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CATATAN: Tulisan ini aslinya berbahasa Inggris, dalam format PDF
yang menyertai terbitan Arbiter of Cultural Traditions. Versi bahasa
Indonesia ini diterjemahkan oleh Keni Suryaatmaja, disunting dan
disesuaikan (serta tambahan informasi baru) oleh Endo Suanda, I Made
Bandem, I Nyoman Astita, Marlowe Makaradhwaja, dan penulis sendiri.
Pengejaan dalam artikel ini mengikuti kaidah ortografi Kamus Bahasa
Bali modern seperti pada Kamus Bali-Indonesia Edisi ke-II (Yayasan
Pustaka Nusatama dengan Balai Bahasa Denpasar, Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2008) dan Kamus Bali Indonesia
karya I Nengah Medera (1990). Walaupun sistem ini telah berkembang
sejak 1972, penggunaannya masih tidak seragam dalam berbagai karya
tulis. Meskipun demikian, kami memilih menggunakan cara ini supaya
dapat mencerminkan hubungannya yang erat dengan penulisan aksara
Bali. Sebagai contoh, kata-kata yang terucap ‘pe’ dan ‘peng’, di sini
dieja sebagai awalan ‘pa’ dan ‘pang’. Akan tetapi, kata ‘kebiar’ dieja
‘kebyar’ supaya cokok dengan pengunaan umum. Kami
mempergunakan dua huruf “e” untuk istilah-istilah setempat: “é” untuk
taléng dan “e” untuk pepet dalam huruf Bali, seperti misalnya gendér tetapi untuk nama orang dan tempat tidak mempergunakan ortografi.
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Pendahuluan
Rekaman bersejarah ini dibuat pada tahun 1928 sebagai bagian dari sebuah koleksi
musik yang pertama dan satu-satunya pernah dibuat di Bali untuk tujuan komersial pada
masa sebelum Perang Dunia II. Beragam pilihan gamelan dan tembang Bali baik
bergaya lama maupun baru terdengar dari piringan hitam 78 rpm buatan tahun 1929,
yang saat itu diterbitkan untuk pasar internasional. Rekaman ini dijual ke seluruh
penjuru dunia (walaupun pada kenyataannya tidak terjual) dan tak lama kemudian
ditarik kembali dari pasaran. Masa-masa itu merupakan saat yang sangat penting bagi
perkembangan gamelan dan nyanyian di Pulau Dewata karena pada saat itu sedang
terjadi sebuah pembaharuan dalam berkesenian, ditandai dengan munculnya kebyar
sebagai gaya baru yang dominan dalam gamelan dan tari Bali. Sekaa-sekaa ‘kelompok’
gamelan meminta pandé-pandé krawang melebur gamelan lama untuk dibuat lagi
dalam rupa baru. Persaingan ketat dan berkelanjutan yang terjadi antar desa dan wilayah
merangsang komponis-komponis muda untuk mengembangkan beragam karya inovatif
dan teknik yang mengesankan. Andrew Toth mengulas rekaman bersejarah ini:
Perwakilan dari perusahaan-perusahaan (Odeon dan Beka) ini dikirim ke
Bali pada bulan Agustus tahun 1928 untuk memperluas cakupan
rekaman mereka. Lima dari 98 muka (sisi piringan hitam) yang dibuat
pada waktu itu dimasukkan oleh pakar musik terkenal Erich M. von
Hornbostel dalam antologi awal musik tradisi non-Barat, Music of the
Orient; koleksi rekaman inilah yang memperkenalkan musik Indonesia
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Sepertiga dari hasil rekaman Odeon dan Beka akhirnya muncul di Eropa
dan Amerika, namun sebagian besar sejatinya ditujukan untuk pasar
lokal di Bali. Berkaitan dengan tujuan tersebut, informasi pada labellabel piringan hitam pun dicetak dalam bahasa Melayu, bahasa
pengantar yang berlaku di wilayah kepulauan Nusantara, dan bahkan ada
yang ditulis dalam aksara Bali. Rencana ambisius untuk
mengembangkan pasar lokal itu akhirnya berujung kegagalan total
karena terbatasnya minat masyarakat Bali terhadap teknologi baru dan
mahal tersebut, terutama karena mereka dengan mudah bisa
menyaksikan secara langsung berbagai pementasan yang hadir setiap
harinya secara marak di ribuan pura dan rumah-rumah di seluruh pulau.
Hanya Colin McPhee yang muncul sebagai pelanggan, membeli cakramcakram 78 rpm itu sepanjang tahun dari seorang penjual yang putus asa;
dan kebanyakan koleksinya masih dilestarikan dengan baik sampai hari
ini, selamat dari kekecewaan dan kemarahan sang agen yang
menghancurkan semua stok yang tersisa (McPhee 1946:72).
Walaupun dibatasi oleh rekaman suara yang hanya berdurasi tiga menit,
namun koleksi piringan hitam tersebut merupakan contoh karya yang
luar biasa akan jenis gending secara luas, baik vokal maupun
instrumental, dan juga merupakan contoh hasil karya menakjubkan dari
komponis, penabuh, dan ansambel dari masa itu, yang kemudian
dihormati sebagai guru-guru terpandang dalam kelompok-kelompok
(sekaa) legendaris, seperti misalnya I Wayan Lotring, I Nyoman Kaler,
dan gamelan gong Pangkung, Belaluan, dan Busungbiu. Dokumentasi
suara yang tak ternilai harganya dari gending dan warisan seni
masyarakat Bali ini mengandung di dalamnya gaya-gaya nyanyian yang
jarang terdengar di masa sekarang; kemudian Kebyar Ding, sebuah
gubahan tabuh historis yang kemudian dipelajari kembali melalui
rekaman ini oleh generasi masa kini, yang dahulu kala ayah atau
kakeknya terlibat dalam rekaman lama; atau rekaman suara dari para
penyanyi terkenal yang bahkan dianggap suci oleh keturunannya, yang
kemudian menyimpan pita hasil rekaman tersebut di dalam pura
keluarga.
Tidak ada materi baru yang diedarkan di dunia Barat selama masa
perang dan depresi, sementara penerbitan ulang dari piringan hitam 78
rpm yang lama dikeluarkan dengan label yang berbeda dan dipisah
dalam beberapa antologi.1
Banyak hal kemudian terungkap, dalam hal keberadaan rekaman piringan-piringan
hitam dan berbagai tautan informasinya, setelah catatan yang dibuat Toth. Sepanjang
dekade tahun 1980-an dan 1990-an, Philip Yampolsky berhasil menemukan keberadaan
101 sisi piringan hitam 78 rpm di beberapa tempat pengarsipan di Indonesia, Amerika
Serikat, dan Belanda. Yampolsky kemudian membagi informasi ini dengan pihak
Arbiter of Cultural Traditions dan saya sendiri, lalu memfasilitasi usaha lintas negara
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ini untuk mengakses dan merekam ulang satu demi satu piringan hitam 78 rpm tersebut.
Proses mendapatkan izin dari setiap pusat pengarsipan dan mengunjungi sebagian besar
dari koleksi ini telah memakan waktu sekitar delapan tahun. Kami juga menemukan
satu seri rekaman asli Odeon ketika mencari piringan hitam dari koleksi pribadi, yang
luput dari catatan Toth dan Yampolsky, yaitu di sebuah pelelangan di wilayah pedesaan
Texas. Melalui sebuah pelacakan di rak-rak koleksi UCLA kami menemukan sebuah
piringan hitam yang belum sempat dipublikasikan, namun tercatat dalam tulisan Toth.
Temuan ini melengkapi koleksi kami menjadi 104 keping yang masing-masing terdiri
dari rekaman tiga menit, yang akan dirilis menjadi lima CD. Walaupun begitu, cukup
jelas tercatat dalam katalog Beka pada tahun 1932 bahwa Odeon dan Beka merekam
cukup banyak gending lain di luar yang tercakup dalam koleksi ini, namun mereka
mengambil keputusan untuk tidak mengedarkannya atas pertimbangan pasar yang
kurang menguntungkan. Rekaman asli ini berbentuk plat alumunium, sepertinya
tersimpan di pabrik Carl Lindstrom di Berlin (perusahaan induk) yang kemudian dibom
di masa Perang Dunia II. Menurut McPhee, banyak yang dihancurkan ‘semasa rezim
Hitler’, kemungkinan besar cakram-cakram tersebut dilebur untuk kepentingan perang.
Walaupun begitu, ada sudut pandang lain yang mendahului ihwal peperangan. Pada
tahun 1937 Béla Bartók menuliskan:
“Kita ketahui bersama bahwa perusahaan-perusahaan ini juga sibuk
merekam musik rakyat dari daerah-daerah eksotis; hasil rekamannya
dibeli oleh penduduk lokal, sehingga diharapkan adanya keuntungan dari
sana. Namun, begitu penjualan merosot karena alasan-alasan tertentu,
perusahan-perusahaan ini menarik produknya dari peredaran, dan
sepertinya kepingan-kepingan rekaman itu kemudian dilebur. Hal ini
pernah terjadi pada sebuah seri rekaman musik Jawa yang bernilai
sangat tinggi dari Odeon, seperti yang dikutip dari daftar kepustakaan
Musique et chansons populaires, dari Liga Bangsa-Bangsa. Apabila
penghancuran kepingan-kepingan rekaman tersebut terjadi, maka
peristiwa itu menunjukkan sebuah tindakan kekerasan yang perlu
dicegah oleh berbagai negara melalui penerapan hukum yang tegas,
seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yang melarang
penghancuran atau perusakan pada monumen-monumen bersejarah.”2
Delapan puluh lima tahun sesudah masa rekaman, setelah kami mengumpulkan
rekaman-rekaman lama dan menyalinnya pada CD, tim peneliti kami mengunjungi
seniman-seniman tua dan berpengalaman di desa-desa kediaman para penabuh dan
penembang yang terlibat dalam rekaman bersejarah di tahun 1928 itu. Kebanyakan dari
mereka berumur 80-an atau 90-an tahun, bahkan satu orang telah berumur 100 tahun,
dan banyak dari anak-anak para seniman itu telah memasuki usia 70-an tahun. Kami
datang membawa tape dan memutar gending-gending yang belum pernah didengar oleh
siapa pun selama 80 tahun. Walaupun ada beberapa repertoar yang bertahan sampai
sekarang, namun banyak dari gaya dan kaidah keindahannya telah berubah dan tidak
sedikit pula komposisi (lagu) yang telah terlupakan. Beberapa keluarga pun
menunjukkan dan memberikan foto-foto lama para seniman dari tahun 1928. Sebuah
2

Bartók (1992: 294). Ketertarikan Bartok dituangkan dalam repertoar konsernya. Ia dan istrinya
mementaskan transkripsi McPhee untuk dua piano bertajuk “Balinese Ceremonial Music” di Amherst
College pada tahun 1942. Salah satu karya yang dimainkan adalah Buaya Mangap (Tabuh Telu) pada
Track #10 dari CD Bali 1928, vol. I ini.
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foto yang didapatkan di Perpustakaan Umum New York mengantarkan kami untuk
menemukan satu dari dua seniman yang masih hidup, yang ikut serta dalam rekaman
tahun 1928. Tim kami kemudian mengunjungi seorang nenek berusia 91 tahun, Mémén
Redia (dahulu dikenal sebagai Ni Wayan Pempen) yang merupakan seorang
penembang dari sekaa Jangér Kedaton (simak Bali 1928, vol. V) yang pada saat
rekaman berumur 10 atau 11 tahun. Mémén Redia menggambarkan suasana rekaman
masa lalu itu dengan sangat terperinci dan masih mengingat seluruh lirik, yang
kemudian menyempurnakan transkripsi tembang yang telah kami gubah sebelumnya. Ia
menyebutkan bahwa proses rekaman dilakukan di tempat terbuka, duduk beralaskan
tanah dan di bawah tataring ‘sebuah struktur atap sementara dari bambu’ dan kelangsah
‘anyaman daun kelapa’ di sekitar pusat desa. Ia pun mengungkap bahwa sesi rekaman
lainnya dilakukan di balé banjar ‘bangunan utama organisasi kemasyarakatan
tradisional Bali’ yang terbuka di ketiga sisinya, dinding serta lantainya terbuat dari batu
bata atau lumpur, dan beratapkan anyaman daun kelapa atau alang-alang yang terpatok
pada kolom-kolom batang pohon kelapa atau bambu.
Katalog Beka Record Company tahun 1932 menyebutkan bahwa semua rekaman
dilakukan di Denpasar, Bali, kecuali dua sesi yang dilakukan di Lombok. Namun kami
menyangsikan hal ini pernah terjadi, mengingat bahwa nampaknya tidak masuk akal
ada sebuah lawatan rekaman musik yang bersedia pergi sampai sejauh Lombok, hanya
untuk merekam gending-gending sepanjang 12 menit. Banyak dari generasi tua Bali
yang kami kunjungi menyebut rekaman kuna atau pemutar musik itu sebagai orgel
bukan piringan hitam seperti lazimnya dalam bahasa Indonesia. Barangkali mereka
menyangka bahwa alat pemutar piringan hitam itu sama dengan orgel, organ pipa
Belanda, karena keduanya sama-sama berupa mesin penghasil musik.
Sebagian piringan hitam dari volume ini sempat disimak oleh seorang komponis muda
dari Kanada, Colin McPhee (1900-1964) di New York, ketika rekaman-rekaman itu
dibawa pulang dari Bali oleh Claire Holt pada tahun 1930.3 Selagi mendengarkan
rekaman-rekaman Odeon keluaran 1928 inilah McPhee dan istrinya yang seorang
antropolog, Jane Belo, terinspirasi untuk berangkat ke Bali pada musim dingin
berikutnya; sebuah kunjungan yang menjadi lawatan penelitian selama hampir delapan
tahun, dan menghasilkan karya agung McPhee, Music in Bali, serta kerja sama Belo
dengan Margaret Mead dan Gregory Bateson menghasilkan beberapa buku, termasuk
karyanya sendiri, di antaranya Trance in Bali.
Setelah empat tahun berada di Bali, McPhee menulis sebuah artikel, “The Absolute
Music of Bali” untuk jurnal Modern Music, yang di dalamnya dituliskan, “hal yang
membuat seorang musisi (Barat) dipenuhi rasa iri dan takjub adalah betapa musik (Bali)
memiliki raison d’etre (justifikasi eksistensi) yang sungguh memuaskan untuk hadir
dalam masyarakatnya. Para musisi adalah bagian tak terpisahkan dari kelompok sosial,
setara pandai besi dan emas, arsitek dan pengarang, penari dan aktor, sebagai bagian
dari struktur masing-masing desa. Rendah hati dan sederhana, mereka sangat bangga
3

“Seingat saya, pada tahun 1929, kami di New York berkesempatan mendengar beberapa rekaman
pertama dari musik Bali, yang dibuat oleh Odeon dengan arahan dari Walter Spies. Rekaman-rekaman
yang kami dengar dibawakan oleh Claire Holt dan Gela Archipenko (istri dari sang pematung) yang baru
saja kembali dari Jawa dan Bali…Kami memutuskan untuk berangkat pada musim dingin
berikutnya…Itu terjadi pada tahun 1930-1931…” Belo: Traditional Balinese Culture: 1970: xviii. Tetapi
menurut New York Public Library’s Guide to the Holt, Claire, 1901–1970. Papers, ca 1928–1970,
kunjungan kali pertama Holt ke Indonesia terjadi pada tahun 1930. Sumber online di
http://www.nypl.org/research/manuscripts/dance/danholt.xml.
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dengan kesenian mereka, sebuah kesenian yang tanpa kepemilikan diri sehingga
komposernya pun kehilangan identitas pribadinya.”4
Walau pandangan McPhee terhadap gamelan Bali adalah ‘ketiadaan kepemilikan
personal’ sehingga gubahan karya tidak dikaitkan dengan komponis tertentu, maka hal
ini tidak terjadi dalam perjalanan abad ke-20. Bahkan di awal tahun 1930-an, McPhee
mengutip seorang komponis, I Wayan Lotring: “Ké-Wĕh! Menggubah itu susah!
Terkadang saya tak bisa tidur nyenyak berhari-hari memikirkan karya baru. Hal itu
memusingkan benak. Sampai-sampai masuk ke dalam mimpi. Tipis rambut saya
memikirkannya.”5

Sekilas Masa Pembuatan Rekaman
Pada tahun 1928, Bali merupakan bagian dari Hindia Belanda (sekarang Republik
Indonesia), tetapi raja-raja Bali baru sepenuhnya ditaklukkan pada tahun 1908. Kebyar
lahir pada awal abad ke-20 di Bali Utara, di wilayah Buleleng, yaitu sebuah daerah yang
dikuasai Belanda pada awal tahun 1849 setelah menaklukkan Raja Bali di Lombok yang
kemudian bersekutu dengan Belanda membunuh panglima perang dan patih kerajaan
Buleleng, Gusti Ketut Jlantik, yang kemudian diikuti dengan pembunuhan Raja
Buleleng dan Raja Karangasem, Bali Timur. Pada saat itu terdapat delapan kerajaan di
Bali yang masing-masing berusaha untuk saling menguasai, sehingga begitu mudah
bagi Belanda untuk memainkan politik adu domba. Tujuan utamanya saat itu adalah
kekuasaan ekonomi, namun Belanda membenarkan aksi penjajahannya atas Bali dengan
alasan moral penghapusan perdagangan budak (yang sebenarnya telah lama dijalankan
dan menguntungkan Belanda) dan pengorbanan para janda berkaitan dengan upacara
pembakaran jenazah di kerajaan. Satu demi satu kerajaan runtuh akibat serangan
Belanda: Lombok pada tahun 1894, Badung (Denpasar) pada tahun 1906, dan
Klungkung pada tahun 1908.
Semuanya runtuh melalui sebuah cara tradisional yang menandakan “berakhirnya”
sebuah kerajaan, sebagaimana arti dari puputan itu sendiri, yaitu ‘akhir’. Puputan
merupakan penanda bagi raja-raja lainnya tentang runtuhnya sebuah kerajaan, sekaligus
juga suatu cara mulia untuk membebaskan jiwa melalui peperangan sampai titik darah
penghabisan.6 Adrian Vickers melanjutkan penjelasannya, “…Belanda mengalihkan
pusat kekuasaannya ke Denpasar. Suatu pagi pada tanggal 20 September, sang Raja
beserta keluarganya, dengan ribuan pengikutnya yang bersenjata lengkap, semua
berpakaian putih-putih dan siap gugur dalam peperangan, berbaris, bersiap untuk
berhadapan dengan penjajah Belanda. Satu per satu panglima perang mengamuk ke
garis depan, menerjang musuh, seakan tubuhnya kebal akan peluru musuh. Belanda
menembakkan senjatanya pada ‘para wanita yang mengangkat senjata, tombak atau
keris, sembari menggendong anak-anak mereka,’ yang mana kemudian ‘merangsek
tanpa rasa takut maju ke arah pasukan lawan dan menghadapi kematian’… menyerah
bukanlah pilihan: ‘ketika kami berusaha untuk melucuti senjata mereka, angka korban
dari pihak kami justru semakin meningkat. Mereka yang bertahan hidup dipaksa untuk
menyerah, namun tak juga membuahkan hasil.’ Sang raja dan keluarganya serta para
pengikutnya maju terus, pantang mundur, membunuh diri mereka sendiri sambil
mengganyang pasukan Belanda yang berada dalam jangkauan mereka. Di kemudian
4
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hari Belanda berusaha untuk menutupi jumlah korban jiwa, sementara jumlah korban di
pihak Belanda terbilang ringan, korban jiwa dari pihak Bali mencapai lebih dari 1000
orang.” 7
Kita hanya bisa menduga tentang semua faktor yang menjadi pemicu bagi ledakan
berkesenian yang terjadi pada masa pasca jatuhnya kerajaan-kerajaan itu. I Nyoman
Catra memperkirakan bahwa maraknya petualangan kreatif dalam berkesenian pada
masa itu adalah semacam pengobatan bagi luka traumatis dari pergolakan sosial dan
pendudukan kolonialisme. Runtuhnya kekuasaan dan kekayaan kerajaan berujung pada
desentralisasi atau demokratisasi seni memasuki wilayah banjar. Puput atau ‘akhir’
juga berarti permulaan baru. Dan bersamaan dengan masuknya teknologi dan gaya
hidup yang dibawa oleh Belanda, lambat laun muncullah arus pelancong dari Eropa dan
Amerika dengan kapal pesiarnya ke Pulau Dewata ini pada awal tahun 1920-an. Bali
Hotel yang dibangun pada tahun 1927 dan mulai resmi beroperasi pada tahun 1928
terletak pada jarak sependengaran dengan balé banjar Belaluan yang selalu ramai
dengan latihan gong Belaluan. Bali Hotel pun menjadi pusat akomodasi dan seni yang
sesuai dengan selera para tamu internasional (Mardika 2011:28). Pada saat yang
bersamaan, kesenian Bali kian berkembang dan maju sesuai dengan selera dan gairah
seniman dan penikmat lokal.
Menariknya, pada saat yang bersamaan di belahan dunia lain, marching band
pascaperang memberi ilham kepada sejenis musik revolusioner yang menggabungkan
matra-matra baru dari kerumitan irama dan melodi, improvisasi, pencampuran dan
percobaan kreatif dari jenis-jenis musik sebelumnya. Alat-alat musik yang ditinggalkan
dan dibuang pada masa Civil War (Perang Saudara) Amerika Serikat dipunguti oleh
para mantan budak yang baru mendapatkan kebebasannya, berujung pada kelahiran
musik jazz, yang seperti juga kebyar, menjadi kekuatan musik pada abad berikutnya.
Beberapa perwujudan dari kekinian di Bali ditunjukkan secara khas oleh kelahiran
jangér, terutama bagi muda-mudinya. Salah satu pengaruh jelas terhadap jangér adalah
Komedie Stamboel, sebuah teater berbahasa Melayu dengan pengaruh kental Eropa,
yang pertama kali muncul di Surabaya pada tahun 1891.8 Terasa ‘jinak’ dan ’ringan’
bagi orang asing,9 namun sangat disukai oleh masyarakat Bali sampai hari ini, jangér
secara jenaka menggabungkan tema-tema drama tradisional dengan lagu-lagu menarik
yang dibawakan oleh anak-anak perempuan berbusana tradisional, bersama paduan
suara kécak yang dibawakan oleh anak-anak lelaki yang berpakaian kebarat-baratan,
yaitu celana pendek, epaulettes (hiasan di bahu seperti pangkat pada pakaian tentara),
dan kumis-kumisan kocak. Jangér (dalam Bali 1928, vol. V) merupakan leburan dari
elemen nyanyian ritual Sang Hyang, nyanyian pantun Melayu, dan nyanyian minum
arak cakepung dengan gamelan gaguntangan yang lazim mengiringi dramatari arja,
dan juga gamelan tambour yang menggunakan rebana asal Arab; penyesuaian mereka
terhadap gerakan tangan saman dan seudati pada ritual Muslim Sufi, dan tari-tarian lain
di Aceh, Sumatera Utara, menjadi bagian penting dan utama penari jangér pria, yaitu
kécak. Semua ini menyatu dalam jangér, bersama dengan bagian-bagian penting tarian
klasik légong dan dramatari wayang wong yang berdasarkan cerita Ramayana, termasuk
juga ketangkasan akrobatik yang diilhami oleh lawatan sirkus keliling. Menarik untuk
7

Vickers (1989: 35) dan dari kutipan-kutipan tunggal yang diambil dari laporan kepala ekspedisi dari
Nordholt (1986: 5)
8
Lihat Achmad (2006: 31) dan Cohen (2006: 21)
9
Covarrubias (1937: 251-255)
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dicatat, kebangkitan jangér sepanjang abad ke-20 terjadi berulang-kali seiring dengan
ketidakpastian politik dan pergolakan sosial.
Pada tahun 1920-an, gong kebyar dan tari-tarian yang terkait dengannya mulai
terdengar dan ditonton dari utara sampai ke selatan; komposisi yang direkam pada tahun
1928 dari Belaluan, Pangkung, Busungbiu, dan Kuta, mencerminkan pergeseran dan
perubahan radikal pada kaidah penciptaan dan keindahan seni gamelan dan tari. Cak
(kécak) baru muncul empat tahun kemudian sebagai sebuah dramatari ‘paduan suara
para wanara’ (monkey chant) Ramayana yang khas - sebagaimana dikenal oleh
masyarakat internasional - walaupun sesungguhnya chorus ‘pengulangan lagunya’
secara tradisi telah mendampingi ritus tari kerauhan Sang Hyang, dan jangér, ‘saudara
sekandung’ kécak yang telah terlebih dahulu tenar. I Ketut Marya (1897 atau 18981968), yang dipanggil Mario oleh Covarrubias dan orang asing lainnya, baru saja
menciptakan Igel Trompong (Tari Trompong) dan Igel Jongkok, sebuah tarian yang
kelak lebih dikenal dengan sebutan Kebyar Duduk. Dalam catatan McPhee saat pertama
kali menyebutkan kebyar ia menuliskan, “Regen Buleleng, Anak Agung Gde Gusti
Djelantik, yang pada tahun 1937 bercerita pada saya, menuturkan bahwa penanggalan
dalam catatan hariannya menunjukkan bahwa gamelan kebyar pertama kali
diperdengarkan kepada khalayak umum pada bulan Desember tahun 1915, yaitu pada
saat beberapa kelompok gamelan terbaik dari Bali Utara mengikuti perlombaan
gamelan di Jagaraga…”10

