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PENGANTAR REDAKSI

Museum Nasional Indonesia tahun 2015 ini memiliki kesibukan
internal dan eksternal yang luar biasa yang menguras tenaga dan pikiran,
kegiatan internal seperti kegiatan Festival Hari Museum Internasional
dan 23 Tahun Museum Nasional Indonesia yang dimulai dari tanggal 24
April dan diakhiri pada tanggal 25 Mei 2015, Pameran Religi dan Kesenian
yang dilaksanaan pada tanggal 10 Agustus - 10 September 2015, kegiatan
Pembangunan Gedung C dan Entrance Museum Nasional Indonesia,
kegiatan Revitalisasi gedung A dan B, kegiatan perancangan pembangunan
storage Mueum Nasional Indonesia. Adapun kegiatan eksternal Pameran
Keragaman Aksara di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-17
Oktober 2015 di Perpustakaan Nasional Bibliotek, Berlin, Jerman. Belum
lagi disibukkan dengan adanya 14.000 koleksi yang akan dikembalikan
dari Museum Delf, Belanda.
Jurnal Museum Nasional edisi ketiga ini tidak jauh berbeda dengan
edisi-edisi sebelumnya, jurnal edisi kali ini masih menyajikan tulisan terkait
kebudayaan materi (tangible) yang ada di Museum Nasional Indonesia
seperti koleksi tekstil dan arca Durga, selain itu ada yang membahas
tentang makara dan potensi arkeologi. Kebudayaan non-materi / tak benda
(intangible) membahas tentang kesejarahan, tradisi, kesenian, kajian, serta
eksperimen limbah kayu sengon sebagai bahan campuran pembuatan
keramik.
Ada wacana penulisan jurnal berikutnya dengan sajian tulisan
dengan tema khusus, seperti penulisan dikaitkan dengan HUT Museum
Nasional Indonesia, tulisan khusus membahas bidang arkeologi atau
etnografi dan sebagainya, semacam ini memang tidak mudah tetapi perlu
kita coba.
Redaksi
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Makara Pada Candi Klasik Tua
di Indonesia
Oleh: Fifia Wardhani, M.Hum
Museum Nasional Indonesia

Abstract
The period of the growing influence of Hindu-Buddhist culture, or
better known as the Classical period in Java is divided into two periods, namely
Old Classics (8-10 century AD) and Young Classics (11-15 century AD).
Old Classical period developed in Central Java was in conjunction with the
development of the center of Mataram Kuna kingdom. The temples in central
Java region have typical characteristics, one of which is the ornament of Kala
and Makara. Makara ornaments in Hindu-Buddhist temples in central Java
were found in the form of two-dimensional and three-dimensional full figures.
Makara is carved on the feet, body and roof of temples. The most complete
Makara depiction, in three-dimensional full figure for which the components of
its depiction can be analyzed, lies at the temple foot, at the last level of the stairs.
Makara in Sanskrit means giant water creatures depicted with a combination
of some animals. Based on the observations of makara put on temple stairs in
the Javanese Old classical period, makara depiction are found in combination
of animals living in water, land and air. The animals will be revealed in this
paper.
Pendahuluan
Candi berasal dari kata Candika, yaitu salah satu perwujudan dewi
Durga. Istilah ‘candi’ di Indonesia dikenal sebagai bangunan kuna dari
masa Hindu dan Budha. Makara, baik dalam bentuk dua dimensi (relief)
maupun figur penuh tiga dimensi merupakan salah satu ragam hias pada
candi-candi Hindu dan Budha. Makara ditemukan hampir di berbagai
tempat di Asia Tenggara yang telah mendapat pengaruh agama Hindu dan
Budha (kebudayaan India).
Di Indonesia, masa berkembangnya pengaruh agama Hindu dan
Budha (kebudayaan India) disebut sebagai masa Klasik. Disebut demikian
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karena hasil-hasil pencapaian kebudayaan masa itu terus dikenal dan tetap
dijadikan acuan bagi perkembangan masyarakat sekarang. Salah satu daerah
yang memiliki banyak tinggalan arkeologis dari masa Hindu dan Budha
atau masa Klasik adalah pulau Jawa. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis
seperti prasasti dan bangunan candi, masa Klasik di Jawa berlangsung
sekitar abad ke-8-15 Masehi, terbagi dalam dua periode, yaitu Klasik Tua
(abad ke-8-10 Masehi) dan Klasik Muda (abad ke-11-15 Masehi). Masa
Klasik Tua berkembang di wilayah Jawa bagian tengah bersamaan dengan
berkembangnya pusat kerajaan Mataram Kuna1. Menurut Soekmono,
bangunan candi di Jawa memiliki dua langgam, yaitu Jawa Tengah dan
Jawa Timur. Salah satu ciri Langgam Jawa Tengah adalah adanya hiasan
Kala-Makara2. Sementara itu ciri Langgam Jawa Timur adalah hiasan Kala
tetap ada, namun hiasan makara digantikan dengan figur lain3. Oleh sebab
itu ruang lingkup kajian ini adalah makara pada candi-candi masa Klasik
Tua yang berada di wilayah Jawa bagian tengah, baik candi-candi Hindu
maupun Budha.
Pada percandian Hindu dan Budha masa Klasik Tua, makara
biasanya dipahatkan pada kaki, badan, dan atap candi. Makara pada kaki
candi terdapat di ujung bawah pipi tangga. Pada badan candi, makara
dipahatkan di ujung bingkai Kala-Makara di pintu masuk, ujung bingkai
Kala-Makara pada relung (parswadewata) dan jaladwara (pancuran
air). Makara di atap candi terletak pada ujung bingkai relung semu.
Penggambaran makara yang paling lengkap terletak di ujung pipi tangga,
berbentuk figur penuh tiga dimensi yang akan dianalisis untuk mengetahui
komponen apa saja yang terdapat pada penggambaran makara tersebut.
Kata ‘makara’ dalam bahasa Sansekerta artinya adalah ‘naga
laut’ atau ‘makhluk air raksasa’4. Pada seni India awal, makara atau ikan
gajah (gajamina) adalah makhluk mitos yang berevolusi dari hewan yang
menyerupai buaya5. Bentuk makara semakin berkembang menjadi lebih
rumit, merupakan gabungan enam atau tujuh binatang seperti belalai
gajah, rahang buaya, telinga tikus atau kera, gigi taring babi liar, bulu-bulu
ekor Merak dan kaki singa6. Meskipun makara banyak dijumpai di pelbagai
daerah yang telah bersinggungan dengan kebudayaan India tentunya tetap
memiliki perbedaan gaya seni. Keunikan dan keindahan pemahat Jawa
Munandar 2011: 2
Hiasan Kala-Makara ini membingkai pintu masuk candi dan relung arca dewa. Kala diletakkan di
atas, menyimbolkan matahari dan cahaya. Makara yang diletakkan di bawah diasosiasikan dengan
kegelapan dan air
3
Soekmono 1997: 86
4
Monier-Williams 2008: 805
5
Fontein 1990: 235.
1
2
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kuna tentunya akan berbeda dengan apa yang digambarkan pada makara
India dan tempat lainnya di Asia Tenggara yang juga mendapat pengaruh
India.

Foto: Burung Merak, makara candi Merak dan candi Siwa Prambanan. Badan burung
merak terletak di punggung makara, menyatu dengan penggambaran mata dan alis.

Metode
Sebelum dilaksakan pengamatan makara di lapangan, maka
dilakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini yang dijadikan data primer
adalah makara pada candi-candi di Jawa tengah bagian utara dan selatan
yang masih memiliki makara pada ujung pipi tangga. Data sekunder adalah
data kepustakaan baik berupa literatur maupun foto-foto yang diperoleh
dari buku dan instansi terkait.
Metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Makara
pada candi-candi tersebut dideskripsikan dan dibandingkan antara satu
dengan yang lain. Gejala yang timbul baik berupa persamaan maupun
perbedaan dicatat, dikelompokkan kemudian dianalisis, dan akhirnya
ditarik kesimpulan.
Pembahasan
Makara yang menjadi objek pengamatan dalam kajian ini berada
di 23 candi yang tersebar di wilayah Jawa tengah bagian utara dan selatan.
Makara tersebut terletak di ujung bawah pipi tangga dalam bentuk figur
penuh tiga dimensi. Pada ujung pipi tangga sebelah atas terdapat Kala
6

Clough, B 1997: 163
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dengan mulut terbuka. Kala di atas dan makara di bawah dihubungkan
dengan garis lengkung. Apabila dilihat dari samping, garis lengkung
tersebut seolah-olah merupakan lidah Kala yang sedang menjulur. Ragam
hias makara tidak dapat dipisahkan dengan Kala. Hiasan Kala-Makara
di ujung pipi tangga melambangkan pelangi, titian ke dunia dewa-dewa.
Dalam tradisi Hindu melambangkan hubungan antara manusia dengan
dewa7. Penempatan Kala-Makara di relung arca merupakan pelindung
penanda kesucian yang memiliki kekuatan supernatural8. Sedangkan air
yang keluar dari jaladwara makara dipercaya akan membersihkan dosadosa9 .
Di Indonesia, hiasan makara tidak hanya terdapat pada percandian.
Hiasan makara juga terdapat pada perhiasan emas yang bentuknya lebih
menyerupai dolfijn, semacam ikan lumba-lumba. Hiasan makara juga
ditemukan pada penutup kemaluan (badong) emas dalam bentuk ikan
gajah (gajamina). Sebuah pelita perunggu berbentuk makara, yaitu ikan
berbelalai gajah yang distilir suluran10.
Penggambaran makara di candi-candi Hindu dan Budha masa
Klasik Tua, khususnya ujung pipi tangga bentuknya tidak hanya gabungan
ikan dan gajah, tetapi lebih dari itu. Makara tersebut terbentuk dari
gabungan hewan darat, air dan udara. Mengenai komponen apa saja yang
terdapat pada makara pipi tangga tersebut akan diuraikan di bawah ini.
Makara ujung pipi tangga candi-candi Klasik Tua, baik Hindu
maupun Budha bagian mulutnya digambarkan terbuka lebar. Bibir atas
lebih tebal daripada bibir bawah. Pada mulut yang terbuka sangat lebar
ini awalnya diduga bentuk mulut atau rahang gajah. Akan tetapi setelah
diamati lebih seksama bentuk mulut makara lebih menyerupai mulut
kuda Nil karena bibir bagian bawah dan atas sama panjang dan lebarnya.
Sedangkan pada gajah, bibir bawah lebih pendek. Bentuk mulut gajah ini
ditemukan pada makara-makara dari Sumatera. Sedangkan makara candicandi Klasik Tua di Jawa tengah lebih mirip dengan bentuk mulut Kuda
Nil. Meskipun kuda Nil bukan binatang mitos, namun hewan tersebut
pernah ada dalam jumlah banyak di pulau Jawa. Fosil-fosil kuda Nil yang
disebut sebagai hipopotamus banyak ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah.
Di samping itu, kuda Nil adalah kuda air, salah satu hewan ganas air yang
ditakuti. Mungkin pemahat Jawa kuna mengambil bentuk mulut kuda Nil
Tjandrasasmita 1975: 41
Bosch 1931: 473-494
9
Air sungai Gangga diyakini membersihkan dosa-dosa mungkin karena makara berada di
dalamnya yang digunakan sebagai wahana dewi Gangga.
10
Van der Hoop 1949: 162-165
7
8
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sebagai hewan ganas air untuk menggambarkan mulut makara yang siap
mencengkeram atau menggigit siapa saja yang mengganggu kesucian candi
hingga tak berdaya (mati.)
Terdapat penggambaran belalai gajah yang merupakan
perpanjangan bibir atas makara. Ujung belalai membentuk ukel. Arah hadap
ukel bervariasi. Ada ukel yang menghadap ke luar, ke dalam, ke depan, dan
ke belakang. Ukel belalai gajah tersebut digambarkan memegang padma
bertangkai dengan benang sari yang menjuntai panjang. Ujung benang sari
terkadang digambarkan dengan bunga atau tanpa bunga. Di atas belalai
ada penambahan penggambaran suluran dan atau padma.

Foto: Gigi geraham gajah; Fosil stegodon; Mulut dan lidah gajah; dan Makara Solok Sipin.

Penggambaran belalai gajah terkadang digantikan figur kepala ular
dan atau figur kepala singa bertanduk melengkung. Figur ular digambarkan
dengan mulut terbuka dengan deretan gigi atas dan bawah. Bentuk ularnya
pun bervariasi, yaitu ular bermahkota padma dan tanpa mahkota. Pada
mulut ular maupun kepala singa terdapat padma bertangkai dengan
benang sari yang menjuntai panjang berujung bunga atau bunga dengan
benang sari saja.
Tampak penggambaran lidah dan deretan gigi atas dan bawah11
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, yaitu gigi depan, geraham dan taring. Bentuk lidah seperti lidah gajah.
Gigi taring terletak di pangkal lidah dan di penghujung deretan gigi atas.
Taring di dekat pangkal lidah lebih pendek dari taring di penghujung
gigi atas, bentuknya menyerupai taring singa jantan. Sedangkan taring di
penghujung gigi atas panjang melengkung runcing, seperti bentuk taring
babi hutan jantan. Sukowati Susetyo menyebut taring ini sebagai cula12.
Bentuk gigi depan dan geraham makara menyerupai gigi gajah. Akan
tetapi makara di candi Siwa, Wisnu, dan Brahma Prambanan, deretan gigi
atas dan bawah digambarkan meruncing.

Foto: Makara candi Sojiwan. Taring di penghujung gigi atas yang berbentuk
seperti taring babi hutan jantan.

Pada langit-langit mulut makara terdapat garis-garis horizontal
mewakili sisik ular. Atau bisa jadi garis-garis horizontal tersebut merupakan
penggambaran keadaan sebenarnya dari langit-langit mulut kuda Nil. Pada
mulut makara terdapat penggambaran figur yang berbeda-beda, yaitu
singa jantan, burung kakatua berjambul, burung hantu, manusia, padma,
dan manusia dengan empat ular. Figur-figur tersebut terletak di atas lidah.
Khusus figur padma tidak terletak di atas lidah. Figur ini merupakan
bagian ujung bawah benang sari yang menjuntai hingga ke dalam mulut
makara (candi utama Lumbung). Figur manusia dengan empat ular hanya
ditemukan di candi Gana.

Ada pula makara yang tidak digambarkan dengan deretan gigi bawah seperti pada candi Pawon
dan Lumbung. Pada candi Lumbung, rahang bawah hanya terdapat gigi taring yang terletak di
dekat pangkal lidah.
12
Susetyo 2014: 4
11
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Foto: Makara candi Borobudur dengan bentuk tanduknya seperti tanduk
domba jantan.

