs, Malaysia, dalam Stanley Sadie (ed.) "The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians", (London: MacMillan Publishers Ltd., 1980), p. 555. 
44 Walaupun dalam teori musik Barat dikenal pembagian denyut berbasis gasal, bila kita perhatikan, 
mungkin pembagian denyut musik berbasis genap merupakan sifat alami man usia. Dalam teori musik 
Barat kita menemukan juga adanya sukat 4/ 4• Tanda sukat ini berarti bahwa dalam satu biram a ada em pat 
buah not yang masing-masing nilainya seperempat. Dengan kata lain, terdapat empat denyut dalam setiap 
birama atau dapat kita sebut sebagai kelompok denyut ini, yang keempat denyut tersebut dibagi menjadi 
dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari dua denyut. Perbedaan dengan musik orang Thai, 
Bali, ataupun Jawa adalah bahwa denyut pertama mendapatkan tekanan yang lebih kuat daripada denyut 
ketiga dalam teori musik Barat. Lihatjuga Ibid. 
45 Judith Becker, Traditional Music in Modern Java: Game/an in a Changing Society, (Honolulu: The 
University Press of Hawaii, 1980), p. I. 
46 Lihat Mundardjito, Wadah Pelebur Logam dari Ekskavasi Banten 1976, dalam MTSI, VTI no. 2 Maret, 
(Jakarta: Penerbit Bhratara, 1977), pp. 61-62. 
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kuno Bali dengan Indonesia-Malaysia dalam hubungannya dengan gagasan 
antropologis persebaran ras dari Beals and Hoijer.47 

8. Di antara sepuluh instrumen musik dalam gong Luwang ada sebuah instrumen 
musik yang disebut tawa-tawa. Di Malaysia ada gong yang disebut tawak-tawak 
yang bersama mung menjadi bagian terpenting dalam ensambel di Semenanjung 
Malaka.48 Sebuah pertanyaan mungkin muncul tentang adanya persebaran instrumen 
dari Semenanjung Malaka ke Bali atau sebaliknya. Kemungkinan besar, dahulu 
kala, tawa-tawa dibawa oleh migran Indonesia-Malaysia dari dataran benua Asia ke 
Bali. 

9. Lima nada dalam sistem tangga nada gong Luwang (ding, dong, deng, dung, dan 
dang) dengan dua nada pamero selain menunjukkan hubungan dengan sistem tangga 
nada pentatonik Vietnam49

, dapat dihubungkan juga dengan sistem tangga nada 
siklis pentatonis Cina. Bila kita tinjau pembentukan pathet di Jawa, kita akan berada 
di persimpangan jalan: jalur pertama menunjukkan bahwa pembentukan pathet 
dianalisa berdasarkan pembentukan raga di Jndia/0 sedangkan di jalur lain dapat 
dipahami dari prosedur pembentukan "pitch"51 dalam tangga nada Cina. Sistem 
pembentukan not di Cina, lu adalah siklis. Bell Yung dalam makalah ceramah di 
ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia) pada tanggal 25 Juni 1983 menuliskan bahwa 
dalam musik tradisional Cina terdapat 84 modus yang pembentukannya dapat 
disejajarkan dengan pembentukan pathet di Jawa. Angka 84 diperoleh dari hasil 
perkalian angka 12 (jumlah nada dalam tangga nada) dengan angka 7 (urutan nada 
selingan (alternating note)). 

10. A gam a Hindu datang ke Jaw a sekitar abad ke-5 M. 52 Kehadiran beberapa kata India 
sebagai nama tempat di Bali seperti Negara, Lingaraja (yang kemudian diganti 
menjadi Singaraja), Calukya, dan Mamalapuram (yang kemudian diganti menjadi 
Amlapura), menunjukkan bahwa kedatangan agama Hindu ke Bali telah 
berlangsung lama. Negara di India ada hubungannya dengan sebuah gaya candi 
Hindu yang terdapat di Lingaraja di kota Bhuvanesvar53

, teluk Bengal. Kata 
lingaraja mungkin berhubungan dengan kata lingga yang berarti phallus, dan 
kemudian diganti menjadi Singaraja. Calukya sebagai kata menunjuk pada sebuah 
gaya candi di Halebid54

, India, yang kemudian dikenal sebagai Celuk di Bali, sedang 
Mamlapuram sebagai tempat ditemukannya candi monolitik di India digunakan 
untuk menamai suatu tempat di Bali bagian Timur sebagai Amlapura. Kehadiran 
empat kata tersebut mungkin dapat menjadi suatu isyarat, menyanggah pemikiran 
Huntington pada peradaban tropis Indonesia di Jawa, bahwa telah terjadi kontak 
secara langsung antara penduduk Bali dan pendatang Hindu jauh sebelum 
kedatangan Islam di Pulau Jawa. 