10

McPhee (1966: 328)
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Penjajaran dan penafsiran ulang menjadi sangat penting bagi I Wayan Lotring (18981983), seorang ahli modernisme Bali dan pimpinan dari gamelan palégongan11 wilayah
pesisir Kuta. Gubahannya begitu cemerlang, menakjubkan dan mengilhami banyak
musisi seantero pulau. Lotring merupakan pemain gendér wayang yang mengagumkan,
sebuah ansambel rumit yang dimainkan oleh empat orang pada gamelan krawang
berbilah sepuluh, yang mengiringi wayang kulit (terdapat dalam Bali 1928, vol. III).
Namun karya gubahan terbesarnya terpusat pada palégongan, yaitu gamelan yang
berhubungan dengan tarian légong, sebuah karya tari yang rumit dan biasanya ditarikan
di dalam lingkup istana raja-raja. Seseorang bisa mendengar palégongan sebagai sebuah
gaya yang lebih mengalir, mendalam dan liris, dibandingkan gamelan gong. Namun
Lotring kemudian memperkenalkan gending-gending penuh fantasi keriangan dan
perpindahan unsur ritmis yang begitu lembut, yang seringkali terinspirasi oleh unsur
gending-gending tradisional lainnya.
Sepanjang catatan sejarah, telah banyak perlombaan hebat dalam dunia kesenian Bali,
sebagai cerminan dari perilaku jengah, sebuah dorongan ‘tak mau kalah’, sesuatu yang
menjadi pemicu terjadinya praktik yang telah menjadi rahasia umum untuk
menggunakan hasil karya tandingannya, mengubah dan mengolahnya sehingga menjadi
hasil karya sendiri. Pada masa-masa awal kebyar, kelompok-kelompok kebyar bahkan
11

Palégongan adalah jenis gamelan yang mengiringi tari légong tapi perbendaharaan karyanya
mengandung gaya dramatis dan tari yang beragam, selain murni sebagai karya tabuh.
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mengirim mata-mata untuk pergi memanjat pohon di sekitar tempat latihan dalam jarak
sependengaran dan sepenglihatan dengan harapan dapat “mencuri”, mendengar dan
melihat latihannya, sehingga mereka bisa mengetahui ciptaan terkini yang akan
dipertandingkan oleh kelompok lawan dalam perlombaan berikutnya. Hubungan
persaingan yang ketat juga terjadi antar kelompok jangér, seperti yang terjadi pada
desa-desa bertetangga Kedaton dan Bengkel, yang perseteruannya meruncing hingga
mencuat ke ranah politik, keindahan, dan bahkan sampai pada penggunaan kekuatan
ilmu sihir di antara keduanya.12 Walau persaingan membakar semangat kreativitas,
dunia seni di Bali juga berkembang atas hasil kerja sama yang baik dan erat antara
seniman dari berbagai desa dan daerah yang berbeda. Contohnya seperti yang terjadi
pada masa awal perkembangan kebyar, di mana seorang pemimpin kelompok gamelan
dari Desa Ringdikit di Bali Utara datang mengunjungi Belaluan di Bali Selatan untuk
saling bertukar perbendaharaan karya. Alhasil, kebyar Belaluan berlebur dengan gaya
revolusioner Bali Utara, dan Ringdikit mendapatkan pengetahuan karawitan dan tarian
légong.13 Bahkan sebelumnya, para ahli légong dari wilayah Bali Selatan pergi
mengajar ke Bali Utara, seperti I Gentih dari Kediri, Tabanan, yang mengajar tari
perempuan leko (versi laki-lakinya adalah nandir, dan keduanya diiringi gamelan
bambu rindik) di Jagaraga,14 yang mana muridnya, Pan Wandres, mengubahnya
menjadi kebyar leko, lalu menjadi kebyar légong, yang turunannya disesuaikan menjadi
Teruna Jaya oleh muridnya sendiri, Gde Manik dari Jagaraga. Ni Nengah Musti (1934-)
dari Bubunan dan belakangan di Desa Kedis, mempelajari kebyar légong dari Pak
Gentih, dan menyatakan bahwa ia tidak mendengar penggunaan istilah itu sampai
sekitar tahun 1940. Malah, istilah yang lebih sering digunakan hanyalah Légong Lasem
atau Légong Kapi Raja ‘Raja Wanara’ (sebuah versi cerita Subali-Sugriwa dari kisah
Ramayana15) tergantung pada cerita yang dilakonkan. Ia juga menjelaskan bahwa yang
menjadi gurunya adalah I Gentih, dan untuk Pan Wandres-lah tarian kebyar légong
tersebut diciptakan.
Pada tahun 1922, pimpinan Gong Pangkung dan komponis I Wayan Gejir (1880-1943)
mengunjungi Belaluan bersama Marya, yang lahir di Belaluan tapi pindah ke Tabanan
ketika berusia 10 tahun, sesaat setelah Perang Puputan Badung. Mereka bersama-sama
mengajarkan sebuah adikarya tarian bernama Kebyar Jerebu, yang aslinya diciptakan
Gejir pada tahun 1922 di Desa Kutuh atas kerja sama dengan I Wayan Sembah dari
Desa Kedis16 yang sesungguhnya turut direkam oleh Odeon, namun tidak pernah
diterbitkan, dan sekarang telah terlupakan.17 Di Belaluan, ia menjalin pertemanan yang
hangat dengan pimpinan gamelan Belaluan, I Made Regog, yang digambarkan oleh
McPhee sebagai pribadi yang simpatik dengan sifat kekeluargaan.18 Untuk mengenang
persahabatan mereka, Wayan Gejir menyambut kelahiran putra pertamanya dengan
menamainya Mregog agar ia dapat dipanggil Pan Mregog (ayah dari Mregog), sehingga
mereka kini memiliki panggilan yang mirip walaupun tidak benar-benar sama. Pada
rekaman tahun 1928 kita dapat mendengar banyak tema yang kerap dikumandangkan
antara Pangkung dan Belaluan, misalnya Tabuh Longgor I dan Kebyar Ding III.
12

I Made Monog, percakapan pribadi (2007)
Covarrubias (1937: 210)
14
Pande Made Sukerta, percakapan pribadi
15
Versi légong dari cerita Subali-Sugriwa biasanya disebut Kutir atau Jobog.
16
Arthanegara (1980: 74)
17
McPhee (1966: 343). Perlu diketahui bahwa yang mengaitkan Jerebu dengan Made Regog adalah
McPhee. Ada kemungkinan bahwa Regog mengolah ulang sebuah karya Tabanan dan membuat versinya
sendiri.
18
Dari catatan McPhee di UCLA Ethnomusicology Archive yang tidak diterbitkan.
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Hal yang penting juga dicatat berkenaan dengan rekaman tahun 1928 ini adalah
banyaknya keterhubungan antara para seniman yang terlibat di dalamnya. Salah satu
contoh adalah Ida Boda (Ida Bagus Boda) dari Kaliungu, Denpasar (1870-1965) yang
dibesarkan di lingkup Brahmana Geria Gede di Desa Batuan yang pada saat itu masih
menjadi bagian dari Kerajaan Negara, Sukawati. Ida Boda, yang kidungnya dapat kita
nikmati pada Bali 1928, vol. II adalah salah seorang guru légong terhebat yang telah
mengajar di seluruh Bali, termasuk Busungbiu, yang gending-gending kebyarnya
dengan jelas menunjukkan pengaruh légong. Boda seringkali mementaskan tari topéng
diiringi para penabuh Belaluan dengan gamelan angklung yang dipinjam dari Banjar
Bun (Bali 1928, vol. IV), mementaskan drama Cupak dengan ansambel batél dari
Kaliungu (Bali 1928, vol. III), serta mengajar kelompok jangér di Bengkel, yang
merupakan tandingan dari Kedaton (Bali 1928, vol. V). Beberapa murid légongnya
adalah I Nyoman Kaler, Ni Ketut Reneng, dan I Wayan Beratha yang di kemudian hari
menjadi pimpinan sekaa Sadmerta-Belaluan. Gending-gending yang terekam dalam
koleksi rekaman ini merupakan bukti dari penyebaran silang ilmu yang banyak terjadi
dalam kesenian Bali, sebuah cerminan betapa pengaruh kaidah keindahan seringkali
diturunkan dari pedesaan yang pernah begitu terpandang, namun diwariskan tanpa
pengakuan yang berarti akibat kondisi sosio-politik dan kurangnya pendataan secara
lisan dan tertulis. Pentingnya kedudukan gaya légong dalam mengantar lahirnya kebyar
membuat kreativitas seniman Saba menjadi sangat berarti, begitu juga dengan keahlian
empu seni gamelan dan tarinya, I Gusti Gede Raka Badeng (juga disebut Anak Agung
Raka Saba) yang dikenal pernah mengajar di Tamblang, dekat Bungkulan di wilayah
Bali Utara. Dan di Saba-lah, Wayan Lotring mempelajari perbendaharaan tari légong,
yang kemudian disebarluaskannya sebagai ansambel palégongan dan kebyar ke seluruh
pelosok Bali dengan jejak kreativitasnya yang unik. Beberapa tahun kemudian, ia pun
mengembalikan segenap kebaikan yang diterimanya dengan mengajar anak dari
gurunya di Saba, yang juga bernama Anak Agung Raka Saba.
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Pada abad ke-21 di Bali, kami menemukan tumbuhnya ketertarikan untuk menggali dan
mengungkap kembali sejarah masa lalu dengan tujuan untuk menentukan hal apa yang
penting dalam kebudayaan Bali. Perangkat gamelan palégongan Wayan Lotring di Kuta
dilebur pada tahun 1972, untuk kemudian dijadikan ansambel kebyar, supaya para
penabuh lokal dapat mengadakan pertunjukan bagi para wisatawan. Namun sekaa di
banjar Tegal yang merupakan daerah asal dari Wayan Lotring tetap
menyimpan gendér rambat berbilah tiga belas yang asli dan menggunakan pelarasan
palégongan untuk gong kebyar yang baru. Sampai saat ini, mereka masih memainkan
perbendaharaan karya ciptaan Wayan Lotring.
Ketertarikan yang luar biasa akan rekaman-rekaman kuna ini oleh para pemain
gamelan, penari, dan penembang – muda dan tua – telah mendorong kami untuk tanpa
putus asa dan secara berkesinambungan untuk menerapkan sebuah proyek repatriasi
‘pemulangan kembali’ – lintas masa dan benua – untuk mencari dan mendapatkan
berbagai dokumentasi dan arsip yang bisa membantu masyarakat Bali masa kini dalam
menghidupkan kembali kejayaan masa lalu mereka.
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Lahirnya Kebyar
Kebyar muncul ke permukaan pada masa pergantian abad, dan inovasinya berkembang
antara tahun 1910 sampai 1915 di Buleleng, sebuah pusat kepemerintahan Belanda di
Bali Utara. Beberapa sesepuh dari Bungkulan menyebutkan bahwa musik penuh
semangat marching band ‘pascaperang’ Belanda telah mempengaruhi selera dan gaya
kebyar pada masa permulaannya19 (perlu diakui bahwa pengaruh tersebut hanya terbatas
pada unsur energinya yang meledak-ledak). Pada akhir abad ke-19, di seantero pulau
kita menyaksikan era kreativitas nyanyian puisi geguritan (pupuh) dalam bahasa Bali,
mengolah tema-tema sejarah, spiritual, percintaan, dan bahkan juga sosial-politik, yang
diungkapkan dalam gaya syair kakawin dalam bahasa Kawi yang digunakan dalam
kesusastraan Jawa Kuna. Pada masa pergantian abad ini, meningkatnya ketertarikan
akan naskah-naskah kuna telah mendorong tumbuh-suburnya kelompok sastra sekaa
papaosan, yang menekankan kemahiran dalam pelantunan bahasa Kawi dan
penerjemahannya ke dalam bahasa Bali dengan menggunakan gaya pengucapan dari
palawakia (terdapat dalam Bali 1928, vol. II dan vol. V). Palawakia merujuk pada
prosa bebas dengan rentangan nada yang lebar dalam bahasa Kawi atau bahasa Bali
Alus. Sekaa papaosan dari berbagai desa berkumpul untuk bertanding dengan
sesamanya di depan penonton, yang jumlahnya kian hari kian bertambah, pada upacaraupacara agama dan pasar malam. Kadang kala sang juru baca (pangwacén),
‘penembang,’ dan juru basa (paneges) yang menjadi penerjemah duduk berdampingan
dengan ansambel gamelan, sembari melantunkan bait-bait kakawin Bharatayudha
19

“Menurut beberapa penuturan tetua dahulu, dinamika gong kebyar seperti itu tercipta antara lain akibat
pengaruh dinamika marching band Belanda, yang kemudian dipadankan dalam musik gong yang
membuahkan gong kebyar seperti kita warisi.” (Sudhyatmaka Sugriwa 2008:72).
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(Mahabharata), atau salah seorang penabuh akan menyanyikan kakawin tersebut secara
spontan (para penabuh memang dituntut untuk mengakrabi kakawin sehingga mereka
dapat mengikuti naskah yang dinyanyikan dengan gending yang mereka mainkan).

Gamelan gong yang berdampingan biasanya memainkan selingan-selingan pendek,
mulai dari perbendaharaan gending klasik hingga ke alunan gending penuh kekinian
yang dikenal sebagai kebyar. Menariknya, seorang penembang tunggal akan
memainkan nyanyiannya secara lincah dan kemudian menyelinginya dengan permainan
trompong ‘sederetan gong pencon’ yang dimainkan penuh gaya. Entah kapan tepatnya
permainan trompong ini ditampilkan dengan melibatkan atraksi memutar-mutar
panggul ‘tongkat pendek pemukul’ seperti dalam marching band atau sulap ‘kecekatan
tangan’. Tari Palawakia yang dipertunjukkan hingga hari ini adalah turunan dari praktik
ini, yang secara umum diakui muncul pada Igel Trompong karya I Marya, walaupun ada
beberapa pendapat yang mengatakan berbeda.20 Bagaimanapun juga, perlu dicatat
bahwa Marya selalu menegaskan bahwa permainan trompong sebelumnya tidak pernah
dijadikan tarian, sampai kemudian diciptakan olehnya.21 Memang, ada dua jenis
pendekatan dalam permainan Igel Trompong yang berkembang seiring perjalanan
waktu: gaya Marya yang mementingkan tarian (dan improvisasi) dibandingkan dengan
gaya yang ditenarkan oleh I Nyoman Nyongnyong dari Belaluan, di mana penarinya

20
21

Simpen (1979)
I Made Bandem, komunikasi pribadi (2009)
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memainkan bagian-bagian gending yang khas pada trompong yang diselaraskan dengan
alunan permainan gamelan pimpinan Made Regog.

I.G.B.N. Pandji dan I Gusti Bagus Tika menjelaskan bahwa para penabuh di desa
mereka, Bungkulan, mulai memainkan gaya yang meledak-ledak ini setidaknya pada
tahun 1914, dengan permainan yang dihiasi sinkopasi ‘pemindahan ketukan atau aksen
dalam gending sehingga nada kuat menjadi lemah dan sebaliknya’ ritmis secara
bersamaan yang digabungkan dengan gaya gamelan gong kuna yang disebut
‘sekatian’.22 Gong kuna merupakan bentuk peralihan antara gong gedé dan kebyar, di
mana perbendaharaan lagu-lagu tradisional seperti lelambatan dan sekati ditampilkan
pada barungan gedé ‘ansambel besar’ yang baru muncul belakangan dan
mengetengahkan réyong (deretan gong pencon) yang jumlahnya diperbanyak dari
empat menjadi dua belas nada, serta diikuti juga dengan penambahan bilah pada gangsa
‘alat gamelan berbilah perunggu datar (metalofon)’ dari lima menjadi tujuh atau
sepuluh bilah untuk memperlepar cakupan tangga-nadanya.
McPhee menyebut sekatén sebagai “nama kuna dari bonang”23 sebuah alat musk yang
serupa dengan trompong dan réyong. Tapi pada kenyataannya, ini tidak berhubungan
secara kebahasaan dan I Nengah Medera, ahli bahasa, menjelaskan kepada kami bahwa
22

Praktik memainkan perbendaharaan karya sekati disebut sekatian, dan penggunaan kata-kata ini sering
dipertukarkan.
23
McPhee (1966: 376)
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kata tersebut merupakan turunan dari bahasa Arab ‘sahadat dan tain’ (pernyataan
pengakuan keimanan seorang Muslim) yang kemudian ‘dibahasajawakan’ menjadi
sekatén pada masa Islamisasi di Jawa.24 Namun penjelasan yang paling sesuai tentang
sekatén Jawa datang dari Sumarsam:
“Di sini bonang dimainkan berbeda daripada ansambel gamelan biasa.
Dalam sekatén, bonang dimainkan oleh tiga orang. Seorang penabuh
memainkan tujuh baris gong untuk nada tinggi, dan yang lainnya lagi
memainkan tujuh nada rendah. Penabuh yang memainkan nada tinggi
memainkan melodi yang berbeda dengan yang dimainkan oleh dua
penabuh nada rendah. Dengan demikian bonang sekatén dapat dilihat
sebagai dua alat gamelan yang terpisah walaupun secara fisik bersatu.25
Pembaharuan gong kuna Bali yang menonjolkan réyong berikut empat penabuhnya dan
dibangun sebagai alat gamelan panjang berdasarkan rancangan trompong, sebenarnya
pernah muncul jauh sebelumnya pada abad ke-16 di Jawa; dan para penabuh Bali sadar
betul akan pengaruh besar dari Jawa ini sehingga nama sebutannya pun dipertahankan
sampai sekarang. Sumarsam juga menyoroti beberapa hubungan kesejarahan (dan
peperangan) sejak abad ke-17 antara Mataram di Jawa Tengah dengan Banyuwangi di
Jawa Timur, yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Bali.26
Sebelum kita membicarakan terlalu jauh tentang pengaruh dari sekatén Jawa, perlu
diketahui juga bahwa gamelan luang kuna yang menggunakan saih pitu (tujuh nada) di
Bali juga memiliki satu set trompong yang dimainkan oleh empat orang penabuh
dengan bagian-bagian gending yang dimainkan secara kotékan atau irama yang saling
bersahutan (saling-isi, saling-kait, ‘interlocking’). Alat gamelan ini disusun dua set
saling berhadapan, masing-masing dengan tujuh nada trompong, dan setiap set
dimainkan oleh dua orang penabuh yang juga ditempatkan saling berhadapan - berbeda
dengan réyong masa kini yang berjajar dua belas gong pencon dalam satu barisan
panjang. Hal yang mirip juga terjadi dengan susunan gong gedé yang dimainkan oleh
dua orang penabuh yang duduk bersebelahan dan masing-masing memainkan sepasang
réyong yang terpisah; suatu bukti pertalian yang cukup untuk merunut asal muasal
réyong masa kini di Bali, sudah cukup bagi kita untuk tidak menelusuri lebih lanjut
hubungan yang menarik dengan istilah sekatén.
Ketika kehadiran réyong dua belas nada lazim di mana-mana dan diterima apa adanya,
keterkaitan kebyar dengan gamelan sekati yang paling mendasar ditunjukkan melalui
keberadaan oncangan atau kembangan gending dimainkan oleh para pemain gangsa.
Gamelan sekati sampai saat ini masih sering dimainkan di Bungkulan, Bubunan, dan di
24

I Nengah Medera (komunikasi e-mail, 2009) melanjutkan, ‘‘Istilah ‘sekatén’ secara umum dikenal di
lingkungan masyarakat Islam Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta. Sekatén merupakan suatu istilah
yang berasal dari bahasa Arab: ‘sahadat’ + ‘tain’ kemudian dijawakan menjadi sekatén. ‘Sahadat’ + ‘tain’
dua kalimat sahadat untuk mengislamkan masyarakat Jawa. Istilah ini kemudian dipakai untuk
memperingati Maulud Nabi (hari lahirnya nabi) yang pelaksanaannya sampai 15 hari. Untuk
memeriahkan peringatan ini ditabuh gamelan Keraton Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan
Gamelan Sekatén.” Sumarsam (1981:54) menulis, ‘‘Javanese sources attribute its origin to the nine holy
men (wali sanga), advisors to the first Sultan of Demak, the 16th century Islamic kingdom...However,
Kunst suggests that the sekaten ensemble had already existed for Hindu ceremonial music before the
arrival of Islam in Java (1972: 266).”
25
Sumarsam (1981:55)
26
Percakapan pribadi (2009)
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banyak desa dalam upacara odalan dan beberapa kegiatan upacara lainnya.27 Seorang
sastrawan terkemuka, I Gusti Bagus Sugriwa dari Bungkulan, mengakui ahli karawitan
I Gusti Nyoman Pandji Beloh sebagai seorang penggerak kreativitas di desanya, dan
tarian kebyar légong sudah disaksikan sejak tahun 1914 di Jagaraga.28 Dengan
demikian, dapat diperkirakan bahwa pembaharuan semacam ini sudah berlangsung
cukup lama di banyak desa di daerah utara, jauh sebelum sebuah acara yang belakangan
disebutkan oleh Regen Buleleng.
Sebagai misal, ada juga pernyataan lain yang dilontarkan oleh Wayan Simpen yang
amat terperinci:
Kira-kira pada tahun 1923, di griya Banjartegeha, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng, mengadakan karya (upacara) mengangkat seorang
brahmana madwijati, artinya menjadi Pendita. Karena upacara itu besar,
maka para sisia yang mempunyai gong maturan, untuk meriahkan
upacara itu. Yang maturan ialah sekeha gong Banjartegeha, dan sekeha
gong desa Bubunan dari Kecamatan Sririt. Karya diriahkan dengan dua
barung gong. Karena itu terjadilah pertandingan (gong mapadu), yaitu
gong Banjartegeha melawan gong Bubunan. Oleh karena baru pertama
kali ada kejadian pertandingan gong (gong mapadu), maka penonton
sangat ramai. Pertandingan itu selama tiga hari siang dan malam.
Pertandingan waktu itu, rupanya bukan tabuh (lagu) yang
dipertandingkan, melainkan kepandaian orang mabebasan (makekawin).
Siapa yang paling banyak mengeluarkan kekawin dengan bermacammacam wirama dan arti yang tepat, parwa-parwa, tutur-tutur dan kidung
itulah yang dianggap menang.
Sekeha gong Bubunan mengeluarkan berbagai permainan, misalnya
main sulap. Sekeha gong Banjartegeha mengeluarkan tari duduk. Tarian
di gong mula-mula asalnya merupakan suatu gerak seseorang yang
mempertunjukkan keahliannya mempermainkan panggul (pemukul)
trompong ngelembat di muka, disertai dengan kekawin atau kidung,
sambil memukul trompong lambat-lambat, mengikuti irama kekawin itu.
Setelah kekawin selesai satu pada (bait), maka disambung dengan tabuh
gong pengalang satu pada, yaitu tabuh lelawasan. Kalau masing-masing
sudah dapat nabuh sepuluh kali, harus sudah diganti. Demikianlah
pertandingan gong itu berlaku berganti-ganti…Mulai pada waktu itulah
ada pertandingan gong (gong mapadu) mabebasan yang besar sekali
pengaruhnya pada masyarakat di Buleleng dalam seni sastra.29
Walter Spies dan Beryl de Zoete menggambarkan tari kebyar légong di Menyali, Bali
Utara, pada tahun 1930-an sebagai sesuatu yang “disebarkan berbarengan dengan
pelantunan kakawin (naskah Jawa Kuna) yang telah secara mapan mengiringi tari

27

Sudhyatmaka Sugriwa (2008: 72)
Perbincangan I Gusti Bagus Sugriwa dengan I Made Bandem (1973)
29
Simpen (1979). “Sejarah Perkembangan Gong Gede”, naskah dikirim kepada Harian Umum Bali Post,
tertanggal 19 Desember 1979.
28
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kebyar jauh ke selatan sampai Tabanan.”30 McPhee juga dengan teliti mengingat sebuah
acara di Buleleng:
Tetapi kebyar juga dapat diperpanjang menjadi sebuah hiburan yang
tidak hanya berupa tarian dan selingan tabuh, tapi juga nyanyian dan
lantunan sastra klasik. Sinopsis berikut tercatat pada tahun 1938 dalam
sebuah penampilan gamelan di pasar malam Singaraja, Bali Utara. Tiket
masuk dikenakan untuk memasuki arena yang dipenuhi oleh warungwarung, hiburan ‘dagang obat’, kios-kios barang antik, dan meja-meja
judi kecil. Di sekeliling perangkat gamelan yang lengkap, sekelompok
penonton duduk tenang, terkagum-kagum selama hampir dua jam.
Pertunjukan tidak diawali dengan gelegar dari kebyar seperti biasanya,
namun justru diawali oleh dentingan lembut tabuh pembuka yang
kemudian diikuti lantunan nyanyian tanpa iringan oleh seorang juru
kidung pria yang sangat terlatih, melagukan sebuah kisah Mahabharata.
Setelah selingan tabuh singkat mengantar pelantunan syair-syair
tersebut, kebyar yang dinanti-nanti pun bergemuruh.31
Sejalan dengan berkembangnya gaya ciptaan di atas panggung dan memanasnya
suasana persaingan di antara sekaa gamelan di berbagai desa dan wilayah, maka
berkembanglah seperangkat gamelan baru untuk menampung gagasan-gagasan segar
yang bermunculan. Gangsa mulai digantung di atas penguat suara (resonator) bambu
mengikuti gaya gendér palégongan ‘alat gamelan pukul berbilah perunggu untuk
mengiringi perbendaharaan tari légong’ dan gangsa angklung dibandingkan dengan
gaya gangsa jongkok32 (yang bersandar langsung pada pinggiran kayu dengan bantalan
karet atau jerami di masa lalu). Pembaharuan ini menghasilkan getaran nada-nada lebih
panjang dan berkembangnya cara-cara baru memainkan bagian-bagian ritmis dari
gending. Beberapa ansambel kebyar, terutama di Buleleng, Bali Utara, bertahan
30

