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Abstract  

This presentation is a report from an expedition to megalithic site in Gunung Padang, 
Cianjur District, Jawa Barat, Indonesia. The functionalities of the site at the time it was 
built is still being questions and in ongoing archaeological research. Yet, the site kept a 
very rich architectural insights in it. The ancient civilization do the construction has 
recognized advances in mega-structure while built the site as reflected in the stone stairs, 
stone replacements to avoid land-slides, and even basic architectural designs of separated 
spaces within the building and doors. It is also possible that the civilization has 
recognized the concept of symbols. A special analysis brought by the paper is based upon 
the possibility that the ancient people in it has understood musical instrument: a hit in 
certain big stones yielded a relatively high tones as if in some particular Indonesian 
traditional musical artifacts from metal and modern ages. An algorithm of fast fourier 
transform is conducted to analyze the recorded sounds and it gives recognized four 
different frequencies that can be corresponded to MIDI synthesizer and standard western 
musical scales. This experiments brought us to a conjecture that there have been musical 
tradition in the megalithic civilization of Gunung Padang. 
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1. Latar Belakang 

Ada sebuah pertanyaan yang sering menghantui kita sejak kecil, yaitu pertanyaan 
tentang darimanakah kita berasal. Ia muncul sejak lama dalam sejarah manusia. Dalam 
bahasa proto-Indo-European kita telah mengenal kata "sejarah". Hasrat ini begitu besar, 
bahkan tidak sedikit orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memberikan 
sebuah penjelasan. Lalu, darimanakah kita berasal? 

Jika kita membandingkan Homo sapiens dengan spesies-spesies lain di bumi ini, maka 
kita akan terpesona oleh sejumlah sifat-sifat istimewa, misalnya: kemampuan berbahasa, 
keterampilan akan teknologi yang sangat tinggi dan kemampuan membuat 
pertimbangan etis. Namun sayangnya, peninggalan yang tersedia, baik berupa fosil 
maupun artefak, begitu sedikit untuk dapat memberikan sebuah penjelasan yang utuh 
[1]. Ia masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar. Salah satu sifat istimewa Homo 
sapiens adalah kemampuan musikal. Pemahaman akan perkembangan musik memiliki 
peranan vital dalam menjelaskan proses perkembangan manusia. Evolusi musik 
menjanjikan sejumlah dampak terhadap isu-isu strategis seputar evolusi manusia, 
seperti: struktur acoustic-communication signals, kapasitas untuk mendesain dan 
menggunakan peralatan, lokalisasi dan lateralisasi fungsi otak, melodi dan ritme dalam 
berbicara, symbolic gesturing, manipulasi emosi dan perilaku lewat suara, kreatifitas dan 
ekspresi estetika dan lain sebagainya [2]. 

Diskusi mengenai evolusi musik sulit dipisahkan dengan pertanyaan "darimanakah 
musik berasal" dan "bagaimana ia diproduksi". Upaya untuk menjawab pertanyaan ini 
telah dikerjakan secara sistematis dalam beberapa puluh tahun ke belakang [3]. Pada 
tahun 1988, Iegor Reiznikoff dan Michel Dauvois melaporkan sebuah studi yang 
memberikan arahan adanya kemungkinan pentingnya musik dan nyanyian dalam ritual 
leluhur kita pada masyarakat paleolithic [1,4]. Dua arkeolog Prancis tersebut berjalan 
menyusuri tiga goa di daerah Ariege, Prancis dengan menggunakan nada-nada hingga 3 
oktaf. Mereka menemukan fakta bahwa daerah-daerah dengan gema paling kuat 
merupakan daerah yang memiliki kemungkinan terbesar menyimpan lukisan dan 
ukiran.  