47 Ralph L. Beals & Harry Hoijer, An Introduction to Anthrpology, (New York: The MacMillan Co., 
1959), p. 182. 
48 Robert Garfias, Judith Becker, & Muriel C. Williamson, Myanmar, dalam "Grove Music Online", 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04387. 
49 Lihat no. I. 
5° F.X. Suhardjo Parto, Pathet-pathet dalam Game/an Jawa: Prinsip-prinsip Penbentukannya, Latar 
Belakang, dan Alasannya, (Yogyakarta: Akademi Musik Indonesia, 1983), pp. 21-25. 
51 "Pitch" di sini diartikan sebagai tinggi dan rendahnya suatu nada. 
52 Ellsworth Huntington, Mainsprings of Civilization, (New York: The New American Library (A 
Mentor Book), 1959), pp. 404-405. 
53 Marmodirejo, Sedjarah Seni-rupa Agama Hindu dan Buda di India, (Jogjakarta: Marmodirjo, 1958), 
p. 27. 
54 Ibid., pp. 27-28. 
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11. Gagasan tentang pathet di Jawa berhubungan dengan Raga di India55 sewajarnyalah 
dibenahi bahwa sesungguhnya terjadi hubungan segitiga antara pembentukan modus 
Cina, Raga di India, dan pate! di Indonesia. Bahwa gong Luwang dengan tangga 
nada pelog memiliki tujuh pate!, sementara di Jawa saat ini hanya dikenal tiga 
pathet saja untuk tangga nada yang sama, menunjukkan terjadinya proses 
penyederhanaan dalam sejarah pembentukan pathet di Jawa atau mungkin pate! di 
Bali lebih dahulu ada dan menyebar hingga ke Jawa dan hanya tinggal tiga saja yang 
tersisa. Bahwasanya gong Luwang di Desa Kesiut hanya tinggal memiliki 3 pate! 
saja, kemungkinan bahwa adanya reduksi akibat tradisi oral. Atau, bila mengingat 
revolusi gamelan Bali begitu dinamis, ada kemungkinan bahwa pate! gamelan 
Luwang di desa lain ditambahkan kemudian, atau sengaja direduksi setelah gamelan 
Jawajuga tereduksipathet-nya. Keberadaanpatet ini perlu dikaji lebih lanjut. 

12. Dikotomi dua gendang yang dipakai dalam gong Luwang dengan nama kendang 
Cedugan Lanang (gendang Cedugan laki-laki) dan kendang Cedugan Wadon 
(gendang Cedugan perempuan) mungkin berasal dari sistem pengkategorian dalam 
kebudayaan Cina kuno. 56 Dalam kebudayaan Cina, dikatakan bahwa yin adalah 
simbol kekuatan gelap dalam sistem kepercayaan Cina yang terungkap dalam ritus 
Hsin Nien, sebuah upacara ritual pengusiran yin di akhir tahun.57 Dalam sejarah 
musik Cina, sistem interval duabelas nada itu ditemukan oleh Kaisar Fu Hsi pada 
tahun 2852 SM dan kaisar Huang-ti, yang dikenal sebagai "Kaisar Kuning", 
pencipta huang cung atau bel kuning sebagai nada dasar suatu tangga nada teoritis 
dengan duabelas nada atau dikenal sebagai duabelas Ius. Keduabelas nada ini dibagi 
dalam dua golongan, yaitu: 
a. nada-nada dari bilangan urutan gasal, yaitu I, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nada-nada ini 

dianggap sebagai jenis yang atau jantan, dan 
b. nada-nada dari bilangan urutan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nada-nada ini 

dianggap sebagai jenis yin atau betina. 
Angka duabelas ini juga sesuai dengan konvensi dalam masyarakat Cina lainnya, 

· seperti perhitungan jam Cina yang duabelas, perhitungan bulan yang berjumlah 
duabelas, serta konsep-konsep ekstramusikal lainnya.58 

13. Gong Luwang memiliki cheng-cheng, 59 sebuah instrumen yang dinamai secara 
onomatopoikal60

, yang berasal dari kecrek61 purba. Gong Luwang di Kesiut 
memiliki enam pasang cheng-cheng atau ceng-cenl2