Mata makara secara umum digambarkan sipit dengan variasi bola
mata terlihat dan tidak terlihat bola mata. Bentuk mata makara menyerupai
mata gajah. Dari mata keluar tanduk yang melengkung berujung runcing.
Tanduk tersebut menyerupai tanduk domba jantan. Tanduk domba jantan
ini tampak jelas di candi Borobudur dan candi Wisnu Prambanan. Alis
makara digambarkan secara samar, atau seringnya digambarkan menyatu
dengan suluran yang terletak di punggung makara. Bentuk telinga seperti
telinga rusa yang digayakan suluran. Cuping telinga sebagian besar
mengarah ke atas. Hanya pada candi Arjuna Dieng saja yang cuping
telinganya digambarkan menghadap ke bawah.

Foto: Makara candi Sojiwan yang memiliki bagian berbentuk Insang ikan.

Terdapat insang ikan, letaknya di belakang telinga, di belakang
tanduk. Ekor ikan digambarkan berupa suluran. Terdapat penggambaran
suluran seperti jubah di punggung makara yang mewakili penggambaran
bulu-bulu Merak yang distilir. Pada candi Mendut dan Ngawen, suluran
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di punggung makara ini digambarkan di dalam bingkai lingkaran yang
terletak di atas mata. Bentuk ini sepertinya merupakan suluran yang
sengaja digulung sehingga membentuk lingkaran. Penggambaran mata,
alis dan suluran di punggung makara secara kesatuan seperti bentuk badan
Merak yang dalam kondisi tidak mengepakkan sayap. Bentuk badan merak
ini tampak jelas pada makara di candi Merak. Mengenai candi-candi yang
memiliki penggambaran makara seperti tersebut di atas dapat dilihat dalam
Tabel 2. Komponen Penggambaran Makara Pipi Tangga Candi Klasik Tua.
Kesimpulan
Sebagai makhluk mitos, makara ujung pipi tangga candi-candi
masa Klasik Tua digambarkan sangat unik. Makara tersebut terbentuk dari
gabungan 9 hewan darat dan air, yaitu: gajah, ikan, kuda Nil, ular, singa
jantan, domba jantan, babi hutan jantan, rusa, dan Merak. Figur gajah
terletak pada gigi geraham, lidah, mata dan belalai. Figur ikan diwakili
dengan ekor yang digayakan suluran serta insang. Figur kuda Nil ada pada
bentuk mulut. Figur ular diwakili dengan garis-garis horisontal di rahang
atas, atau dapat juga berupa kepala ular yang menggantikan belalai gajah.
Figur singa jantan digambarkan menggantikan belalai gajah atau dapat
pula diletakkan di dalam mulut makara. Figur domba jantan hanya terletak
pada penggambaran tanduk yang keluar dari mata. Figur babi hutan jantan
ada pada gigi taring di penghujung gigi atas. Figur rusa diwakili dengan
telinga yang sebagian besar digayakan suluran. Figur burung Merak
terletak di punggung makara. Punggung makara yang bentuknya seperti
badan merak beserta bulu-bulunya dalam kondisi tidak mengepakkan

Foto: Bentuk mulut kuda Nil dan keadaan langit-langit mulutnya. Langitlangit mulut makara berupa garis-garis horizontal menyerupai sisik Cobra.
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sayap ini menyatu dengan penggambaran alis dan mata makara. Selain
itu adapula figur burung kakatua dan burung hantu. Namun kedua figur
tersebut hanya diletakkan di dalam mulut makara. Satu hal lagi yang juga
merupakan ciri khas makara pipi tangga candi-candi Jawa Tengah, yaitu
adanya padma bertangkai yang keluar dari belalai gajah maupun keluar
dari mulut ular dan singa jantan. Padma tersebut mengeluarkan benang
sari yang menjuntai panjang dan berujung bunga.
Makara seperti halnya dengan Kala yang berfungsi sebagai penjaga
bangunan dan penangkal bahaya, juga dihubungkan dengan air sebagai
pembersih dosa-dosa, kesuburan dan kemakmuran13. Hewan-hewan yang
terdapat pada makara memiliki makna. Pada masa sebelum budaya HinduBudha masuk ke Indonesia, gambar manusia tidak hanya berfungsi sebagai
keindahan tetapi juga memiliki kekuatan sakti sebagai penangkal bahaya14.
Selain bentuk manusia, yang digambarkan di dalam mulut makara juga
hewan, misalnya singa. Singa tidak pernah hidup di Indonesia. Hiasan
singa muncul bersamaan dengan datangnya kebudayaan India. Singa
dipercaya sebagai penjaga candi atau kuil yang dapat diartikan sebagai
penangkal bahaya15. Hewan-hewan pada penggambaran makara mungkin
juga berhubungan dengan dewa-dewa, seperti gajah dengan Ganesa, singa
dengan Durga, ular dengan Siwa, ikan dengan Wisnu, Merak dengan
Kartikeya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap semua makna
ini.

Foto: Bentuk mulut kuda Nil dan keadaan langit-langit mulutnya. Langitlangit mulut makara berupa garis-garis horizontal menyerupai sisik Cobra.
Di India, arca Laksmi digambarkan duduk di atas padmāsana memegang belalai gajah setengah
ikan.
14
Van der Hoop 1949: 92-93
15
op. cit, hal. 150-155
13
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Tidak terlihat karena aus.
Makara pada pipi tangga candi ini sangat berbeda bentuknya dengan
candi-candi yang lain. Tidak ada penggambaran mulut yang terbuka, lidah
belalai dan sebagainya. Seperti dua sisi mata uang, sisi luar berupa relief
suluran dan masih terlihat penggambaran mata yang digayakan suluran,
secara umum seperti gurita. Sisi dalam berupa arca singa.
Sudah hilang.
Sudah hilang.
Sudah hilang.

Sisik kulit ular terletak pada figur ular yang menggantikan belalai.
Sisi ular terdapat pada bagian bawah belalai.
Sisik kulit ular terletak pada figur ular yang menggantikan belalai.
Makara pada candi ini berupa suluran. Dari suluran tersebut keluar figur manusia bertangan dua yang diletakkan di depan perutnya. Di bawah figur manusia
terdapat 4 ular jenis cobra.
Makara pada candi ini tidak memiliki deretan gigi bawah. Pada rahang bawah
hanya terdapat gigi taring di dekat pangkal lidah. Deretan gigi atas berbentuk segi
empat.
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Makara pada candi ini ada beberapa bagian yang hilang dan aus. Figur di dalam
mulut makara juga hilang sebagian,
Ular bermahkota padma. Mulutnya mengeluarkan benang sari (sebagian telah
patah).
Ular tidak bermahkota. Mulutnya mengeluarkan benang sari berujung bunga.
Mulut singa mengeluarkan padma bertangkai dengan benang sari.

Mulut singa mengeluarkan padma bertangkai dengan benang sari berujung
bunga.
Mulut singa mengeluarkan padma bertangkai dengan benang sari berujung
bunga.
Mulut singa mengeluarkan padma bertangkai dengan benang sari berujung
bunga.

Sintren Pekalongan, Kisah
Romeo Juliet Jawa Yang
Bertransformasi
Oleh : Dr. Atik Triratnawati, M.A
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstract
Sintren art that was popular in Pekalongan 1960-80 era by lifting the
story of a love romance between Sulasih-Sulandono in a dilemma due sintren
group shrunk dramatically and there was no performance. The assault of
other arts such as dangdut, dangdut lesehan, single organ, campursari or
simthudduror that was cheaper cause sintren marginalized.
Sintren synonymous with female dancers, magical, offerings, trance,
acrobatic, fasting, floral baths and performed at night are increasingly
abandoned the audience because the cost of the performance are expensive
as well as the assumption of this art is out of date/ countrified. Before the
extinction, the Government of Pekalongan transform into new creation of
sintren that puts modern elements both in the dance movements, makeup,
costumes, accompaniment, the stage and eliminate the elements of syirik
such as mantra, offerings, incense, acrobatics and a short duration to be an
alternative option to retain sintren without violating religious laws.
The new creation of sintren is more performed for guests, or events
that are initiated by Government of Pekalongan. The removal of elements
of tradition which is considered to deviate from religion and blur the novel
of Sulasih-Sulandono. The new creation of sintren then just naming but
loses the story and its function. An element of entertainment for tourists are
becoming more prominent, in addition to prioritize the elements of dance is
more dynamic and interesting costumes also the beautiful dancers.
Pengantar
Berbagai jenis kesenian rakyat yang ada sekarang merupakan
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warisan budaya masa lampau yang tidak ternilai harganya. Perubahanperubahan yang terdapat dalam setiap unsur seni sangat disadari oleh
setiap generasi pewarisnya. Hal itu menunjukkan adanya sambutan atau
dukungan sekaligus bukti adanya kedinamisan suatu seni tradisional
menghadapi perubahan jaman. Perubahan yang terjadi juga dianggap
menunjukkan adanya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat
pendukungnya agar dapat mempertahankan eksistensi suatu seni tradisionl
karena pengaruh-pengaruh lingkungan budaya yang dihadapi1. Ichromi
(1981) menyebutkan bahwa tanpa pengaruh budaya lain sekalipun,
suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah sesuai
dengan berjalannya waktu. Oleh karenanya senipun mengalami pasang
surut sesuai dengan dinamika budaya masyarakatnya. Dengan adanya
perubahan dan pengembangan suatu seni maka kesenian itu sangat
berpeluang untuk tetap hidup di tengah masyarakat pendukungnya.
Pekalongan sebagai daerah pesisir Jawa dikenal sebagai asal
kesenian sintren. Meski sintren juga terdapat di daerah Kendal, Batang,
Pemalang, Cilacap, Brebes, bahkan wilayah Jawa Barat, akan tetapi
sintren Pekalonganlah yang paling dianggap asli. Sementara daerah
lain merupakan daerah pengaruh kekuasan atau meniru yang ada di
Pekalongan. Kabupaten dan Kota Pekalongan kemudian menjadikan
sintren sebagai ikon daerahnya guna menarik wisatawan baik dalam
maupun luar negeri demi peningkatan arus wisatawan. Batik dan sintren
kemudian berkembang menjadi pesona agar wisatawan berkunjung ke
Pekalongan.
Kesenian sintren yang pernah populer di era 1960-80 awalnya
merupakan kesenian rakyat di daerah pesisir Jawa (Pantura) yang bersifat
religi guna memanggil hujan, pengobatan, maupun uapacara adat. Sintren
yang dipercaya berasal dari kata putri dan akhiran an (putren) kemudian
berubah menjadi sintren karena penarinya putri semua2. Sumber lain
menyebut sintren berasal dari kata si dan tren. Si artinya dia, tren adalah
panggilan bagi seorang putri, sehingga sintren artinya dia seorang putri.
Dalam liflet yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan3 tertulis keterangan
tentang sintren sebagai berikut:
Sintren adalah kesenian tradisional masyarakat Pekalongan dan
sekitarnya. Sintren adalah sebuah tarian yang berbau mistis dan magis
yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dan Sulandono. Tersebut
dalam kisah itu bahwa Sulandono adalah putra Ki Baurekso dan Dewi
Rantamsari. Raden Sulandono memadu kasih dengan Sulasih seorang
Triratnawati, dkk, 2012
Setyadi,2000
3
Ibid.
1
2
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putri dari Desa Kalisalak. Namun, hubungan asmara tersebut tidak
mendapat restu dari Ki Baurekso. Akhirnya Raden Sulandono pergi
bertapa dan Sulasih memilih menjadi penari. Meskipun demikian,
pertemuan antara keduanya masih terus berlangsung melalui alam
gaib. Pertemuan tersebut diatur oleh Dewi Rantamsari yang pada saat
meninggal jasadnya raib secara gaib yaitu dengan cara setiap ada acara
yang mana Sulasih muncul sebagai penari maka Dewi Rantamsari
memasukkan roh bidadari ke tubuh Sulasih. Pada saat itu pula Raden
Sulandono yang sedang bertapa dipanggil roh ibunya untuk menemui
Sulasih dan terjadilah pertemuan antara Sulasih dan Raden Sulandono.
Sejak itulah setiap diadakan pertunjukan sintren, sang penari pasti
dimasuki roh bidadari oleh pawangnya, dengan catatan bahwa hal
tersebut dilakukan apabila sang penari betul-betul masih perawan
dan diperankan oleh gadis yang masih suci dibantu oleh pawang dan
diiringi gending 6 orang.
Sintren di masa kejayaannya mengakibatkan setiap daerah/
desa/kalurahan memiliki kelompok sintren sendiri. Akan tetapi dengan
adanya gempuran dari kesenian lain ditambah masyarakat setempat juga
berubah mata pencahariannya maka sintren seakan mati suri. Pada tahun
2012 saat penelitian ini dilakukan beberapa kampung di kota Pekalongan
serta desa di Kabupaten Pekalongan yang dahulu dikenal sebagai
pusat sintren tinggal menyisakan masing-masing 1 kelompok sintren.
Kelompok itupun sudah sangat jarang ditanggap karena masyarakat lebih
tertarik pada kesenian lain semisal dangdutan, organ tunggal, kasidah,
simthudduror, maupun campur sari. Dangdut dianggap sebagai kesenian
rakyat Indonesia yang menjangkau semua kalangan serta menjadi
identitas dan budaya populer saat ini4.
Tulisan ini menyoroti mengapa sintren lama (asli) bertransformasi
menjadi sintren baru (garapan) sehingga adakah cerita percintaan
pemuda pemudi Jawa yang diibaratkan Romeo dan Yuliet itu masih
tersisa di dalam sintren baru yang muncul sebagai tafsiran atas sintren
asli.
Sintren tradisional (asli)
Kalurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan pada tahun 2012 masih
ditemukan 1 kelompok sintren yaitu Larung Sari pimpinan Ibu Sumarni.
Larung Sari beranggotakan sekitar 20 orang yaitu Ibu Sumarni sebagai
4