De Zoete dan Spies 1938:238.
McPhee 1966:343. McPhee meneruskan penjelasannya, dengan menerjemahkan istilah-istilah berikut:
1. kekawin
unaccompanied chanting of kawi text
2. palawakia unaccompanied recitation in kawi, but with line by line translation into
Balinese by a second performer
3. kebyar
gamelan introduction to the main composition
4. chondong chondong episode from legong, danced by two girls
5. Gabor
melody from the ritual dance, Gabor, danced by the same
6. bapang
music for a high official, same dancers
7. gilakan
Baris music, same dancers
8. kebyar
percussive unison passage, same dancers
9. gilakan
similar to No. 7, different choreography
10. bapang
similar to No. 6, different choreography
11. pengechet allegretto in classical style, same dancers
12. pengisep
variation, conclusion of dance
13. pengalang melodic interlude—gamelan
14. gambangan gambang melody with kekawin singing
15. pengechet allegretto in classical style—gamelan
16. pengawak slow movement in classical style—gamelan
17. pengechet concluding allegretto—gamelan
‘‘Here was kebyar in a new light, no mere show piece, but a rich and varied presentation, both diverting
and serious, in which classical and even sacred elements were interwoven to create a new and popular
form of entertainment.”
32
Istilah yang biasa dipertukarkan dengan gangsa jongkok adalah gangsa pacek ‘pasak,’ penggambaran
pasak yang menembus dua lubang pada masing-masing bilah agar tetap terpasang di tempatnya.
31
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memainkan gangsa jongkok gaya lama (pacek) untuk membedakan gaya perkusi
mereka dengan daerah lain (contohnya pada trek #16 - #20). Baik pada pacek maupun
gantung, meningkatnya jumlah bilah nada-nada utama gangsa pemadé (gangsa bernada
menengah) dan kantilan (gangsa bernada tinggi), memungkinkan terjadinya perluasan
pada cakupan nada-nada kebyar. Trompong berupa barisan pencon perunggu yang
hanya dimainkan oleh satu orang kini dikeluarkan dari kesatuan gamelan, sedangkan
jajaran réyong berkembang dari empat menjadi dua belas dan dimainkan oleh barisan
empat pemain yang duduk berdampingan. Jumlah dan ukuran céngcéng semakin
dikurangi, sementara jumlah gangsa kian lama kian bertambah. Perlu diperhatikan pada
rekaman gamelan Belaluan dan Pangkung di sini, sepertinya mereka hanya
menggunakan dua gangsa pemadé dan dua kantilan. Hal ini terjadi entah karena skala
peralatannya sengaja diperkecil agar terdengar lebih jernih pada rekaman audio, atau
juga mungkin pada tahun 1928 memang belum terjadi penambahan jumlah pada bagian
gangsa (empat pemadé, dan empat kantilan). Jenis atau gaya baru pada kebyar banyak
diturunkan dari dua gaya tradisional, yaitu gamelan gong gedé dan palégongan, dengan
tambahan pengaruh irama dan susunan nada-nada dari gendér wayang, gambang, dan
angklung.
Menurut I Wayan Begeg (1919-2012), istilah kebyar pertama kali digunakan di
Pangkung pada tahun 1920 yang berarti ‘krébék’, mengacu pada suara gemuruh dan
kilatan petir dalam bahasa Bali. Berdasarkan hasil pembahasan, kami mendapat
gambaran bahwa krébék atau kilat merupakan penafsiran paling umum dari kata
onomatopoetis ‘byar’.33 Kata tersebut juga ditafsirkan sebagai “pijar cahaya dari
menyalakan korek api atau saat menekan tombol lampu listik.34 McPhee pernah
menulis, “kata tersebut pernah dijelaskan kepada saya sebagai pemunculan tiba-tiba,
seperti pada ‘bunga yang tiba-tiba mekar.”35 Tetapi terkait dengan percakapan yang
sebenarnya terjadi, ia menulis, “Bagi Chokorda Rahi, memang nampak dan rasanya
seperti sepucuk bunga yang mekar secara tiba-tiba…” yang lebih cenderung merupakan
kesan dibandingkan pendapat pribadi mengenai makna sebenarnya dari kata kebyar.
Untuk membedakan kebyar dengan gaya gamelan sebelumnya, Begeg menjelaskannya
sebagai permainan gamelan yang ‘keras dan bersama-sama’. Di daerah Bali Selatan,
kata yang biasa digunakan sebelum adanya kata kebyar adalah babantiran atau
‘menirukan gaya Bantiran’, sebuah daerah di wilayah barat laut. Sementara di lain
pihak, Bandem berpendapat bahwa mabantir di sini sebagai kata kerja yang artinya
‘muda’, mengacu pada gendingnya yang dimainkan dengan ‘jiwa muda’ atau ‘jiwa
baru’.36 Jaap Kunst, yang mengadakan penelitian di Bali pada tahun 1921 dan 1924
(karyanya adalah ‘De Toonkunst von Bali’, 1925), tidak pernah menyebutkan kata
kebyar, namun ia pernah menyebutkan pertunjukan gamelan bernama mabantir.
33

Jika byar ditujukan bagi sebuah kekuatan ledakan dalam arti yang luas, maka ia juga sebenarnya
merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah kekuatan yang khusus seperti yang dijelaskan
oleh Tenzer (2000:25) : ‘‘...byar is actually a tutti sforzando in which all of the bronze-keyed
metallophones play the same scale tone, each in its special register, so that together the more than four
octaves of the gamelan’s tuned gamut is spanned. Additionally, the reyong, a set of twelve horizontally
mounted knobbed gong-chimes played by four musicians, strikes a set of eight tones spanning over two
octaves in the mid-to-upper register. The largest hanging gong, the cymbals, and a deep-pitched drum are
sounded too, blending with the reyong and metallophones to produce a sonority that can extend for more
than five octaves—from the deepest gong to the smallest, highest metallophone, and farther if the
prominent upper partials are counted in.”
34
Simpen (1979: 2)
35
McPhee (1966: 328). Ia mendengar ini di Peliatan (1946: 159) yang baru belakangan mendapat
pengaruh kebyar.
36
Bandem (2006: 3)
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Bandem meyakini bahwa sampai tahun 1950-an di kabupaten Gianyar maupun
Tabanan, kata kebyar saat itu masih sangat jarang digunakan, lebih jarang daripada
kebyang. Ia masih mengingat ketika ia mempelajari tari Kebyar Duduk di Peliatan pada
tahun 1958, Marya dan A.A. Gede Mandera masih menyebut tarian tersebut pangeléban
gong kebyang, dengan pangeléban yang berarti tarian pembuka légong.37
Menurut pernyataan I Nyoman Rembang,38 tahun 1919 adalah saat pertama kalinya
gamelan gong kebyar dimainkan dalam sebuah upacara pembakaran jenazah ‘plebon’ di
Puri Subamia, Tabanan, oleh para penabuh Desa Ringdikit, Bali Utara.
Kesalahpahaman seringkali terjadi selama beberapa tahun awal karena permainan
gamelan kebyar atau kebyang sering kali disebut gong Bantiran, yang arti sebenarnya
adalah ‘gaya dari Bantiran’ atau ‘berasal dari Bantiran’.39 Orang banyak salah
mengartikan istilah ini dan menyangka bahwa nama ini mengacu kepada para
penabuhnya yang diperkirakan benar-benar berasal dari Bantiran. Kronologi yang
disusun oleh Rembang menjelaskan bahwa sesaat setelah upacara plebon yang
diceritakan di atas, Marya mulai mengembangkan tarian improvisasi dengan iringan
kebyar selagi mengajar tari di Desa Busungbiu dan Pangkung. Seperti yang diceritakan
oleh banyak orang (termasuk oleh Wayan Begeg), saat itu Marya berjalan melalui
sebuah latihan jogéd yang diiringi gamelan bambu, di mana penari wanitanya masingmasing ditemani menari oleh salah seorang penonton pria. Para penabuh kemudian
memanggil Marya untuk bergabung dengan latihan tersebut, dan ia pun serta-merta
menari, menggabungkan lakon wanita dan pria yang melibatkan adegan-adegan ngibing
‘saling goda’. Persuaan informal dan lincah semacam inilah yang menggiring
berkembangnya berbagai interaksi dengan gamelan kebyar.

37

Komunikasi pribadi (2009)
Bandem (2002: 6)
39
Bandem (2006: 5)
38
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Menurut wawancara oleh Dr. A.A. Made Djelantik terhadap Marya pada tahun 1962, ia
menuturkan bahwa dalam sebuah lawatan pertunjukan ke Bali Utara dengan kelompok
gandrung-nya, entah di Busungbiu atau Ringdikit, Marya menghadiri sebuah latihan
gamelan gong kebyar.40 Mereka mengundangnya untuk menari dengan iringan gamelan
kebyar yang sedang mereka mainkan, dan karena ia telah lama berkeinginan untuk
menari dengan ‘lagu Bantiran’, maka secara spontan ia menerima tawaran tersebut.
Tanpa berkesempatan mengganti sarung wanita yang tadinya ia pakai dalam
pertunjukan gandrung, ia mulai berimprovisasi mengikuti gending dari gamelan. Ia
menari dengan gaya gandrung tapi bermain-main dengan irama dan gending kebyar
yang rumit dan tak beraturan. Biasanya penari gandrung melakukan tari ngibing yang
genit dengan hidung nyaris bersentuhan dengan para penonton pria, tapi pada saat itu
Marya dibingungkan oleh keadaan sekelilingnya yang dilingkupi perangkat gamelan
dan menyebabkannya sulit berinteraksi dengan penonton. Ia pun memutuskan untuk
melakukan ngibing dengan orang yang terdekat dengannya, yang pada saat itu adalah
pemain kendang yang duduk bersila di lantai. Secara naluriah Marya berjongkok supaya
sama tinggi dengannya, melakukan improvisasi gaya ngibing baru, melanjutkannya
dengan mengelilingi penabuh lain dalam posisi setengah duduk. Gerakan improvisasi
dan penyesuaian inilah yang membangkitkan kemunculan ‘tari duduk’. Pada waktu
yang lain Marya berusaha ngibing bersama pemain trompong yang tidak bisa atau tidak
mau ikut menari. Marya tak sabar menantinya sehingga ia lantas mengambil kedua
panggul dari tangan sang penabuh dan mulai menari sambil memainkan instrumen di
hadapannya. Itulah saat-saat kelahiran sebuah kreasi baru, Kebyar Trompong.41
40

Gandrung adalah versi laki-laki dari jogéd, di mana penari laki-laki tunggalnya ditemani oleh
seseorang dari penonton.
41
Djelantik (1993: 20)
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Berbagai kronologi dan narasi sejarah datang silih berganti. Perlu dicatat bahwa Wayan
Simpen (1909-1991) memberi sejumlah masukan alternatif ke dalam naskah yang
dikutip di atas, yang sesungguhnya merupakan artikel yang tidak sempat dipublikasikan
oleh surat kabar Bali Post pada tahun 1979. Pernyataan yang disampaikan Simpen
melalui wawancara dengan Raechelle Rubinstein pada tahun 1980 ini dipastikan
kebenarannya, setidaknya sebagian, oleh Gde Manik (1912-1984), seorang penari dan
ahli karawitan terpandang. Penegasan ini memberi kebenaran kepada pernyataan
Simpen, karena Manik berasal dari Jagaraga dan biasanya lebih mendukung teori yang
berasal dari daerahnya sendiri. Gde Manik tampil dalam banyak perlombaan kakawin
sebagai penari utama dan mengakui Bubunan sebagai yang pertama kali memiliki
kebyar légong. Rubinstein mengartikan penjelasannya sebagai berikut: “Pertama-tama
ia mengatakan bahwa (tarian) itu berasal dari Busungbiu, namun berkaca pada
(kejadian) ini, ia mengubah pikirannya menjadi Bubunan. Ia sangat yakin bahwa itu
berawal di Bubunan.”42 Simpen mencatat bahwa Bubunan adalah desa pertama yang
menciptakan atau mencetuskan sebuah komposisi kebyar.
Ida Bagus Surya diakui sebagai pimpinan kelompok gamelan Bubunan, dengan dibantu
I Nengah Dangin, seorang ahli sastra kakawin, penerjemahnya, dan juga penari. Simpen
meneruskan penjelasannya tentang tarian dari Bubunan pada acara tahun 1913 itu
dengan amat terperinci, termasuk tentang ‘tari lepas, sambil duduk’ yang dipenuhi
gerakan berputar-putar sambil duduk, menggunakan kipas, dan menari di antara
gamelan.43 Ia menggambarkan bahwa gending yang dimainkan termasuk océt-océtan
dan cacandétan, sebuah gaya baru kebyar yang nada-nadanya saling-kait penuh
sinkopasi. Simpen mengakui Busungbiu sebagai pencipta kebyar berikutnya di dauh
enjung (daerah barat) Singaraja, diikuti oleh Ringdikit, Kedis, Bantiran, dan dangin
enjung (daerah timur) sampai ke Jagaraja dan Sudaji.44 Ia menyatakan bahwa para
penari Ringdikit-lah yang pertama kali mengganti gerakan dari jongkok ke posisi berdiri
‘seperti légong’ dengan dua orang menari bersama.
Sebuah pandangan tambahan terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Sudhyadmaka
Sugriwa dengan informasi dari ayah sang penulis, I Gusti Bagus Sugriwa, seorang ahli
sastra. “Ada catatan yang menunjukkan bahwa di Bali Utara sajian gong kebyar
dimainkan untuk mengiringi tarian telah terjadi sekitar tahun 1914. Percobaan ini
dicatat oleh ayah penulis di mana (tahun 1914) seorang penari bernama Ngakan Kuta
secara langsung, tanpa persiapan menari mengikuti tabuh-tabuh gong kebyar. Begitu
tabuh dimulai, Ngakan Kuta pun mulai menari dengan intuisi sendiri. Bukan main.
Itulah awal dari gong kebyar yang disertai oleh peragaan tari.” 45
Pande Made Sukerta melakukan beberapa wawancara di wilayah utara, dan
menggambarkan bahwa proses penciptaan ansambel gong kebyar pada awalnya
dilakukan di daerah Ringdikit, Bubunan, dan Busungbiu, lalu diikuti oleh Gobleg,
Bungkulan, Sawan, Kalianget, dan Seririt. Sesaat sesudahnya, Bantiran di Tabanan,
menjadi poros berikutnya yang menyebarkan kebyar ke Pangkung dan Bali Selatan.46
Arthanegara mengenali kejadian yang berkaitan dengan gong kebyar Bantiran di Puri
42

Raechelle Rubinstein, melalui korespondensi e-mail pribadi (2008)
Tari lepas adalah istilah yang mengacu pada tari-tarian di abad ke-20 yang tidak berupa pertunjukan
dramatis.
44
Simpen (1979: 3)
45
Sudhyatmaka Sugriwa (2008: 74)
46
Sukerta (2004: 513)
43
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Subamia pada tahun 1908 tapi tidak menyebutkan apa pun tentang upacara plebon
(barangkali upacara itu telah dilakukan sebelumnya), sambil menambahkan bahwa
kelompok gamelan dari Pangkung sudah lebih dahulu membawa seorang guru kebyar
dari Pujungan pada tahun 1910. Ia pun mengakui I Wayan Sukra (dari Mel Kangin,
Tabanan) sebagai pencipta lagu Igel Trompong dan Igel Jongkok (yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Kebyar Duduk) pada tahun 1915.47 Dalam sebuah diskusi
dengan Wayan Begeg dari Pangkung, ia menyetujui dua penanggalan cerita yang
disebutkan di atas (karena mungkin ia merupakan sumber asli dari kronologi yang
ditawarkan Arthanegara tadi),48 namun ia menyebutkan bahwa Gong Bantiran dalam
upacara kremasi di Puri Subamia terjadi pada tahun 1913 atau 1915. Begeg juga
meyakini bahwa Marya menarikan Igel Trompong pada tahun 1915 (menciptakannya
bersama gubahan gamelan Sukra) dan Igel Jongkok pada tahun 1919 atau 1920 juga
dengan gubahan karya Wayan Gejir dan Sukra (1894-1960). Kronologi ini terdengar
benar dan masuk akal walaupun di dalamnya menyebutkan seorang pencipta tari yang
berumur 18 tahun. Walaupun begitu, masih ada juga beberapa pendapat yang
berpandangan lain tentang urutan kelahiran Kebyar Duduk dan Kebyar Trompong;
seperti pendapat dari Bandem, yang secara tidak langsung melawan kronologi ini. Dr.
Djelantik juga menyatakan, berdasarkan percakapannya dengan Marya, ia meyakini
bahwa Kebyar Duduk diciptakan lebih dahulu daripada Trompong, walaupun ia tidak
secara langsung mengutip ucapan Marya.

47

Arthanegara (1980: 73)
Perlu disebutkan bahwa isi riwayat hidup seniman seringkali tidak konsisten dan tidak bisa diandalkan
bila berkaitan dengan tanggal lahir untuk generasi itu, dan penanggalan dari suatu kejadian biasanya
merupakan sebuah tebakan. Kami menyertakan tanggal lahir mereka apabila memungkinkan, berusaha
memperjelas masa hidupnya dengan keluarga-keluarganya dan mengecek silang pada sumber-sumber
lain, karena informasi ini bagian dari narasi pengungkapan sejarah dan jalan cerita yang penting tentang
sebuah inovasi kreatif.

48
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Selambat-lambatnya pada tahun 1935, sewaktu Spies dan de Zoete menyusun tulisan
yang amat detail Dance and Drama in Bali, kata kebyar masih berdiri tunggal untuk
menamai tarian yang dibawakan oleh Marya, walaupun secara informal masyarakat
menyebutnya Igel Jongkok - bukan menggunakan istilah ‘duduk’ seperti dalam bahasa
Melayu. Setidaknya pada tahun 1958, dalam catatan pertunjukan Gong Pangkung di
Amerika Serikat,49 terdapat pementasan “Igel Trompong” oleh Marya dan muridnya, I
Gusti Ngurah Raka yang menarikan “kebiar”, yang dideskripsikan sebagai ‘the famous
sitting dance’ (“tarian duduk yang terkenal”). Dan baru-baru ini saja ketika menonton
sebuah film yang dibuat tahun 1930-an bersama seorang mantan penari gandrung I
Made Sarin (1918-2012), ia menyebutkan bahwa kata ‘Igel Bantiran’50 merujuk pada
tarian bergaya Bantiran yang ditarikan temannya, I Wayan Sampih dalam film tersebut.
I Wayan Aryasa belakangan menerangkan bahwa sebutan dalam bahasa Indonesia
Kebyar Duduk itu baru digunakan sejak I.G.B.N. Pandji dan beberapa orang lain dari
Konservatori Karawitan (KOKAR) menyesuaikannya dengan gaya mutakhir Pan-

49

Kelompok gamelan biasanya disebut dengan nama daerahnya, seperti Gong Pangkung, Gong Belaluan,
Gong Busungbiu merujuk pada gaya tabuh dan desa asalnya; gong adalah singkatan dari gamelan gong.
50
Percakapan pribadi dengan Made Sarin (2009). Keempat penari bisa disaksikan dalam DVD Bali 1928,
tiga penari pertama ada pada Bali 1928, vol. I sedangkan Made Sarin ada pada Bali 1928, vol. III.

23

Indonesia pada tahun 1960-an.51 Untuk menggambarkan apa yang kini dikenal sebagai
Tari Trompong Marya atau Kebyar Trompong, Spies dan de Zoete menyebutnya
sebagai “half-dance, the name of which is Maktepanggoel”52 ‘separuh tarian, bernama
Maktepanggoel’ yang maksudnya adalah ‘memainkan alat pemukul’. Pada
kenyataannya, banyak rekan sepantaran Marya yang mengungkapkan bahwa Marya
selalu berimprovisasi ketika menarikan Igel Jongkok dan trompong-nya dalam banyak
karya gamelan kebyar. Ia menciptakan tarian sesaat setelah gending tersebut dibuat, dan
membiarkan koreografinya selalu berubah-ubah dan bersifat spontan.53
Kebyar menyukai kejutan-kejutan pada irama, perpindahan tempo, perhentian yang
tiba-tiba, perubahan tema yang silih-berganti dalam satu karya; sangat kontras dengan
perbendaharaan tradisional dari gong gedé yang secara kolotomis (pemangku irama)
lebih ajeg dan terstruktur. Gamelan dari Buleleng unggul dalam dinamika dan kontras
sejalan dengan penyebaran kebyar ke seluruh Bali, sementara itu gaya Bali Tengah
muncul dengan pengaruh kuat dari Belaluan, Denpasar54 dan Pangkung, disusul
kemudian dengan meningkatnya keunggulan yang setara oleh Peliatan pada tahun 1929.
Menurut pengamatan Wayan Beratha baru-baru ini, cara pukul di Belaluan lebih cepat
daripada di Pangkung, dan di Peliatan bahkan lebih cepat lagi.55
Kebyar menafsirkan sebuah bentuk baru gamelan dalam tarian - sebuah wahana
permainan irama dan nada-nada yang berbeda. Pada masa sebelumnya, saat mengiringi
penari tunggal pria, seperti prajurit pada baris dan pada topéng jauk, penabuh akan
mengikuti dan mencerminkan gerakan dari penari. Maka pada kebyar, Marya
mengembangkan dinamika ini menjadi sebuah cara baru. Marya menciptakan sebuah
keseimbangan baru di mana setiap gerakan dalam tarian berpatokan pada gendingnya
secara lebih luwes daripada dalam légong. Perawakan Marya yang ramping dianggap
sempurna untuk menafsirkan setiap nuansa dalam dinamika gamelan. Dengan hadirnya
Marya sebagai penari, kebyar tumbuh bersemi, sejalan dengan perkembangan
koreografi dan gendingnya yang saling mempengaruhi. Walaupun beberapa pencinta
Bali klasik menyesalkan kepindahannya dari gaya tradisional, karya-karya Marya
bertahan dan menghasilkan warisan koreografi bagi berbagai generasi, dan telah diakui
sebagai sebuah idiom yang dominan. Selain berkolaborasi dengan gamelan gong kebyar
Pangkung dan Belaluan, Marya juga bekerjasama dengan gamelan gong Peliatan dalam
rangka persiapan lawatan mereka ke luar negeri, menerapkan gaya Tambulilingan
khasnya kepada Wayan Sampih dari Sayan dan Ni Gusti Raka Rasmi dari Peliatan.
Murid-murid Marya termasuk I Gusti Ngurah Raka dari Tabanan, yang juga
mempunyai murid-murid terkenal seperti Sampih dan I Wayan Rindi dari Lebah
(Denpasar) yang juga berguru kepada Marya. Pada awalnya, kedua penari itu dilatih
légong dan gandrung, Sampih belajar dari Nyoman Kaler di Kelandis dan Ni Camplung
di Bedulu (McPhee 1946: 142). Rindi belajar dari Kaler dan ahli-ahli tari dari Saba,
Sukawati dan Pemedilan, menurut Ni Ketut Arini (percakapan pribadi, 2003).
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Percakapan pribadi (2008). Aryasa adalah lulusan pertama KOKAR dan seorang anggota yang lama
aktif dalam fakultas tersebut.
52
De Zoete dan Spies (1938: 236)
53
Wayan Begeg, percakapan pribadi (2007)
54
Pada saat itu nama Denpasar dan Badung sering dipertukarkan. Sekarang mereka menjadi dua kotakabupaten yang berbeda.
55
Wayan Beratha, percakapan pribadi (2009)
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Pelakonan silang-watak wanita-pria mulai berubah sejalan dengan kemampuan para
perempuan memainkan karakter pria halus pada dramatari arja dan jangér, yang
sebelumnya hanya ditarikan oleh laki-laki saja (pria masih mendominasi peran wanita
dalam tarian gambuh hingga tahun 1960-an). Marya dahulu dilatih untuk menari pria
pada jauk dan baris sebagai materi tambahan selain gandrung (versi laki-laki dari
jogéd) dan juga berlatih peran wanita sisia untuk drama magis Calonarang. Dalam
menciptakan Igel Trompong dan Kebyar (Igel Jongkok), ia membuat gaya banci sebagai
gabungan dari kualitas perempuan dan laki-laki. Ini sangat kontras dengan gandrung
yang penari laki-lakinya terlihat sangat mirip dengan perempuan - bahkan sampai
menimbulkan berahi bagi penonton lelakinya (terdapat dalam Bali 1928, vol. III sebagai
cuplikan video), atau bahkan dalam gambuh, jangér, dan arja, di mana para lelaki
memerankan tokoh perempuan. Jadi, ide Marya untuk memunculkan gaya banci sama
sekali tidak aneh, bahkan dapat dikatakan pembaharuan dalam cara barunya meleburkan
karakter pria dan wanita.