, di samping itu gamelan ini 
didominasi oleh instrumen gong dengan berbagai ukuran dan fungsi: satu gong, satu 
kempur (gong gantung yang lebih kecil daripada gong siyem di Jawa), satu buah 

55 Mantle Hood, The Nuclear Theme as a Determinant of Patel in Javanese Music, (Groningen-Djakarta: 
J.B. Wolters N.Y., 1954), p. 258. 
56 Marcel Granet, The Religion of the Chinese People, dalam Maurice Freedman (ed.). (New York: 
Hagerstown, San Fransisco, London: Harper (Torch books) & Row, Publishers, 1977), p. I 06. 
57 Stuart McFarlane, Chinese Festivals, dalam John R, Hinnels (ed.), "Dictionary of Religions", 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1984), p. 124. 
58 Manttle Hood, The Treasure House of Asian Arts: Literature (Helen G. Matthew), Music (Manttle 
Hood), dalam Helen G. Matthew (ed.), "Asia in the Modem World", A Mentor Book, (New York: The 
New American Library, 1963), p. 29. 
59 I Wayan Dibia, Pengantar Karawitan Bali, (Denpasar: ASTI, 1977/78), p. 18. 
60 Onomatopoikal adalah sebuah nama yang diberikan berdasarkan bunyi yang dihasilkan atau 
pembentukan kata yang meniru suara. 
61 Kecrek (Jnggris: rattle) diartikan sebagai instrumen yang menghasilkan suara gemerincing. 
62 I Made Wardana, Gong Luang di desa Kesiut. (thesis, tidak diterbitkan). (Denpasar: Akademi Seni 
Tari Indonesia, 1985), p. 18. 
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kempli (seperti kenong (pot gong) di Jawa tetapi lebih kecil), satu gong tawa-tawa, 
dan satu bebende (lebih besar daripada tawa-tawa). Mengingat fungsi gong LuwanS 
seperti tertera pada nomor I di atas, kita diingatkan oleh Colless dan Donovan 3 

tentang sistem religi di Bali. Mereka menuliskan sebagai berikut: 

The religion of Bali (an island of Indonesia) is officially HINDUISM, but this is 
combined with indigenous practices dan beliefs. The Balinese call it Agama Tirtha 
(Religion of Holy Water), indicating the centrality of sanctified water in their 
rituals. The water is blessed by a BRAHMAN priest (pedanda) reciting Sanskrit 
incantations (MANTRA). He is a devotee of SHIVA or (in a few case) the 
BUDDHA. Women are not entirely exluded from this role. Another priest 
(sengguhu) has a special relationship with VISHNU and he is concerned with the 
underworld. The village priest (pemangku) officitiates at temple ceremonies, 
receiving offering of food and .flowers for the gods. Trance is a recognized means of 
communication with ancestors, spirits and dieties; a special functionary (balian, 
male or female) acts as a trance-medium for devine revelation. Seasonal festivals 
revolve round the cultivation of rice in irrigated terraces. The Balinese temple is 
walled but unroofed. Ritual battles are staged there between the forces of good (led 
by Barong, a lion) and evil (Rangda, a witch), usually ending in balanced 
compromise. Cremation, often preceded by temporary burial, is the normal funeral 
rite and a occasion for great festivity. 

Kepercayaan dan praktik seperti di atas menggunakan instrumen musik yang 
berintikan gendang, gong, dan kecrek yang saat ini digantikan simbal. Instrumen
instrumen musik inti tersebut dapat dihubungkan dengan pemujaan arwah. Di Tibet, 
drum Bon menduduki tempat di tengah-tengah tatanan instrumen dalam upacara 
ritual.64 Bentuk gendang berkerangka di Tibet (lang-na) ditemukan juga di antara . 
para saman di India, Siberia, dan Antartika (Tanah Hijau), yang oleh para ahli 
dianggap keasliannya berasal dari Tibet karena telah ada sejak jaman prasejarah.65 

Di Asia Tenggara gong dan para pembuatnya memiliki arti supranatural. Bunyi 
(sound) yang dihasilkan gong bukanlah sebuah fenomena akustik bergetamya 
udara, tetapi suatu suara (voice). Judith Becker66 mendeskripsikan hal itu dengan 
kalimat di bawah ini: 

All the forces operating beyond and behind the visible world find ways to speak to 
man. 