Selain terkait dengan kemampuan vokal manusia, studi tentang sejarah musik tentu saja 
tidak dapat dipisahkan dengan kelahiran instrumen musik. Pada tahun 1995, Ivan Turk 
mengumumkan penemuan sebuah instrumen yang disebut Neandertal flute dari Divje 
Babe Cave, Slovenia. Peninggalan dari lapisan middle paleolithic ini digambarkan sebagai 
sebuah temuan instrumen musik tertua di dunia [5]. Klaim ini mengundang kontroversi. 
Sejumlah peneliti menolak klaim tersebut dan menganggap bahwa temuan tersebut 
diproduksi oleh nonhuman agents. Temuan lain adalah bird-bone pipes dari 
Geissenklosterle, Jerman dan Isturitz, Prancis dari masyarakat upper paleolithic. Usianya 
diperkirakan berkisar 30.000-35.000 tahun. Mereka dilabelkan sebagai “flutes” atau 
“whistles”. Namun, klaim penemuan tersebut sebagai sebuah instrumen musik masih 
menggundang perdebatan. Sejumlah pihak menolak klaim tersebut dengan 
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memandangnya sebagai sebuah bentuk carnivore-chewed bone. Penemuan tersebut belum 
dapat dipandang sebagai instrumen musik pertama umat manusia. Klaim lain yang 
memandang tulang sebagai alat instrumen musik awal yang digunakan manusia adalah 
temuan bone whistles di sebuah waterlogged site di Hemudu, Cina [6]. Situs ini 
diperkirakan telah ada semenjak tahun 5000–4500 SM. Namun sejauh ini, instrumen 
musik yang dipandang memiliki struktur yang sophisticated adalah penemuan harps dan 
lyres di Irak. Temuan ini diperkirakan berusia 5000 tahun, yaitu pada kebudayaan 
Sumeria [5]. Kebudayaan ini telah mengenal bentuk ekspresi tulisan, yang disebut 
dengan cuneiform script. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa eksistensi 
instrumen musik dalam masa prasejarah masih menyimpan sejumlah pertanyaan dan 
kontroversi. 

Di tengah kebingungan tersebut, dalam makalah ini penulis bermaksud untuk 
melaporkan beberapa hasil yang didapatkan sementara ini dari sebuah ekspedisi yang 
diadakan pada bulan Maret 2008. Ekspedisi dilakukan di Situs Gunung Padang, Cianjur, 
Jawa Barat, Indonesia. Hasil ini mungkin dapat menjadi kajian lebih jauh guna 
menyingkap misteri eksistensi instrumen musik pada tradisi megalitik, khususnya di 
wilayah Indonesia. 

2. Situs Gunung Padang 

Kepulauan Indonesia merupakan sebuah kawasan yang sangat kompleks. Wilayah ini 
dapat dilihat sebagai sebuah titik persilangan migrasi manusia sejak zaman prasejarah. 
Namun sayangnya, sejauh ini, Indonesia belum memiliki patokan kronologi yang diakui 
dalam konteks prasejarah Asia Tenggara secara menyeluruh. Indonesia tergolong 
wilayah yang masih baru dalam dunia Arkeologi. Selain itu, periode prasejarah ini tidak 
begitu menarik perhatian para arkeolog ketimbang situs-situs fosil Pithecanthropus atau 
penyelidikan asal mula dan keunikan industri Pacitanian [7]. Akibatnya, ada banyak 
peninggalan purba yang kurang mendapat perhatian, termasuk Situs Gunung Padang.  

 