Weintraub, 2012
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Foto 1. Tarling Klasik Cirebonan
Turun Sintren

p i m p i n a n
s e k a l i g u s
pawang,
1
penari sintren,
2-3
penyanyi
(panjak),
1
p e m b a nt u
pawang (cantrik),
1 pengendang, 1
orang badoran
(pelawak),
beberapa penabuh gamelan. Sintren Larung Sari merupakan sintren asli
dimana tahap pertunjukan, urutan penyajian, sesaji, pakaian dan tata
rias penari, lagu wajib, lagu selingan, iringan musik gamelan/gending
dipertahankan seasli mungkin dengan yang telah ada pada masa lalu.
Di kota Pekalongan, meski kesenian ini hampir punah karena
hanya tersisa 1 kelompok, dan terakhir tampil tahun 2010-an, akan tetapi
kelompok sintren ini ibarat mati tak mau hidup tak hendak. Meski sang
pawang sudah berusia tua, akan tetapi jika ada tanggapan meski harus ke
luar kota mereka masih sanggup melakukannya. Kelompok sintren lainnya
umumnya mati setelah sang pawang meninggal dunia. Pewarisan untuk
menjadi pawang bukan hal yang mudah sebab seorang pawang mesti
melakukan hal gaib untuk menjadi pawang serta dalam setiap pertunjukan
yang akan dilakukannya ia harus menjalani laku puasa.
Sintren selalu terkait dengan ritual dan hal gaib. Cerita pertemuan
kembali secara gaib antara Sulasih dan Sulandono yang cintanya terhalang
restu orang tua akibat perbedaan strata tersimbolkan lewat pertunjukan
sintren dimana penari sintren bertemu dengan penonton yang melempar
sapu tangan sehingga penari sintren pingsan. Kerasukan (trance) akan
muncul saat penari yang pingsan diasapi kemenyan kembali agar mampu
menari lagi. Sintren sering dipertunjukan pada acara melaksanakan
nadzar, sunatan, perkawinan, bersih desa, sedekah laut atau bumi (upacara
tahunan bagi masyarakat nelayan dan petani Pantura guna bersyukur dan
berharap tahun depan hasil laut atau pertanian semakin meningkat), 17-an
Agustus, serta suguhan atraksi kepada tamu.
Sintren umumnya dipertunjukan malam hari mulai pukul 21.0024.00. Urutan pertunjukan adalah sebagai berikut: tahap persiapan,
seorang pawang sebagai pengendali pertunjukan sintren melakukan olah
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batin lewat ritual. Ritual merupakan perilaku yang dilakukan secara ketat
sesuai ketentuan-ketentuan dan berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik
cara melakukannya maupun maknanya. Hal itu jika dilakukan secara benar
sesuai dengan ketentuan diyakini akan mendatangkan berkah, karena
percaya akan hadir sesuatu yang sakral sesuai dengan yang diinginkan.
Tujuan ritual ini adalah memohon ampun, syukuran dan lainnya. Ritual
itu berupa doa dan puasa dengan maksud pertunjukan berjalan lancar.
Laku ritual (persiapan batin) akan semakin berat dan serius dan dilakukan
oleh semua anggota sintren apabila pertunjukannya itu digunakan untuk
upacara adat seperti Sedekah Laut. Pada tahap prapertunjukan ini penari
sintren melakukan puasa selama 3 hari sebelum pentas. Sebelum puasa
ia harus mandi besar dan keramas. Ritual ini harus dilakukan dan tidak
ada yang berani melanggarnya, sebab jika dilanggar dikawatirkan akan
terjadi sesuatu yang di luar kemampuan sang dalang. Puasa yang dijalani
penari sintren adalah mencegah makan dan minum disertai tidak tinggal
di rumah pagi hari sampai sore hari. Laku ini merupakan penempaan diri
secara lahir dan batin guna menahan godaan-godaan yang datang sekaligus
menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak baik terhadap sesamanya.
Setelah puasa dan tinggal di luar rumah calon penari sintren melakukan
mandi besar. Dahulu dilakukan di rumah pawang dengan pawang sebagai
juru mandi. Ritual mandi didahului dengan sesaji (kemenyan, bunga),
penari sintren dimandikan pada pukul 18.00 dengan bunga telon (3 warna).
Pawang menyiram dari ujung rambut kepala sebanyak 3 kali, setelah itu
dilanjutkan sendiri. Persiapan lain adalah dengan mengecek peralatan dan
pengaturan alat musik, sesaji, busana, menyiapkan jaran gribig, kurungan
dan perlengkapan lainnya juga dilakukan.
Tahap berikutnya pertunjukan. Terdapat 4 tahapan dalam
pertunjukan ini yaitu: tahap mulai (awal), tahap menjadi sintren, tahap
balangan dan tahap temongan (saweran). Tahap awal gamelan dibunyikan
diikuti nyanyian para panjak (penyanyi). Nyanyian Sulasih-Sulandono
berisi salam pembuka dan permohonan. Bersamaan dengan itu pawang
akan membawa penari sintren yang berpakaian biasa masuk ke tengah
arena pertunjukan. Setelah itu dilakukan pembakaran dupa dan kemenyan.
Penari sintren duduk di depan pembakaran dupa dan kemenyan. Pawang
terus menerus membaca doa dan mantra serta melakukan gerakan ritual
tertentu sampai akhirnya penari sintren tidak sadarkan diri. Pawang
memegang kedua tangan penari kemudian diletakkan di atas asap
kemenyan sambil terus mengucapkan mantra. Penari kemudian diikat
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tali tangan dan kakinya dan dimasukkan ke dalam kurungan (sangkar
ayam) yang ditutup kain, sambil dibawakan peralatan busana tari golek,
kain batik parang, celana cinde, topi, roncean bunga melati, kain sampur,
setagen, alat kosmetik, kacamata hitam, kaos kaki hitam, putih, dan
sumping. Melalui nyanyian wajib dan lagu selingan yang diulang-ulang
proses menjadi penari sintren berlangsung. Setelah kurungan bergerakgerak sebagai tanda bahwa penari telah selesai berganti pakaian maka
kurungan dibuka dengan posisi penari tetap terikat tetapi telah berganti
dengan baju penari dan bersolek.
Tahap selanjutnya penari sintren telah lepas dari ikatan dengan
dandanan cantik bagai bidadari. Pada saat itu penari sintren menari dengan
lepas sesuai keinginan roh mistis yang merasukinya. Joged penari sintren
tidak dapat diprediksi tetapi alunan musik sangat mempengaruhi terhadap
gerak tarinya. Jika roh yang masuk ke sang penari adalah roh yang halus
(cantik) maka tariannya akan enak dilihat, dan aura wajah penari akan
sangat cantik sehingga penonton terpikat. Sebaliknya jika roh yang masuk
tidak dikenal maka penari sintren akan menari tanpa memperhatikan
iringan musik. Selain menari, penari sintren akan melakukan gerakan
akrobatik seperti berdiri di atas kurungan, menari di atas kendi atau
menari di atas keris. Selama pertunjukan sintren pembakaran kemenyan
tidak boleh terhenti5.
Sambil terus menari, secara tidak terduga akan ada seseorang atau
beberapa orang penonton yang melempar penari dengan sapu tangan
yang berisi uang. Tahap ini adalah balangan (melempar). Apabila sapu
tangan itu mengenai penari maka ia akan pingsan (kerasukan). Pawang
akan menggunakan mantra-mantra lewat tangan penari yang diasapi
kemenyan dan diteruskan mengusap wajah penari dengan tujuan agar
roh bidadari datang lagi sehingga penari akan bangun dan melanjutkan
tariannya lagi. Seorang panjak biasanya akan mengatur jalannya tarian
sintren. Apabila penonton ingin menari bersama penari sintren dan
jumlahnya banyak maka panjak lah yang mengaturnya. Panjak akan
mengembalikan sapu tangan penonton yang meleparnya dan kemudian
ditarik ke tengah. Jika penonton hanya ingin melempar uang maka uang
akan dimasukkan ke dalam nampan. Lagu-lagu populer dapat dinyanyikan
sambil seorang panjak membawa nampan berkeliling untuk meminta
saweran (temongan). Terakhir tahap penyadaran, saat pertunjukan akan
berakhir cantrik membawa anglo berisi kemenyan sambil membaca
mantra dan mengusap-usap wajah penari sintren sampai sadar kembali.
5
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Selama belum sadar lagu harus terus dinyanyikan, penyadaran sintren bisa
terjadi di dalam kurungan atau di luar kurungan. Saat mengalami proses
penyadaran sintren tetap dalam balutan busana penari sintren yang eksotik
dan warna-warni meriah.
Kelompok sintren tradisional yang masih eksis di Desa Pedawang,
Kabupaten Pekalongan yaitu “Sriwijaya” pimpinan Bapak Sukadis sedikit
berbeda dengan sintren kota di Pekalongan. Perbedaan itu dipengaruhi
oleh letak geografis, budaya maupun pribadi sang pawang. Sintren di
kota mewajibkan penarinya masih suci, perawan dan cantik, sementara
sintren desa tidak harus, asalkan ketika gadis pernah menjadi sintren maka
setelah kawinpun boleh melanjutkan menjadi penari sintren. Yang penting
ia masih mampu menari. Calon penari sintren desa justru dicari yang
wajahnya jelek, tetapi setelah menjadi penari sintren akan berwajah cantik.
Pawang sintren di kota bisa dijabat perempuan sementara di desa haruslah
seorang laki-laki. Secara turun temurun pawang sintren di kota dijabat
perempuan. Alasannya adalah karena penarinya perempuan maka pawang
perempuan akan mudah mendatangkan bidadari yaitu Dewi Lanjar,
untuk membantu kekuatan mengembalikan penari sintren ke keadaan
semula, setelah pingsan. Kenyamanan sebagai sesama perempuan sangat
dipentingkan pada kelompok sintren di kota. Secara geografis sintren kota
berasal dari masyarakat nelayan, perempuan nelayan biasanya di tinggal
melaut oleh para suami, sehingga mitos Dewi Lanjar yang juga seorang
perempuan lebih banyak dikenal dan dipercayai akan mampu membantu
saat pertunjukan sintren. Sintren desa berlatarbelakang agraris, laki-laki
adalah pimpinan termasuk dalam kelompok seni. Sintren desa iringannya
lebih variatif jenisnya, ada tambahan musik dari gitar listrik, organ, viola,
kencreng.
Baik sintren asli di kota maupun desa sama-sama menonjolkan
peran penari sintrennya. Apabila figur dan tubuh penari sintrennya bagus
maka kelompok sintren itu akan lebih laris. Penari sintren harus suci,
perawan salah satunya karena ada fungsi di masyarakat terkait dengan mitos
yang berkembang di daerah tersebut. Mereka percaya bahwa mereka yang
pernah menjadi penari sintren akan enteng jodoh, sebab mereka biasanya
akan diperebutkan pemuda untuk dilamar. Perkawinan di antara penari
sintren adalah perkawinan usia muda. Calon penari sintren itu sendiri
dipilih langsung oleh pawangnya lewat cara gaib, sehingga apabila ada
anak gadis yang terpilih, biasanya orang tua selalu mengijinkan anaknya
menjadi penari sintren karena pengharapan agar anaknya cepat menikah.
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Sintren Garapan
Cap yang melekat pada sintren asli sebagai kesenian yang
mengandung unsur syirik yang dilekatkan oleh pejabat setempat
mengakibatkan masyarakatpun mempercayainya. Pejabat pemerintah di
Pekalongan baik walikota maupun bupati yang agamis dan religius tidak
ingin kesenian yang ada di daerahnya mengandung unsur yang dilarang
oleh agama Islam. Unsur magis, lewat upacara dengan mantra untuk
mengundang roh, membakar kemenyan, sesaji bunga, puasa khusus dan
mandi besar/keramas dengan bunga, kondisi kesurupan, dianggap sebagai
kegiatan yang menyimpang dari Islam, sebaliknya Pekalongan ingin
dikenal sebagai daerah pesisir yang agamis/Islami. Untuk itu dibuatlah
budaya tandingan berupa sintren garapan karya lulusan STSI Surakarta
atas prakarsa Dinas Pariwisata, Perhubungan Kota Pekalongan maupun
Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Sintren garapan kota Pekalongan mulai dikreasikan tahun 2000an dan telah dipentaskan dalam rangka menyambut Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat kunjungan kerja di Pekalongan tahun 2008.
Sintren garapan Kabupaten Pekalongan muncul tahun 2012 dan telah
pentas 2 kali. Anggota sintren garapan berjumlah 30 orang. Penari sintren
adalah mahasiswa seni yang mendapat pelatihan khusus. Sintren garapan
ditarikan oleh grup tari, artinya ditarikan oleh sejumlah penari cantik (7
orang) dengan tinggi tubuh yang tinggi semapai. Pentas sintren garapan
di Kota Pekalongan berdurasi 8 menitan, sementara sintren garapan dari
Kabupaten Pekalongan dibuat semirip mungkin dengan yang asli hanya
durasinya dikurangi menjadi 2 jam, serta dihilangkan unsur magis,
kemenyan, dan sesajiannya. Adegan yang membutuhkan unsur magis,
mantra, kemenyan dan sesaji kemudian hanya divisualkan saja. Adeganadegan dalam cerita Sulasih-Sulandono muncul dalam bentuk bergantinya
pakaian penari. Penari juga tidak melakukan puasa atau mandi besar dan
keramas. Sintren garapan lebih mengedepankan unsur modern baik dalam
tata rias, busana, iringan dan ceritanya. Tahapan dalam pertunjukan sintren
garapan mirip dengan sintren asli hanya semua adegan yang menggunakan
unsur magik, sesaji, akrobatik, kesurupan dihilangkan.
Kejawen dan Santri
Munculnya sintren garapan tidak dapat dilepaskan dari peran
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Foto 2. D'Bamboo Essential membawakan lagu Turun Sintren

birokrat di Pekalongan yang memiliki visi misi membentuk masyarakat
yang Islami. Oleh karenanya segala sesuatu termasuk seni yang dianggap
menyimpang dari agama Islam dan hal itu akan memberi konotasi
buruk pada daerahnya akan diusahakan untuk dihilangkan. Upaya itu
dilakukan lewat cara mentransformasi sintren lama ke sintren baru. Dalam
transformasi itu fungsi dan tujuan pertunjukan sintren diubah akan tetapi
ciri dan karakter sintren itu tidak dihilangkan.
Di banyak wilayah di Indonesia, merupakan hal yang biasa apabila
kesenian rakyat yang dianggap kuno, kurang dinamis, monoton, tampilan
apa adanya, kemudian diubah menjadi kesenian yang tampil lebih rancak,
modern dan menarik. Reog Ponorogo di Jawa Timur dibedakan menjadi
dua, yaitu reog obyogan yang dianggap mewakili kaum abangan dengan
perilaku pemain dan penonton yang seronok dan suka menegak minuman
keras saat pentas, penari yang erotis serta penonton yang didominasi lakilaki yang brutal. Pemain reog umumnya tidak berpendidikan. Sebaliknya
Pemda Ponorogo kemudian memunculkan reog festival yang tampil saat
festival, pemainnya berpendidikan dengan kesadaran akan kelestarian,
tanpa berharap pada uang. Sementara pada reog obyogan pemainnya
bekerja demi uang6.
Konflik antara abangan (Kejawen) dan santri atau kelompok tradisi/
adat dan pemerintah selalu muncul dalam revitalisasi kesenian yang terjadi
di mana-mana. Masing-masing ingin mempertahankan idealismenya
masing-masing. Namun, sesungguhnya bukan sekedar idealisme
melainkan menyangkut nafkah atau sumber ekonomi. Pawang dan pemain
sintren asli berharap pemerintah tetap memperhatikan mereka, bahkan
ada di antara seniman sintren yang masa tuanya merana dan berharap
pemerintah memberikan pensiun bagi mereka. Konflik kelompok abangan
Fauzannafi, 2005
Latifah, 2011
8
Thomas, 1993
6
7
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dan santri di Pekalongan dimenangkan oleh kelompok santri yang diwakili
oleh birokrat setempat. Hutington lebih jauh menyebut bahwa struktur
kekuasaan dapat berpengaruh dalam seni, budaya juga selalu mengikuti
kekuasaan7. Akibatnya dalam kasus sintren di Pekalongan, sintren asli
takluk pada kekuasaan pemerintah daerah yang memarjinalkan mereka
dan menggantinya dengan unsur dan fungsi yang lebih sesuai dengan
keinginan penguasa.
		