Berbicara masalah gong dan gendang, Winick menulis bahwa gong merupakan 
perkembangan lanjutan dari gendang dan berhubungan erat dengan tari-tarian. 
Gong sebagai suatu piringan resonan yang dibengkokkan dan yang dipukul dengan 

63 Brian E. Colless & Peter Donovan, Balinese Religion, dalam John R. Hinnels (ed.), The Penguin 
Dictionary of Religions, (Harmondsworth: Penguin Books Co, 1984), p. 61. 
64 Ricardo Canzio, Bon, dalam "Tibetan music", dalam Grove Music Online, 
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52037. 
65 Lihat Peter Crossley-Hoiland, Non Western Music: Tibet, dalam Alec Robertson & Denis Stevens 
(eds.), "The Pelican History of Music I: Ancient Forms to Polyphony", (Harmondsworth: Penguin 
Books Co., 1978), p. 70. 
66 Judith Becker, Traditional Music in Modern Java: Game/an in a Changing Society, (Honolulu: The 
University Press of Hawaii, 1980), p. I. 
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sebuah pemukul pada bagian tengahnya merupakan suatu instrumen pokok di 
berbagai tempat di Asia67 dan digunakan dalam berbagai upacara religius, 
penyembuhan orang sakit, digunakan untuk memberi tanda-tanda, mengusir roh-roh 
jahat, serta untuk menarik perhatian dan menyenangkan para dewa, yang juga ada 
dj dunia belahan Timur yang dihuni oleh ras Mongoloid, Meksiko, dan Amerika 
Tengah.68

• Tentang gendang, gong, dan kecrek Eliade mengatakan sebagai berikut: 

In North America, as in most other region, the shaman uses a drum or a rattle. 
Where the ceremonial is missing, it is replaced by the gong or the shell (especially 
in Ceylon, South Asia, China etc.). But there is always some instrument that, in one 
way or another, is able to establish contact with the "world of the spirits". 

Pernyataan Eliade di atas dapat dikaitkan dengan teori Nadel69 yang mengatakan 
bahwa musik pada jaman purba menjadi penting karena memiliki bahasa yang 
khusus untuk berkomunikasi dengan dunia supranatural. 

Berdasarkan informasi-informasi di atas, terbayang dalam benak kita bahwa 
kepercayaan dan praktik musikal berasal dari dataran Asia yang mel iputi area 
negara Tibet, Birma, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Cina. Secara 
antropologis, Cina merupakan asal ras Mongoloid Asiatik.70 

Area tersebut di atas memiliki kesamaan karakteristik sebagai berikut: 
I) Tibet, Birma, Thailand, Indocina (Vietnam, Laos, dan Kamboja), dan 

Malaysia merupakan tempat asal ras Indonesia-Melayu, satu dari tiga 
sub-ras Mongoloid, dan Cina merupakan tempat asal ras Asiatik, sub
ras Mongoloid lainnya; 

2) Bahasa orang Birma, Thailand, Indocina71
, Tibet72

, dan Cina73 adalah 
tonal; 

3) Samanisme adalah kepercayaan asli rakyat Tibet, Birma, Thailand, 
Indocina, dan Cina.74 

4) Musik-musik mereka memiliki tangga nada pentatonik dan termasuk 
dalam budaya gong pencon. 

e. Kebudayaan Perunggu di Bali 

Meskipun oleh Winick dikatakan bahwa munculnya 9ong kira-kira sejak abad 
ke-6, tetapi Peta Kebudayaan Dunia oleh Geinshinsha 5 menunjukkan bahwa 

67 Lihat juga Ibid., foe. cit. 
68 Charles Winick, Dictionary of Anthropology, (New Jersey: Littlefield Adams & Co., 1961 ), p. 237. 
69 Bruno Nett), Music in Primitive Culture, (Cambridge: Harvard University Press, 1956), p. 7. 
70 Lihat Ralph L. Beals & Harry Hoijer, An Introduction to Anthrpology, (New York: The MacMillan 
Co., 1959), p. 182. . 
71 Kenneth L. Pike, Tone Languages: A Technique for Determining the Number and Type of Pitch 
Contrasts in Language with Studies in Tonemic Substitution and Fusion, (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1946), p. 3. 
72 Joseph Laffan Morse (ed.), The Universal Standard Encyclopaedia, (New York: Unicorn Publishers, 
Inc., 1955), p. 8453. 
73 Kenneth L. Pike, Tone Languages: A Technique for Determining the Number and Type of Pitch 
Contrasts in Language with Studies in Tonemic Substitution and Fusion, (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1946), p. 3. 
74 Mircea E1iade, Shamanism: Archaic techniques of Ecstasy, (Princeton: Princeton University Press 
(Bollingen Series LXXVI), 1974), pp. 431, 442-443, 448. 
75 Geishinsha, Cronological Chart of World Cultural History, (Tokyo: Geishinsha, 1978). 
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kebudayaan perunggu di Asia mula-mula lahir di Siberia pada kira-kira tahun 2800 SM, 
dan muncul di Asia Tengah kira-kira tahun 2500 SM dalam kebudayaan Indus, sedang 
Bernet Kempers76 menyebutkan bahwa kebudayaan perunggu masuk ke Indonesia dari 
Yunnan pada beberapa abad SM termasuk di Jawa Timur dan Bali. Kemungkinan besar 
gong Luwang mulai eksis di Bali pada masa perunggu dalam kebudayaan Bali. 