Gambar 1, peta lokasi Situs Gunung Padang (titik merah yang ditunjukkan oleh arah anak panah hitam). 
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Lokasi Situs Gunung Padang berada sekitar 45 Km ke arah barat daya Kota Cianjur. 
Lebih jauh dapat dilihat pada gambar 1. Peninggalan prasejarah ini berada dalam 
wilayah administrasi Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, 
Indonesia. Peninggalan prasejarah yang berbentuk bangunan berundak ini dikenal 
dalam dunia arkeologi Indonesia semenjak tahun 1979. Namun amat disayangkan 
sejauh ini, pustaka rujukan yang terkait dengan situs tersebut sangat sulit untuk 
didapatkan. Bangunan ini berada pada ketinggian 885 m di atas permukaan laut [8]. 
Situs ini diperkirakan telah ada sekitar 2500-1500 SM [9]. Bangunan peninggalan tradisi 
megalitik tersebut memiliki kontur yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
wilayah disekitarnya. Untuk naik ke situs ini, kita harus menaiki ratusan anak tangga 
yang sangat curam (tingginya sekitar 75 m). Situs ini terdiri atas lima teras (tingkatan) 
dan memiliki luas yang berukuran raksasa, jika dibandingkan dengan situs-situs lain di 
dunia, yaitu sekitar 3132.15 m2 [9]. Bangunan ini menghadap ke arah jurusan 3550, mulai 
dari teras pertama hingga teras kelima. Secara arsitektural ketinggian bangunan 
meningkat, mulai dari teras satu ke teras lima. Ia dibangun dari batuan beku andestit. 
Sketsa bangunan ini dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2, sketsa Situs Gunung Padang. Bangunan ini terdiri atas 5 buah teras. 
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Fungsi bangunan ini sendiri masih menyimpan misteri. Beberapa argumen 
menyebutnya sebagai tempat penguburan dan argumen lain menyebutnya sebagai 
tempat pertemuan para pemimpin masyarakat [8,9]. Argumentasi ini sebagai tempat 
penguburan masih mengundang pertanyaan besar, karena sejauh ini tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda penguburan, kecuali ditemukan beberapa pecahan gerabah polos 
dalam jumlah yang terbatas. Argumentasi ia sebagai tempat pertemuan para pemimpin 
masyarakat sendiri juga masih menimbulkan sejumlah keraguan besar, karena lokasinya 
yang terlalu tinggi dan sulit untuk dijangkau. Selain itu terdapat sejumlah kejanggalan 
dalam bangunan ini. Misalnya, orientasi bangunan tersebut tidak menghadap ke arah 
gunung. Padahal dalam beberapa studi di wilayah Indonesia, ditunjukkan bahwa 
gunung merupakan tempat yang harus diperhitungkan dalam usaha pendirian 
bangunan megalitik [8]. Beberapa kejanggalan tersebut menimbulkan sejumlah 
pertanyaan menarik, yang perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian selanjutnya. 

 

Gambar 3, beberapa struktur penunjang Situs Gunung Padang. Gambar di sebelah kiri adalah tangga naik 
di sisi utara bangunan. Gambar di sisi yang berbeda menunjukkan serat-serat batu di sisi barat (kanan atas) 

dan timur (kiri atas) bangunan Situs Gunung Padang. 

Namun dibalik misteri tersebut, bangunan ini menyimpan sejumlah kekayaan arsitektur 
yang sangat mengagumkan. Lebih jauh dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar 3-1, 
kita dapat melihat susunan ratusan batuan andesit yang berfungsi sebagai tangga 
menuju pintu masuk utara lokasi situs pada teras pertama. Ia memiliki ketinggian 
sekitar 75 meter [8]. Di bagian bawah anak tangga tersebut terdapat sebuah mata air 
yang mengalir sepanjang tahun. Dari sini setidaknya kita mengetahui bahwa tradisi 
megalitik di Gunung Padang telah mengenal penggunaan batu untuk menyusun 
tangga. Pada gambar 3-2 dan 3-3 terlihat konfigurasi batu yang berada di sekeliling 
bangunan tersebut, sehingga nyaris mustahil jika ia dibentuk oleh nonhuman agents. 
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Susunan batu yang tertata begitu rapi tersebut diduga sebagai pelindung bangunan 
tersebut dari longsor, karena ia berada lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Artinya, 
ada sebuah kemungkinan bahwa tradisi megalitik di masa itu telah menggenal 
penggunaan teknologi susunan batu untuk mencegah terjadinya longsor. Secara umum, 
dari dua fakta tersebut dapat kita duga bahwa tradisi megalitik di Gunung Padang telah 
mengenal konsep struktur penunjang di luar bangunan utama.  