Entah Marya menciptakan, atau setidaknya membawakannya dengan sangat
mengagumkan, menekankan tarian kebyar pada gerakan melantai, dengan posisi yang
begitu rendah, dengan koreografi yang berliku-liku, adalah sebuah gagasan koreografi
yang radikal. Selain itu ia pun membantu memancarkan lahirnya sebuah energi dan
interaksi baru antara gamelan dan tari. Pada tahun 1930-an, McPhee dan beberapa
orang Bali lainnya tampak sangat kritis terhadap banyaknya inovasi kebyar, namun
Spies dan de Zoete melihat nilai-nilai positif pada Marya dan kaidah keindahan
barunya: “Para penabuh, agar mereka dapat melihat satu sama lain, membuat suatu
formasi baru, saling berhadapan dengan ruang di antara mereka selebar 8 kaki (kira-kira
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2,5 meter) yang kemudian menjadi panggung bagi penari kebyar…dalam kebyar, penari
bergantung pada gamelan, ia bukan menampilkan dirinya tetapi gending, memancarkan
setiap emosi dan nuansa dari iramanya…postur duduk sepertinya menjadi penting untuk
menunjukkan ketergantungannya pada gamelan…terduduk di sebuah bidang kotak yang
semua sisinya dikelilingi oleh instrumen gamelan, ia tampak bermeditasi dalam
gending, menarik gending ke dalam dirinya…dan ia bergerak karenanya, dibawa
olehnya, dikemudikan olehnya, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak di luar
kehendaknya.”
Sebagai penyeimbang teori yang dijelaskan di atas, kita perlu mengingat penekanan
Wayan Begeg tentang Marya yang bersikukuh bahwa gamelan-lah yang harus
mengiringinya menari. Marya tidak menggunakan suatu pakem yang konsisten dalam
koreografinya (sebuah kenyataan yang diakui oleh Begeg, I Wayan Rindi, Ni Ketut
Arini, dan murid-murid lainnya).56 Begeg mengungkapkan bahwa gaya Marya sudah
tak dapat ditemukan lagi sekarang. Jadi gaya apa itu? “Dahulu, ketika Pak Marya
menari dan saya menabuh, ia akan berkata, “Kalau saya menari, gamelan mengiringi
saya. Saya tidak akan mengikuti gamelan.” Hubungannya hampir sama dengan apa
yang terjadi sekarang, hanya saja yang sekarang terjadi lebih seperti pertandingan antara
gamelan dan penarinya. Dengan Marya, saya sebagai penabuh akan memperhatikan
jiwa tariannya; kalau ia sedih dan lemas, maka kami pun lemas; bila ia pelan maka kami
pun perlahan.” Yang diyakini benar oleh Begeg sebagai keunggulan utama dari
penampilan estetis Marya adalah penari memiliki kebebasan untuk mengganti tempo
dan penjiwaan, dan tanda itu akan ditangkap oleh pemain kendang yang akan segera
merespon dan mengantar gamelan untuk mengubah tempo dan dinamikanya - suatu
hubungan yang juga terjadi antara gamelan dengan tari topéng atau baris. Penari baris
atau topéng dapat dikatakan lebih bebas karena gendingnya merupakan iringan yang
berulang-ulang (ostinato), berlawanan dengan komposisi yang berstruktur dan
berkembang sesuai tema. Akan tetapi, sifat alami kebyar Marya adalah kebebasannya
yang memungkinkan penari untuk mengelaborasi setiap gerakan dengan banyak variasi,
dan juga dengan cakupan emosi yang luas. Menurut Wayan Begeg, proses kreatif ini
sangat intim (antara penari dan penabuh), memiliki kedalaman jiwa, lebih leluasa, dan
spontan apabila dibandingkan dengan praktik penampilan kebyar masa kini.57
Pengaturan ruang baru seperti yang tadi dijelaskan oleh de Zoete dan Spies, arsitektur
suara, menjadi semacam perekat gerakan antara penabuh dengan penari, dan juga
membuka kesempatan optimal untuk melakukan kontak mata yang memungkinkan
terjadinya perubahan mendadak dalam runtunan gending - sebuah ciri khas kebyar.

56
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Percakapan pribadi antara: Begeg (2006), Rindi (1972) dan Arini (2007)
Percakapan pribadi (2006 dan 2007)
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Ketika usaha pengumpulan seluruh sudut pandang tentang perkembangan kebyar terasa
tak pernah cukup, serangkaian penemuan baru datang menghampiri tim peneliti kami
pada tahun 2008. Ketika itu sebuah koleksi film berdurasi lebih dari tiga jam yang
dibuat oleh Colin McPhee pada tahun 1930-an di Bali, ditemukan di Arsip
Etnomusikologi, University of California, Los Angeles (UCLA) - tak tersentuh selama
lebih dari 50 tahun. Koleksi film lain yang dibuat oleh Miguel Covarrubias di Bali
antara 1930 dan 1933 juga berhasil kami dapatkan. Satu sudut pandang yang ditemukan
dari sumber penelitian baru ini adalah tentang pengaturan dan peningkatan peran para
pemain kendang. Pada ansambel tradisional gong gedé, kedua pemain kendang terlihat
jauh di belakang para pemain trompong, dan sedikit di depan gong. Dalam beberapa
gamelan palégongan, satu pemain kendang duduk di antara dua gendér di barisan
terdepan, dan pemain kendang kedua duduk tepat di belakangnya. Tapi foto Wayan
Lotring dan pemain kendang kedua yang diambil oleh McPhee memperlihatkan mereka
duduk di depan dan agak terpisah dari penabuh lainnya, memberi peluang pada mereka
untuk lebih bisa memperhatikan penari dan untuk memimpin gamelan pada setiap
perpindahan ke bagian-bagian gending yang baru disusun.
Seperti dijelaskan di atas, salah satu pembaharuan kebyar adalah terbentuknya
hubungan segi-empat yang intim dalam kelompok, di mana para pemain kendang akan
duduk menghadap penari. Dalam beberapa bagian film (termasuk film dari Covarrubias
yang menampilkan Marya bersama Gong Belaluan), para pemain kendang - Made
Regog dan Gusti Alit Oka - duduk di tengah memunggungi penonton. Foto lain dari
McPhee menampilkan Gong Belaluan (berpose) dengan gamelan disusun terbuka
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menghadap penonton, tanpa trompong, dan dengan pemain-pemain kendang yang sama,
berada di sisi yang berlawanan dengan gamelan, saling berhadapan.
Namun sebuah film tentang Gong Peliatan dalam program televisi the Ed Sullivan Show
- tentang tur mereka pada tahun 1952 yang dipimpin oleh John Coast -menampilkan
para pemain kendang duduk di sisi layar tempat keluarnya para penari, menghadap
penonton dan memperhatikan penari dari belakangnya. Pengaturan ini dipakai oleh
gamelan kebyar masa kini yang mencerminkan sudut pandang berhadapan dengan
panggung (proscenium) untuk kepentingan pertunjukan bagi turis dan gedung konser
Bali kontemporer, yang kontras berlawanan dengan ruang pementasan tradisional yang
terbuka bagi penonton dari tiga sisi. Perubahan posisi ini menunjukan perubahan dalam
arsitektur suara dan juga peran dari para pemain kendang sebagai ‘pangenter’ pemimpin
gamelan, pemain utama, bahkan sebagai bintang. Namun, penempatan pemain kendang
di belakang yang menyulitkan mereka untuk melihat ekspresi wajah dan gerakan penari
juga mencerminkan dikuranginya elemen improvisasi saat ini, digantikan oleh kesukaan
pada pola-pola koreografi yang baku. Secara tradisional, tari topéng dan baris
menempatkan gamelan menghadap para penari, sedangkan pertunjukan légong
menempatkan para penabuh di belakang penari. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
penari topéng dan baris adalah para lelaki, dan tariannya memimpin gamelan, dengan
perubahan dinamika gending dan perhentian pada setiap angsel, sedangkan pada légong
para penarinya mengikuti gamelan.
Ketika mendengarkan rekaman ini, banyak pemain gamelan Bali yang terkejut
memperhatikan dampak ‘jukstaposisi’ penempatan dua hal secara berdekatan namun
penuh kontras dan penggubahan kembali sebagai ciri khas kebyar itu telah terjadi begitu
awal dalam evolusinya - mengambil dan menyesuaikan gaya gendér wayang (gendinggending untuk wayang kulit), gambang bambu yang biasa dipakai untuk upacara
kremasi kerajaan, dan angklung yang diambil karena bagian-bagian gending dan
matranya yang ganjil, serta palégongan untuk bentuk dan kelembutan gendingnya.
Yang menarik, gendér wayang pada masa tersebut juga dipengaruhi oleh kebyar dengan
pembukaan dan perhentiannya yang lincah, menciptakan gaya abad ke-20 dari jenis
gamelan tersebut, sesuai penuturan I Wayan Konolan (1923-2008) dan I Wayan Suweca
dari Banjar Kayumas Kaja. Begitu juga penuturan Evan Ziporyn saat mengingat masa
berguru kepada seorang ahli gendér wayang I Wayan Loceng, “ini telah dikonfirmasi
oleh Wayan Loceng di Sukawati yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemain
réyong. Ia juga menyatakan secara gamblang bahwa gineman Sekar Ginotan (dan
karya-karya lainnya) adalah sebuah usaha untuk menjadikan gaya réyong tunggal
menjadi gendér wayang.”58 Saling pengaruh yang sama juga terasa antara kebyar
dengan gamelan angklung.59
Menurut komponis I Wayan Beratha, salah satu aspek yang paling penting dalam
Kebyar Ding adalah pembaharuan ‘ngucek’, sebuah teknik permainan ucek-ucekan atau
kembangan irama gending yang cepat. “Ngucek berasal dari gerakan bergesek maju
mundur, seperti saat mematikan rokok, mengucek mata yang kelilipan, atau
menggosok-gosokan batang kayu supaya menghasilkan api. Teknik ngucek digunakan
sebagai peralihan untuk memasuki gending baru dalam kebyar. Kebyar Ding diwarnai
oleh pola-pola teknik ngucek, yang menjadi karakter khas untuk mengidentifikasi
58
59

Komunikasi personal (2009)
Ornstein (1971: 360)
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kebyar.”60 Sebagai peralihan tematik, ucek-ucekan menyela dan memutus irama dan
alunan nada-nada konstan dari tema sebelumnya dengan bagian iramanya yang tidak
ajeg. Walaupun sesungguhnya ngucek bermakna permainan kembangan yang cepat,
para penabuh seringkali menyebutkan ngucek atau ucek-ucekan secara lebih luas untuk
bagian-bagian gending atau tema tambahan yang mengandung beberapa jenis atau seri
kekembangan.
Dalam tulisan tahun 1960-an, Ruby Ornstein menyebutkan, “deskripsi McPhee tentang
beberapa komposisi pra-Perang Dunia II tidak saja mencantumkan bagian pendahuluan
pada kebyar, tapi juga bagian-bagian antara pada kebyar,” dan menambahkan,
“peralihan ngucek merupakan sisa peninggalan dari bagian-bagian awal kebyar.” Dalam
Kebyar Ding (seperti yang disampaikan oleh Ornstein dari McPhee) kita mendapati
ngucek: pertama-tama, sebagai unsur penanda kebyar, lalu juga sebagai peralihan secara
keseluruhan. Pengistilahan memang berbeda di setiap daerah, dan McPhee maupun
Michael Tenzer (kecuali satu kali),61 tidak pernah menyebutkan kata ‘ngucek’ namun
menyebutnya sebagai ‘bagian kebyar’ seperti yang dilakukan Ornstein di sini. Bahkan,
sejak tahun 1925, para penabuh menyebut bagian pertama sebagai ‘kebyar’, atau ‘byar’,
dan kata kerja untuk menandai permainan bagian irama atau gending - dan juga
kombinasi kembangan di luar ketukan dan irama biasanya - dengan kata ‘ngebyang’
atau ‘ngebyar’. Tapi menurut Wayan Beratha dan Wayan Begeg, sifat utama yang
membangun kebyar adalah bagian ngucek, sehingga ucek-ucek seringkali disebutkan
dalam berbagai diskusi kami dengan para penabuh lainnya.
Apa yang kami dengar dalam rekaman ini memastikan bahwa ucek-ucekan ini
membangun keseluruhan gubahan. Sebuah entitas yang sangat kuat, keberadaan ucekucekan membantu terbangunnya sebuah ekspresi revolusioner dengan polah yang
mengalir rumit: seperti menyeka, menghapus, mengucek, dan membersihkan mata dari
gangguan asap – lalu secara musikal, dalam permainannya, dihentikan sementara,
menarik perhatian, memancarkan kekuatan, mempercepat, dan mendorong maju,
bergerak ke depan.
Bandem (2006: 2) menggambarkan sebuah kesepakatan umum dalam mengungkap
gaya khas kebyar yaitu sebagai irama sinkopasi ucek-ucekan, kadensa-kadensa
‘permainan alunan nada-nada yang lepas dari ketukan ajeg’, irama permainan
berbarengan, serta cara permainan khusus oleh réyong seperti irama saling-kait ubitubitan, kenyaringan dan kemerduan baru dari paduan nada byong, pukulan byok atau
byot yang diredam, dan suara-suara tanpa titinada kécék-kécék yang dihasilkan oleh
pukulan pada bagian pinggir alat gamelannya. Salah satu teknik dan sarana revolusioner
yang menjadi terkenal di sini adalah penggunaan paduan nada byar (dan byong),62 yang
bisa didengar dalam CD ini sebagai pembuka tabuh Kebyar Ding. Seperti yang dapat
didengar dalam Kebyar Ding, pada tahun 1928 paduan nada byong dimainkan oléh
barisan réyong yang menggantikan klentong. Klentong sebelumnya biasa digunakan
untuk ketukan frasa di tengah-tengah pada gamelan légong (walaupun klentong kembali
diperkenalkan beberapa tahun kemudian). Ziporyn berkomentar, “paduan nada (baik
disebut ‘byong’ ataupun ‘byar’) amatlah penting, karena ia merupakan non-colotomic
harmony ‘keselarasan yang tidak berfungsi sebagai ketukan’ yang sangat penting
60

Wayan Beratha, percakapan pribadi (2003)
McPhee (1966: 373) mendefinisikan ‘nguchekan’ sebagai ‘‘a term for syncopated trompong passages
(pop.)” dan Tenzer menyebutkan penggunaan istilah ini oleh Ornstein dan Aryasa (2000:364).
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Tenzer (2000: 46 and 88)
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(dalam pengertian yang luas) sejak kemunculan gong dari Jawa. Dengan kata lain, apa
yang diberikan oleh ‘byong’ kepada ‘byar’ adalah bahwa ia selalu berupa paduan nada
yang sama, yang artinya ia tidak harus sama dengan tinggi-rendah nada yang dimainkan
oleh gangsa atau alat gamelan pokok lainnya. Itulah yang menjadikannya ‘ramai’,
memberikan sebuah ciri suara yang khas untuk setiap gamelan.”63
Sebuah potongan cerita tentang latihan Gong Belaluan ditemukan di antara catatan
Colin McPhee di Arsip Etnomusikologi UCLA:
Saya menemukan di antara catatan-catatan saya sebuah tulisan tentang
latihan sebuah sekaa gamelan yang saya saksikan pada minggu pertama
saya di Bali. Kelompok itu adalah kelompok Kebyar dari Badung, salah
satu organisasi yang paling terkemuka di pulau tersebut.
Ketika saya datang, para penabuh sedang memainkan nada tercepatnya.
Tiba-tiba mereka berhenti. Pemain kendang pertama, yang sepertinya
pimpinan kelompok itu tampak tidak puas. Para penabuh réyong
memainkan alatnya sendiri dengan sebuah permainan yang rumit,
terdengar eksperimental. Penabuh gangsa lalu masuk. Pemain kendang
pertama memberhentikan mereka kembali. Dia menginginkan pemain
gangsa di barisan pertama untuk bermain sendiri.
Ah! Seseorang salah memainkan nada! Siapa itu? Masing-masing harus
memainkan potongannya sendiri-sendiri. Nada yang salah akhirnya
dapat ditemukan pada pemain ketiga yang keliru mengartikan melodi.
Sebuah diskusi dan klarifikasi. Begitu saja? Pemain kedua masuk
menunjukkan permainannya pada sang pemimpin. Ya! Jawabnya, semua
benar. Mari teruskan. Orkestra itu dimulai kembali.
Sebuah irama enerjik kini terdengar dari tiga set simbal, keras dan naikturun. Tiba-tiba orkestra kembali dihentikan. Para pemain simbal telah
memainkan sebuah irama satu kali lebih banyak dari seharusnya. Pemain
kendang pertama menjelaskan. Ia kini ingin mendengar permainan
réyong sekali lagi, setiap penabuh sendiri-sendiri. Mereka memainkan
sebuah potongan yang rumit, awalnya perlahan, dan dengan hati-hati
meningkat sampai kecepatan sangat tinggi. Bagus! Lanjutkan! Penabuh
lainnya kembali mengikutinya.
Stop! Gangsa lagi! Main sendiri-sendiri! Tidak, itu salah! Setiap
penabuh main secara terpisah. Nomor tiga salah lagi (sepertinya dia
baru). Pemain kendang itu mendekati instrumen tersebut, memainkan
gending untuknya. Ia memainkannya secara terbalik karena dalam posisi
yang berhadapan dengan si penabuh, nada rendah berada di sebelah
kanannya.
Pemain kendang kedua kini mendekati pemimpin penabuh gangsa dan
mengajarkan sebuah bagian baru. (kelihatannya baru, melihat ekspresi
dari sang penabuh). Keduanya berlatih bagian sulit ini selama kira-kira
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Korespondensi melalui e-mail (2009). “Pokok refers to the basic or nuclear tones of a composition.”
(McPhee 1966: 375).
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10 menit, meneruskannya pada kelompok penabuh gangsa. Akhirnya
potongan tersebut dapat dipelajari, dan orkestra pun dimainkan kembali.
Belakangan, saya berbicara pada sang penabuh kendang, yang ternyata
adalah Regog, yang terkenal atas komposisi kebyarnya, menanyakan apa
nama karya yang mereka mainkan tadi saat latihan. Ia menjawab bahwa
itu belum bernama karena masih dalam proses komposisi. Kalau sudah
selesai, barulah mereka akan menamainya. (Pada suatu waktu Regog
pernah memimpin gamelan hanya dengan tangan kanannya. Saya tak
pernah melihat hal tersebut dilakukannya kembali).64
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Gamelan Bali
Gamelan, mengacu pada ansambel yang terdiri dari sejumlah alat musik Bali, berasal
dari kata ‘gambel’ atau memegang. Cara penulisan Bali-nya adalah ‘gambelan’
(mengabaikan cara mereka mengucapkannya), tapi kebanyakan penulis mengambil cara
penulisan dalam Bahasa Indonesia yang lebih dominan dan dikenal. Orang Bali
membedakan antara gamelan krawang, perangkat gamelan perunggu yang dirakit oleh
pandé krawang (ahli perunggu), dengan gamelan yang dibuat menggunakan bambu.
Sebagai tambahan, ada juga perangkat gamelan yang lebih antik dan terbuat dari besi
namun kini jarang digunakan, yaitu gamelan slonding. Unsur yang paling khas dalam
gaya-gaya terkenal di Bali mengutamakan gema-getaran suara gong dan suara alat-alat
gamelan berbilah perunggu yang datar (atau tepatnya agak melandai) yang ditahan oleh
penguat suara bambu, yang secara umum menghasilkan nada hingga empat sampai lima
oktaf. Gamelan Bali berbeda dengan tetangganya, Jawa, karena mengandung unsur
bunyi meledak-ledak, kecepatannya yang tinggi, dan bagian gendingnya yang dinamis.
Satu unsur unik dari gamelan Bali adalah sistem pelarasan yang sangat tepat yang
disebut ombak ‘dengung akustik’. Pengaturan getaran ini juga menghasilkan dentingan
khas gamelan krawang Bali. Setiap alat gamelan disusun berpasangan, dengan setiap
nada dari pangumbang (ngumbang berarti lebah), disetel lima sampai delapan getaran
per detik lebih rendah dari pasangannya ‘pangisep’ (diambil dari kata ngisep atau
menghisap), yang namanya sengaja diambil dari sesuatu yang berhubungan dengan
aktivitas lebah madu. Menurut pandé krawang yang bernama Pan Santra (Pande
Sebeng, anak Pande Aseman) dari Tihingan dan Pande Made Gableran dari Blahbatuh,
kebyar disetel dengan perbedaan delapan getaran per detik, menghasilkan getaran
berketukan cepat yang konsisten tapi juga dalam permainan yang perlahan, liris, dan
melodis. Gendér wayang disetel pada lima sampai enam ombak per detik dan
palégongan pada enam atau tujuh. Komponis Wayan Beratha, yang juga seorang
pembuat dan penyetel gamelan, menyetujui hitungan angka-angka ini, dan
menambahkan bahwa ia lebih menyukai angklung (ansambel yang lebih sering
dikaitkan dengan ritual kematian seperti ngaben ‘pembakaran jenazah’) untuk dilaras
lebih perlahan pada enam ombak per detik agar suaranya terdengar seperti suara
seseorang yang menangis.65
Perbendaharaan gamelan dan ragam alat gamelan dikaitkan dengan upacara, tarian,
perbendaharan dramatari, atau kegiatan hiburan tertentu. Gamelan biasanya
menggunakan oktaf lima nada, entah itu dilaras dengan setelan saih gendér wayang
(yang berhubungan dengan saléndro Jawa), saih angklung empat nada yang khas untuk
gamelan angklung, atau saih selisir yang disebut juga pagongan (berhubungan dengan
pélog Jawa) yang digunakan oleh kebanyakan jenis seperti kebyar, palégongan, dan
gong gedé. Selisir sebenarnya adalah salah satu dari lima laras yang diturunkan dari
sistem saih pitu (tujuh nada) yang masih digunakan oleh gamelan-gamelan kuna. Di
antara gamelan kuna yang jarang terdengar lagi adalah misalnya gamelan gambuh,
sebagian dari semar pagulingan, gamelan gambang (semuanya ada pada Bali 1928, vol.
III), gamelan slonding, gamelan luang, gamelan saron, dan beberapa jejak inovasi lain
dari saih pitu yang kini mulai bangkit kembali.66 Komposisi dari setiap laras ini
sebagian terbatas pada sistem lima nada per oktaf (misalnya kebyar), atau juga termasuk
yang dilaras pada enam atau tujuh nada per oktaf. Suling bambu memberikan nada dan
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warna suara tambahan, begitu juga penyanyi atau juru tembang yang mungkin ikut
mengiringi gamelan. Bahkan, dalam beragam jenis-jenis nyanyian terdapat setelan tak
bernama lainnya yang luar biasa, menghasilkan lebih banyak lagi nada per oktaf
termasuk nada-nada miring yang kaya. Walaupun istilah Jawa seperti ‘sléndro’ dan
‘pélog’ telah disebut dalam lontar-lontar Bali, Prakempa dan Aji Gurnita (diperkirakan
ditulis pada abad ke-19), peristilahan itu baru digunakan secara umum pada tahun 1960an, setelah diperkenalkan oleh I Nyoman Rembang, I Gusti Putu Made Geria dan I
Nyoman Kaler para ilmuwan dan akademisi pada Konservatori Karawitan (KOKAR),
yang semuanya merupakan guru-guru di Konservatori Karawitan (KOKAR) Surakarta,
Jawa Tengah. Orang Bali biasanya lebih sering menyebut sléndro sebagai saih gendér
wayang atau saih angklung dan menyebutkan secara khusus nama suatu saih, patutan,
atau tekep, misalnya selisir, untuk menguraikan laras sebuah gamelan gong atau
palégongan.67 Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman bahwa laras selisir untuk
gong kebyar telah mengungguli kepekaan intonasi masyarakat Bali dan secara umum
penamaan pélog telah menjadi sinonim dengan setelan ini. Ada sebuah kecenderungan
yang berlaku di antara para seniman dan pendidik untuk menjauhkan diri dari istilah
pélog dan sléndro agar tidak terjadi generalisasi, dan agar dikenalnya terus berbagai
macam ragam penadaan. Bahkan, sementara Jawa mengutamakan standar terbatas pada
laras ansambel gamelan, di Bali tak ada satu pun set gamelan yang identik, setidaknya
secara prinsip. Dan walaupun standarisasi telah diberlakukan bagi gamelan kebyar,
sebagian besar gamelan masih memiliki ciri khas penadaan.
Kumpulan alat-alat gamelan yang unik termasuk gong, gong pencon, kendang, dan
gangsa ‘alat gamelan berbilah perunggu datar’ yang berhubungan dengan gaya gamelan
Bali dan Jawa sepertinya berkembang di antara masa pendirian Candi Buddha
Borobudur di abad ke-9 dan kedatangan ekspedisi Belanda pertama pada tahun 1595.
Secara garis besar, gamelan Bali tersusun atas pembagian instrumentalia yang
kisarannya mencapai lima oktaf:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dasar alunan nada-nada berkisar antara satu sampai satu-setengah oktaf.
Artikulasi pada rentang waktu dari tangga nada biasanya setiap empat ketukan.
Ekspresi nada-nada penuh, berkisar antara dua sampai tiga oktaf.
Penggandaan dan penyingkatan berlaku dalam oktaf di atas.
Kembangan pada alunan nada-nada.
Penandaan terhadap rentang waktu yang panjang (fungsi umum dari gong)
Permainan kendang, yang dilakukan oleh satu atau dua orang penabuh
menggunakan telapak tangan atau sebuah alat pemukul, memimpin kelompok
dan menyediakan nuansa ritmis baik penggerak, pendorong maupun berdiri
sendiri, memainkan alunan nada-nada yang berdiri sendiri.