Pada saat orang-orang beragama Hindu datang ke Bali dan menandai kedatangan 
mereka dengan menamai tempat sebagai Amlapura dan tempat-tempat lainnya, mereka 
menemukan bahwa gong Luwang telah eksis dalam praktik kebudayaan Bali. 
Kemungkinan besar, ketika Hinduisme datang dari India ke Bali, praktik agama Hindu 
kemudian memasukkan unsur gamelan suci dalam ritualnya. Untuk memahami karakter 
sinkretik Hinduisme, kita simak definisi Hinduisme dari Coomaraswamy dan Nivedita77 

sebagai berikut: 

Hinduism is, in fact, an immense synthesis, deriving its elements from hundred different 
directions, and incorporating every coir.ceible motive of religion. The motives of 
religion are manifold. Earth-worship, sun-worship, nature-worship, sky-worship, 
honour paid to heroes and ancestors, mother-worship, father-worship, Prayer for the 
dead, the mystic association of certain plants and animal: all these and more are 
included within Hinduism. And each marks some single age of races formerly alien to 
one another. They are all welded together now to form a great whole. 

Karakter sintetik kepercayaan semacam itu telah ada sejak pra-Hindu di Bali.78 

C. Penutup 

Ada beberapa hal menarik yang patut untuk dikaji lebih dalam, yaitu: 
I. Bila mitos tentang asal-usul Gong Luwang yang kehadirannya di Bali dibawa oleh 

pasukan Mahapatih Gajahmada itu benar-benar terjadi, maka akan memberi 
gambaran kepada kita tentang musik padajaman itu. 

2. Tulisan ini mencoba mencari hubungan historis antara tradisi gong Luwang dengan 
tradisi musik Asiatik kuna, khususnya Cina dan India. Bila hal ini dikaji lebih dalam 
mungkin hal ini dapat menunjukkan asal-usul kebudayaan yang kini hadir di tengah
tengah kita. 

3. Bila kita membenarkan tentang apa yang dikemukakan oleh Huntington dalam teori 
peradaban minornya antara peradaban Jawa dan Bali karena keduanya memiliki arah 
migrasi penduduk yang sama, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 
tentang adanya candi Borobudur di Jawa sedang di Bali tidak ada. Karakteristik 
ketiga dari Hutington perlu dikaji lebih dalam lagi dengan menggunakan kasus 
tradisi musik gamelan di Jawa dan Bali dalam terminologi Principle in Capra 
Heisenberg. 

4. Beberapa hal, misalnya tentang detail upacara, jenis sesajen, kondisi para pemain 
gong Luwang yang dikatakan tidak pernah mengadakan latihan karena adanya 

76 A.J. Bernet Kempers, Bali Purbaka/a, (Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956), p. 19. 
77 Ananda K. Coomaraswamy & SisterNivedita, Myths of the Hindus and Buddhist, (New York: Dover 
Publication Inc., 1967), p. 3. 
78 FX Suhardjo Parto, Gong Luwang of the Village of Kesiut Tabanan in a Historical Perspective, dalam 
Tanimura Ko Team, "Temple Festival in Bali", (Research and Exchange Program of Osaka University 
with the South Pasific Region, March 1991 ),p. 96. 
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larangan membunyikan gong Luwang bila tidak dalam rangka upacara, serta aspek 
kesakralan gong Luwang sesungguhnya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Keempat hal tersebut di atas membuat kita menjadi penasaran untuk 
membuktikannya. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tetapi bila 
hal-hal tersebut di atas dikaji lebih mendalam, hal ini akan memberikan nuansa baru 
dalam khasanah sejarah dan asal-muasal bangsa Indonesia. 

woodysatyadarma@gmail. com 
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