 

Gambar 4, visualisasi bangunan situs pada teras pertama. 
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Selain telah mengenal struktur penunjang di luar bangunan utama, situs ini juga 
memiliki beberapa konsep arsitektur purba yang sangat mengagumkan. Visualisasi 
lebih jauh dapat dilihat pada gambar 1, yang merepresentasikan gambar di teras 
pertama, sebagai teras yang berada pada tingkat terendah dan memiliki bentuk yang 
terlihat paling utuh, dibandingkan dengan teras-teras lainnya. Pertama, mereka telah 
mengenal konsep kamar. Pada gambar 4-2 dan 4-3 kita dapat melihat bahwa adanya 
kamar yang berbentuk persegi panjang sempurna dan dibatasi oleh kumpulan batu 
yang disusun berjajar. Di pojok kamar itu, terdapat sebuah meja batu (lingkaran ungu). 
Kedua, mereka telah mengenal konsep pintu. Ada sepasang batu yang berdiri tegak dan 
berukuran lebih tinggi dibandingkan dengan batuan lain disekitarnya yang menjadi 
pembatas ruangan. Ruang di antara dua batu itu dibiarkan kosong. Hal ini dapat terlihat 
di dalam lingkaran biru pada gambar 4. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa 
kebudayaan tersebut telah mengenal beberapa konsep arsitektur dasar. 

 

Gambar 5, beberapa  perspektif dari teras kelima. 

Sementara itu, beberapa teras lainnya relatif tidak beraturan dibandingkan dengan teras 
pertama. Hal ini mengakibatkan proses analisis di teras-teras lain menjadi lebih sulit 
untuk dilakukan. Visualisasi perspektif di teras kelima, yang merupakan teras tertinggi 
dapat dilihat pada gambar 5. Kita membutuhkan upaya rekonstruksi lanjutan. 
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Hasil lainnya adalah ditemukan sejumlah lubang di beberapa batuan. Hal ini dapat 
dilihat pada gambar 6. Sejauh ini belum diketahui apakah karakteristik tersebut dibuat 
oleh human agents atau tidak. Kita masih memerlukan sejumlah kajian lanjutan. Namun 
jika terbukti bahwa karakteristik ini dibuat oleh human agents, maka ada sebuah 
hipotesis bahwa tradisi megalitik masa itu telah mengenal penggunaan tanda.  

 

Gambar 6, lubang ditemukan di beberapa batuan di Situs Gunung Padang. Gambar 6-7 adalah zoom dari 
gambar 6-6. 

Sejumlah kekayaan arsitektur yang sangat mengagumkan di situs tersebut perlu dikaji 
lebih jauh lagi. Ada banyak misteri yang harus kita pecahkan. Selain kekayaan 
arsitektural, bangunan ini juga memberikan kita sejumlah tugas tambahan. Siapakah 
mereka yang membuatnya? Kapan secara pasti bangunan itu dibuat? Apakah mereka 
leluhur manusia Sunda/Jawa modern? Jika tidak, mengapa mereka punah? Hingga 
pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik. Situs ini tidak selakyaknya diabaikan 
dan dibiarkan tidak terawat. Ia mungkin memiliki kekayaan yang sangat besar, lebih 
dari apa yang kita bayangkan selama ini. Mereka mungkin lebih cerdas dari apa yang 
kita pikirkan. Eksploitasi situs ini sangat penting dan mendesak untuk dikerjakan. Ia 
mungkin menyimpan sebuah jawaban kecil dari pertanyaan terbesar umat manusia 
tentang “darimanakah kita berasal”. 
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3. Alat Musik Zaman Purba? 

 

Gambar 7, batu kecil (lingkaran merah) yang diketukkan pada permukaan batuan yang 
ada di Situs Gunung Padang (kiri) dan sekelompok batuan yang menghasilkan nada 

dengan frekuensi yang sangat tinggi pada teras pertama Situs Gunung Padang (lingkaran 
merah di gambar sebelah kanan). 