Evan Ziporyn mengomentari penggolongan di atas: “b, d, e, dan f adalah aspek dari
sebuah prinsip pengaturan utama, yang berarti tingkatan atau ketepatan melodi pada
setiap tingkatan permainannya. Gendingnya itu sendiri secara lebih menonjol memiliki
satu melodi, entah kemudian diubah atau dikembangkan ke dalam berbagai oktaf. Jadi,
ia tidak bisa begitu saja diuraikan sebagai homofonik atau polifonik - itu sesungguhnya
satu alunan melodi yang dibawa menjadi bentuk berbeda, tergantung pada oktaf dan alat
gamelan.”68 Sebuah istilah penerapan yang dapat mewakili tingkatan semacam ini
adalah heterofoni.
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Menyadari betapa pentingnya kehadiran céngcéng dan kempli (sebuah gong pencon
yang didudukkan mendatar dan berfungsi untuk menjaga ketukan, sama halnya dengan
kajar pada ansambel lain) dalam gamelan kebyar, menjadi sangat mengejutkan ketika
kehadiran alat gamelan ini jarang ditemukan dalam rekaman 1928, barangkali
mengikuti arahan pemimpin produksi rekaman saat itu. Namun dari film tahun 1930
karya McPhee dan Covarrubias yang baru-baru ini ditemukan, kita dapat melihat
ansambel kebyar lengkap dengan kempli beserta dua hingga tiga penabuh lain yang
memainkan céngcéng angkep. Alat gamelan yang juga disebut ricik atau rincik gedé ini
masing-masing berupa dua simbal yang ditaruh menghadap ke atas dan para penabuh
memainkannya dengan dua simbal lain. Ini adalah suatu pembaharuan lain dari kebyar
untuk komposisi-komposisi barunya dan juga untuk lelambatan tradisional - perpaduan
antara rincik dari gamelan palégongan dengan céngcéng kopyak dari gong gedé yang
jauh lebih besar dan mendominasi. Alat gamelan ini dimainkan oleh sekelompok
penabuh, berbentuk lebih besar, masing-masing memiliki dua simbal besar yang tidak
mempunyai dudukan dan keduanya dipukulkan dengan dua simbal lain yang berukuran
sama.
Secara tradisional, gending gamelan jarang dinotasikan karena para penabuh
mempelajari bagian mereka dengan cara pengulangan. Melodi dinyanyikan
menggunakan nama untuk setiap tangga nada: nding, ndong, ndéng, ndung, ndang.
Karena gendingnya yang sangat terstruktur, maka improvisasi hanya diperbolehkan
untuk kendang pemimpin, suling, dan instrumen solo pada saat tertentu. Sekolahsekolah dan para komponis kontemporer menggunakan sistem notasi hasil
penggabungan dari notasi kepatihan Jawa untuk irama dan dinamika, dan aksara Bali
untuk vokal yang nadanya ditandai seperti yang telah disebutkan di atas.
Istilah yang digunakan berbeda dari satu desa ke desa yang lain, dari satu wilayah ke
wilayah yang lain, atau bahkan berbeda antara pemain dengan yang lain. Tujuan kami
dalam catatan pengantar CD ini adalah untuk memasukkan berbagai istilah lokal dari
Belaluan, Pangkung, dan Busungbiu, dengan harapan bahwa secercah cahaya akan
terungkap dari konsep berkesenian dan etnopuitika mereka. Namun sekali pun seorang
pemain dapat berlaku khusus terhadap peristilahan tertentu, kadang-kadang banyak
istilah seperti norot, notol-noltol-neteg, ngucek-norét-norék, oncangan-nyogcag, yang
dapat saling bertukar makna dalam konteks dan kosakata pribadi yang berbeda. Istilah
ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan pergerakan (unsur kinetik) dari
sebuah aksi jasmaniah dalam permainan dibandingkan untuk menggambarkan suatu
konsep berkesenian yang abstrak atau catatan-catatan pengajaran.
Judul-judul dari gubahan-gubahan karya dapat menggambarkan keterhubungan dengan
dramatari, ritual, atau kesusastraan atau bahkan tentang referensi-referensi jenaka akan
lingkungan dan alam. Namun yang paling sering terjadi adalah cerminan dari citra yang
memberi inspirasi sang komponis atau apa pun yang terlintas dalam pikirannya selama
atau sesudah proses penciptaan.
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Rekaman Bali 1928 (Pembahasan Tiap Lagu)
Gamelan Gong Kebyar dari Belaluan, Denpasar
Menurut I Nyoman Yudha, Sekaa Gong Belaluan didirikan pada tahun 1918,
bermodalkan gamelan yang dipinjamkan oleh kerajaan Puri Dangin. Perbendaharaan
karya awal mereka adalah gending tari-tarian yang berkaitan dengan légong, tetapi
mulai tahun 1920 mereka mulai memainkan gaya baru kebyar. Pada tahun 1929 mereka
bermain di Festival Pasar Gambir, Betawi (Jakarta),69 dan pada tahun yang sama
mereka mendapat seperangkat gamelan kebyar baru dengan gangsa sembilan bilah hasil
buatan Pan Sebeng (Pande Aseman) dari Tihingan, Klungkung.70

Karena dinamika politik lokal, kelompok gong kebyar Belaluan kini dikenal sebagai
Sekaa Gong Sadmerta-Belaluan, dan secara resmi berkedudukan di banjar-banjar yang
berdampingan. Sebelum perjalanan mereka ke Cina pada tahun 1956, sekaa itu membeli
satu perangkat gamelan baru dengan gangsa sepuluh bilah yang mereka gunakan
hingga sekarang. Pada tahun 1975, sekaa ini mengatur sebuah proyek rekonstruksi
Kebyar Ding (lebih dikenal sebagai Ding Surapati), dipimpin oleh pemain dan
komponis Wayan Beratha dengan bantuan ayahnya, Made Regog, sebagai penasihat.
Rekonstruksi ini dilakukan atas dasar rekaman Odeon yang disalin menjadi kaset audio,
yang dibawa oleh I Made Bandem dan Andrew Toth dari koleksi Colin McPhee di
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Departemen Etnomusikologi UCLA (University of California Los Angeles). Regog
adalah komponis dan pemimpin gamelan (bersama Gusti Alit Oka) ketika rekaman
tersebut dibuat pada tahun 1928, sehingga dapat dipastikan bahwa Regog dan Oka-lah
pemain kendang yang ada di dalam rekaman tersebut - dengan Regog yang memimpin,
menggunakan kendang lanang.
Terkait perkembangan kaidah keindahan baru dari kebyar, menarik untuk diperhatikan
bahwa I Ketut Keneng, ayah dari Made Regog, merupakan salah satu penentang haluan
baru Belaluan ini. Cucunya, Wayan Beratha, menceritakan kepada kami bahwa I
Keneng “berteriak dengan marah jika mendengar permainan kécék pada réyong yang
ramai, takut itu akan merusak alat-alat gamelannya.”71 I Keneng sebelumnya aktif
sebagai pemain gambuh dan penari di kediaman raja di Puri Denpasar. Di sisi lain,
rekannya sendiri, Ida Boda, di kemudian hari sering mementaskan tari topéng yang
diiringi gamelan kebyar.

CD Trek #1 Kebyar Ding I: Kebyar
Karena piringan 78 rpm hanya memungkinkan rekaman selama tiga menit, maka
Kebyar Ding terpotong menjadi beberapa bagian (satu sampai enam) dan Gending
Longgor dari Pangkung menjadi empat bagian. Pada pertunjukan yang sesungguhnya,
satu bagian dengan bagian berikutnya itu tersambung. Kami tidak menyuntingnya
menjadi sebuah kesatuan dengan tujuan menjaga integritas pembuatan rekaman, dan
juga kami tidak yakin apakah ada bagian-bagian awal atau akhir yang sengaja
ditambahkan untuk kepentingan rekaman ini.
Nampak bahwa Made Regog menyusun gubahannya dengan sangat hati-hati untuk sesi
rekaman ini. Ketika Pak Beratha menyebutkan Kebyar Ding, ia hanya menunjuk pada
tiga bagian pertama saja. Ding (atau nding) adalah nada pertama pada laras selisir.
Seperti juga gubahan lainnya pada jaman tersebut, suatu karya dinamai sesuai dengan
nada yang digunakan sebagai nada dasar yang merupakan bunyi dari paduan nada
pembuka byar. Bagian pertama dari komposisi kebyar ini secara umum masih disebut
sebagai kebyar, dan bagian ini mengandung rangkaian-rangkaian sinkopasi yang
meledak-ledak, dimainkan dalam satu-kesatuan yang bebas dari aturan matra biasa,
namun kerap kembali pada bagian-bagian yang bermatra tetap.
Saat mendengar rekaman-rekaman ini, banyak pemain masa kini yang terkejut
mendengar betapa “gamelan telah begitu mutakhir pada tahun 1928.” Para penabuh
Sadmerta-Belaluan sangat terkesan dengan tingkat kecepatan permainannya. Bahkan
salah seorang sesepuh di sekaa tersebut berpendapat “Tidak saja cepat, melainkan juga
anggun.” Beberapa di antara mereka mengenali adanya perbedaan jelas dalam teknik
pemukulan, di mana terdapat gerakan ke samping (kiri-kanan) yang lebih mengalir, dan
gerakan naik-turun yang tidak terlalu kaku. Ketut Gede Asnawa merasa bahwa Kebyar
Ding yang asli ini adalah satu-satunya gaya kebyar yang sangat unik, menarik dan
berkarakter. Tidak saja karena kepekaannya atau komposisinya yang beragam tapi juga
mempergunakan permainan yang khas didominasi dengan teknik ngucek dan sinkopasi
dengan pukulan ngorét-ngérot (ngorét tiga-nada ke atas, dan ngérot ke bawah,
dilakukan dengan satu unit gerakan) dan ngéjér (pengulangan cepat bunyi ‘tut’ pada
kendang dan nada tunggal pada gangsa). Teknik gegedig (memukul) dan tetekep
(memberhentikan bunyi) terdengar tekes (bersih) dan incep (rapi). Persenyawaan nafas
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terkontrol dengan baik dengan dinamika dan tempo kenyang lampung ‘cepat tapi
mengalun’, atau ‘harmonisasi antara keras dan cepat dengan lembut dan pelan’. Asnawa
juga takjub dengan permainan kendang, cenderung seperti légong dibandingkan dengan
kebyar masa kini, yang dipimpin pemain kendang lanang (film Covarrubias
memperlihatkan bahwa sang penabuh adalah Regog) yang mengatur ‘nyingklak’
keseluruhan ansambel dengan pembagian-pembagian gending yang cepat dan tepat,
serta menggunakan penanda nrudut (teknik kendang yang menggunakan pengulangan
cepat dari bunyi tut menengah) yang meramu dinamika-dinamika kekinian kebyar
dengan gaya kendang légong. Pada masa kini, pemain wadon-lah yang memimpin
kebyar.
Contoh pertama dari gaya ngucek diperkenalkan pada 00:18 dan kemudian pada 00:34.
Dalam pengistilahan oleh Wayan Beratha, ngucek ‘menggosok’ atau ‘menyeka’ adalah
sebuah istilah yang umum termasuk di dalamnya norét, seperti menggoret korek api,
(bentuk kata kerjanya ngorék dan ngorét, seringkali digunakan bergantian), sama
dengan apa yang dilakukan oleh Wayan Begeg dari Pangkung dengan ngucek. Gerakan
norét seperti menyalakan korek api itu mengandung makna suatu gerakan yang lebih
tertahan daripada ngucek. Ada banyak sekali perbedaan dalam keragaman rangkaian
nada-nada dan irama dari ngucek dan ngorét, serta kombinasi dari keduanya, dan
membedakan ngucek dengan ngorét tidak selalu mudah ataupun perlu. Dan perlu
ditekankan bahwa ngucek dan ngorét (ngorék) mengacu pada teknik atau aksi
pemukulan - bukan sebuah teori abstraksi yang ditujukan pada nada. Namun demi
kejelasan, kebanyakan ngucek dapat dideskripsikan dalam istilah barat sebagai sextuplet
cepat yang menggunakan dua nada, tiga pertama dalam ketukan 1/16 diikuti dengan
rapat oleh dua ketukan 1/16 lainnya yang diikat, dan berhenti pada 1/16 diam. Secara
melodis ini akan seringkali terdengar sebagai pergantian ‘maju-mundur’ antara dua
nada, tapi bisa juga dilakukan dengan tiga atau empat nada (dua kali dua nada).
Apabila ada tiga nada yang naik atau turun secara berurutan (lebih sering naik), ini
dapat disebut sebagai norét. (Ngucek juga dapat menyertakan tiga nada apabila mereka
‘melompat’ sehingga terdengar sebagai dua kali dua nada). Sebuah irama umum norét terdengar sesudah ngucek pada 00:08 dalam Surapati (trek #2) - dapat digambarkan
sebagai perubahan sextuplet antara nada 1/16 dengan 1/16 lain yang rapat. Tentunya
pendengar akan mendengarnya sebagai dua kali dua nada, tapi kenyataan bahwa ini
sesungguhnya terdiri dari tiga nada dalam barisan yang menandakan bahwa ini adalah
norét. Norét juga dapat ditemukan dalam komposisi yang bukan ngucek ataupun kebyar
(gendér wayang atau palégongan misalnya) di mana pengaruh yang dihasilkan akan
sangat berbeda, sebuah manisan ‘tanda pemanis’. Norét juga dapat dianggap sebagai
sebuah glissando atau grace note, dua atau tiga nada yang naik atau turun secara
sekaligus dan berurutan. Dalam gaya kebyar yang bersemangat, teknik ini dimainkan
bersama oleh gangsa dan (biasanya) réyong. Réyong dan (seringkali juga) gangsa
diperdengarkan mengisi tambahan nada suara kempyung.
Bagian pelan pangadéng yang dimulai pada 01:00 merupakan turunan dari bentuk
pelayon (layon, halus, sedih, tapi juga merujuk pada sebuah perbendaharaan dari
légong). Simbal céngcéng dapat didengar sewaktu-waktu dengan permainannya yang
sangat pelan. Menariknya, bunyi bebas byar dan frasa ngucek dikesampingkan untuk
membiarkan masuknya tema yang liris berirama tetap ini, dan ia tetap dimainkan
dengan frasa ganjil. Pak Beratha menyebutkan bahwa ia menganggap Kebyar Ding
menakjubkan dari segi inovasinya yang berbentuk tak seimbang (asimetris) ini, dan
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dimainkan dengan frasa berulang-ulang yang halus sehingga tidak dikenali oleh
pendengarnya. Seperti yang dituturkan Ziporyn, “pola paling umum dari gong atau
kempur, yaitu setiap empat ketukan (pelan) ‘dikacaukan’ dengan adanya dua ketukan
kejutan yang muncul secara bergantian pada tempat yang berbeda dan dalam bentuk
pengulangan yang berbeda pula.”72 Hal yang juga menarik di sini adalah frasa kerep
berdekatan dengan gong yang terdengar dengan pukulan yang lebih sering. Frasa yang
dituliskan di bawah ini mengikuti cara penulisan notasi Bali kontemporer,
menggunakan ‘G’ untuk gong, ‘P’ untuk kempur (gong ukuran menengah), dan ‘p’ kecil
untuk kempur yang dimainkan dengan menutup (nekep) bagian muka kempur supaya
suaranya tidak bergetar. Titik ‘.’ menggambarkan diam atau istirahat.
...P...G...P...G...P...G...P...G.p...G...p...G
...P...G...P...G...P...G.p...G...p...G...P...G..
Ketika tema pangandéng yang pelan masuk pada 02:04, ia berubah perlahan dari tema
sebelumnya dengan frasa ganjil-genap:
...P...G...P...G...P...G.p...G...p...G
...P...G...P...G...P...G...P...G.p...G...p...G...
Pada 02:22 kita dapat mendengar kesalahan pada penabuh gangsa—menghilangkan
satu hitungan dan bermain pada saat seharusnya diam - sebuah pertanda bagi beberapa
pendengar bahwa komposisi ini baru saja diciptakan dan dilatihkan. Colin McPhee
menggunakan tema ini secara jelas dalam komposisi orkestra baratnya, Tabuh-tabuhan.
Jika simbal céngcéng (di sini dalam bentuk rincik gedé) jarang ditemukan di bagian lain
rekaman ini, maka di sini kita dapat mendengarnya dengan jelas (contohnya pada
01:22).
Pak Beratha menganggap inovasi Kebyar Ding ini sebagai sebuah bentuk yang luas
cakupannya, figurasi perputaran dan pola gong yang digabungkan menjadi sebuah
komposisi seperti bapang, gilak, Légong Playon dan Légong Légod Bawa, batél,
pangrangrang (melodi berbentuk luwes seperti pada gendér yang dimainkan dalam
légong atau trompong dalam lelambatan), tabuh telu, dan kalé (batél dengan satu nada).

CD Trek #2 Kebyar Ding II: Surapati
Beberapa pemain gamelan menyebut bagian Surapati ini sebagai Sempati (watak
harimau dalam cerita wayang kulit dan wayang wong yang berdasar pada kisah
Ramayana). Wayan Beratha dan I Nyoman Yudha, anak-anak dari Made Regog,
bersikukuh bahwa judul gubahan ini adalah Surapati, mengacu pada kisah seorang
pahlawan gagah berani yang menentang penjajahan, yang dipercaya sebagai keturunan
Bali. Bangkit dari kemiskinan dan perbudakan, Surapati menjadi panglima pasukan dan
raja di Jawa Timur, dan berhasil membangkitkan semangat melawan Belanda di daerah
tersebut. Makna harfiah dari nama Surapati adalah ‘berani mati’ dan, setidaknya
penafsiran terakhir yang dikemukakan oleh Ketut Gede Asnawa, adalah bahwa Kebyar
Ding secara keseluruhan terdiri dari enam bagian narasi peperangan antara Raja Badung
dan militer Belanda.73
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Melalui korespondensi e-mail pribadi (2009)
Korespondensi melalui email (2009)
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Hal baru yang diperkenalkan di sini, dan juga hadir pada bagian lanjutannya, adalah
frasa saling-kait ‘ubit-ubitan’ yang dimainkan oleh réyong, yang hadir menggantikan
trompong, sebagai sebuah penanda pembaharuan penting dalam kebyar. Secara fisik
réyong mirip dengan trompong yang dimainkan oleh seorang pemain, halus, dan megah
- yang masih digunakan dalam palégongan, semar pagulingan, dan gamelan gong gedé
tradisional - réyong dimainkan oleh empat orang penabuh dengan ritme yang rumit dan
beriak. Ngucek terdengar di bagian akhir dan hadir sebagai penutup dari suatu bagian,
menjadi semacam transisi untuk memasuki bagian yang baru, dan pada setiap kali itu
pula terbentuk energi kebyar yang baru.
Frasa bapang pertama (pada masa kini dimainkan dengan G . P. t . P. G) terdengar pada
00:15 dengan notasi G . P . G . P. G dan berubah menjadi G . P . . . P . G tanpa
memperdengarkan suara tinggi dari gong klentong (ditandai dengan ‘t’). Pada 00:23
réyong memainkan saling-kait empat nada, ubit ngempat.
Pada 00:43 kendang memainkan nrudut sebagai sinyal bagi gamelan untuk
mempercepat tempo. Pada 00:55 frasa bapang diteruskan dengan melodi baru, dengan
menurunkan melodi utama dari nada nding tinggi ke nada rendah ndung. Bapang
panasar yang lebih umum (digunakan dalam narasi topéng) biasanya naik dari nada
rendah ke nada tinggi, tapi di sini keadaannya berbalik.
Pada 00:55 réyong masuk dengan norot74 dan saling-kait empat nada ubit ngempat
bergaya légong, dengan gangsa memainkan noltol. Kata noltol diambil dari dari cara
burung mematuk-matukkan paruhnya untuk mengambil biji-bijian dengan gerakan naikturun.
Pada 02:07, frasa bapang kembali dengan gong yang dimainkan pada akhiran melodi
ndéng. Di sini gong disetel dengan nada berbeda, di mana awalnya gong disetel pada
nding, sementara kempur pada ndung yang lebih tinggi. Dalam versi kedua ini gong
yang digunakan disetel pada ndéng dan kempur pada ndong. Jika bagian ini masih
berbentuk bapang dengan delapan ketukan per gong, maka cakupan nadanya yang
tinggi mengingatkan kita pada rasa gagaboran yang berkaitan dengan gabor, sebuah
ritual tari perempuan. Masih pada 02:07, réyong dimainkan bergantian antara norot dan
ubit ngempat, saling-kait empat nada, sementara gangsa memimpin dengan kombinasi
oncangan dan noltol, mengisi dengan gaya kerep yang rapat. Kempur dimainkan di sini
(dan pada kebanyakan rekaman ini) sebagaimana penggunaan klentong masa kini yaitu
pada ketukan keempat (gong adalah pada ketukan kedelapan). Pada masa kini
menggunakan (G) . P . t . P . G, sementara yang dimainkan di sini adalah (G)…P…G.
Bagian ini berakhir dengan ngucek dan norét.

CD Trek #3 Kebyar Ding III: Oncang-oncangan
Oncang-oncangan adalah sebuah teknik yang terinspirasi oleh pukulan lesung ketika
para wanita menumbuk padi. ‘Lompatan melodi’ oleh gangsa (alat gamelan berbilah
krawang dimainkan dengan satu panggul ‘pemukul’) memainkan alunan nada-nada
utama dengan cara saling-kait (berbeda dengan cara saling-kait pada kotékan,
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“Gaya kotekan menampilkan satu-lawan-satu alternasi melodis antara nada pokok dan nada tetangga
atasnya.” (Tenzer 2000: 453)
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kembangan dalam nada-nada kecil)75. Melodi tersebut dipecah menjadi dua figurasi,
polos dan sangsing (berbeda, saling-mengisi). Oncang-oncangan adalah sebuah elemen
yang menonjol pada bagian ini, dengan sebuah frasa ngucek di bagian tengahnya.
Oncangan semacam ini (dan nyogcag dalam Gending Sesulingan dari Pangkung yang
juga berhubungan) seringkali dikaitkan dengan gaya sekatian dari gong kuna, sebuah
jenis antara gong gedé dan kebyar, yang juga dikenal dalam gendér wayang sebagai
lagu Tulang Lindung. Seiring dengan kemunculan kebyar pada tahun 1920-an, cara
permainan oncangan juga melahirkan sebuah bagian kecil yang bersifat lebih ganjil dan
melompat-lompat, yang dikenal sebagai nyogcag (tidak tetap). Oncangan bertahan
sebagai suatu istilah umum, sementara sebuah uraian mengenai peristilahan ini
dikemukakan oleh I Nyoman Astita, dan sepertinya dapat diterima oleh banyak pihak.
Uraian ini menyatakan bahwa saling-kait pada oncangan menggabungkan dua nada
pada gangsa polos dengan dua nada pada pasangan sangsih-nya, sementara nyogcag
menggabungkan tiga nada polos dengan dua sangsih, sehingga terdengar lebih tidak
seimbang. Titik tengah dari tiga nada polos menekankan pada melodi, sementara nada
ketiga berloncatan di antaranya.
Irama bapang yang terdengar rapat dalam delapan ketukan berubah pada 00:21 menjadi
pangadéng bapang (pelan), dengan irama yang sama namun diperlambat. Hitungannya
masih pada delapan ketukan dengan diselingi oleh paduan nada (akord) ‘byong’ dari
réyong pada suatu titik tertentu. Pada 00:49, réyong memainkan saling-kait norot
sedangkan gangsa bergantian memainkan oncangan dan noltol (polos dan sangsih
saling-kait dalam nada yang sama). Pada 01:15, réyong memainkan norot yang lebih
cepat (disebut norot-tetorotan) bergantian dengan ubit ngempat. Gangsa
mengombinasikan permainan saling-kait noltol satu-nada dengan teknik yang tetap
neteg, di mana setiap gangsa (tanpa saling-kait) memainkan sebuah kunci nada secara
berulang-ulang.
Setelah beberapa variasi permainan ngucek dan norét bergaya gendér wayang pada
01:27, selanjutnya muncul pangadéng yang pelan pada 01:43, yang mengingatkan kita
pada gending pembuka Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, bagian ini terdengar
seperti pangadéng bapang biasa saja, tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Beratha,
Kebyar Ding mengandung kejutan-kejutan halus yang dapat dirasakan oleh pendengar
tanpa benar-benar menyadari bentuknya yang tidak biasa.
Nyoman Astita telah meneliti proses komposisi nirus, atau ngelukus, di mana bentuknya
dipadatkan pada setiap gongan, sehingga memetakan pola di bawah ini:
.......P.......P.......G
.......P.......P...G
...P.......P...G
...P.......G
...P...................G

(24)
(20)
(16)
(12)
(24)
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Kata kotek berarti 'memukul sesuatu dengan tongkat'. Hubungannya yang menarik adalah dengan
musik prosesi yang keras dan paling dasar yang disebut téktékan, yang masing-masing kelompok besar
pemain memukulkan dua tongkat bambu secara bersama dalam irama saling-kait yang biasa. Definisi
tékték dalam kamus adalah ''pukulan berulang dan ramai.”
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CD Trek #4 Kebyar Ding IV: Batél
Secara tradisional, batél merupakan pengiring pasiat (adegan perang dramatis) dan
angkatan (kedatangan dan keberangkatan) dalam gendér wayang atau palégongan, dan
juga termasuk dalam gamelan prosesi balaganjur yang dimainkan pada saat-saat
tertentu, misalnya waktu kehadiran atau kedatangan dalam upacara pemakaman.
Sementara itu, suara gong dan kempur yang ceria mengingatkan kita pada frasa gilak.
Batél dapat juga menunjukkan sebuah peralihan dari satu bagian gubahan ke bagian
berikutnya. Bagian tiga menit ini benar-benar membiarkan permainan batél yang cepat
dan merata sampai berakhir, dalam frasa (G) . P . G . P . G yang dimainkan oleh gong
besar dan kempur kecil. Prinsip dari batél adalah irama dua ketukan (ketukan yang
paling dasar) untuk kempur dan gong; menjadikan batél sebagai frasa terpendek
dibandingkan dengan yang lain. Hal yang sama juga terjadi pada ostinato batél dalam
gendér wayang, yang dimainkan oleh tangan kiri, yang juga mengikuti frasa utama duaketukan.
Gilak kendang yang cepat dan frasa (G) P . P G mengantar ke awal bagian pelan
pangadéng pada 00:25, dengan kord byong réyong. Di sini kita dapat menemukan gong
bernada tinggi, klentong, dalam frasa (G)…P…byong…P…G. Di masa sekarang kita
dapat mendengar ‘byong’ sebagai nada tengah yang dimainkan secara bersamaan
dengan klentong di dalam iringan tari pendét dan gabor.
Frasa bapang longgor terbentuk dari 16 ketukan menuju gong dengan watak khas
bapang yang bernada rendah, dan teknik oncangan yang dimainkan oleh gangsa. Pada
01:25 réyong memainkan norot, sementara gangsa membawakan melodi yang
mengalir. Pada 02:02, gangsa mengubah permainannya menjadi noltol yaitu permainan
bergantian satu nada. Kemudian, dengan masih mempertahankan bentuk longgornya,
kita mendengar lagi proses yang disebut ngelukus (nirus) yang bentuknya dipadatkan
menjadi ngilak (gilak), memperdengarkan percepatan tempo dari adéng (pelan) ke
gangsar (cepat-sedang). Frasa kebyar yang dipukul bersama dan saling-kait kembali
muncul pada 02:15 dengan variasi ngucek, dan pada 02:17 terdengar ngorét-ngérot
(glissando, permainan tiga nada naik dan turun) seperti yang sering terdengar pada
gendér wayang. Akhirnya, pada 02:25 frasa asli batél dengan notasi (G) . P . G . P
terdengar untuk pertama kalinya walaupun masih terpengaruh oleh nuansa gilak, terasa
dari permainan ubit ngempat pada réyong. Walaupun begitu, sesaat terdengar batél gaya
gendér wayang sewaktu kotékan dibawakan di menit 02:32. Sekali lagi, frasa tiga nada
ngorét-ngérot pada 02:51 membawa kita pada nuansa gendér wayang, namun hampir
dua detik kemudian terdengar kebyar di akhir bagian.
Paduan nada byong di sini, dan pada trek-trek lainnya, terdengar dimainkan bukan oleh
klentong melainkan oleh réyong. Hal ini menghasilkan perkiraan bahwa klentong
sepertinya belum dikenal baik di daerah perkembangan kebyar Tengah-Selatan, sampai
akhirnya diperkenalkan oleh I Nyoman Kaler. Saat itu beliau meminjam sebuah réyong
untuk karya tari Panji Semirang pada tahun 1930-an dari repertoar légong, seperti juga
yang dilakukan oleh Busungbiu pada rekaman tahun 1928.