Dalam sintren garapan unsur tari tetap dipertahankan.
Tari merupakan abstraksi atau gaya dari suatu budaya fisik8 sehingga
keberadaan tari akan terus dipertahankan sepanjang budaya masyarakatnya
tetap ingin melestarikannya. Sintren garapan menghilangkan unsur religi.
Unsur religi dalam sintren yang muncul dalam bentuk magik, sesajian,
membakar kemenyan, akrobatik yang mendapat bantuan mahluk halus,
serta persiapan puasa (bukan puasa seperti dalam agama Islam) dan mandi
besar/keramas dengan bunga 3 warna serta mantra-mantra yang diucapkan
pawang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Penonjolan unsur magik
tidak sesuai dengan citra Islami yang ingin ditonjolkan Pemda Kota dan
Kabupaten Pekalongan. Kepentingan politik lokal bahwa Pekalongan
identik dengan kehidupan santri yang agamis ingin dikembalikan lewat
menghilangkan unsur magik dalam sintren garapan. Sintren garapan
sekaligus akan dijadikan brand image baru bagi Pekalongan yang agamis.
Oleh karenanya dalam sintren garapan unsur baru lewat penonjolan tata
rias, kostum, properti lain serta menghilangkan unsur trance dianggap
sebagai lebih Islami. Pakaian penari sintren garapan meski lebih modis dan
mencolok tetapi masih sopan.
Tataran moral suatu masyarakat sangat menentukan sikap serta
tindakan orang yang hidup dalam lingkungannya9. Dalam rangka revitalisasi
kesenian daerah, Pemda Pekalongan selain bermaksud menyelamatkan
kesenian sintren yang sangat melegenda, tetapi sekaligus ingin memerangi
kelompok yang dekat dengan kriteria sebagai kaum abangan yang dekat
dengan perbuatan syirik. Selain generasi muda sudah tidak tertarik lagi
dengan sintren tetapi justru menggemari dangdut, dangdut lesehan,
organ tunggal atau seni Islam seperti kasidah maupun simthudduror
(dibacakan bersama sholawat dan kasidah tentang pujian kepada Nabi
Muhammad SAW), juga faktor ketakutan perbuatan syirik diturunkan dan
disosialisasikan kepada generasi muda sangat terasa. Hal ini masuk akal
mengingat dalam Islam ada kewajiban sesama untuk mencegah perbuatan
yang dianggap menyekutukan Allah.
9

Holt, 2000
Ahimsa-Putra, 2011
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Tradisi dan Kemodernan
Seni tradisi perlu dilestarikan, jika upaya pelestarian itu muncul
dari pemerintah maka dukungan dari masyarakat luas perlu dilakukan.
Seni tradisi itu memiliki beberapa fungsi baik fungsi sosio-kultural, yaitu
menarik wisata dan meningkatkan ekonomi ; jati diri/identitas daerah;
dasar dan sumber inspirasi penciptaan10. Sintren asli maupun garapan
memiliki semua fungsi seni tradisi tersebut, hanya masing-masing fungsi
ada yang bersifat kuat atau lemah. Sintren asli juga menjadi dasar dan
sumber inspirasi penciptaan sintren garapan.
Era globalisasi pun berpengaruh dalam perubahan dalam suatu
seni. Tradisi-tradisi seni asli kemudian digantikan oleh seni yang lebih
maju, modern maupun menarik. Kelemahan sintren sebagai seni yang
monoton, pemainnya tua-tua, kostumnya itu-itu saja, ditambah cap sebagai
seni orang desa semakin mendorong proses perubahan meski perubahan
itu digagas oleh pemerintah daerah. Kemodernan seni kemudian menjadi
ukuran keberhasilan pemerintah dalam membangun keseniannya. Nilainilai pelestarian kemudian lebih banyak ditunjang oleh unsur-unsur
modern yang dianggap lebih dinamis dan mampu mengikuti jaman.
Transformasi sebagai Bentuk Perubahan
Pilihan mentransformasi kesenian sintren dari sintren asli ke
sintren garapan adalah pilihan tepat. Sebab, dalam transformasi terkandung
makna budaya (baik material dan nonmaterial) akan berubah isi, makna,
dan fungsi akan tetapi bentuk luarnya sama. Sintren asli meski dianggap
tidak sesuai dengan norma agama Islam karena ada unsur syiriknya akan
tetapi jika dilarang oleh pemerintah akan menimbulkan gelombang protes
dan kritikan dari masyarakat. Oleh karena itu pilihan mentranformasi
sintren menjadi pilihan yang cocok karena meski seniman sintren asli
bakal tersaingi oleh sintren garapan akan tetapi mereka cenderung
dapat menerima keadaan itu sebagai perubahan jaman. Mereka tetap
meninginkan agar sintren asli juga diperhatikan oleh pemerintah. Akan
tetapi ada sikap dari mereka bahwa yang paling penting kesenian sintren
jangan hilang karena telah menjadi identitas daerah Pekalongan sejak
dahulu kala.
Transformasi budaya adalah jalan tengah untuk menjaga dan
mengharmonikan antara yang lama dengan yang baru. Di tengah
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perubahan global yang akan mengubah semua unsur budaya yang ada di
dunia, maka transformasi menjadi pilihan aman karena tidak meniadakan
yang lama melainkan hanya mengubahnya agar sesuai dengan kehendak
politikus lokal maupun demi pemurnian nilai-nilai agama. Lebih jauh lagi
juga demi menjaga image Pekalongan sebagai wilayah budaya pesisir yang
Islami.
Sintren sebagai representasi seni yang mengandung banyak muatan
nilai seperti religius, sosial, keamanan, seni sastra, suara, lawak, tata rias,
busana, tata panggung, dan hiburan dianggap sebagai nilai yang indah,
ekspresif, sekaligus religi dan magis. Sintren kemudian memiliki lebih dari
satu fungsi simbolik11. Pasca sintren mengalami transformasi memang
nilai religi dan magis menjadi hilang, yang tinggal hanya nilai estetik,
modern dan enak ditonton. Fungsi utamanya kemudian lebih ditekankan
kepada hiburan terhadap tamu (agung) yang berkunjung ke Pekalongan.,
Kesimpulan
Sintren yang populer dengan terhalangnya kisah cinta Sulasih
Sulandono atau “Romeo-Juliet” Jawa dalam pertunjukannya sangat
menonjolkan unsur religi lewat magik, sesajian, mantra, akrobatik, puasa
dan mandi besar dengan keramas bunga 3 warna, kesemua unsur itu
adalah sisa dari kepercayaan animisme. Kesenian sintren dimata birokrat
kemudian dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang
perbuatan syirik seperti yang dilekatkan pada sintren.
Selain sintren semakin langka dipentaskan karena langka tanggapan
serta alasan sintren dianggap kuno, ndesa, monoton tariannya serta mahal
tanggapannya kelompok sintren aslipun mulai langka. Kelompok tersebut
mati bersamaan dengan meninggalnya sang pawang serta langkanya
regenerasi pemain. Perubahan masyarakat itu sendiri juga berpengaruh
atas memudarnya sintren asli, selain faktor luar seperti adanya kesenian
lain yang lebih digemari masyarakat bahkan lebih murah. Revitalisasi
sintren kemudian dilakukan Pemda Pekalongan lewat penggarapan
sintren garapan oleh kalangan akademisi STSI Surakarta. Sintren garapan
menghilangkan semua unsur magik dan menggantinya dengan pertunjukan
yang menonjolkan seni tari, kostum, panggung, serta unsur seni yang lebih
bersifat modern. Cerita “Romeo-Juliet” Jawa pun menjadi kabur diganti
dengan pertunjukan kolosal yang dikreasikan agar pantas untuk menjamu
tamu yang datang ke Kota/Kabupaten Pekalongan. Brand image baru
Langer,2006
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berusaha ditonjolkan Pemda lewat menghilangkan unsur Kejawen diganti
unsur yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
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Alternatif Badan Keramik Dari
Campuran Limbah Gergaji Kayu Sengon
Oleh : M. Fajar Prasudi
PPPPTK Seni dan Budaya

Abstract
Sengon Wood (Albizia chinensis) is widely cultivated as crops that
produce lumber for various purposes. The abundance of Sengon wood sawdust
as solid wastes requires proper treatment in order to gain more optimal
utilization. This effort is in line with the concept of waste management of
3 R, ie Reduce, Reuse, and Recycle. The purpose of this experiment is to
test plasticity, porosity, shrinkage, and flexural strength as an important
parameter in the development of ceramic body.
The method used is an experiment formulating a mixture of ceramic
materials to be wrenched to reach the diameter of 3,2 mm to determine the
plasticity. While to measure shrinkage, porosity and flexural strength, tile
made of mixed ceramic body formula is used under certain conditions in
accordance to specific measurement standards.
The result shows the use of Sengon sawdust in the ceramic body is
above 10% which can reduce the plasticity of clay, increased depreciation,
reducing porosity and flexural strength. Burning Sengon sawdust at 894 0C
in the amount of 5% to 15% can reduce shrinkage, but in this stage, ceramic
body has not yet reached maturity (vitrification). While burning Sengon
sawdust at 1186 0C can reduce plasticity, increased depreciation and porosity;
on the other hand, reduce the flexural strength.
Keywords: ceramics, waste, Sengon.
Latar Belakang
Berkembangnya industri perkayuan di Indonesia memberikan
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nilai positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain
juga menghasilkan limbah, baik berbentuk cair, padat, maupun gas. Ketiga
bentuk limbah tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar tidak
mencemari lingkungan, tetapi justru dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
Konsep penanganan limbah yang sudah disosialisasikan secara luas adalah
3 R, yaitu Reduce–mengurangi; Reuse - menggunakan kembali; dan
Recycle - mendaur ulang.
Salah satu bentuk limbah yang dihasilkan oleh industri perkayuan,
khususnya penggergajian kayu (sawmill) adalah limbah padat yang berupa
serbuk gergaji kayu.
Eksploitasi sumberdaya alam berupa tanah liat sebagai bahan
pembuatan keramik juga memberi kontribusi dalam perusakan
lingkungan. Beberapa daerah penghasil industri genteng, bata, dan
gerabah terdekat seperti Bayat, Godean dan Kebumen sudah merasakan
sulitnya memperoleh bahan baku dalam pembuatan keramik gerabah dan
menyisakan blumbangan (Jw) pada bekas galiannya.
Penelitian ini memberi alternatif untuk memanfaatkan serbuk
gergaji kayu sengon sebagai campuran dalam body keramik. Alternatif
ini memadukan tindakan penghematan bahan tanah liat sebagai body
keramik (reduce) dan mendaur ulang (recycle) limbah serbuk gergajian
kayu sengon.
Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu
Kayu sengon (Albasia) memiliki kandungan lignin yang rendah
sekitar 25,7 % dan memiliki kandungan selulosa tinggi (Alfa-selulosa
46,0% dan Holo-selulosa 74,9 %) (Atmosuseno, dalam Sanusi, dkk).
Pemanfaatan limbah ini perlu dioptimalkan agar lingkungan tetap
terjaga dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Produk ataupun
pemanfaatan serbuk gergaji kayu yang sudah dibuat antara lain berupa
bata isolasi ringan, membran ataupun filter air, bataco, papan semen,
media penanaman jamur, dan bahan bakar pada tungku sekam.
Bahan Badan (Body) Keramik
Struktur tanah liat dirumuskan sebagai perbandingan besar
dan bentuk butiran partikel dalam tanah liat. Struktur tanah liat ini
akan mempengaruhi plastisitas, kekuatan kering, penyusutan, porositas
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dan karakter benda setelah proses pembakaran. Struktur tanah liat
diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu
• Struktur halus (plastis); dan
• Struktur kasar (tidak plastis)
Campuran body mengandung tiga bagian dasar, yaitu: tanah
liat, flux dan pengisi. Masing-masing komponen tersebut berperan
dalam membantu menentukan karakteristik dari body keramik seperti
pengeringan, pembakaran penyusutan, tekstur permukaan, penyerapan,
permukaan glasir, dan warna tanah liat1.
Ada tiga jenis sifat tanah liat yang harus diperhatikan dalam
pengembangan badan keramik, yaitu:
1. Bahan plastis, yaitu ball clay dan bentonit
2. Bahan pengeras/pengisi, yaitu flint, grog/chamotte, pasir dan talk
3. Bahan pelebur/flux, yaitu feldspar, kapur, magnesia, dolomite, dan
oksida besi2.
Berdasarkan klasifikasi jenis bahan dan suhu bakarnya maka
penelitian ini menggunakan stoneware yang mempunyai suhu
12600C-12800C, dengan pertimbangan pada ketersediaan bahan, jumlah
pemakaian oleh masyarakat, kegunaan bahan, dan fasilitas lab.
Model Pencampuran Badan Tanah Liat
Ada beberapa cara untuk membuat campuran dalam
mengembangkan badan tanah liat untuk keramik, namun dalam penelitian
ini akan menggunakan model pencampuran sistem garis (Line Blend).
Campuran sistem garis merupakan campuran tanah liat yang
dilakukan dengan cara mencampur dua tanah liat sejenis dengan
menambah atau mengurangi persentase masing-masing jenis tanah
liat sehingga diperoleh beberapa formula yang memenuhi syarat untuk
pembuatan benda keramik.
Tabel 1 Contoh cara pencampuran Sistem Garis (Line Blend)