Dalam ekspedisi dilakukan sebuah percobaan yang sangat sederhana. Di sini, kita 
mengetukkan permukaan batuan andesit tersebut dengan menggunakan sebuah batu 
kecil yang terdapat di sekitar lokasi tersebut. Representasi lebih jauh dapat di lihat pada 
gambar 7-1. Percobaan dilakukan pada batuan-batuan yang ada di situs tersebut. 
Mayoritas batuan tidak menghasilkan bunyi berfrekuensi tinggi. Namun, ada dua 
kelompok batuan yang menghasilkan nada dengan frekuensi relatif tinggi, dalam 
interval 2683Hz-5171Hz. Dua kelompok batuan ini terdapat di teras pertama dan teras 
kedua, sebagaimana dapat dilihat pada lingkaran merah di gambar 4-3 atau gambar 7-2. 
Misalnya, pada teras pertama, ada sebuah kelompok batuan yang terdiri atas tiga buah 
balok batu yang menghasilkan nada dengan frekuensi yang sangat tinggi, lebih jauh 
dapat dilihat pada gambar 5. Dari hasil eksplorasi lebih jauh ditemukan sejumlah fakta 
yang sangat mengejutkan penulis. Pertama, tiga batu tersebut mengelompok. Selain 
berdekatan, mereka juga memiliki jarak yang relatif beraturan antara satu sama lain. 
Kedua, ketiganya berbentuk balok yang sangat baik. Masing-masing berukuran relatif 
sama, yaitu memiliki panjang sekitar 1,5 m. Ketiga, balok-balok tersebut memiliki posisi 
berbaring sempurna. Keempat, dua balok saling sejajar. Satu balok yang lain tegak lurus 
dari dua balok pertama, ia membentuk sudut yang mendekati 900. Kelima, tiga balok 
tersebut terbaring sempurna di permukaan, lebih jauh dapat kita bandingkan dengan 
kondisi balok-balok lain yang ada di situs tersebut. Keenam, ketiganya menghasilkan 
frekuensi yang sangat tinggi, relatif terhadap balok-balok lain yang ada di situs tersebut. 
Fakta-fakta tersebut tentu saja tidak menjamin bahwa konfigurasi tiga “batu istimewa” 
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tersebut terjadi murni akibat adanya intervensi human agents. Kita memerlukan sejumlah 
penyelidikan lanjutan guna memverifikasi kembali kebetulan-kebetulan tersebut.  

Namun tentu saja, fakta-fakta tersebut terlalu mempesona dan sangat banyak 
jumlahnya untuk diabaikan begitu saja. Dari sini kita dapat menyusun sebuah dugaan 
sementara bahwa konfigurasi tersebut terjadi akibat adanya intervensi human agents. 
Selain memiliki frekuensi yang sangat tinggi, batu-batu tersebut juga menghasilkan 
nada-nada yang sangat bervariasi dan menarik untuk didengarkan. Dari sini muncul 
dugaan lanjutan bahwa konfigurasi batuan merupakan sebuah alat musik pukul yang 
mengikuti sebuah tangga nada tertentu.  

Hipotesis ini tentu saja sebaiknya tidak kita kaji dengan menggunakan kemampuan 
panca indra semata. Kita membutuhkan sebuah perangkat analisis yang lebih objektif 
dalam mengkaji dugaan tersebut. Untuk itu, pertama-tama kita merekam nada-nada 
yang ada pada dua kelompok batuan yang menghasilkan nada-nada berfrekuensi 
tinggi. Kemudian, kita menggunakan pendekatan spektrum daya atas gelombang bunyi 
yang dihasilkan dan terekam. Selanjutnya, kita melakukan pemetaan dengan sistem 
tangga nada terkait dengan kenyataan adanya hipotesis bahwa frekuensi yang 
dihasilkan oleh batu-batu tersebut berbeda-beda. Dari berbagai sampel nada yang ada 
(di dua kelompok batuan ini terdapat di teras pertama dan teras kedua), kita 
memperoleh beberapa nada yang cukup “bersih” untuk dianalisis lebih lanjut dengan 
menggunakan spektrum daya yang secara umum lazim digunakan dalam proses 
observasi atas audio [10].  Kita menggunakan algoritma fast fourier transform (FFT) yang 
menghubungkan data suara berbasis waktu jy  dengan variabel berbasis frekuensi kc . 