CD Trek #5 Kebyar Ding V: Pangrangrangan
Pangrangrangan berasal dari kata ngarang (mencipta). Pada awalnya istilah ini
mengacu pada permainan improvisasi yang menonjol oleh pemain tunggal trompong,
atau gendér dengan dua pemukul dalam bagian pembuka kawitan ‘asal muasal’ dalam
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gamelan gong gedé atau semar pagulingan (seperti bagian buka dalam gamelan Jawa),
atau dalam bentuk komposisinya sendiri. Dalam kebyar, ngrangrang memberikan
pemaknaan yang lebih dalam keteraturan gubahan tabuh baru ini. Tapi di sini, nama
‘pangrangrangan’ mengacu pada perasaan penggubah (penabuh gendér atau trompong)
pada saat proses perenungan, bukan pada jenis pertunjukannya. Bandem berpendapat
bahwa judul ini didasari oleh keterkaitan penciptaan pangrangrangan dengan
penceritaan, sebagaimana terasa pada melodinya yang mengingatkan kita pada bagian
narasi légong yang penceritaannya dilakukan melalui kata-kata dan nyanyian. Secara
tradisional, variasi permainan trompong atau gendér rambat untuk kawitan
‘pendahuluan’ dilakukan dalam gaya melodis yang tidak berputar-putar dan tak
berketukan yang disebut gineman. Dikenal juga sebagai ngilik-ngilik ‘eksplorasi’ alternatif lainnya adalah pangalihan atau ngalih-ngalihan ‘pencarian’ - semacam
cuplikan improvisasi pangawak ‘tubuh’ dari sebuah komposisi. Ini menjadi patokan
penjiwaan dari keseluruhan bagian kawitan gubahan ini, di mana para penabuh gamelan
lainnnya akan mengenali alunan nada-nada ‘melodi’ dari nada terakhir yang sekaligus
menjadi nada pertama bagi permulaan permainan mereka.
Oncangan terus dimainkan pada bagian ini diikuti oleh frasa ngucek, dan pada 01:19
kita bisa mendengar melodi dan frasa (G)…P…G) yang biasa dikaitkan dengan bapang
dalam gong gedé. Di masa sekarang, bapang dan melodi akan dimainkan oleh klentong
dengan notasi (G . P. t . P . G) dan dipakai untuk mengiringi tari gabor, sehingga teknik
norot ini kemudian seringkali dikaitkan dengan gabor. Pada pertunjukan (yang tidak
dibagi-bagi untuk rekaman), akhir yang halus dari frasa ngucek akan segera dilanjutkan
ke dalam bagian pangawak. Putaran tambahan dari ngucek dan norét berawal pada
02:22 dan berlanjut sampai akhir bagian ini, menyelesaikan frasa byar pada Kebyar
Ding.
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CD Trek #6 Kebyar Ding VI: Pangawak dan Pangécét
Komposisi kebyar biasanya diakhiri oleh sebuah bagian pangawak dan pangécét,
dengan tema yang diambil dari repertoar klasik légong, gambuh, atau gamelan gong
gedé. Pangawak secara umum diartikan sebagai ‘tubuh’ dari komposisi, di mana tema
secara keseluruhan dibangun. Wayan Beratha memastikan bahwa pangawak ini diambil
dari tema gamelan untuk Légong Pelayon.
Dengan berakhirnya pangawak pada 01:32, kedua penabuh kendang bermain tanpa
iringan untuk menandakan sebuah peralihan, dengan menekankan bunyi ‘nrudut’. Ini
akan segera diikuti oleh bagian pangécét yang cepat lalu menuju klimaks. Wayan
Beratha merasakan saat ini begitu menyentuh, dan menjelaskan bahwa “pemain
kendang meresapi bagian pangécét ini sepenuh hatinya, sebelum kemudian diikuti oleh
gamelan, sambil mengantisipasi dan memimpin masuknya bagian yang lebih cepat.”
Bagian pangécét ini diambil dari bentuk melodi Légong Pelayon dan ditambahi
kombinasi baru permainan norot dan ubitan dari réyong.
Sementara gaya pangécét Légong Pelayon ini menguasai nada dasar ‘ndang’ (yang
dimainkan oleh gangsa pada pukulan gong), maka pangécét untuk tema légong lainnya
adalah beragam. Jobog menggunakan ndong, Kutir memakai nding, dan Lasem juga
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memakai nding.76 Namun, walaupun bentuknya berbeda, penjiwaan yang dirasakan
tetap sama dalam setiap versi.

CD Trek #7 Curik Ngaras ‘Jalak Bercumbu’
Sebagaimana yang terjadi dengan Kebyar Ding, komposisi ini juga terbengkalai, tidak
dimainkan untuk beberapa dekade, dan Curik Ngaras juga tidak menjadi bagian dari
rekonstruksi Sadmerta-Belaluan pada tahun 1975. Saat menyimak rekamannya, semua
pendengar memperkirakan bahwa tadinya bagian ini dipertunjukkan dengan penari.
Pada menit 01:01, rasanya kita dapat langsung ‘melihat’ dua ekor jalak saling berkasihkasihan dalam adegan cinta ‘pangipuk’. Bagian utama dari komposisi ini memanfaatkan
pola sederhana gong besar dan gong yang lebih kecil, kempur. Dalam bagian pangécét
terjadi percepatan dengan masuknya réyong dengan norot dan saling-kait ubitan,
sejalan dengan meluasnya frasa gong, dan gerakan riang dua orang penari yang
berkeliling berduaan. Dua minggu setelah mendapat rekaman dari saya, ia berkomentar,
“Terakhir saya dengar ini ketika masih kecil.” Wayan Beratha mulai mengajarkan Curik
Ngaras pada anggota-anggota muda sekaa gamelan Sadmerta. McPhee mengutip
sedikit bagian Curik Ngaras dalam komposisinya untuk sebuah orkestra, dan seorang
penari-koreografer Jawa, Devi Dja memberitahu Made Bandem bahwa ia menggunakan
rekaman ini untuk mengiringinya dalam menarikan kreasi Légong Garuda pada lawatan
ke Amerika Serikat tahun 1930-an yang juga melakukan pementasan di Carnegie Hall.
Pada awal tahun 1960-an Ruby Ornstein merekam Gong Peliatan (seperti yang
dijelaskan oleh Ni Gusti Raka Rasmi dari Peliatan dan beberapa orang lainnya)
mengiringi dramatari singkat dengan kisah Rajapala, yang di dalamnya dimainkan
Curik Ngaras saat para dedari digambarkan mandi di sebuah mata air, diintip oleh
pangeran Rajapala yang kemudian mencuri selendang dari bidadari tercantik, Ken
Sulasih. Kisah Rajapala ini telah dikembangkan pada tahun 1920-an oleh Nyoman
Kaler untuk kelompok Jangér Kedaton (Bali 1928, vol. V).

76

Jobog dan Kutir (Kuntir) mengambil kisah Subali-Sugriwa, yaitu cerita permusuhan dua raja kera dari
cerita Ramayana. Sementara Lasem berasal dari cerita gambuh yang mengadaptasi kisah sastra Malat dari
Jawa Timur.
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CD Trek #8 Kembang Lengkuas ‘Bunga Jahe atau Kunyit’
Wayan Beratha menggambarkan kembang lengkuas sebagai semacam bunga kunyit,
dan menambahkan bahwa murid Marya, I Nyoman Nyongnyong dari Belaluan mungkin
menari untuk gubahan tabuh ini. Secara garis besar, bunga dari tumbuhan keluarga
jahe-jahean ini dianggap menarik karena daunnya seringkali bergoyang-goyang terkena
butiran air hujan yang bergulir-gulir di atas permukaannya. Para pendengar ahli sepakat
bahwa gending ini berusaha untuk menyampaikan perasaan yang mengalun, berayunayun dan bahkan ‘paling’ - istilah Bali untuk perasan resah dan bingung - terlihat dari
pola kotékan pada réyong yang dimainkan melawan ketukan tetap dari alunan nada-nada
gangsa, angsel mendadak terdengar di akhir frasa, yang kemudian mengalun lembut
memasuki dinamika yang keras. Diturunkan dari gamelan gong gedé yang biasa dipakai
dalam upacara, yang mana salah satu repertoar lelambatan-nya bernama sama, versi
kebyar ini menggambarkan setidaknya satu unsur yang menandainya sebagai karya
kekinian, yaitu: frasa tak seimbang (ganjil). Tabuh-tabuh gong gedé tersusun atas
perlipatan dari empat ketukan dengan frasa penandaan gong 4, 8, 16, dan seterusnya.
Tapi komposisi-komposisi awal kebyar ini membawakan frasa asimetris yang tidak
seimbang, yang semakin hari berkembang menjadi jauh lebih rumit. Ekspresi awal
pembentukan kebyar ini menciptakan sebuah ketidakseimbangan yang lembut (sebutan
lain dari berayun-ayun) dengan menambahkan dua ketukan dari yang seharusnya enam
belas. Banyak yang mengatakan bahwa rasa berayun-ayun ini mengacu pada dua
ketukan tambahan pada frasa gong. Ini hanya menambah kekaguman Wayan Beratha
pada kebyar di masa awal, karena kerumitan ketidakajegannya yang harus dirasakan,
bukan diketahui. Pendengar mungkin akan merasakan kesamaan dengan komposisi
Berathayasa karya Beratha.
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Nyoman Astita mendengar frasa pergantiannya sebagai berikut:
.P.........P.....P.G
.P.......P.......P.G
.P.......P.......P.G
.P.........P.....P.G
.P.......P.......P.G
.P.......P.......P.G
.P.......P.......P.G
Di sisi lain, Beratha mendengarnya sebagai frasa 8, 8, 4, 8, dan 8, dan walaupun gongan
jatuh pada ketukan ke 1/18, ia menganggapnya sebagai palet 36-ketukan.
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CD Trek #9 Tabuh Telu
Penggunaan nama tabuh telu yang dimiliki oleh jenis gong gedé kuna, yang dipakai
oleh pemain masa kini untuk menamai frasa kempur tiga kali dalam setiap putaran
gong, ternyata tidak berlaku dalam praktiknya.77 Penafsiran dari gending gangsaran
berketukan cepat ini (gangsar artinya cepat) mempersembahkan pikiran tentang tabuh
telu masa kini yang diawali dengan kawitan trompong yang memainkan alunan nada
periring ‘padat’, diikuti oleh komposisi pangawak ‘tubuh’. Dalam gangsaran, suara
kempur pada ketukan kelima dan ketujuh terdengar neliti ‘terhitung’ oleh calung/jublag
pada gong yang seperti biasanya terjadi dalam delapan ketukan: (G) . . . . P . P G.
Musisi Barat akan mendengar kempur pada ketukan keenam dan kedelapan dengan
gong di ketukan pertama, namun seperti yang dikatakan oleh Ziporyn, “Orang Bali
memakai meter dengan cara ‘menuju’ gong (downbeat), bukan melompat darinya.”78
Namun kempli, gong kecil penanda ketukan dalam gong kuna dan ansambel gong gedé,
yang tidak terdengar dalam rekaman 1928 lainnya, terdengar di sini pada ketukan kedua, empat, dan enam. Mengikuti frasa tiga gong dari kawitan, pangawak kemudian
hadir dalam palet delapan ketukan yang berakhir pada nada ndung, lalu sebuah palet
berakhir pada nding. Kemudian dua palet kebalikannya berakhir pada nada nding baru
ndung, lalu keempat-empatnya diulang kembali, diikuti palet pertama yang berakhiran
77
78

Lihat Tenzer (2000: 259-260) dan McPhee (1966: 393) untuk diskusi lebih lanjut.
Korespondensi via e-mail (2009)
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ndung namun kini diakhiri dengan satu lagi yang berakhiran ndong, dan akhirnya
penutup pakaad ‘ekor’ dengan delapan ulangan, ngunda dari setiap palet, berakhir pada
ndong. Bentuk yang mengalir dari pengulang-ulangan elemen melodi dan ritmik ini
menunjukkan bahwa pemain trompong dapat memimpin ansambel lelambatan melalui
sebuah komposisi yang berproses menuju suatu kerumitan, terutama diadaptasi ke
dalam kebutuhan tiga menit ini.
Gubahan yang sama masih dipertunjukkan di daerah Bali Utara untuk upacara potong
gigi dan upacara odalan dan setidaknya di Tejakula, menurut Pande Made Sukerta
dikenal sebagai ‘Gending Belaluan’. Seperti pada dalam lelambatan tradisional, melodi
lelambatan yang dipimpin oleh trompong dapat didengar secara keseluruhan, tapi
penampilan kendang di sini sudah menunjukkan gaya kebyar, mengisi dengan
permainan rangkep ‘ganda’ atau cemplungan. Para penabuh réyong memainkan norot
seperti dalam lelambatan, dan penabuh gangsa memainkan noltol.

CD Trek #10 Tabuh Telu Buaya Mangap ‘Buaya Menganga’
Sebuah tabuh lelambatan kuna dalam bentuk gending gangsaran yang cepat, dan
komposisi ini masih sering ditampilkan di Bali Selatan. Ditranskripsikan dengan judul
Tabuh Telu, bagian ini dipakai oleh McPhee untuk karya dengan dua piano ‘Balinese
Ceremonial Music’. Kawitan ‘pendahuluan’, dimainkan secara bebas oleh trompong
dalam periring (padat) dan polos yang cukup cepat, mengisi sampai 00:20.
Mengikuti dua baris kawitan yang masing-masing berakhiran ndung, kita mendapatkan
satu contoh lagi dari proses pencarian alih-alihan yang dipimpin oleh trompong, yang
kemudian membawa kita ke pangawak ‘tubuh utama’ pada 00:30. Palet delapan
ketukan pertama diakhiri dengan nada ndéng, diikuti oleh dua melodi lain yang
berakhiran ndéng. Dua baris berikutnya berakhiran pada nding dan ndung. Kelima palet
ini diulang sebanyak dua kali, hanya saja baris pertamanya diganti oleh melodi lain
namun sama-sama berakhiran ndéng. Sesudah bentuk lima palet ini diulang sebanyak
tiga kali, trompong mengantar kita memasuki bagian akhir ‘pakaad’ dengan tiga palet
yang dipilih dari lima baris sebelumnya: ragam kedua dari baris pertama berakhir
dengan ndéng, lalu baris ketiga (berakhir pada ndéng), dan akhirnya baris keempat yang
dipilih agar melodi dapat berakhir pada suara nding. Bentuk ini kembali meyakinkan
kami bahwa penampilan ini sengaja dibuat untuk kepentingan rekaman tiga menit.
Gangsa memainkan kombinasi dari teknik norot dan oncangan dari awal sampai akhir.
Kreativitasnya di sini terdapat pada sebuah kendang (lanang dan wadon main
bergantian) bermain lebih bebas dalam kombinasi batu-batuan ‘mengisi’ dan gaya gilak
yang juga menggabungkan undah-undahan ‘susunan bertingkat-tingkat, tangga’ dan
nyambung ‘penerusan’ membangun permainan menanjak sedikit demi sedikit menuju
puncak angsel. Menggunakan onomatopuitis (penamaan berdasarkan suara) dengan
pukulan kendang, kita dapat mengatakan bahwa kedua pemain kendang itu silih
berganti, umpamanya yang wadon mengisi dengan ‘dagatadagadaga’ yang dijawab
oleh lanang dengan ‘dugatadugaduga’ dalam sebuah improvisasi batu-batuan yang
dipakai khusus untuk bagian gilak dari tabuh telu.79

79

‘Bab 7 Meter and Drumming’ dalam karya Michael Tenzer Gamelan Gong Kebyar (2000: 249-304)
sangat direkomendasikan untuk analisis lebih lanjut dalam praktik masa kini.
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Gamelan Gong Kebyar dari Pangkung, Tabanan
I Marya bagaikan seekor lebah yang menyebarkan serbuk-sari bunga kebyar, yang
bergabung sebagai penari di Pangkung dan Busungbiu lalu belakangan ke Belaluan dan
terakhir di Peliatan pada awal 1950-an. Tetapi menurut temannya, Wayan Begeg,
Marya sama sekali bukanlah seorang ahli gamelan, dan sangat mengandalkan rekan
pemusiknya yang kurang diingat orang, I Wayan Gejir dan I Wayan Sukra. Gejir adalah
pemimpin sekaa ‘kelompok’ (mewarisi posisi ayahnya, Pan Gejir), dan bersama Sukra
ia menciptakan kebanyakan dari komposisi kebyar Pangkung sampai dengan tahun
1940-an. I Nengah Ngaji adalah salah seorang anggota terkemuka dari sekaa. Sukra
mengarang gending untuk Tambulilingan (“Lebah Madu”) yang kemudian diadaptasi
oleh Peliatan, dengan bantuannya, untuk lawatan mereka ke Amerika Serikat dan Eropa
pada tahun 1952, dengan nama yang diubah menjadi ‘Tumulilingan Ngisep Sari’
(“Lebah Menghisap Madu”) dan kemudian diubah lagi menjadi ‘Olég Tumulilingan’.
Menurut Begeg, versi Pangkung-nya pada tahun 1940-an dimainkan oleh gamelan
angklung dan peran prianya dipentaskan oleh seorang penari wanita. Versi dua penari
dikembangkan pada tahun 1951 dengan penari pria sebagai lebah madu dan penari
perempuan sebagai kupu-kupu dan keduanya saling berburu madu pada suatu bunga.
Versi berikutnya dari Peliatan dibuat untuk lawatan internasional dan dipertunjukkan
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dalam program televisi Ed Sullivan Show - hasil koreografi Marya namun dengan
gagasan dari John Coast dan A.A. Gede Mandera - direkonstruksi menjadi adegan
percintaan antara dua lebah madu. Menariknya, dalam lawatan tersebut Peliatan
mementaskan sebuah tarian lain dengan angklung yang dinamai Olég dengan sebuah
gaya yang menggabungkan jogéd dengan légong. Sementara ‘leg’ dalam ‘légong’
berarti membengkokkan, olég di sini mempermainkan kata ‘élog’ yang berarti gerakan
yang lebih lentur terutama pada goyangan pinggul.
Kronologi yang disusun Wayan Begeg menyebutkan bahwa tahun 1897 adalah masa
ketika Anak Agung Ngurah dari keluarga kerajaan Puri Kaleran Tabanan - yang
kemudian ditunjuk oleh Belanda untuk memajukan kesenian daerah, dan ia mengatur
supaya Desa Pangkung mendapatkan seperangkat gamelan. Sekaa Gong Pangkung
dibentuk pada tahun 1900 dan pada tahun 1910 mereka mengundang seorang guru dari
Pujungan, yang mengilhami mereka untuk menciptakan komposisi baru seperti Tabuh
Trompong, sebuah karya yang diciptakan secara bersama dengan beberapa penabuh dari
kelompok Bantiran. Sebelum penampilan Bantiran di Tabanan, gangsa Pangkung hanya
memiliki lima nada, tetapi para penabuh telah mulai menggunakan teknik kebyar dan
barungan gedé atau gamelan kuna juga telah dikembangkan meninggalkan
instrumentasi lamanya. Agar dapat memainkan dinamika kebyar, gamelan lama dilebur
sekitar tahun 1915 untuk membuat yang baru dengan gangsa sembilan bilah. Pada
tahun 1916 mereka memulai sebuah kaidah keindahan baru yang dikenali sebagai gaya
Pangkung, menggabungkan elemen dari angklung, gambang, gong suling, dan gendér
wayang.
Beberapa bentuk dipinjam dari kebyar Buleleng termasuk bapang, gagaboran, dan
lelonggoran. Pada tahun 1917, Pangkung membeli gamelan tingklik yang terbuat dari
bambu, digunakan untuk perbendaharaan tabuh yang sama sehingga mempengaruhi
gaya kebyar yang mereka kembangkan. Pada saat itu gamelan kebyar belum
menggunakan suling, rebab dan ugal (gangsa bernada rendah). Wayan Begeg
menceritakan pada kami bahwa suling dan rebab diperkenalkan pada tahun 1939 dalam
sebuah kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Belanda.
Menurut Begeg, nama dari gubahan-gubahan baru tidak dipakai sebelum kata kebyar
dicetuskan, dan mereka akan menyebutkannya sebagai ‘jung jéng jung’, ‘jéng jéng—
jung jéng’ atau ‘jung jung-te jung’ untuk mengacu pada frasa pembuka dalam kaitannya
dengan nada, irama, dan jarak lompatannya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru
Gde Adnya (Guru Rsi) dari Sawan, yang masih merasa bahwa penggunaan ini terdengar
lebih bersemangat.
Begeg menyatakan bahwa baru setelah tahun 1952 (ketika Gong Peliatan melakukan
lawatan keliling Amerika Serikat dan Eropa) para sekaa gamelan mulai menamai
kelompoknya bukan berdasarkan jenis gamelan atau asal daerahnya, namun dengan
nama-nama seperti Gong Tirta Kencana Pangkung atau Gunung Sari Peliatan.
Kelompok Pangkung mengubah namanya lagi menjadi Surya Kencana pada tahun 1957
untuk tur ke Amerika Serikat dan Eropa. Namun sesungguhnya sekaa Peliatan tidak
menggunakan nama Gunung Sari untuk lawatan internasional mereka tahun 1952. Baru
pada tahun 1960-an, ketika pemerintah menerapkan aturan organisasi-organisasi
‘yayasan’, beberapa kelompok gamelan menggunakan nama yang lebih mandiri dan
bergaya. Namun demikian, para penabuh Belaluan tetap mempertahankan nama Gong
Sadmerta Belaluan sampai hari ini.
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CD Trek #11 Gending Sesulingan
Sesungguhnya ini adalah Tabuh Trompong, tema untuk Igel Trompong (Tari
Trompong), yang diciptakan oleh I Marya. Setelah baru-baru ini mendengar
rekamannya, Wayan Begeg memperkirakan bahwa gending Sesulingan mendahului
penciptaan tarian dan memastikan pengaruh dari Légong Pelayon untuk penjiwaan,
nuansa, penghiasan, dan alunan nada-nadanya. Bantang gending (alunan nada-nada
pokok) masih terus digunakan dalam Kebyar Trompong - mengikuti pelayon atau
pengawak papeson ‘pembuka’ - untuk pangawak kedua yaitu saat penari memainkan
trompong.
Begeg tidak merasa gending ini sebagai gaya “kebyar asli” karena kurang terdengarnya
ngucek dan permainan irama yang dimainkan secara bersamaan dengan alat gamelan
pemangku melodi. Ni Ketut Arini, murid Marya, menyatakan bahwa nama Sesulingan
mungkin merujuk pada gaya permainan melodi pada gangsa yang berbunyi seperti
siulan dari suling.
Pada 00:21 sepasang kantilan, alat gamelan berbilah perunggu dalam oktaf tinggi,
memainkan neteg (konsisten) seperti sedang ‘memukuli sesuatu berulang-ulang’ (cara
permainan yang sama dengan noltol) sebelum berganti ke nyog cag pada 00:26, yang
mendominasi gending secara keseluruhan dengan penyelipan neteg di sana-sini. Sebagai
tambahan, kita mendengar melodi lompat oncangan yang dimainkan secara saling-kait
oleh pemadé, gangsa nada-menengah.