(sumber: Glenn C Nelson)
Zamek, 2005
Budiyanto, 2008:128

1
2
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Penelitian ini menggunakan model pencampuran line blend karena
hanya menggunakan dua bahan dengan memodifikasi satu jenis bahan
berupa serbuk gergaji kayu Sengon. Tanah liat Sukabumi merupakan jenis
tanah stoneware yang cukup banyak digunakan oleh pembuat keramik baik
perseorangan maupun industri keramik. Serbuk gergaji kayu sengon dipilih
karena jenis kayu ini banyak dibudidayakan, diolah dan dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan, terutama di pulau Jawa.
Pengukuran Sifat Tanah Liat
Pengujian plastisitas dilakukan untuk mengetahui sifat plastis tanah
liat dengan cara membuat pilinan sampai diameter 1/8 inch (3.2 mm), bila
mengalami keretakan maka tanah tersebut diklasifikasikan tidak plastis3.
Pengujian susut kering dilakukan dengan cara menghitung susut
garis ukur yang telah digoreskan pada benda uji atau susut volume benda
uji yang dibuat secara khusus yang berbentuk lempengan segi empat4.
Pengujian susut bakar dilakukan untuk mengukur besarnya
penyusutan body tanah liat yang terjadi setelah dibakar. Tanah liat akan
mengalami dua kali penyusutan, yaitu penyusutan kering dan penyusutan
pembakaran (susut bakar). Jumlah persentase penyusutan (susut kering
dan susut bakar) yang dipersyaratkan sebaiknya antara 5%–15%5.
Pengujian porousitas merupakan pengujian daya serap body
keramik terhadap air, porositas akan mempengaruhi sifat mekanis
keramik, struktus berpori akan menurunkan kekuatan dan kekerasan jika
dibandingkan dengan struktur yang padat6.
Pengujian kuat lentur dilakukan untuk mengukur daya tekan
optimal dari masing-masing formula body tanah liat. Kuat lentur suatu
material didefinisikan sebagai kemampuan material dalam menahan
beban atau gaya mekanis sebagai kemampuan material dalam menahan
beban atau gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan7.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu prosedur
penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat
Garup Lambang Goro, 2008: 17
Budiyanto, loc. cit. 2008:167
5
Budiyanto, loc. cit. 2008: 120
6
Fania Zatalini, 2013
7
Huda. 2012:150
3
4
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dua variabel atau lebih dengan mengendalikan pengaruh variabel yang
lain8.
Dalam penelitian ini ada dua variabel yang sama-sama mendapatkan
perlakuan perubahan, yaitu tanah liat Stoneware Sukabumi dan serbuk
gergaji kayu Sengon. Perlakuan perubahannya adalah penambahan serbuk
gergaji kayu sengon dan pengurangan prosentase tanah liat dengan range
5, yaitu penambahan serbuk gergaji kayu Sengon sebesar 5%; 10%; 15%;
dan 20% serta pengurangan tanah liat Stoneware Sukabumi sebesar 5%;
10%; 15%; dan 20%.
Tahapan Penelitian
Studi Penjajagan
Penelitian awal dalam pembuatan bata isolasi ringan menyimpulkan
bahwa hasil yang optimal diperoleh dengan penambahan 9% serbuk
gergaji kayu putih ke body tanah liat9.
Dalam pembuatan bata merah yang dicampur serbuk gergaji kayu jati
didapatkan hasil bahwa semakin banyak campuran serbuk gergaji kayu
akan menurunkan kuat lentur bata merah tersebut. Penambahan serbuk
gergaji kayu yang diperkenankan adalah sebesar 5% untuk mencapai
Standar Industri Indonesia kelas 250 yaitu SII-0021-7810.
Penelitian dalam pembuatan filter air menandaskan bahwa penggunaan
4,5% serbuk gergaji kayu akan menghasilkan porositas 108,8%11.
Dalam pembuatan bataco hasil penelitian menunjukkan semakin
banyak serbuk kayu yang dipakai maka berat bataco semakin ringan,
tekstur bataco semakin halus, dan kuat desaknya semakin kecil12.
Berdasarkan hasil penelitian jumlah pemakaian serbuk gergaji
kayu pada produk di atas maka direncanakan pembuatan body tanah
liat dengan komposisi campuran antara tanah liat Sukabumi dengan
serbuk gergaji kayu sengon sebagai berikut:
Hadari Nawawi, 2005: 82
Chemani, 2012
10
Feni, 2011:32
11
F.T. Owoeye, B.Eng., Dkk, 2012: 36
12
Isnarno
8
9
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Tabel 2. Formula body keramik yang akan dibuat

Campuran serbuk gergaji kayu Sengon dan tanah liat disaring
dengan mesh 60, dan serbuk gergaji kayu Sengon disaring dengan mesh
25 menggunakan perbandingan ukuran sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah campuran body tanah liat, serbuk gergaji, dan air

Pengukuran Sifat body Tanah Liat keramik
Beberapa pengukuran yang akan dilakukan untuk menentukan
karakteristik dan sifat formula tersebut meliputi:
1. Pengukuran plastisitas, dilakukan untuk mengukur kinerja body
keramik dalam pembentukan, dilakukan dengan membuat pilinan
sampai diameter 1/8 inch (3.2 mm), bila mengalami keretakan
maka tanah tersebut diklasifikasikan tidak plastis13Pengukuran
susut kering, untuk mengukur persentase penyusutan kering setiap
formula body keramik dengan menggunakan rumus:

Pengukuran susut bakar, untuk mengukur persentase penyusutan body
keramik yang terjadi setelah pembakaran untuk setiap formula dengan
Garup Lambang Goro, loc. cit. 2008: 17

13
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menggunakan rumus:

Pengukuran porositas, untuk mengukur persentase daya serap body
keramik terhadap air, proses ini dilakukan setelah dilakukan pembakaran
dengan menggunakan rumus:

Pengukuran kuat lentur, untuk mengukur kuat lentur body keramik yang
sudah dibakar dengan menggunakan alat compressing testing machine.
Hasil Penelitian
Pengukuran Plastisitas
Pengukuran plastisitas dilakukan dengan membuat pilinan hingga
mencapai diameter 1/8 inchi (3,2 mm), hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil uji plastisitas sederhana menggunakan pilinan
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Pengukuran Susut kering dan susut bakar
Pengukuran penyusutan body keramik dilakukan dengan membuat
tile sebanyak 5 buah untuk masing-masing formula body keramik. Pada
kondisi basah ditandai dengan cara menekan/memberikan jejak pada tile
basah dengan alat pengukur skitmart pada ukuran 5 cm, setelah kering
diukur kembali jejak tanda yang ada dan didiambil reratanya untuk
masing-masing formula.
Pengukuran susut kering dilakukan setelah tile uji dikeringkan
dan diukur penyusutannya. Sedangkan pengukuran susut bakar dilakukan
setelah tile uji dibakar pada suhu 8940C (Cone 010) dan pada suhu 11860C
(Cone 4). Hasilnya adalah sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil pengukuran susut kering dan susut bakar

Pengukuran Porositas
Pengukuran porositas dilakukan dengan menimbang berat kering
masing-masing tile dari setiap formula, kemudian merendam tile tersebut
kedalam air selama 24 jam, setelah dikeringkan dengan lap kemudian
ditimbang kembali berat masing-masing tile. Setiap formula diambil 5
sampel tile, kemudian diukur berat reratanya untuk setiap formula body
keramik. Hasil dari pengukuran porositas tile setelah dibakar 8940C (Cone
010) dan 11860C (Cone 4) adalah sebagai berikut.
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Tabel 6. Hasil pengukuran porositas pada suhu 894 0C (Cone 010) dan 1186 0C (Cone 4)

Pengukuran Kuat lentur
Pengukuran kuat lentur dilakukan secara manual dengan
meletakkan sampel pada permukaan yang datar, di atas sampel tepat di
bagian tengahnya diletakkan beban tekan secara perlahan-lahan dengan
penambahan beban tekanan sambil dilakukan pengamatan sampai sampel
tersebut pecah dan dicatat nilai beban maksimum yang dipikul sampel.
Ukuran tile yang diuji kuat lenturnya adalah 6,7cm x 2,8cm x 0,7cm.
Bidang yang dikenai beban adalah 4cm x 2,8cm x 0,7cm.
Hasil pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik, Unit Pengujian
Mekanika Bahan UGM Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan
alat Torsee Tokyo testing Machine. Hasil pengujian dari masing-masing
formula adalah sebagai berikut.

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

41

Pembahasan
Plastisitas
Formula I, II, dan III dapat memenuhi kriteria plastisitas (3,2
mm), artinya dalam kondisi air yang tidak terlalu banyak formula II dan
III masih dapat memenuhi persyaratan plastisitas tanah liat sebagai bahan
body keramik, sedangkan Formula IV dan V tidak dapat mencapai kriteria
tersebut karena tidak dapat dibuat pilinan.
Penyusutan
Dari 5 formula body keramik yang dibuat masing-masing
mempunyai tingkat penyusutan yang berbeda.
Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon dapat mengurangi susut
kering body keramik, penambahan serbuk gergaji kayu Sengon dibawah
20% dapat mengurangi susut kering. Seperti halnya penggunaan campuran
Grog pada body keramik yang berfungsi sebagai pengisi (filler), maka peran
tersebut berlaku juga untuk serbuk gergaji kayu Sengon. Ada empat (4)
Formula yang mempunyai pola yang sama yaitu Formula I, II, III, dan IV.
Pola tersebut adalah penurunan nilai penyusutan pada suhu bakar 8940C
(Cone 010) dan peningkatan nilai pada suhu 1186 0C. Secara teoritis body
keramik mengalami penurunan penyusutan pada pembakaran biskuit
yang terjadi antara suhu 9840C (Cone 010) dan 9990C (Cone 06). Gejala
pada formula I, II, III, dan IV dijelaskan grafik Glenn Nelson di bawah ini.

Gambar 5. Nilai penyusutan pada proses pembakaran
Sumber: Glenn C Nelson.1984:273
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Porositas
Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon dalam campuran body
keramik akan menambah porositas body keramik. Serbuk gergaji kayu
Sengon sebagai bahan organic akan terbakar habis dan bekasnya akan
meninggalkan pori-pori/ rongga pada body keramik14 (Aprilina, dkk.
2005:232), rongga inilah yang dapat menyerap atau terisi air sehingga
daya serapnya meningkat. Berikut ini tabel hasil porositas body beberapa
formula yang dibuat.
Tabel 9. Persentase penggunaan serbuk gergaji kayu dan porositasnya pada suhu 8940C
dan 11860C.

Gambar 6. Grafik porositas formula body keramik pada suhu 894 0C dan 1186
0C

Pada suhu 11860C (Cone 4) porositasnya menjadi tidak begitu
besar dibandingkan pada pembakaran suhu 8940C (Cone 010). Hal ini
berkaitan dengan kondisi body keramik yang telah mengalami kematangan
(vitrifikasi).
Aprilina, dkk. 2005:232

14
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Kuat Lentur
Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur dapat disimpulkan bahwa
penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon akan menurunkan kekuatan lentur
body keramik, semakin banyak penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon
dalam body keramik akan mengakibatkan semakin rendahnya nilai kuat
lenturpada body keramik tersebut.

Gambar 7. Grafik kuat lentur formula body keramik yang diuji

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Penggunaan serbuk gergaji kayu sengon dalam campuran tanah
liat body keramik dapat mengurangi plastisitas. Formula II dan III
mempunyai plastisitas yang cukup baik sebagai formula body keramik,
sedangkan formula IV dan V tidak memenuhi syarat plastisitas.
2. Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon dapat mengurangi susut kering
body tanah liat, yaitu 4%-4,6%, lebih kecil 0,8% - 1,4% dibandingkan
tanpa serbuk gergaji kayu (5,4%).
3. Pada suhu 894 0C penyusutan berkurang antara 3% - 3,4% untuk
formula II, III dan IV; sedangkan formula V sebesar 5,8%. Besar
penyusutan formula II, III dan IV lebih kecil 1,4% - 1,8% dibandingkan
dengan formula I yang tidak menggunakan serbuk gergaji kayu Sengon
(4,8%), maka penambahan serbuk gergaji kayu mampu mengurangi
penyusutan pada suhu 8940C.
4. Pada pembakaran suhu 1186 0C body keramik mengalami peningkatan
susut bakar antara 9,8% - 10,6% untuk formula II, III, dan IV. Pada
formula I sebesar 9,8% dan formula V sebesar 13%. Sehingga pada
pembakaran suhu 11860C penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon
akan meningkatkan penyusutan body keramik.
5. Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon dapat meningkatkan porositas
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body keramik. Pada pembakaran suhu 894 0C (Cone 010) porositas
body keramik dari formula II, III, dan IV sebesar 22,17% – 43,92%,
sedangkan formula V sebesar 70,41%. Peningkatan porositasnya
tampak secara signifikan pada formula V dengan campuran serbuk
gergaji kayu Sengon sebesar 20%.
6. Pada pembakaran suhu 11860C (Cone 4) porositas body keramik
mengalami penurunan karena body keramik telah mengalami
kematangan (Vitrifikasi). Pada formula II, III, dan IV porositasnya
sebesar 7,26% sampai dengan 23,04, sedangkan pada formula V sebesar
39,91%. Angka ini lebih besar dari formula I yang hanya 2,88%.
7. Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon dalam body keramik dapat
mengurangi kuat lentur body keramik. Pada formula V, IV, dan III
penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon mempunyai kuat lentur
sebesar 4,92 – 16.00 kg/cm2. Sedangkan pada formula I yang tidak
menggunakan serbuk gergaji kayu mempunyai kuat lentur sebesar
24,56 kg/cm2.
8. Berdasarkan pengukuran dan pengujian yang dilakukan maka formula
yang dinilai memenuhi syarat dalam pembentukan keramik adalah
formula II dan III, yaitu penggunaan campuran serbuk gergaji kayu
Sengon sampai 10%.
Saran

Penggunaan serbuk gergaji kayu Sengon yang disarankan dalam
body keramik adalah 5% - 10%. Formula tersebut mempunyai plastisitas,
penyusutan, dan kuat lentur yang memenuhi persyaratan sebagai bahan
body keramik untuk dibentuk.
Daftar Pustaka
Astuti, Ambar. 2008. Keramik, Bahan, Cara Pengerjaan, Gelasir. Arindo
Nusa Media. Yogyakarta
Atmosuseno. 1996. Komposisi Kimia Kayu. Djambatan. Jakarta
Budiyanto, Wahyu Gatot, Dkk. 2008. Kriya Keramik Untuk SMK Jilid 1.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta
_____, 2007, Prinsip-prinsip Manajemen Pelatihan, Pusdiklat Pegawai.
PT Prasidha Adhikriya. 1993. Desain Kerajinan Keramik. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Peningkatan Pendidikan

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

45

Kejuruan Non Teknik II. Jakarta.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Winasis. 2013.Kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup RI.
Internet:
Aprilina, P, Walmiki S. 2005. ‘Pengembangan Produk Keramik Berpori
dengan Proses Ekstrusi Pada Skala Laboratorium, Jurnal Teknik
Kimia Indonesia, Vol. 4 No.2
Garup Lambang Goro. 2008. Indeks Plastisitas Pada Tanah Lempung
dengan Penambahan Additive Road Bond En-1 Di Bukit Semarang
Baru (Bsb), Wahana TEKNIK SIPIL Vol. 13 No. 1 April 2008: 17 – 21
Huda M; Hastuti E. 2012. Pengaruh Temperatur Pembakaran Dan
Penambahan Abu Terhadap Kualitas Batu Bata. Jurnal Neutrino
Vol.4 No.2April 2012
Isnaryo, (2011) Pemanfaatan Limbah Gergaji (Serbuk Kayu) Sebagai Bahan
Campuran Pembuatan Bataco, http://ejournal.utp.ac.id/index.php/
JTSA/article/view/16 (diunduh 7-6-2014)
Owoeye, B.Eng., Dkk,. 2012. Preparation and Characterization of Ceramic
Microfiltration Membrane for Water Treatment.The Pacific Journal of
Science and Technology,Volume 13.Number 2. November 2012
_____,(2003), Ceramic Water Filter, http://www.appropedia.org/Ceramic_
water_filters (diunduh 7-6-2014)
_____,(2011) Olin College of Engineering Needham , MA, (diunduh 7-62014)
http://www.instructables.com/id/Clay-Sawdust-Water-Filters/?ALLSTEPS
(diunduh 9-6-2014)
http://www.appropedia.org/Ceramic_water_filters (diunduh 9-6-2014)