( )
1

1 1exp 2 1
N

j k
k

jy c i k
N N

π
=

−⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
∑      (1) 

Akibatnya diperoleh fungsi spektral daya ( )k kp f c= . Dari sini diperoleh hasil bentuk 
gelombang dan spektral daya, sebagaimana terlihat pada gambar 8 dan 9. Selanjutnya 
FFT ditransformasikan menjadi bentuk gelombang. Proses ini tervisualisasikan di 
gambar 8 dan 9. Gambar 9 adalah hasil transformasi gambar 8 menjadi grafik semilog 
kekuatan frekuensi. Pada kedua gambar tersebut terlihat adanya keteraturan dan 
dominasi frekuensi tertentu dari batu besar yang dipukul tersebut. Pola ini juga terlihat 
pada gambar 10 yang menunjukkan spektrogram (lanskap frekuensi vs waktu) dari 
masing-masing sampel yang ada pada gambar 8. 
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Gambar 8, bentuk gelombang yang dihasilkan dari empat bunyi batu yang dipukul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9, spektral daya dari FFT untuk gelombang yang ditunjukkan pada gambar 8. 
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Gambar 10, spektrogram bunyi dari empat bunyi batu yang dipukul. 

Dari ketiga gambar tersebut terlihat adanya dominasi frekuensi tertentu dari masing-
masing batu yang dipukul. Dengan memperhatikan frekuensi yang dominan dari 
penggambaran spektrum daya hasil FFT tersebut, kita mendapatkan setidaknya ada 
empat nada yang berbeda dari empat bunyi batu yang dipukul. Hal ini merupakan 
sebuah temuan yang sangat menarik. Empat frekuensi ini dapat kita cari pemetaannya 
pada tangga nada barat, yang digunakan sebagai dasar untuk kreasi musik.  

max( )k
MIDIp

k θ→        (2) 

Hasil pemetaan ini ditunjukkan pada tabel 1. Kode MIDI ( MIDIθ ) yang merupakan 
standar pemetaan musik komputasional kemudian dapat dengan mudah dicari 
padanannya dengan tangga nada barat yang biasa digunakan. Kita menemukan empat 
nada berurutan yang sangat menarik untuk diobservasi lebih lanjut. Pemetaan ini 
ditunjukkan dalam tangga nada pada gambar 11. 
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Sampel batu Frekuensi (kHz) MIDIθ  Interpretasi nada 
1 2.683 100 f’’’ 
2 3.077 102 g’’’ 
3 4.588 109 d’’’ 
4 5.171 111 a’’’ 

 
Tabel 1,  frekuensi, kode MIDI dan interpretasi nada dari empat bunyi batu yang dipukul. 

 
 

 

 
 

Gambar 11, urutan nada f’’’ – g’’’ – d’’’ – a’’’ ? 