CD Trek #12 Gending Longgor I
Longgor dapat dirujuk sebagai metrum 16 ketukan atau juga sebuah bentuk gending
yang berkaitan dengan lingkungan sosial tertentu. I Gusti Bagus Tika menceritakan
kepada kami bahwa di wilayah Bungkulan dan Singaraja secara umum, tabuh
lelonggoran masih diperdengarkan dengan menggunakan gamelan sekatian gong kuna
ketika masyarakat sedang bersama-sama mempersiapkan suguhan mébat ‘penyiapan
suguhan masakan’ untuk upacara keagamaan. Guru Gde Adnya mengakui bahwa di
Sawan, lelonggoran masih menjadi perbendaharaan tabuh penting yang dimainkan pada
saat upacara odalan di pura, dengan bentuk gending yang berbeda bila dimainkan siang
atau malam.
Wayan Begeg menyatakan bahwa Longgor menjadi contoh khusus dari teknik dan
istilah yang lahir pada tahun 1920-an untuk penggolongan gegebug ‘cara pemukulan
alat gamelan’; ngebyar ‘gaya dari frasa yang kebanyakan dimainkan secara bersamaan;
nyogcag, norot dimainkan oleh réyong atau gangsa; dan tiga variasi frasa ngucek;
norék/norét ‘figurasi tiga nada’; ngucek ‘figurasi dua nada’; panegteg atau neteg ‘tetap’,
seringkali suatu persamaan dengan noltol sebagai pola saling-kait satu nada dimainkan
oleh pasangan gangsa polos dan sangsih, tapi di Pangkung juga berarti frasa irama satu
nada dimainkan oleh gangsa tanpa diisi oleh sangsih. I Wayan Aryasa memastikan
adanya penggunaan arti ini di tempat lain, dan pernah mendengarnya dari Cokorda Mas
dari Ubud yang juga seorang ahli gamelan terkemuka. I Putu Sumiasa dari Kedis Kaja
di daerah utara menjelaskan bahwa walaupun neteg dapat mengacu pada cara umum
irama bersahutan noltol yang saling-kait, namun sebenarnya bagian polos-lah yang
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memainkan neteg pada ketukan dengan ugal. Di lain pihak, bagian sangsih memainkan
nyandét (candétan) pada bagian di luar ketukan.80
Karena Kebyar Ding dan Longgor Pangkung menampilkan begitu banyak kemiripan,
maka pertanyaan yang banyak diajukan orang adalah, “siapa yang mempengaruhi
siapa?” Kami hanya dapat menafsirkan bahwa yang terjadi adalah hubungan timbal
balik. Pada 00:25 kita mendengar frasa bapang (G) P . P G. Ngucek di 00:46 diikuti
oleh ngorék dan lalu meluas pada frasa gaya ngucek. Menariknya, tema longgor 16
ketukan yang terdengar pada 01:22 adalah melodi yang sama - kecuali satu nada dengan yang terdengar pada Kebyar Ding III Belaluan pada 00:08, tapi tanpa kempur
atau réyong pada frasa pertengahan byong.
Pada 01:22 kita dapat mendengar 16 ketukan longgor matra bapang. Setelah kendang
memainkan nrudut sebagai sinyal perubahan menuju bagian réyong, gangsa kemudian
menekankan neteg dan norot pada réyong. Wayan Begeg menerangkan bahwa cara
menyanyikan bagian réyong pada 02:05 - sambil menyanyikan nada sesungguhnya adalah norot-ndot-ndot-ndot atau norét-ndét-ndét-ndét.

CD Trek #13 Gending Longgor II
Sesudah satu putaran ngucek dan ngorét, pada 00:26 kita bisa mendengar frasa matra
dengan hitungan delapan ketukan menuju gong dengan frasa melodis dalam 16 ketukan.
Kempur terdengar tidak tetap, kadang-kadang pada ketukan ke-8 kadang ke-12. Melodi
pada 00:27 sampai 01:25 memanfaatkan pukulan saling-kait neteg/noltol yang tetap,
tapi alunan nada-nada yang dimulai pada 01:44 menonjolkan neteg/noltol dalam
permainan irama yang berbeda dengan oncang-oncangan dengan permainannya yang
maju-mundur. Pande Made Sukerta menebak bahwa tema ini merupakan turunan dari
jenis gending lelonggoran dari Kabupaten Buleleng.

CD Trek #14 Gending Longgor III
Frasa melodi gabor dilanjutkan dalam bentuk longgor, kecuali pada frasa gong yang
bersiklus delapan ketukan, sebuah unsur khas dalam repertoar jenis légong. Pada 01:04
bagian pangécét yang cepat digantikan oleh penjiwaan pangipuk ‘adegan cinta’.
Hitungan delapan ketukan yang ajeg ini lebih umum terdapat dalam gabor daripada
dalam longgor dan mengandung kempur pada ketukan keempat. Gabor masa kini
memainkan klentong pada ketukan keempat, dengan kempur pada ketukan kedua dan
keenam. Sesudah frasa perubahan ngucek pada 01:50, terdapat permainan lelonggoran
dengan gangsa yang memainkan neteg dan réyong memainkan norot dengan cara lama
gong kuna, tetapi dengan penjiwaan melodi palégongan. Hal yang terdengar, juga
terdengar dekat dengan légong adalah dua putaran dari 28 ketukan menuju gong.
Dengan demikian, bagian terakhir merupakan penggabungan dari lelonggoran, légong,
dan gabor.
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Ugal, atau pangugal, disebut juga giying, pernah dipakai oleh gamelan Busungbiu untuk rekaman ini
namun belum dianggap sebagai satu kesatuan dengan gamelan Belaluan atau Pangkung. Ia adalah gangsa
pemimpin yang wilayah nadanya rendah, dengan 10 bilah dan terdiri dari dua oktaf.
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CD Trek #15 Gending Longgor IV
Bagian ini dimulai dengan bapang, empat ketukan menuju gong, digambarkan dengan
tarian sisia, empat orang murid Calonarang, sang ratu teluh, dengan gangsa pemade
memimpin melodi dan réyong memainkan kécék cepat yang menghasilkan suara
perkusif tanpa nada yang jelas. Tapi bagian bapang yang awalnya ajeg itu diselipi ucekucekan sebanyak dua kali, yang saling-kait dan ramai. Pada 00:31, ubit telu, saling-kait
tiga nada yang dimainkan oleh réyong dan kotékan pada gangsa memunculkan irama
yang khas disebut océt-océtan yang ditandai dengan sebuah perpindahan permainan
irama yang mirip kécak. Yang menjadi pola di sini adalah batél dengan gong setiap
empat ketukan dan kempur di antaranya. Permainan tunggal yang dimainkan gangsa
pada 01:04 diambil dari pangipuk légong, berpindah pada pangécét yang cepat dengan
pukulan satu nada neteg, dengan gangsa yang bergantian antara polos dan sangsih.
Réyong memainkan gaya pangécét, norot yang saling-kait seperti légong tapi masih
memperpanjang pola gabor 16 ketukan menuju gong. Bagian pakaad ‘ekor’ sebagai
akhir menggunakan gaya gendér wayang.
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Gamelan Gong Kebyar dari Busungbiu, Buleleng
Menurut katalog Beka pada tahun 1932, gamelan Busungbiu dari Bali Utara direkam di
Denpasar. Gamelan ini juga dipentaskan pada Festival Pasar Gambir Betawi (Jakarta)
pada tahun 1928. Rekaman Busungbiu membagi banyak unsur-unsur penting dalam
gaya baru kebyar, tapi mengandung sedikit sekali ngucek. Sebuah penyebab yang paling
masuk akal adalah bahwa bilahan dari semua gangsa mereka - masih dengan pacek,
dipasang menggunakan paku, jongkok menempel pada alas tidak bergantung’ - tidak
memungkinkan dilakukannya teknik menahan yang dibutuhkan untuk memukul dalam
ngucek. Tetapi, satu hal baru yang kuat terdengar dalam rekaman ini adalah permainan
réyong tunggal, di mana gamelan lainnya berhenti tiba-tiba dan membiarkan empat
penabuh réyong memainkan sendiri. Salah satu pembaharuan penting yang hanya
terdengar dalam gending Busungbiu adalah perhentian dan keheningan tiba-tiba yang
dramatis, sebuah unsur yang menjadi ciri khas kebyar abad ke-20.
Pande Made Sukerta meyakini bahwa Busungbiu telah bermain gangsa berbilah
sepuluh sebelum tahun 1915 dan dalam hal ini mereka mendahului Bantiran. Namun,
mereka mempertahankan desain pacek (jongkok) sampai sekitar tahun 1990 (sesuai
cerita yang kami dapatkan dari I Wayan Weker, I Gde Kuat Kusnadi, I Gde Ratep
Suryasa and I Ketut Artika pada suatu kunjungan ke Busungbiu) pada saat gamelan
lama dilebur untuk membuat gamelan baru kebyar. Mereka menyimpan réyong, gong
besar, dan dua gangsa pemadé dari gamelan lama sebagai peninggalan yang disimpan
di pura désa, dan terus memainkan gending sekatian dan lelonggoran, dan juga tabuh
kontemporer dengan gamelan kebyar baru.
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Wayan Begeg menjelaskan bahwa gaya awal kebyar Buleleng ditandai oleh bentuk
tabuh bapang, gagaboran, dan lelonggoran. Pengaruh dari jenis légong dalam
komposisi baru diberikan oleh para pengajar seperti Ida Boda dari Kabupaten Gianyar
dan Badung (Batuan dan Kaliungu) dan I Gusti Gde Raka Badeng (juga disebut Anak
Agung Raka Saba) yang mengajar di desa utara Tamblang dekat Bungkulan.
Belakangan, Ni Gusti Biang Sengog dari Peliatan diketahui telah mengajar légong juga
di Busungbiu. Wayan Patra (ayah dari Wayan Weker), seorang pemain kendang dan
salah satu pimpinan Gong Busungbiu, bercerita kepada anaknya bahwa pada masa awal
kebyar ia memainkan krumpungan ‘permainan ringan pada kendang’ seperti gaya
palégongan.81 Weker mengingat bahwa ketika Ida Boda mengajar di Busungbiu, ia
biasanya tinggal di rumah kepala desa, dan ia pun mengingat bahwa versi légong yang
diajarkan Ida Boda di Busungbiu adalah Kuntul (kokokan, ‘burung bangau’) dan Jobog
(Subali-Sugriwa). Dan satu hal yang sangat menarik adalah bahwa Busungbiu adalah
satu-satunya ansambel gamelan kebyar pada rekaman 1928 ini yang menggunakan
klentong, sebuah gong kecil gantung bernada tinggi yang sangat berkaitan erat dengan
repertoar légong. Kemiripan lainnya dengan gamelan palégongan adalah kehadiran
kempur yang tidak dibarengi oleh gong besar dalam rekaman ini. Yang menjadikannya
menarik adalah terkadang kempur dimainkan dalam pertengahan frasa, seakan-akan ada
gong besar. Hal ini mungkin terjadi karena kondisi percampuran dalam percobaan
kebyar-palégongan, atau keputusan untuk tidak membunyikan gong itu berdasar teknis
perekaman, agar tidak terjadi gangguan. Kunjungan kami baru-baru ini juga
mengungkap bahwa ansambel barungan kebyar yang asli memiliki gendér rambat
dengan dua belas bilah nada yang dulu biasanya dipakai untuk memainkan gendinggending palégongan (tidak dimuat dalam rekaman mereka). Kami melihat sepasang
gendér rambat seperti itu juga saat mengunjungi kelompok gong kebyar Bubunan, yang
masih mempertahankan gaya gangsa pacek (jongkok) untuk memainkan repertoar
sekatian dan lelonggoran dalam upacara odalan. Tetapi gendér dua belas bilah
kemudian dikurangi menjadi sepuluh bilah sebagai pengaruh dari Konservatori
Karawitan (KOKAR) pada tahun 1960-an, yang cenderung menyebarkan Sendratari
Ramayana ke seluruh pelosok pulau. Dan, bukannya dimainkan sebagai gendér, mereka
justru menggunakannya sebagai panyacah, versi oktaf tinggi dari jublag. Alat gamelan
lainnya yang tidak termasuk dalam karya-karya ini adalah jegogan bernada rendah,
meskipun di sini ditemukan adanya jublag dengan oktaf tinggi yang sangat aktif.

81

Krumpungan adalah sebuah teknik kendang gambuh, sementara gaya lain yang mirip, krempengan,
digunakan untuk gamelan arja dengan menggunakan kendang yang berukuran lebih kecil.
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CD Trek #16 Tabuh Légod Bawa
Légod Bawa adalah salah satu perbendaharan tabuh standar dari jenis légong82 dan
kawitan tunggal atau pangalihan yang dimainkan oleh gangsa pada pembukaannya
adalah gaya légong yang ‘dipadatkan’. Tapi sebelum kita mendengar yang bergaya
légong, masuklah kebyar. Di sini ditampilkan gaya revolusioner berupa frasa terputusputus, menghasilkan alunan nada-nada yang tersendat-sendat, tidak mengalir. Dari awal
kita dapat mendengar permainan tunggal reyong, dimainkan terputus-putus, mulai dan
berhenti, dengan réyong yang besar bernada rendah, kekhasan dari daerah Bali Utara.
Menurut Putu Sumiasa dari Kedis, gaya Bali Utara selalu lebih menyukai réyong yang
setara dengan gangsa pemadé sementara réyong di selatan cenderung satu oktaf lebih
tinggi, setara dengan gangsa kantilan, untuk menghasilkan suara yang lebih manis.
Pande Sukerta menebak bahwa para penabuh gangsa memegang alat pemukul dengan
agak miring sehingga bisa menghasilkan suara yang lebih mengalir. Cuplikan-cuplikan
82

Kisah Légod Bawa menceritakan Dewa Wisnu dan Brahma ketika bergelut dengan lingga milik Dewa
Siwa. Lihat De Zoete dan Spies (1938: 326)

57

film McPhee tahun 1930-an menampilkan gangsa pacek dalam sebuah ansambel
kebyar, dan di sana terlihat alat pemukul tanduk lebih kecil dan ringan daripada yang
digunakan masa kini. Pada 00:34 kita dapat mendengar beberapa seri ngucek yang
mengantar pada ngorék (ngorét) tiga nada. Bagian réyong tunggal yang panjang
memainkan kotékan gaya ubit-ubitan pada 00:47, lalu pada 01:24, dan kemudian
sepanjang rekaman Busungbiu ini, bisa didengar suatu kekhasan khusus yang menjadi
awal bagi sesuatu yang kemudian berkembang menjadi ciri khas mendasar dari kebyar
di seluruh pelosok Bali.
Pada 01:12 dan kembali pada 01:29 memperdengarkan tema-tema dan ucek-ucekan
mirip dengan apa yang terdengar pada Kapi Raja, yang dianalisis oleh McPhee pada
tahun 1930-an. Tema ini kemudian diubah oleh gamelan Peliatan dan dibawa dalam
lawatan tahun 1952, dan juga kemudian diadaptasi oleh Wayan Beratha pada tahun
1964 untuk karya besarnya Jayasemara. Dalam sebuah pertemuan dengan Beratha
baru-baru ini, ia menceritakan ketika ia mendengar rekaman ini ia tertawa sambil
berteriak, “Jayasemara!” Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1930-an para penabuh dari
Busungbiu sering berkunjung ke Belaluan untuk belajar légong - tarian dari Ida Boda
dan karawitan dari ayahnya, Made Regog. Sebagai gantinya, penabuh Busungbiu
memperkenalkan gaya dan cara permainan mereka kepada para penabuh Belaluan.
Wayan Beratha kecil menyimpan gending Busungbiu dalam ingatannya dan jauh di
kemudian hari - setelah mendengar hasil perubahan Kapi Raja dari Peliatan - merasa
terilhami (dan tertantang) untuk menciptakan sendiri karya adaptasi atas gaya
Busungbiu ini, dengan komposisinya Jayasemara, yang kemudian memberi pengaruh
besar pada pemain gamelan dan komponis generasi baru di seluruh Bali. Dalam
kunjungan-kunjungan penelusuran kami kepada para penabuh Busungbiu, Wayan
Weker dapat mengingat perjalanan ayahnya, Wayan Patra, ke Belaluan. Pada waktu
Patra pulang kembali ke Busungbiu, desa penghasil kopi dan buah-buahan, ia datang
dengan sekarung beras pemberian dari Belaluan sebagai masilur ‘tukar-menukar’
dengan pengajaran tabuh-tabuh kebyar. Saudara kandung Beratha, Nyoman Yudha,
mengingat juga bagian pangécét versi Busungbiu dari gending lelambatan Galang
Kangin diputar di Radio Republik Indonesia pada tahun 1950-an setiap pukul 06.30
pagi sebagai pembuka program BBC World News.
Di sini, seperti dalam setiap tabuh Busungbiu, kita mendengar gangsa ugal atau giying,
satu oktaf lebih rendah dari gangsa pemadé yang digunakan di Belaluan dan Pangkung.
Giying kemudian secara bertahap menjadi alat gamelan utama pada kebyar.
Pukulan saling-ikat norot gangsa di menit 01:49 mengantar pada rasa pangawak
légong, kendang memainkan nrudut untuk menandai transisi ke melodi pangawak
légong dan kotékan. Tapi permainan kendang tunggal gupekan sangat mirip dengan
gaya babarongan yang ada pada tari barong. Pola tabuh sampai 02:35 mengingatkan
kita pada bagian pangawak pada légong, juga penggunaan kotékan telu (nilu) dan
kotékan ngempat—pola tiga-bagian dan empat-bagian. Begitu kita memasuki bagian
mirip légong ini, terdengarlah klentong, gong gantung bernada tinggi, pada 01:58 dan
dua kali lagi setiap 32 ketukan. Klentong sering dikaitkan dengan instrumentasi
gamelan légong dan di kemudian hari dengan kebyar, tetapi tidak terdengar pada
rekaman Belaluan dan Pangkung. Unsur lain yang membuatnya mirip dengan légong
adalah digunakannya kempur dan bukan gong. Lalu pada 02:37 muncul tema pakaad
‘ekor’ yang juga diadaptasi oleh Beratha dalam Jayasemara.
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CD Trek #17 Tabuh Cacelantungan
Judul ini menandai sebuah gaya yang memadukan dan mencampurkan tema yang
berbeda. Dalam tari arja, cacelantungan atau cacantungan (bercabang) adalah nyanyian
spontan yang diambil dari berbagai sumber puisi untuk acara-acara khusus yang isi
ceritanya berkembang sesuai dengan lakon yang dimainkan.
I Gusti Bagus Tika dari Bungkulan, Bali Utara, mengaitkan ini dengan gending
pangalang ‘komposisi pembuka’, yang dipertunjukkan pada upacara dengan berbagai
cara yang berbeda tergantung waktunya. Di waktu malam mereka akan mengikuti
gending berbentuk ségségan: pangalang, sekatian, dan pangécét.
Putu Sumiasa, yang akrab dengan gending-gending kontemporer Busungbiu, menyebut
ini sebagai pangécét sekatian, merujuk pada teknik permainan kotékan yang diisi
dengan noltol/neteg, yang juga ia sebut sebagai nugtug ‘mengikuti’. Namun, frasa di
sini terdengar seperti pada pangécét légong. Pada 00:15 kita mendengar kotékan telu,
saling-kait tiga bagian yang berhubungan dengan repertoar légong seperti Lasem tanpa
diikuti bentuk karya légong. Pada 00:22, hadir jublag dengan suara lembutnya karena
pemukulnya beralas lembut dan biah-bilahnya yang tergantung, bergabung dengan
pemadé dalam melodi. Pada 01:18, kendang kedua masuk untuk sebuah transisi ke gaya
yang lebih kebyar dengan gangsa memainkan campuran dari neteg, oncangan, dan
norot yang disebut juga oleh Putu Sumiasa ‘ngodot’. Berbeda dari nada pada frasa,
melodi ngodot akan dinyanyikan dengan pengucapan Bali sebagai ‘notndotndotndot’
atau ‘nétndétndétndét’ atau ‘nutndutndutndut’. Begitu oncang-oncangan masuk pada
01:50, gayanya telah jauh beralih dari légong.
Penggunaan kendang wadon untuk permainan kendang tunggal di sini sangat berbeda
dengan légong yang menggunakan kendang lanang yang bersuara tinggi. Komang
Astita berkomentar bahwa ini masih mirip dengan bagian periring ‘padat’ dalam
repertoar légong. Permainan kendang tunggal menggunakan teknik gupekan yang mirip
dengan bentuk dua kendang pada légong tapi dengan gaya komposisi periring. Wayan
Beratha menyebutkan bahwa pangécét légong yang padat seperti ini terkadang
dimainkan dalam gamelan balaganjur untuk prosesi berangkat ke pura désa dengan
kendang besik gupekan ‘permainan kendang dengan satu tangan’ dan permainan gangsa
yang digantung pada tiang penyangga. Ia pun mengakui bahwa gaya permainan
kendang tunggal-nya dalam kebyar diambil dari pola dua kendang pangécét légong.

CD Trek #18 Kebyar
Di sini kita kembali dapat mendengar gaya revolusioner kebyar dari Bali Utara dengan
frasa melodi yang terputus-putus, perpindahan cepat dari satu bagian ke bagian gamelan
yang lain, terutama dengan kehadiran réyong tunggal. Namun pada paduan nada (akord)
pembuka byar, kami diingatkan kepada pernyataan Memen Redia - seorang seniman
saksi hidup yang berpartisipasi dalam rekaman bersejarah tahun 1928 dan
menceritakannya pada kami bahwa petugas perusahaan Odeon dan Beka hanya
membolehkan satu kali pengambilan suara untuk setiap penampilan; kesalahan apa pun
harus diterima. Pada kasus komposisi kebyar ini, pengertian bahwa kebyar harus ‘keras
dan bersama’ bisa dipertanyakan lagi, karena pembuka ‘byar’ yang terjadi sama sekali
tidak terdengar ‘bersama’.
Lagi-lagi pada 00:20 kita mendengar tema yang mirip dengan yang digunakan dalam
Kapi Raja dan Jayasemara karya Beratha. Putu Sumiasa berkomentar bahwa permainan
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teknik ini mencerminkan bilah-bilah gamelan yang pacek. Pada 01:06 frasa bergaya
légong bapang masuk dengan khas kembangan légong kotékan. Kempur dan pemukulan
klentong yang tidak beraturan sebanyak tiga kali yang dimulai pada 01:28. Tapi suara
kécék-kécék pada réyong di menit 01:20 dan juga 01:40 adalah suara kebyar, dengan
pemukul yang dipukulkan pada bidang datar bagian samping bawah réyong, bukan pada
bulatan menonjol (pencon) seperti biasanya.
Sesudah sebuah frasa yang mirip Jayasemara, bapang delapan ketukan terdengar di
menit 02:04, mengingatkan kita pada bapang panasar dalam tari topéng. Pada 02:29
kita kembali ke tema kebyar gaya Jayasemara sebagai penutup.