46

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Arca Durgā Mahisāśuramardinì
Bertaring Koleksi Museum Nasional
Oleh : Prof. Dr. Hariani Santiko, S.S
Departemen Arkeologi Universitas Indonesia

Abstract
Archaeological remains in the forms of Durgā Mahisāśuramardinī
statues (Durgā the destroyer of Mahisāśura) are quite numerous in Indonesia
(Jawa and Bali). The statues represent the beautiful goddess in resplendent
attire, standing in various poses on the back of a buffalo (mahisa) and having
variously 2,4,6,8,10 arms , the hand of which hold different weapons . She
is accompanied by small asura which supposed come out from the severed
body of the buffalo. In the Javanese sculptures no traces of the cosmic battle,
however there are demonic statues of Durgā Mahisāśuramardinī from
Majapahit period, and two of them are kept in the Museum Nasional. Durgā
in the 13th century had been transformed into the fearful goddess as she was
mixed up with Kālī to become Durgā-Kālī worshipped in the Tantra rituals.
It also indicates another kind of adaptation with Batari Durga Ra Nini who
is the penal form of Umā prevailed beyond the court circles.
Deskripsi Arca Durgā Mahisāśuramardinì Bertaring
Apabila kita membaca uraian ICOM, antara lain dikatakan
bahwa tugas museum adalah memperoleh, merawat, menghubungkan,
dan memamerkan koleksi museum berupa artefak-artefak perihal
jatidiri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan dan
kenyamanan.
Dengan perkembangan jaman, apa yang dipamerkan tidak hanya
dalam bentuk fisik, benda budaya yang disebut tangible tetapi termasuk
aspek intangible (tak dapat diraba) yang melekat pada benda tersebut,
antara lain tentang konsep benda itu sendiri atau pun pola tingkah laku
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yang terkait dengan pemanfaatannya1.
Koleksi Museum Nasional sangat banyak, termasuk kelompok
arca-arca Hindu-Budha yang terkumpul dari berbagai situs di Indonesia,
dan dari berbagai masa. Mengingat bahwa salah satu tujuan menyajikan
koleksi adalah untuk studi, maka aspek “intangible” koleksi tersebut perlu
ditonjolkan.
Museum Nasional memiliki 35 arca Durgā Mahisāśuramardinī
atau lebih2, dan di antara koleksi Museum terdapat dua arca Durgā
Mahiśāsuramardinī bertaring. Sebuah arca berasal dari Ngluyu Bojonegoro,
no. inventaris D 213/147, dan sebuah lagi arca dari Camplong, Sampang,
Madura, no.inventaris 7202.
Arca Durga Mahisasuramardini no. 213/147
Asal dari : Ngluyu, Bojonegoro
Tinggi : 112 cm, berdiri tegak dengan kaki terbentang
di atas seekor kerbau yang berbaring ke arah
kiri dewi, kaki Durgā menginjak kepala
kerbau dan pangkal ekor
Aśura : berdiri di depan kerbau
Ciri-ciri : bertangan 8, tangan kanan memegang cakra
berapi dengan jari telunjuk, kemudian śara
(anak panah), pisau, aksamala (tasbih), tangan
kiri atas memegang śangkha (rumah siput)
berapi, dhanu (busur), damaru (kendang
kecil), damaru (kendang kecil). Api kedua
laksana cakra dan sangkha , melebar ke kiri
dan kanan kepala dewi, mahkota aus. Durgā
menyeringai, sayang mulut sedikit pecah tetapi
masih terlihat gigi taringnya. Berpakaian raya,
upawita (kalung ?) ular membelit dari bawah
pinggang ke arah belakang tubuh. Kedua uncal
hingga mata kaki, menunjukkan ciri arca
Majapahit.
Gambar 1. Arca Durga dari
Ngluyu Bojonegoro

Arca Durgā Mahisāśuramardinī nomor inventaris 7202, disimpan di
gudang penyimpanan
Asal
: Camplong, Sampang (Madura)
Tinggi
: (tidak terukur, lebih kecil dari arca Ngluyu) Berdiri di atas
1
2
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Ketika penulis membuat foto, arca ini masih tersimpan di gudang penyimpanan
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Ciri-ciri

kerbau yang sudah aus
: bertangan 8 dengan laksana
mirip dengan laksana arca
Ngluyu,
bahkan
pakaian
dan perhiasannya pun sama.
Hanya saja,
mulut sedikit
menyeringai, tetapi masih
terlihat gigi taringnya3.

Durgā Mahisāśuramardinì
Indonesia

India Dan

Dewa
dalam
agama
Hindu
khususnya
dewa-dewa
tertinggi,
digambarkan memiliki kekuatan (energi)
yang diperlukan untuk melaksanakan
semua “tugas” yang harus mereka lakukan.
Gambar 2. Arca Durga dari Camplong
Tenaga tersebut diwujudkan sebagai wanita
Sampang Madura
pasangan/isteri
dewa-dewa
tersebut,
misalnya Laksmī pasangan Wisnu, Saraswatī pasangan Brahmā, Dewi
pasangan Śiwa. Untuk keperluan pemujanya, dewa-dewa khususnya dalam
agama Śaiwa mempunyai beberapa wujud tergantung aspek yang sedang
diembannya, yaitu wujud bertabiat śanta atau śaumya (:tenang), serta
raudra atau ugra, (menakutkan, dahsyat). Maka śakti Śiwa juga memiliki
tabiat Śiwa. Apabila bertabiat śanta, maka sakti nya sebagai Parwatī, Umā,
Gaurī dan sebagainya, sedangkan Durgā adalah śakti Śiwa yang bertabiat
ugra. Sebagai dewi yang bertabiat ugra, Durgā mempunyai “tugas” utama4
melindungi manusia dari kesulitan yang ditimbulkan oleh musuh dan
orang jahat. Tugas utamanya ini tercermin pada nama dewi yaitu “durga”
yang berarti benteng atau “ ia yang memusnahkan halangan”5. Perbuatan
Durgā dalam usahanya melindungi manusia tersebut dilambangkan
dalam cerita tentang “pembinasaan aśura yang telah mengganggu dewadewa oleh Durgā” yang dimuat dalam kitab-kitab Purāna, oleh karenanya
Durgā dikenal sebagai “Durgā Mahisāśuramardinī” yang berarti “Durgā
pembinasa Mahiśāśura”. Cerita tersebut yang tertua terdapat dalam kitab
Di samping kedua arca tersebut, terdapat arca Durgā bertaring dari candi Rimbi, Jombang, koleksi
Museum Tantular, Surabaya no.1967, sebuah koleksi Zuidasiatische Archaeologie Universiteit
van Amsterdam no.16178.22(copyright Y,Coffin Mg noXXXIX-12,E.27). Demikian pula penulis
melihat arca yang telah aus koleksi Museum Trawulan (t.n.).
4
Durgā juga dipuja sebagai dewi penguasa tanam2an dan penyakit menular.
5
Srivastava 1978
3
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Markandeya Purāna yaitu Devī Mahatmya atau Durgā Saptasati, cerita
tersebut secara singkat sebagai berikut:
Dewa-dewa sering diganggu oleh asura yang dipimpin oleh
Mahisāśura yang berwujud kerbau. Suatu hari, dewa-dewa yang
dipimpin Brahmā menghadap Śiwa yang ketika itu sedang melakukan
pembicaraan dengan Wisnu. Mendengar pengaduan Brahmā, Śiwa
sangat marah, dan dari mukanya memancar cahaya sangat panas.
Demikian pula dari muka Wisnu dan dewa-dewa lainnya, sehingga
cahaya tersebut menjadi sebuah gunung api. Tiba-tiba gunung api
berubah menjadi seorang dewi yang cantik, ia adalah Durgā, yang
disebut pula Candī atau Candikā. Dewa-dewa sangat senang melihat
Durgā, dan mereka memberi hadiah, mulai dari seekor singa untuk
kendaraan (vahāna) dewi, demikian pula perhiasan, dan berbagai
senjata. Kemudian Durgā pergi ke medan perang naik singa. Perang
terjadi, setelah bala tentara asura habis terbunuh maka Durgā
berperang melawan Mahisāśura yang merubah wujudnya beberapa
kali. Namun akhirnya Mahisāśura terbunuh oleh Durgā dengan
senjata pedang dan triśula. Kemudian dari leher Mahisāśura yang
luka, muncul seorang aśura kerdil yang kemudian dibunuh pula oleh
Durgā”6.
Durgā Mahisāśuramardinī adalah dewi
terpenting dalam agama Śaiwa dan agama Śakta,
oleh karenanya arcanya banyak . Arca diletakkan
dalam kuil Śiwa atau kuil yang dibuat khusus
untuk Durgā. Arca Durgā Mahisāśuramardinī
adalah “arca tipe adegan”, yang menggambarkan
adegan perang antara Durgā dan para aśura
yang dipimpin oleh Mahisāśura.
Arca digambarkan sebagai dewi yang
cantik bertangan antara 4-20, memegang
berbagai senjata. Berdiri dengan satu kaki
menginjak kerbau, atau berdiri di atas tubuh
kerbau, atau di atas kepala kerbau yang
terpenggal. Kerbau atau pun asura kerdil
dibunuh dengan senjata pedang atau pun
tombak/trisūla. Durgā ditemani oleh singa,
vahāna-nya. Bahkan sebuah arca Durgā dari
India Selatan, dewi menyerang Mahisāśura
Agravala 1993

6

Gambar 3. Arca Durga dari Candi Siwa
Prambanan
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dengan naik seekor singa. Adegan berperang sangat nampak pada arca
Durgā India .
Di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, arca Durgā
Mahisāsuramardinī banyak ditemukan, dan yang tertua berasal dari abad
8-9, di antaranya arca Durgā Mahisāsuramardinī dari kompleks candi
Prambanan, yang dikenal dengan nama Rara Jonggrang (foto 3). Arca
Durgā digambarkan sebagai dewi yang cantik, bertangan antara 2-107,
berdiri dalam sikap abhanga, samabhanga, tribhanga) di atas kerbau yang
berbaring ke arah kanan atau kiri, dua tangan di antaranya memegang/
menarik ekor kerbau dan satu tangan memegang kepala/rambut asura.
Berbeda dengan arca Durgā Mahisāśuramardinī India, walaupun “arca tipe
adegan perang”, tetapi arca Durgā Jawa tidak memperlihatkan kekerasan
dan perang walaupun ada beberapa arca dari periode Jawa Tengah yang
memperlihatkan cakra yang menancap di tubuh kerbau, atau aśura kerdil
yang memperlihatkan air muka ketakutan. Tangan Durgā yang seharusnya
memukul/menarik rambut asura, terlihat hanya diletakkan di kepala atau
mengelus kepala aśura. Bahkan beberapa aśura terlihat tenang dan ada
yang menyembah Durgā. Demikian pula Durgā tidak ditemani vahānanya kecuali dua buah arca, sebuah dari Jawa Tengah sekarang disimpan
di Museum Nasional dengan no. inventaris 1528 dan satu lagi dari Jawa
Timur sekarang ada di halaman candi Singasari, hanya sayangnya bagian
atas tubuh Durgā sudah pecah9.
Arca Durgā Mahisāśuramardinī di Jawa diletakkan di ruang
penampil atau relung sebelah utara candi Śaiwa, dan tidak ditemukan
candi khusus Durgā, karena agama Śakta yang mengagungkan śakti dewa
tidak berkembang di Jawa10. Melihat ciri-cirinya, arca Durgā Jawa bisa kita
kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu arca-arca Durgā dari periode
Jawa Tengah dan arca Durgā periode Jawa Timur.
Durgā Mahisāśuramardinì Periode Jawa Timur
Melihat ciri-ciri arca, kedua arca bertaring koleksi Museum Nasional
Arca Durgā Mahisāśuramardinī bertangan 2, ketika itu ada di Museum Radyapustaka, Solo.
Arca dengan vahana singa ini sangat langka, tetapi sayangnya penempatannya di Museum Nasional menurut penulis kurang cocok, karena diletakkan di sudut, tidak terlihat jelas, tidak bisa
dipindahkan.
9
Santiko 1987, 2001:44-45, foto no.13-14
10
opcit 2001
7
8