Dari analisis di atas kita dapat melihat bahwa sampel bunyi batu yang dipukul dari dua 
kelompok batuan yang diduga merupakan instrumen musik tersebut menghasilkan 
empat nada berurutan yang sangat menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Empat nada 
tersebut memiliki korespondensi yang jelas dengan nada-nada pada tangga nada barat 
yang lazim digunakan saat ini dalam musikologi modern. Fakta ini memberikan sebuah 
arahan proposional bahwa tradisi megalitik di Situs Gunung Padang sangat mungkin 
telah mengenal instrumen musik. Dari sisi urutan nada-nada yang diperoleh memang 
belum sempurna untuk dapat dikategorikan sebagai pentatonic scale ataupun heptatonic 
scale. Ada dugaan bahwa nada-nada yang hilang tersebut kemungkinan ada di batuan 
yang sebagian terpendam tanah di sekitar batuan yang menghasilkan frekuensi tinggi 
tersebut. Dugaan kami sementara ini adalah batu pada lingkaran kuning di gambar 4-3 
atau gambar 7-2. Untuk itu kita memerlukan upaya penggalian dan analisis lebih jauh, 
guna mencari dugaan adanya nada-nada yang hilang tersebut. Upaya ini sangat penting 
guna memverifikasi peluang adanya tradisi musikal pada kebudayaan megalitikum di 
Situs Gunung Padang. 

4. Diskusi 

Evolusi musik dalam sejarah perjalanan manusia adalah sebuah area yang masih 
misterius. Namun setidaknya dari kajian ini, kita memiliki sebuah konjektur bahwa 
terdapat tradisi megalitik yang telah mengenal sebuah instrumen musik yang mengikuti 
tangga nada tertentu. Jika kita memandang pertumbuhan kognitif manusia sebagai 
sebuah proses yang gradual, maka kita layak menduga adanya sebuah fase di antara 
fase berteriak di goa [1,4] dan fase harps dan lyres di Sumeria [5] ataupun bone whistles di 
Cina [6]. Fase ini idealnya dihuni oleh sebuah instrumen musik yang lebih sederhana 
dari alat musik petik ataupun alat musik tiup, yang membutuhkan kemampuan kognitif 
yang relatif tinggi. Setidaknya fase itu memiliki dua buah aspek yang harus kita 
perhatikan. Pertama, ia idealnya memiliki teknologi produksi yang relatif sederhana, 
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sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada pada zaman itu. Kedua, proses 
persebaran penggunaan instrumen tersebut idealnya juga sederhana. Di sini penulis 
menduga bahwa fase ini dihuni oleh alat musik pukul. Batu, sebagai sebuah peralatan 
yang sangat dominan pada tradisi tersebut, layak untuk dijadikan sebuah kandidat 
serius. Dari sinilah lahir arahan proposisional bahwa tradisi megalitik di Indonesia telah 
mengenal alat musik pukul yang mengikuti tangga nada tertentu.  

Peluang konjektur baru tersebut membawa peluang akan adanya hipotesis-hipotesis 
lanjutan. Jika dalam penyelidikan-penyelidikan selanjutnya kita dapat memperkuat 
adanya fakta bahwa tradisi megalitik di Indonesia telah mengenal instrumen musik 
pukul dan tangga nada maka adanya peluang besar bahwa instrumen tersebut 
dimainkan oleh lebih dari satu orang. Arahan ini muncul akibat konfigurasi “batu-batu 
istimewa” tersebut, lihat gambar 4-3 atau gambar 7-2. Pertama, batu-batu tersebut 
berukuran besar, sekitar 1,5  m. Kedua, jaraknya relatif tidak begitu dekat. Artinya jika 
benar ia adalah alat musik tradisi megalitik di Indonesia maka kemungkinan besar ia 
dimainkan oleh sekelompok orang. Hal ini tentu saja berdampak besar dalam mengkaji 
kemampuan dan pola-pola kerja sama manusia pada tradisi megatikum. 

5. Pekerjaan Lanjutan 

Bagaimanapun juga, upaya yang dikerjakan dalam penelitian ini masih sangat 
sederhana. Kita memerlukan sejumlah penyelidikan lanjutan untuk memverifikasi 
hipotesis-hipotesis tersebut. Upaya penyeledikan secara sistematis di situs tersebut 
sangat mendesak untuk dikerjakan. Situs ini mungkin menyimpan sebuah kekayaan 
yang sangat besar, yaitu sebuah potongan puzzle atas pertanyaan terbesar umat 
manusia, yaitu tentang darimanakah kita berasal. 
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