CD Trek #19 Tabuh Panyelah
Kata panyelah yang berasal dari selah dalam bahasa Bali berarti ‘sela’, dan ini
barangkali mengacu pada tema légong (dalam hal ini gending Lasem) yang ‘menyela’
kebyar, atau barangkali penggunaan suatu gending sebagai suatu gubahan di bagian
tengah. Namun Beratha berpendapat bahwa judul ini menunjukkan praktik lama yang
memasukkan semacam gending di antara nyanyian kakawin selama penampilan
palawakia. Sekali lagi kita mendengar pemain kendang tunggal memainkan teknik
gupekan besik menggunakan tangannya tanpa alat pemukul. Pada 00:14, bagian
pangawak bergaya légong dimulai dengan sedikit sentuhan Lasem di bagian awal. Ugal
memainkan pola palégongan tapi dengan gaya kebyar.
Pada 01:15 kita mendengar kotékan yang berhubungan dengan pangécét légong yang
dimainkan oleh gangsa. Namun pada 01:54 oncangan dan neteg pada gangsa ditemani
oleh norot pada réyong yang sama sekali bukan dalam gaya légong. Kemudian kita
dengar kembali campuran pada pukulan saling-kait dari gong kuna dengan frasa melodi
seperti légong dan kendang tunggal gupekan bapang yang merupakan penghalusan pada
kaidah keindahan kebyar di kemudian hari.
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CD Trek #20 Tabuh Gari
Tabuh ini biasa dimainkan sebagai penutup sebuah acara, Tabuh Gari adalah penanda
bagi penonton bahwa pertunjukan sudah usai dan tiba waktunya untuk pulang.
Penampilannya tidak menunjukkan kesamaan dengan versi yang lebih tenar dalam
semar pagulingan, palégongan, atau gendér wayang, atau versi asli Tabuh Gari dalam
perbendaharaan gending gambuh klasik yang menggunakannya sebagai tabuh pembuka.
Namun keterhubungannya dengan légong terdengar pada penggunaan tematik gending
dari Légong Jobog yang terdengar pada 02:20. Pande Made Sukerta menjelaskan bahwa
kendang tunggal yang dimainkan di sini masih umum di Bali Utara sampai sekarang,
bahkan pada ansambel semar pagulingan seperti di Desa Sawan.
Tabuh ini dibuka dengan kawitan gaya légong dan kotékan, dan berganti pada 00:23
sebagai teknik neteg dan noltol yang mengingatkan pada gong kuna - terutama dalam
hal ini dengan dua kendang memainkan cedugan dengan menggunakan tongkat
pemukul - dan kemudian pada 00:37 memainkan matra kebyar yang lebih bebas. Pada
01:01 kita dapat mendengar keragaman gamelan batél tanpa melodi dengan dua
kendang, klentong, dan céngcéng yang terdengar jelas, bermain dalam gaya kécak dari
jangér. Kami menduga bahwa céngcéng tidak digunakan dalam kebanyakan rekaman
ini, mungkin karena suaranya akan mendominasi sinyal yang ditangkap mikrofon.
Dalam bagian singkat ini mereka dimainkan sebagai kutipan dari jenis gending lain
yang bukan kebyar. Gaya gong kuna pada 01:37 mengantar kepada pangécét yang hadir
apada 01:50, yang oleh Putu Sumiasa dikaitkan dengan Légong Jobog. Dan begitulah
rekaman-rekaman kebyar yang paling awal dan bersejarah ini diakhiri dengan alunan
nada-nada yang menyerupai légong dan ketukan tetap antara kempur dan klentong,
seolah menoleh ke kanan dan kiri sembari melangkah maju.
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Edward Herbst 2014
Pembaharuan (update) tulisan, rekaman suara, video, dan foto-foto hasil penelitian dan
publikasi yang terkait dengan Bali 1928 ini akan bisa diakses di situs www.bali1928.net
dan www.arbiterrecords.org.
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Daftar Istilah
angklung
Gamelan krawang ‘perunggu’ dengan empat nada yang seringkali dikaitkan
dengan upacara kremasi. Namun sesungguhnya gamelan ini juga digunakan
dalam banyak upacara lain dan juga untuk mengiringi tari-tarian.
angsel
Perhentian dari sebuah frasa gending dan tarian; puncak, aksen.
arja
Dramatari yang dikenal sejak awal abad ke-20, yang lahir dari percampuran
antara dramatari gambuh dan nyanyian pupuh (sekar alit, tembang macapat);
diiringi oleh gamelan gaguntangan yang melibatkan suling, guntang bambu
(menggantikan gong dan kempur), dan sepasang kendang kecil.
babarongan
Gamelan yang dikaitkan dengan dramatari barong dan Calonarang, berkaitan
erat dengan palégongan.
bapang
Sebuah putaran gong yang terdiri dari delapan sampai enambelas ketukan pergong (atau kempur), yang frasanya dinotasikan sebagai berikut: (G) . P . t . P . G.
baris
Tarian yang menggambarkan pasukan tentara, ditampilkan oleh sekelompok
penari pria dalam upacara-upacara tertentu; dikembangkan pada awal abad ke20 menjadi dramatari naratif (baris malampahan) dan juga sebagai tari lepas
perorangan yang dibawakan oleh anak laki-laki.
barungan gedé
Secara harfiah berarti ‘sekelompok gamelan besar’ tapi sesungguhnya istilah
ini merujuk pada banyaknya jumlah bilah pada gangsa, dan digunakannya
reyong menggantikan trompong yang biasa digunakan dalam gamelan gong
kuna dan kebyar.
batél
Satu putaran (metrum, irama) dengan dua ketukan (ritme paling dasar) pada
setiap kempur atau gong; ukuran frasa yang paling sederhana.
bilah
Lempengan nada-nada pada instrumen gamelan, terbuat dari perunggu, besi,
atau bambu.
byar
Asal kata ‘kebyar’; yang secara onomatopuitis (kata yang meniru bunyinya)
berarti krébék, yang dalam bahasa Bali berarti ‘bunyi gemuruh petir’, atau
‘kilat’ dalam bahasa Indonesia; juga berarti sebuah kesatuan suara yang
diciptakan oleh seluruh instrumen gamelan yang bersama-sama memainkan
satu nada (dengan suara sekunder dari réyong).
byong
Paduan nada yang dihasilkan dari permainan reyong yang nyaring; istilah yang
digunakan untuk ‘byar’ yang tidak dimainkan oleh seluruh gamelan (Lihat
Tenzer 2000:46).
cak (kécak)
Paduan suara pria yang secara tradisional mengiringi tarian sakral Sang Hyang;
yang kemudian berkembang pada awal tahun 1930-an menjadi sebuah
dramatari yang dikenal oleh wisatawan dan penonton internasional sebagai
‘lagu wanara Ramayana’; paduan suara pria dalam jangér.
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Calonarang
Dramatari mistis yang menampilkan barong dan Rangda, menceritakan kisah
yang digubah pada abad ke-11 tentang seorang tukang sihir/teluh dari Dirah,
Jawa Timur.
calung (jublag)
Alat gamelan berbilah perunggu (metalofon) yang dimainkan dengan pemukul
beralas lembut (satu oktaf di atas jegogan), menciptakan suara yang lebih
mendekati gong daripada gangsa.
candétan (cacandétan)
(kata kerja: nyandét); Ritme yang bersesuaian dengan yang lain, suara yang
saling bersahutan; ritme dan alunan nada-nada yang saling-kait (interlocking)
dalam penggolongan umum tetorékan.
cedugan
Teknik bermain kendang menggunakan pemukul pada tangan kanan.
céngcéng
Simbal perunggu.
gabor, gagaboran
Tari perempuan upacara; tari yang diciptakan pada abad ke-20 yang bersumber
dari tarian rejang dan mendet. Gagaboran artinya mengikuti pola kolotomis
gabor sebagai perhitungan ketukan kempur dan gong.
gambang
Gamelan bambu kuna bernada tujuh ‘saih pitu’.
gambuh
Dramatari klasik yang diiringi oleh suling bambu yang panjangnya dapat
mencapai 100 cm, melakonkan kisah yang diambil dari kesusastraan Jawa
Timur, Malat (Panji).
gamelan
Penamaan umum pada suatu ansambel yang utamanya terbentuk dari alat-alat
perkusi (dipukul) berbahan perunggu, besi atau bambu berbentuk gong dan
bilah; di Bali biasa juga disebut gambelan.
gamelan gong
Istilah ini sekarang menjadi sinonim dengan gamelan kebyar, tapi sampai
sekitar tahun 1930-an istilah ini merujuk pada gamelan gong gedé.
gamelan gong gedé
Ansambel gamelan perunggu berukuran besar yang terdiri dari lima nada,
biasanya dikaitkan dengan kegiatan di puri (istana) dan upacara di pura yang
memainkan tabuh lelambatan.
gandrung
Versi pria dari jogéd, di mana penari prianya (dalam kostum wanita) ditemani
menari oleh beberapa penonton, sesudah tarian tunggal yang mirip dengan
légong.
gangsa
Alat gamelan dengan nada-nada penuh dan berbilah datar (landai), termasuk di
dalamnya ugal, pemadé, dan kantilan.
gangsa jongkok
Gangsa dengan bilah yang tersandar langsung pada rangka kayu (yang kini
dibantali karet, namun dulu lebih sering menggunakan jerami); sinonim dengan
gangsa pacek.
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gangsa pacek
Merujuk pada paku yang tertancap langsung pada dua lubang, yang fungsinya
menahan bilah perunggu supaya tertahan di tempat; sinonim dengan gangsa
jongkok.
gangsaran
Sebuah gubahan yang kini lebih dikenal sebagai tabuh telu pagongan (gangsar
artinya cepat).
gendér
Alat gamelan berbilah sepuluh sampai empat belas menurut jenis ansambelnya,
kecuali dalam gamelan angklung yang berbilah empat.
gendér palégongan
Alat gamelan berbilah yang memainkan melodi untuk mengiringi
perbendaharaan tari légong.
gendér wayang
Kuartet alat gamelan berbilah yang mengiringi pertunjukan wayang kulit.
gending
Lagu gamelan atau nyanyian.
gilak
Sebuah putaran dengan 8 atau 16 ketukan atau metrum yang berfrasa
(G)...GP.PG
gineman
Improvisasi bergaya melodis yang dimainkan bebas (non-cyclic) dan tidak
mengikuti ketukan (non-pulsed) yang dimainkan sebagai pembukaan tunggal
dari sebuah gubahan tabuh.
gongan
Sebuah putaran penuh dari alunan nada-nada yang diakhiri dengan pukulan
gong.
gong kuna
Bentuk peralihan antara gong gedé dan kebyar yang dipertunjukkan pada
bentuk barungan gedé.
gupekan besik
Permainan tunggal pada kendang.
ibing
Lihat ngibing.
igel
Tarian (kata kerja: ngigel).
igel jongkok
‘Tari Jongkok’ Kebyar Duduk.
igel trompong
Tarian Kebyar Trompong.
jangér
Dramatari yang lahir pada abad ke-20 yang dipertunjukkan oleh muda-mudi,
dipadukan dengan nyanyian dan suara kécak.
Jobog
Salah satu jenis tari légong yang didasari cerita Ramayana yaitu SubaliSugriwa; arti harfiahnya adalah ‘monyet’ (bojog).
jogéd
Tarian tunggal yang dipertunjukkan oleh para perempuan yang gerakannya
berasal dari tarian légong, namun juga digabungkan dengan bagian ‘ngibing’
sambil berinteraksi dengan penonton lelaki. Lihat: pajogédan.
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jongkok
Lihat gangsa jongkok dan igel jongkok.
jublag
Nama lain untuk calung.
kakawin
Syair yang menggunakan bahasa Kawi, yaitu bahasa Jawa Kuna dengan
metrum bergaya India. Kakawin adalah morfologi dari ka-kawi-an, yang berarti
“hal-hal yang memakai bahasa Kawi.”
kawitan
Berasal dari kata kawit; titik awal, permulaan, atau pembukaan dari sebuah
gending.
kécak
Lihat cak.
kécék–kécék
Suara tanpa titi nada yang dihasilkan oleh jajaran instrumen réyong.
kempur
Gong berukuran sedang yang menandai ketukan sekunder pada ansambel
kebyar, atau menandai akhir dari sebuah putaran pada gending gambuh dan
palégongan.
kempyung
Pasangan nada yang dimainkan secara bersamaan oleh réyong, trompong,
pemadé atau kantilan pada jarak nada satu perempat (menurut perhitungan
selisir Bali).
kendang
Alat gamelan terbuat dari kayu berbentuk silinder yang kedua ujungnya dibalut
dengan kulit untuk dapat dipukul.
kendang tunggal
Permainan improvisasi tunggal dengan kendang.
kerep
Rapat
ketukan
Pukulan paling dasar yang menandai tempo, yang dimainkan oleh ketuk, kajar,
atau kempli pada gamelan kebyar.
klentong (kemong, kentong)
Instrumen gong berukuran kecil yang digantung yang bersuara jernih, nyaring,
dan digunakan pada palégongan, dan kemudian dipakai dalam gamelan kebyar.
kotékan
“Nada-nada saling-kait (interlocking) yang khususnya dimainkan oleh kantil
atau pemadé; karakteristik khas dari ritme ini terletak pada pembagian
ketukannya yang terbagi menjadi empat bagian” (Tenzer 2000: 452). Kata
koték mengandung arti ‘memukul sesuatu dengan pentungan’. Kata ini juga
berkaitan téktékan yang artinya ‘dipukul berulang-ulang dengan keras’, atau
batang-batang bambu yang dipukul secara bersamaan dalam irama saling-kait.
Kutir (Kuntir)
Sama dengan Jobog, Kutir adalah sebuah bentuk tari légong yang ceritanya
diambil dari kisah Ramayana bagian cerita raja monyet Subali dan Sugriwa.
lanang
Arti harfiahnya: “laki-laki”; Salah satu dari dua kendang yang berukuran lebih
kecil dan bernada lebih tinggi dalam gamelan.
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Lasem
Jenis tari legong yang paling sering ditarikan yang ceritanya diambil dari kisah
gambuh yang berasal dari kesusastraan Malat, Jawa Timur; diduga sebagai tari
légong pertama yang menghadirkan condong (penari ketiga).
Legod Bawa
Tarian légong yang mengisahkan perjuangan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma
mencari lingga milik Dewa Siwa.
légong
Sebuah bentuk koreografi/tarian klasik semi-dramatis yang ditarikan oleh dua
atau tiga orang penari wanita.
lelambatan
Arti harfiah: irama lambat; sejenis gubahan pada repertoar klasik pagambuhan
atau pagongan yang menggunakan salah satu matra panjang pada bagian
pangawaknya.
longgor
Sejenis gubahan klasik dari kategori gangsaran yang melahirkan irama
lelonggoran; berdasarkan pada putaran 16 ketukan. Istilah ini seringkali
digunakan merujuk pada putaran gong yang panjang seperti pada bapang atau
gabor.
neteg (paneteg, ‘terus-menerus’)
Merujuk pada kegiatan memukul sesuatu berulang-ulang; seringkali dimaknai
sama dengan noltol.
ngibing
Gerak tarian menggoda (atau merayu) yang dipertunjukkan oleh para penari
jogéd atau gandrung yang mengibing bersama salah satu penari sukarela dari
barisan penonton pria.
ngorét–ngérot
Permainan tiga nada yang meluncur naik dengan cepat lalu menurun nadanya
dalam satu kali permainan.
ngucek
Bentuk kata kerja dari ucek, bentuk jamaknya adalah ucek–ucekan. Sebuah
ragam kembangan ritmik-melodik yang rapat dan harmoni; secara harfiah
bermakna ‘menggosok’ atau ‘mengucek’).
noltol
Teknik saling-kait polos dan sangsih yang dimainkan pada satu nada yang
sama (dikenal juga dengan sebutan silih asih). Gerakan ini meniru cara burung
mematuk-matukkan paruhnya pada biji-bijian dengan gerakan naik-turun.
norét (norék)
Kata kerja: ngorét (ngorék) ‘menggesek’ seperti cara menyalakan korek api
(korét), biasanya istilah ini mengacu pada teknik pukulan - cara
menggerakkannya, bukan suara yang dihasilkannya - yang dilakukan sambil
memainkan tiga nada secara rapat seperti diluncurkan, walaupun sesungguhnya
terkadang ditemukan juga norét dua nada. Di Pangkung, istilah ngorék
dimasukkan ke dalam penggolongsn ngucek.
norot
“Gaya kotékan yang menggunakan alunan nada secara silih-berganti untuk
memperdengarkan nada-nada pokok dan nada tetangga-atasnya” (Tenzer
2000:453).
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nrudut
Teknik bermain kendang yang menggunakan pengulangan cepat pada suara
terbuka nada tengah ‘tut’.
nyog cag
Secara harfiah berarti ‘tidak tetap’; Sebuah teknik kebyar dan bagian dari
kotékan oncangan. Pada nyog cag, dua nada pada gangsa polos yang biasa
digabungkan dengan dua nada lain pada sangsih, dimainkan dengan tiga nada
polos dan digabungkan dengan dua nada sangsih, sehingga terjadilah
ketidakseimbangan. Titik tengah dari ketiga nada polos jatuh pada irama
melodik, sedangkan nada ketiga bermain di antaranya.
océt–océtan
Salah satu jenis ubit–ubitan atau kotékan yang dikenali perubahan sinkopasinya
yang lincah seperti pada kécak.
oncang–oncangan
Sebuah teknik yang terinspirasi oleh irama majemuk para ‘pemain’ alu saat
mengolah gabah beras, yang kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Alunan
nada yang melompat-lompat yang dimainkan oleh gangsa melibatkan cara
permainan saling-kait pada pokok gending (berbeda dengan kotékan yang
memainkan nada-nada lebih tinggi).
pacek
Lihat gangsa pacek.
pajogédan
Lihat jogéd.
pakaad (ekor)
Akhir.
pakem
Cerita atau koreografi.
palawakia
Gaya membacakan syair Bharatayuddha dalam bahasa Kawi dengan indah
yang terbebas dari guru laghu, yaitu sistem pelantunan panjang-pendek pada
setiap suku kata yang biasa dilakukan oleh juru tandak (penyanyi untuk
gending légong), dalang (pemain wayang kulit) atau panasar topéng.
Palawakia berkembang menjadi tarian di mana penarinya menyanyi dan
memainkan trompong pada saat yang bersamaan, dan hal ini diduga menjadi
benih awal tarian Kebyar Trompong.
palégongan
Gamelan yang mengiringi légong.
palet
‘Satu bagian’ atau hitungan sebuah gongan; frasa alunan gending yang di
dalamnya termasuk satu putaran gong pada gubahan tabuh telu gangsaran, atau
tiga atau empat palet menuju gong dalam palégongan. Tabuh telu pagambuhan
memiliki palet dengan 64 ketukan sedangkan jenis lain mempunyai ketukan
yang beragam.
panasar
Pembawa cerita yang menafsirkan filsafat dan memberi sentuhan jenaka
sekaligus penyanyi pada dramatari topéng dan arja atau pertunjukan wayang.
panegteg
Lihat neteg.
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pangalang
Gubahan pembuka pada gamelan sekati atau arja; selingan gending atau
gubahan yang dimainkan di tengah-tengah pertunjukan.
pangalihan
(kata kerja: ngalih ‘mencari’). Pembukaan dari bagian pengawak ‘tubuh’ dari
sebuah gubahan, yang memberikan ruang improvisasi pada permainan
trompong atau gendér.
pangawak
(awak artinya ‘tubuh’). Bagian utama dari sebuah gubahan dengan putaran
gong terpanjang dan dengan tempo yang lebih lambat dari pangécét.
pangécét
(Kata kerja: ngécét ‘berlari’) Bagian yang lebih cepat, biasanya dimainkan
sesudah pangawak dari sebuah gubahan, dengan putaran gong yang lebih
pendek.
pangipuk
Bagian dari sebuah tarian yang menggambarkan adegan percintaan.
pelayon
Diambil dari kata layon ‘jenazah’ yang merujuk kepada sebuah repertoar tari
légong, dan juga sebuah bagian sedih dan lembut dari gending dalam tari
kebyar.
polos (molos)
Artinya “sederhana, langsung”; salah satu dari dua unsur pola kotékan (salingkait) yang mengikuti pokok gending gamelan.
puputan (‘akhir’)
Sikap berjuang sampai titik darah penghabisan yang dilakukan oleh keluarga
kerajaan beserta pendukungnya sebagai bentuk perlawanan terhadap serangan
militer musuh (yang menang).
puri
Istana.
ramé
Ramai, sibuk, penuh.
réyong
Satu perangkat alat gamelan yang terdiri dari jajaran dua belas gong kecil
dalam posisi mendatar, disusun menjadi satu barisan, dan dimainkan oleh
empat orang penabuh.
réyong tunggal
Bagian khusus untuk para penabuh réyong.
rincik (ricik) gedé
Simbal yang dikembangkan untuk gamelan kebyar yang bentuknya merupakan
hasil penggabungan antara rincik kecil pada gamelan palégongan dan céngcéng kopyak yang berukuran besar pada gong gedé.
saih
Arti harfiah: mirip; sebanding. Sistem pelarasan suara, seringkali juga disamaartikan dengan kata patutan dan tetekep (untuk suling).
sangsih (nyangsih ‘pembeda’)
Bentuk kedua dari kembangan dua suara kotékan (saling-kait) pengisi gamelan.
sekaa
Perkumpulan tradisional masyarakat Bali yang bersama-sama melakukan suatu
kegiatan tertentu.
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sekatian atau sekati
Gaya memainkan gamelan gong kuna, sebuah peralihan antara gong gedé dan
kebyar, menampilkan kotékan oncangan pada bagian gangsa dan pada bagian
pembuka oleh réyong.
selisir
Semacam susunan nada-nada (patutan) dari gamelan saih pitu yang paling
umum terutama dalam gong kebyar. Biasa juga disebut saih gong.
semar pagulingan
Gamelan yang bilah-bilah nadanya terbuat dari perunggu dan memainkan
repertoar gending gambuh, biasanya menggunakan saih pitu ‘susunan tujuh
nada’. Pada awalnya biasa dimainkan oleh kalangan keraton.
sinkopasi
Pemindahan ketukan atau aksen dalam gending sehingga nada kuat menjadi
lemah dan begitu pula sebaliknya.
tabuh telu
Sebuah gubahan dari repertoar lelambatan pada gamelan gong kuna, yang di
dalamnya terkandung gending ageng yang putaran gongnya panjang dan
bagian gangsaran yang lebih pendek.
tari lepas
Suatu susunan tarian yang berdiri sendiri dalam arti yang dipertunjukkan di
luar alur cerita, atau lepas dari rangkaian upacara.
tetorékan
Kata lain dari corét (mencoret), yang mengandung alunan dan irama nada
saling-kait antara bagian polos dan sangsih. Bagian-bagian dari tetorékan
adalah candétan, ubitan, dan kotékan.
topéng
Dramatari bertopeng yang umumnya menceritakan babad (kisah sejarah) Bali.
trompong
Barisan gong pencon yang disusun dalam satu baris dengan posisi mendatar
dan dimainkan oleh seorang penabuh.
ubit ngempat
Pola ubit yang melibatkan empat nada.
ubit telu
Pola ubit yang melibatkan tiga nada.
ubit–ubitan
“Gaya kotékan yang mengandung selang-seling (sinkopasi) dan berbarengan
antara polos dan sangsih dengan jarak waktu (tempo) yang tidak tetap ”
(Tenzer 2000:455).
ucek–ucekan
Lihat ngucek.
wadon
Wanita; nama salah satu dari dua kendang yang menghasilkan suara yang lebih
besar dan berat.
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Daftar Cuplikan Video (Film Tanpa Suara) dalam DVD
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

I Marya menari Igel Trompong diiringi Gong Belaluan
6’11”
Pemain kendang: I Made Regog dan I Gusti Alit Oka
Film oleh Miguel Covarrubias (kira-kira tahun 1931)
Ida Boda mengajar Légong diiringi Palégongan Kelandis
1’31”
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
I Sampih menari Igel Jongkok (Kebyar Duduk) diiringi Gong Peliatan 3’16”
Pemain kendang: Anak Agung Gede Mandera
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1932-1935)
I Gde Manik dari Jagaraga, Buleleng memainkan Kendang Tunggal 1’10”
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
Gong Jineng Dalem, Buleleng
4’02”
Pemain trompong: I Gde Lila
Pemain kendang: Pan Rukiasih dan Pan Gelgel
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
I Marya mengajar Igel Trompong (Kebyar Trompong)
3’01”
Film oleh Rolf de Maré (direkam tahun 1938)
I Marya mengajar Igel Jongkok (Kebyar Duduk)
2’41”
Film oleh Rolf de Maré (direkam tahun 1938)
I Marya menari Igel Trompong (Kebyar Trompong)
1’24”
Film oleh Rolf de Maré (direkam tahun 1938)
I Gusti Ngurah Raka menari Igel Jongkok (Kebyar Duduk)
3’31”
Film oleh Rolf de Maré (direkam tahun 1938)
I Gusti Ngurah Regug (Pedanda Rsi Agung Tegaltamu)
1’47”
Baris Tunggal
Film oleh Rolf de Maré (direkam tahun 1938)
Baris Malampahan di Tegaltamu
3’25”
Para penari: I Wayan Serog, I Wayan Tekek, Anak Agung Aji Raka
Pajenengan, I Gusti Ngurah Raka Koplogan, dan I Gusti Ngurah Regug
Film oleh Miguel Covarrubias (antara tahun 1930-1934)
Baris Poléng Ketekok Jago dari Banjar Tembawu Kelod, Denpasar
2’40”
Film oleh Miguel Covarrubias (antara tahun 1930-1934)
Gangsa Pacek dan Réyong dalam Gong Kebyar
0’54”
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
Gong Gedé Sulahan, Bangli
3’03”
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
Gong Gedé Sulahan, Bangli: Céngcéng Kopyak
0’44”
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)
Ngoncang
1’22”
Munyiang Ketungan dengan Lu Séséh (Kayu Kelapa)
Ngelesung Padi di Ketungan
Nebuk Padi dengan Petung (Bambu)
Film oleh Colin McPhee (antara tahun 1931-1938)

Total Durasi DVD: 40’42”
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Tentang Penulis
Edward Herbst melakukan kunjungan pertamanya ke Bali pada tahun 1972 untuk
menyelesaikan gelar BA di Bennington College, tinggal selama satu tahun belajar
gendér wayang dan semar pagulingan kepada I Made Gerindem di Teges Kanginan,
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kesalinghubungan antara gamelan dan dramatari. Dia dan Beth Skinner belajar pada I
Nyoman Kakul, maestro gambuh, baris, dan topéng, dan tinggal bersama keluarganya
di Batuan. Pada 1980-1981, selama lima belas bulan Herbst didukung Fulbright-Hays
di Bali, meneliti yang fokusnya pada pertunjukan nyanyian dengan gamelan dan
dramatari, belajar dengan I Made Pasek Tempo dari Tampaksiring, Ni Nyoman
Candri dan Pande Made Kenyir dari Singapadu, I Ketut Rinda dari Blahbatuh, I
Made Sija di Bona, dan lain-lain. Ia diminta oleh grup dramatari eksperimental
Sardono Kusumo dari Indonesia untuk berkolaborasi sebagai komponis dan penyanyi
solo pada pertunjukan Maha Buta di Swiss dan Meksiko, serta dalam film Sardono,
The Sorceress of Dirah, di Indonesia. Setelah menerima gelar MA dan Ph.D. dalam
bidang etnomusikologi dari Universitas Wesleyan, pada tahun 1992 ia kembali ke
Bali selama empat bulan (didanai oleh Asian Cultural Council) untuk menyelesaikan
penelitan untuk penerbitan bukunya, Voices in Bali: Energies and Perceptions in
Vocal Music and Dance Theater (Wesleyan University Press). Kiprahnya menerus
secara berimbang antara penelitian, mengajar dan kerja-kerja kreatif di Indonesia
dengan posisinya di USA sebagai co-direktur-artistik dan komposer dalam grup seni
pertunjukan Triple Shadow. Ia adalah Research Associate dalam Departemen
Antropologi, Hunter College, City University of New York.
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