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

51

adalah arca Durgā dari masa Majapahit,
dan pendapat ini bisa diperkuat oleh
sebuah arca Durgā Mahisāśuramardinī
dari candi Rimbi, candi pendharmaan11
permaisuri Krtarajasa. (foto 4)
Pemberian taring pada arca sudah
tentu ada maksud tertentu yang terkait
dengan sifat dan fungsi arca. Devī
Purāna, menyebut adanya tiga sifat Dewi,
yaitu sattvika (:śanta), rājasika (:krodha),
dan tāmasika (krūra). Termasuk dewi
bertabiat krūra yang berarti menakutkan,
dahsyat, adalah Kālī, Kāralī, Cāmundā12.
Kālī, Kīralī, Cāmundā diwujudkan
menakutkan, terdapat dugaan Durgā
bertaring, karena ia diberi sifat Kālī, dan
dikenal sebagai Durgā-Kālī13.
Gambar 4. Arca Durga dari Candi Rimbi Jombang
Pemujaan tokoh Durgā-Kālī yaitu
Cāmundā pernah dilakukan oleh raja Krtanagara, raja Singasari terakhir.
Sebuah arca Cāmundā yang dihormat sebagai Cāmundī pada prasasti di
bagian belakang sandarannya, ditemukan di desa Ardimulyo, Karanglo,
tidak jauh dari candi Singasari, sekarang disimpan di Museum Trawulan.
Arca rusak ketika ditemukan, menggambarkan seorang dewi duduk bersila
di atas mayat yang berbaring di atas padmasana. Dewi bertangan 8:
Kiri
Kanan
Tengkorak
-pecah
Rambut mayat
-pedang
Busur (dhanu)
-pedang pendek (khadga)
Jerat (nāgapaśa)
-pecah
Sebuah trisūla tersandar di sampingnya. Dewi dikelilingi oleh empat tokoh
yang berukuran lebih kecil, terpahat pada sandaran arca,yaitu:
1. Relief-arca Ganesa, di sebelah kanan dewi, bertangan 4, tangan kiri
memegang mangkuk tengkorak, sedangkan 3 tangan lain pecah.
Ganesa bermahkota yang dihias Candrakāpala, sirascakra melingkar di
belakang kepala. Ia mengenakan rompi hingga ke lutut, untaian genta
kecil menghias pergelangan kaki. Ganesa berdiri di atas tumpukan
Pendharmaan adalah “menyatukan” seseorang/raja yang telah meninggal dengan dharma-nya,
yaitu candi yang dibuatnya pada waktu yang bersangkutan masih hidup.
12
Kumar 1974:231, Santiko 2001:2
13
Beane 1977
11
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tengkorak.
2. Di sebelah kanan Dewi, di atas Ganesa terdapat semacam relung semu,
di dalamya dipahat seorang dewi naik ikan besar, tangan kanan di depan
dada, tangan kanan telah pecah. Kemungkinan ia adalah Varahī, salah
satu tokoh Matrkā. Ukuran lebih kecil dari relief-arca Ganesa.
3. Sebuah relief-arca Bhairawa dalam ukuran sama dengan Ganesa
terdapat di sebelah kiri Dewi. Tidak berpakaian, memakai kalung
untaian tengkorak, pergelangan kaki dihias genta-genta kecil. Bhairawa
menari di atas tengkorak, dan seekor serigala terlihat di sampingnya.
Ciri-ciri Bhairawa ini sangat mirip dengan arca ukuran besar Bhairawa
Cakra-Cakra yang juga ditemukan di candi Singasari.
4. Di sebelah kiri Dewi , di atas relief arca Bhairawa, terdapat sebuah
relung semu dengan relief arca dewi yang seukuran dengan relief-arca
Varahī. Namun relief sudah sangat rusak sehingga tidak dikenali lagi
ciri-cirinya.
Di bagian belakang sandaran Dewi terdapat prasasti yang diawali
dengan kalimat (nama) scāmundyāi yang berarti “(hormat) untuk Cāmundī”,
angka tahun diperkirakan 1214 Śaka (1292 Masehi). Isi prasasti tentang
Śrī Mahārāja (diduga Krtanagara) meresmikan arca paduka Bhatārī karena
kedudukan Śrī Mahārāja telah mantap setelah mengalahkan seluruh dunia
termasuk (seluruh pulau)14.
Cāmundā disebut Cāmundī apabila ia digambarkan bersama
Mātrkā yaitu para śakti dewa-dewa, yang jumlahnya paling banyak tujuh
disebut Sapta Mātrkā15. Namun yang bersama Cāmundā tidak harus tujuh,
bisa 2,3,5,6, dan Mātrkā pada arca Ardimulyo hanya dua yaitu Varahī, śakti
Varahāvatara, dan satu relief-arca dewi lainnya, yang sudah aus. Cāmundī
bersama Mātrkā adalah tokoh yang dipuja untuk memperoleh kemenangan
perang, yang dilakukan dalam upacara Tantra dengan ilmu hitam yang
disebut upacara Vaśikarana16.
Data yang kita peroleh dari prasasti-arca Cāmundī ada dua hal,
yaitu pertama Cāmundī (Durgā-Kālī) dipuja dengan tujuan kemenangan
terhadap musuh, dan Durgāpūja dengan tujuan tersebut, pertama kali
Santiko 2001:143-149
Mātrkā adalah śakti dewa2, yang keluar dari kening Durgā waktu berperang, mereka adalah
Vaisnavī, Kaumarī, Brahmī (Brahmanī), Indranī (Aindrī), Mahesvarī, Varahī, Cāmundī.
16
Kumar 1974:111, Banerji 1978, Santiko 2001:152-160. Catatan: Vaśikarana adalah satu di antara 6
upacara Tantra dengan ilmu hitam yang disebut satkarma, yaitu Sthambana, Vaśikarana, Mārana,
Vidveśana, Uccetana, Śanti (Santiko 1997:218).
14
15
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ditemukan pada prasasti Tērēp yang dikeluarkan oleh raja Airlangga tahun
1032 Masehi. Isinya tentang Airlangga pergi ke Patakan, desa Kambang
Sri, untuk memuja “Bhattari Arcarupa” (Durgā ?) yang telah “menolong”
ketika raja melarikan diri dari ibu kota kerajaannya di Wwatan Mas karena
serangan musuh17.
Kedua, dengan adanya upacara Tantra Vaśikarana yang dilakukan
oleh Krtanagara pada masa Singasari, berarti ajaran Tantra khususnya
pada jaman Singasari dan juga Majapahit telah berkembang pada agama
Budha Mahayana dan agama Śaiwa. Berita lain tentang Durgāpūja dengan
upacara Tantra yang memakai ilmu hitam, terdapat dalam sumber tertulis
yaitu kitab calon Arang yang disusun sekitar akhir masa Majapahit18. Pada
kitab tersebut Calon Arang janda dari Girah dengan murid-muridnya
memuja Bhattari Bhagawati (Durgā) di kuburan dengan upacara Tantra
marana, disebabkan sakit hati kepada semua orang termasuk kepada raja,
karena anaknya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang meminang19.
Di samping prasasti-arca Cāmundī, Durgā disebut pula pada
sebuah prasasti dari masa Majapahit, yaitu prasasti Jiu II (TrailokyapuriOJO LCIII) yang dikeluarkan oleh raja Śri Girindrawarddhana tahun
1408 Śaka (1486 Masehi). Isinya tentang penganugerahan dharmmasima di
Trailokyapuri untuk Śri Brahmarāja Ganggadhara, serta disebut berbagai
pūja yang harus dilakukannya. Salah satunya adalah Durgāpūja yang
dilakukan di sebuah Kabuyutan termasuk pujān-agung yang dilakukan
oleh seorang Mahamantri. Menarik perhatian adalah, Durgā pada prasasti
ini sudah dianggap sebagai dewi yang demonis, karena pertama Durgā
bersama-sama dengan sang Hyang Dharma (Yama) dan mahluk-mahluk
yang menakutkan diberi caru20. Kedua tabiat menakutkan dari Durgā ini
pun terdapat pada bagian kutukan prasasti Jiu II ini dan juga prasasti Jiu
III (OJO XLIV) dan Jiu IV (OJO XLV) yang minta agar Durgā memberi
hukuman yang sangat mengerikan bagi mereka yang bersalah21		
Durggādewī adalah satu-satunya dewi yang diseru dalam kutukan
prasasti sejak prasasti Sangguran tahun 850 Śaka, dan Durgā memang
Santiko 1997:216
Kitab Calon Arang sering diperkirakan disusun pada masa Airlangga, tetapi dari bentuk
upacaranya, tidak mungkin jenis upacara Tantra seperti itu telah ada pada masa Airlangga.
19
Purbotjaraka 1926:115-131, Santiko 2001:195-204
20
Pada masa Majapahit, muncul budaya luar kraton/lokal yang dikembangkan antara lain oleh
para resi di pusat2 pendidikan agama yang dikenal sebagai Kadewaguruan atau mandala. Hal ini
terlihat antara lain oleh perbedaan konsep/wujud dewa-dewa India, banyak cerita2 yang tidak
dikenal di India sendiri.
21
Santiko 2001: 125, 162-163
17
18
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diminta memberi hukuman bagi yang melanggar keputusan prasastiprasasti tersebut. Namun pada prasasti Jiu II,III,IV hukuman yang diminta
kepada Durgā sangatlah mengerikan (antara lain agar dimakan oleh
Bhatari Durgā, diminum darahnya, dimakan dagingnya dan di kenyamkenyam hatinya dan sebagainya)22.
Sifat mengerikan Durgā ini kemungkinan karena pengaruh dua hal,
yaitu pertama karena pengaruh upacara Tantra yang sudah berkembang
khususnya pada masa Singasari dan Majapahit. Dalam ajaran Tantra banyak
dipergunakan simbol-simbol. di antaranya tentang adanya 3 warna yang
diajarkan dan terkait dengan sifat (guna) yaitu hitam (tamasika), merah
(rajasika) dan putih (sattwika)). Untuk mencapai moksa/kesempurnaan,
maka seseorang harus melenyapkan tamasika dan rajasika. Warna merah
dilambangkan dengan darah dan warna putih dilambangkan dengan tulang
belulang, maka dalam upacara Tantra, minum darah berarti melenyapkan

Gambar 5. Relief Durga Ranini Candi Tegowangi Pare

tamasika, untuk memperoleh rajasika, dan agar mendapatkan sattwika
seseorang memakai kalung tulang/tengkorak, atau minum dari mangkuk
tengkorak.
(Brandes 1913:218, Santiko 2001:125-126)
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Di samping pengaruh ajaran/upacara Tantra, sifat demonis Durgā
diperoleh karena pengaruh budaya luar kraton yang datanya diperoleh
dari kitab-kitab yang disusun di “luar lingkungan kraton/mandala”, yaitu
Kidung Sudamala, Tantu Panggelaran, Sri Tanjung, Korawasrama, dan
beberapa kitab kidung lainnya. Dalam kitab-kitab tersebut terdapat cerita
Durgā dikutuk oleh Batara Guru karena telah melakukan dosa besar, antara
lain karena telah serong dengan Brahmā, dengan seorang gembala, dan
menyobek kitab ramalan milik Ganesa. Karena dosanya, Durgā dikutuk
menjadi rasaksi dan harus tinggal di kuburan Gandamayu. Ia bernama
Ra Nini dan akan kembali ke rupa semula setelah diruwat (linukat) oleh
Sadewa atau bertapa 12 tahun di dasar bumi (patala). (foto 5). Bahwa
pengaruh “budaya luar kraton” mempengaruhi/masuk ke lingkungan
istana, terbukti dipahatnya cerita Sudamala pada dinding candi Tegawangi,
candi pendharmaan raja Matahun, paman raja Hayam Wuruk.
Penutup
Munculnya arca Durgā Mahisāśuramardinī bertaring dan dua di
antaranya sebagai koleksi Museum Nasional sangat penting untuk meneliti
perkembangan budaya di Jawa khususnya pada periode Singasari dan
Majapahit. Tokoh Durgā Mahiśāsuramardinī yang biasanya diwujudkan
sebagai wanita yang cantik, tiba-tiba menjadi tokoh demonis. Hal ini
disebabkan karena pertama, Durgā adalah dewi terpenting dan dipuja
dalam upacara Śaiwa Tantra dan kedua karena terjadi perpaduan “budaya
kraton” antara lain termuat dalam karya sastra kakawin, dan budaya “luar
kraton” yang dimuat dalam “sastra mandala” karena disusun pada pusatpusat pendidikan yang dikenal dengan nama Kadewaguruan atau mandala
yang terletak jauh dari pusat kerajaan, di hutan-hutan, lereng gunung, tepi
pantai dan sebagainya.
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Degradasi Prasasti Batu
di Tiga Museum di Jawa:
Kajian Pendahuluan
Oleh : Andriyati Rahayu, M.Hum
Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Abstract
This paper aims to identify the damage of stone inscriptions in the
National Museum of Indonesia, Ranggawarsita Museum in Semarang,
and Regional Museum of Tulungagung. All three museums were chosen
because they represent the different environment. The researchers wanted
to see whether the differences of environment of the museums give impacts
to the preservation of cultural heritage objects, especially in handling stone
inscriptions.
The conclussion is that environment affects the damage type and level
of stone inscriptions. For stone collection of the National Museum in Jakarta,
the most common type of damage found is biotic damage for the storage high
humidity level. The most damage type found in Ronggowarsito museum are
worn and salty because of the direct exposed storage to heat, rain and wind.
Similarly, worn and thinning damage are common in Tulungagung Museum
because the storage areas are exposed directly to rain, heat and wind.
Moreover, the type of stone used as inscriptions in Tulungagung museum is
more porous.
Pendahuluan
Indonesia kaya akan benda cagar budaya, salah satunya adalah
prasasti. Prasasti1 merupakan salah satu sumber bagi penulisan sejarah
kuna Indonesia dan juga sumber bagi penelitian ikonografi. Prasasti sebagai
1

Prasasti adalah pertulisan kuna yang biasanya dipahatkan atau digoreskan di atas batu, logam, atau
daun tal (= lontar). Pada umumnya prasasti berisi penetapan sebidang tanah atau desa menjadi
daerah perdikan (sīma), sebagai anugerah raja kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah
berjasa kepada raja, atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan keagamaan (Ayatrohaedi, 1978
: 138).

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

59

salah satu artefak tertulis yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah2,
khususnya sejarah kuna, mempunyai kedudukan yang penting, karena, bila
diteliti dengan seksama, keterangan-keterangan di dalam prasasti dapat
memberikan gambaran yang amat menarik mengenai struktur kerajaan,
birokrasi, kemasyarakatan, agama, perekonomian, kepercayaan dan adat
istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuna3.
Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia masa
lalu dan tingkah lakunya, dari masa terdahulu hingga saat ini, melalui
benda peninggalannya4. Tiga dari empat tujuan penting arkeologi adalah
merekonstruksi sejarah kebudayaan (1), merekonstruksi cara hidup di
masa lalu (2), dan merekonstruksi proses kebudayaan (3). Ketiganya
tidak dapat tercapai apabila tujuan yang keempat tidak terlaksana, yakni
memelihara dan mengawetkan peninggalan masa lalu untuk generasi yang
akan datang. BCB merupakan aset nasional dalam pembangunan bangsa
baik untuk kepentingan sosial budaya maupun kepentingan lainnya seperti
pembangunan ekonomi
Konservasi BCB diartikan sebagai suatu kegiatan perawatan dengan
cara pengawetan yang dilakukan terhadap BCB yang telah mengalami
kerusakan dan atau pelapukan, baik secara mekanis, fisis, khemis, maupun
biotis5 dalam rangka memperpanjang usianya, agar dapat diwariskan
kepada generasi mendatang. Kerusakan dan atau pelapukan yang dialami
BCB dapat terjadi karena faktor intrinsik yakni kondisi benda itu sendiri
dan faktor ekstrinsik yakni lingkungan BCB berada6.
Konservasi bagi prasasti sangat penting. Kerusakan kecil yang
terjadi pada prasasti akan berakibat pada hilangnya informasi sejarah yang
terkandung di dalamnya. Misalnya keausan satu aksara dalam prasasti akan
berdampak pada kesalahan pembacaan nama tokoh atau nama tempat
yang disebutkan dalam prasasti tersebut.
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan dari
prasasti-prasasti batu yang menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta,
Museum Ranggawarsita, Semarang, dan Museun Daerah Tulungagung.
Ketiga museum tersebut dipilih karena mewakili lingkungan dan tingkatan
yang berbeda-beda. Museum Nasional Jakarta adalah museum tingkat
pusat yang terletak di ibukota Negara, Museum Ronggowarsito adalah
museum tingkat propinsi yang terletak di ibukota propinsi dan museum
Sebenarnya prasasti bukan hanya sebagai sumber sejarah, tetapi juga sebagai historiografi dari
masa lampau yang bersifat tradisional (Djafar, 1990).
3
Boechari, 1977 : 2, 22
4
Fagan, 2006:4
5
Sadirin, 2007:4-5
6
Samidi, 1996:438
2
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daerah Tulungagung adalah museum tingkat kabupaten. Hal ini menarik
untuk melihat perbedaan lingkungan dan penanganan akan berpengaruh
pada kondisi prasasti batu.
Pengidentifikasian Kerusakan Prasasti Batu di Masing-Masing Museum
Kerusakan mekanis
Kerusakan mekanis berupa patah dan retak pada prasasti.
Patah.
Suatu benda dikatakan patah apabila bagian dari benda
tersebut terpisah menjadi beberapa bagian sehingga mempengaruhi
keseimbangan benda tersebut. Degradassi berupa patah ditemukan
pada koleksi prasasti batu di Museum Nasional Indonesia dan Museum
Ronggowarsito, Semarang. Diketahui ada 18 prasasti yang mengalami
kerusakan berupa patah di Museum Nasional Indonesia sedangkan di
Museum Ronggowarsito hanya ada satu prasasti.
Degradasi berupa patah tidak terjadi di Museum Nasional Indonesia
tetapi memang sudah ditemukan dalam keadaan patah. Begitu pula
yang terjadi pada prasasti koleksi Museum Ronggowarsito. Penyebab
dari kerusakan ini bermacam-macam. Pertama kerusakan yang terjadi
akibat ulah manusia di jaman sekarang. Misalnya masyarakat yang
menemukan prasasti tidak memahami pentingnya benda bersejarah
tersebut sehingga secara tidak sengaja merusak prasasti tersebut. Atau
ketika prasasti dipindahkan dari tempatnya semula ke museum, kurang
ditangani secara hati-hati, sehingga prasasti menjadi patah , namun ada
pula kemungkinan bahwa prasasti batu dirusak oleh orang pada jaman
dahulu. Prof. Agus Aris Munandar (2012) berhipotesa bahwa konflik
yang muncul di masa lalu seperti peperangan, perebutan kekuasaan,
pengalihan dinasti dan sebagainya membawa dampak dihancurkannya
berbagai simbol kekuasaan dan bukti kekuasaan seorang raja. Salah
satunya adalah prasasti.
Retak.
Indikasi keretakan yang sudah lama terjadi dan yang baru
diketahui melalui rongga garis keretakan dan warna dari bagian yang
retak dibandingkan dengan warna permukaan batu. Jika sudah ada
kerenggangan yang menyebabkan warna bagian yang retak sama dengan
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permukaan batu atau rongga akibat retak ditumbuhi mikroorganisme
maka retak yang ada cenderung sudah lama terjadi. Apabila keretakan
berupa garis gelombang tipis, belum ada rongga yang berwarna sama
dengan permukaan, maka retak itu baru. Keretakan terjadi karena
adanya perpindahan energy dari dari luar ke dalam batuan. Energi
tersebut dapat berasal dari panas, getaran, tarikan, desakan dan
dorongan. Sementara itu keretakan baru tersebut terjadi akibat fluktuasi
suhu dan kelembaban serta cahaya yang tidak stabil.
Kerusakan berupa keretakan terjadi pada prasasti-prasasti batu
kolkesi Museum Nasional Indonesia dan Museum Ronggowarsito.
Tercatat ada 30 prasasti koleksi Museum Nasional Indonesia dan satu
prasasti koleksi Museum Ronggowarsito yang mengalami degradasi
berupa keretakan.
Keretakan pada prasasti-prasasti batu kedua museum ini terjadi
akibat perubahan suhu yang fluktuatif. Prasasti-prasasti ini tersimpan
di ruangan yang tidak tertutup, dan mengakibatkan ketidakstabilan
suhu. Pada siang hari energi panas dari sinar matahari menjalar berupa
gelombang mekanik sehinga menyebabkan garis-garis bergelombang
yang melintang dan membujur pada prasasti batu.
Pelapukan Biotis
Pelapukan biotis disebabkan oleh pertumbuhan ganggang dan
lumut. Munculnya organisme ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
kelembaban udara, cahaya matahari, angin, dan polusi udara.
Ganggang
Ganggang yang tipis tidak terlalu membahayakan, namun
mengganggu secara estetis. Ganggang yang tebal dan bergerombol
lebih membahayakan karena dalam kondisi kering mudah mengelupas
dan sering membawa bagian yang sudah sangat lapuk dari batuan7.
Ganggang juga memproduksi asam yang menambah daya larut mineral
bahan juga merangsang perpindahan endapan garam pada bahan yang
akhirnya menyebabkan permukaan bahan hancur. Saat panas, ganggang
akan mengering, menyusut dan melekat pada batuan8.
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
Jakarta menunjukkan ada sekitar 67 prasasti yang ditumbuhi ganggang.
Sementara itu di museum Ronggowarsito ada tiga prasasti batu yang
ditumbuhi oleh ganggang. Di Museum daerah Tulungagung ada lima
7
8
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prasasti yang ditumbuhi oleh ganggang.
Lumut
Selain ganggang ada juga lumut. Lumut dapat masuk ke dalam batu
melalui pori-pori dan menyebabkan porositas kandungan air meningkat
serta melarutkan sebagian unsur batuan9. Lumut tumbuh pada tempat
yang memiliki kelembaban tinggi .
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
Jakarta menunjukkan ada sekitar 14 prasasti yang ditumbuhi lumut.
Sementara itu di museum Ronggowarsito ada satu prasasti batu yang
ditumbuhi oleh lumut. Di Museum daerah Tulungagung ada satu
prasasti yang ditumbuhi oleh lumut.
Pelapukan Fisis
Pelapukan fisis disebabkan oleh faktor suhu, kelembaban, angin,
air hujan dan penguapan yang mengakibatkan keausan, pengelupasan dan
pengeroposan.
Keausan
Keausan pada prasasti disebabkan oleh pengikisan air maupun
angin10. Pengikisan ini bila terjadi terus-menerus akan menyebabkan
keausan yang menyebabkan pudarnya tulisan pada prasasti.
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
Jakarta menunjukkan ada sekitar 24 prasasti yang mengalami keausan.
Sementara itu di museum Ronggowarsito hampir semua prasasti batu
mengalami keausan, begitu pula di Museum daerah Tulungagung.
Pengelupasan
Pengelupasan terjadi karena terdapatnya endapan mineral dalam
kulit batu yang dapat mendesak kulit batu tersebut.Air yang meresap
ke dalam batuan seringkali membawa unsur-unsur terlarut yang dapat
meninggalkan endapan di permukaan batuan, yang lama-kelamaan
akan terakumulasi menutupi pori-pori batuan. Hal ini ditandai dengan
permukaan bataun yang lebih halus atau justru lebih kasar dari aslinya.
Warna batu yang mengalami pengelupasan akan berbeda dengan warna
aslinya.
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
9

Sumpyuh, 1996:16
Dowman, 1976:43
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Jakarta menunjukkan ada sekitar 24 prasasti batu yang mengalami
pengelupasan, umumnya di bagian kaki prasasti. Sementara itu di
Museum Ronggowarsito ada dua prasasti batu yang mengalami
pengelupasan. Di Museum daerah Tulungagung ada lima prasasti yang
mengalami pengelupasan.
Pelapukan Kimiawi
Pelapukan kimiawi berupa penggaraman dan pengeroposan.
Penggaraman
Degradasi berupa masuknya mineral garam dalam prasasti batu
ditandai dengan noda berwarna putih atau agak kekuningan. Garam
menebal di permukaan batu dan tidak merata Degradasi prasasti batu
berupa penggaraman terjadi karena endapan unsur-unsur garam
mineral yang terkandung pada air hujan yang masuk ke dalam benda.
Endapan garam ini kemudian terdorong ke permukaan benda atau
mengendap dalam batuan. Pada permukaan batuan, endapan tersebut
berbentuk kerak-kerak dan di dalamnya akan terbentuk Kristal garam
yang mengisi pori-pori batu. Pada saat hujan, air akan meresap ke
dalam batuan dan melarutkan unsur-unsur batuan. Kapilarisasi air ke
dalam prasasti batu juga akan menyebabkan larutan garam mengendap
sebagai Kristal endapan. Endapan ini dapat mendorong partikel batan,
dan pada akhirnya mengakibatkan pengelupasan atau bahkan korosi.
Penggaraman dapat menyebabkan pengeroposan.
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
Indonesia menunjukkan ada sekitar 40 prasasti batu yang mengalami
penggaraman. Sementara itu di museum Ronggowarsito ada lima
prasasti batu yang yang mengalami penggaraman. Di Museum daerah
Tulungagung ada lima prasasti yang yang mengalami penggaraman.
Pengeroposan
Pelapukan kimiawi berupa pengeroposan terjadi akibat prasasti
mengalami penggaraman dan pengkristalan yang terus-menerus,
sehingga terjadi tekanan yang berulang-ulang pada batu prasasti,
Pengamatan terhadap prasasti-prasasti batu di Museum Nasional
Indonesia menunjukkan ada sekitar satu prasasti batu yang mengalami
pengeroposan, Sementara itu di Museum Ronggowarsito belum
ditemukan prasasti batu yang yang mengalami pengeroposan. Begitu
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pula di Museum daerah Tulungagung.
Kecerobohan Manusia
Degradasi prasasti yang terjadi akibat kecerobohan manusia yang
terjadi pada prasasti-prasasti koleksi Museum Nasional Indonesia adalah
noda cat. Noda cat terjadi karena prasasti terperciki cat ketika gedung
Museum Nasional dicat ulang. Ditemukan ada 15 prasasti batu koleksi
Museum Nasional Indonesia yang terkena noda cat. Sementara itu di
Museum Ronggowarsito degradasi diakibatkan oleh ulah pengunjung
yang nakal, misalnya adanya noda tip ex atau coretan. Di Museum daerah
Tulungagung tidak ditemukan prasasti yang mengalami degradasi akibat
kecerobohan manusia.
Degradasi pada Prasasti Batu di Masing-Masing Museum.
Hasil kajian konservasi yang dilakukan terhadap prasasti batu
koleksi Museum Nasional Indonesia11 menunjukkan bahwa lingkungan
museum tersebut tidak mendukung kelestarian prasasti. Faktor-faktor
penyebabnya adalah tingginya kelembaban, fluktuasi suhu, pengaruh
cahaya matahari dan hujan, serta proses kapilarisasi air. Udara yang
terpolusi oleh zat-zat polutan seperti gas sulfur dioksida dan karbon
dioksida juga menyebabkan pelapukan prasasti. Hal tersebut dapat terjadi
karena zat polutan yang menempel pada permukaan batu merupakan
media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme pada kondisi lembab.
Keletakan benda terhadap lingkungannya mempengaruhi jenis dan tingkat
kerusakannya. Pada daerah beriklim tropis, daya kerusakan terhadap
koleksi jauh lebih besar dibandingkan daerah non-tropis12. Berikut adalah
identifikasi kerusakan prasasti-prasasti batu di tiga museum di Jawa yaitu
Museum Nasional, Museum Ronggowarsito dan Museum Tulungagung.
Ketiga museum ini dipilih karena mewakili dari masing-masing tingkat
daerah. Museum Nasional Indonesia mewakili museum tingkat nasional,
Museum Ronggowarsito mewakili museum tingkat propinsi dan Museum
Tulungagung mewakili museum tingkat kabupaten.
Museum Nasional Indonesia
Museum Nasional Indonesia terletak di Jalan Medan Merdeka Barat
Widya, 2009
UNESCO, 1968: 37

11
12
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No. 12 Jakarta. Museum yang terletak di pusat kota Jakarta ini memiliki 229
prasasti batu. Prasasti batu koleksi Museum Nasional Indonesia umumnya
berbahan batu andesit. Koleksi prasasti di Museum Nasional Indonesia ada
yang disimpan di dalam ruangan, namun lebih banyak yang tersimpan
di ruang semi terbuka. Memang di atas tempat koleksi prasasti-prasasti
batu tersebut diberi atap, sehingga prasasti-prasasti batu koleksi Museum
Indonesia tidak langsung terkena hujan ataupun panas. Tercatat ada 216
prasasti yang tersimpan di ruangan semi terbuka dan 13 prasasti yang
tersimpan di dalam ruangan tertutup.
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa prasasti-prasasti batu
di Museum Nasional Indonesia mengalami lima jenis degradasi yaitu
kerusakan mekanis berupa patah dan retak, kerusakan fisis berupa
keausan dan pengelupasan, kerusakan kimiawi berupa penggaraman dan
pengeroposan, kerusakan biotis berupa pertumbuhan ganggang dan lumut
dan terakhir kerusakan berupa kecerobohan manusia. Dari kelima jenis
kerusakan itu yang palingbanyak ditemukan adalah kerusakan biotis.
Tercatat ada 79 prasasti batu yang mengalami kerusakan biotis. Sementara
kerusakan mekanis dialami oleh 43 prasasti, kerusakan fisis ditemukan
pada 49 prasasti, kerusakan kimiawi ditemukan pada 41 prasasti batu dan
kerusakan akibat kecerobohan manusia ditemukan pada 15 prasasti batu.
Bila dilihat jumlah kerusakan yang paling banyak
muncul, yaitu kerusakan biotis, bisa disebabkan
karena tempat penyimpanan prasasti batu di ruang
semi terbuka. Indonesia merupakan daerah beriklim
tropis, yang memiliki suhu dan kelembaban yang
tinggi. Hal ini mengakibatkan mikroorganisme seperti
ganggang dan lumut tumbuh dengan subur. Tempat
penyimpanan koleksi prasasti batu di Museum Nasional
Indonesia, adalah di luar ruangan yang dilindungi oleh
atap, namun ada taman di bagian tengahnya. Bentuk
tempat semacam ini memungkinkan udara masuk
dengan membawa partikel debu dan kotoran. Selain
itu letak Museum Nasional Jakarta di ibukota, turut
mempengaruhi kerusakan batu di Museum Nasional.
Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Aep Saepudin
dan Tri Atmono (2005) diketahui bahwa kendaraan
bermotor di Jakarta yang emisi gas buangnya di atas
ambang batas sekitar 36%. Jakarta menduduki peringkat
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ketiga sebagai kota yang memiliki polusi tertinggi di dunia setelah Meksiko
dan Thailand. Kadar partikel debu (particulate matter) yang terkandung
dalam udara Jakarta adalah yang tertinggi nomor 9 (yaitu 104 mikrogram
per meter kubik) dari 111 kota dunia yang disurvei oleh Bank Dunia pada
tahun 2004. Sebagai perbandingan, Uni Eropa menetapkan angka 50
mikrogram per meter kubik sebagai ambang batas tertinggi kadar partikel
debu dalam udara. Selain itu jumlah hari dengan kualitas tidak sehat
di Jakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyebab tingginya
polusi di Jakarta adalah jumlah kendaraan bermotor dan kurangnya ruang
terbuka hijau. Tingginya polusi udara di Jakarta, tentu mempengaruhi
kondisi udara di sekitar Museum Nasional Indonesia.
Beberapa prasasti-prasasti batu koleksi Museum Nasional
Indonesia diletakkan di dalam ruangan tertutup, yaitu 13 prasasti. Namun
bukan berarti prasasti-prasasti yang diletakkan dalam ruangan ini bebas
dari kerusakan, tercatat ada tiga prasasti mengalami kerusakan mekanis,
tiga prasasti mengalami kerusakan fisis, dua prasasti mengalami kerusakan
biotis dan empat prasasti mengalami kerusakan kimiawi. Penyebab dari
kerusakan ini adalah suhu ruangan yang tidak stabil karena AC di ruangan
tersebut yang dimatikan ketika malam hari.
Museum Ranggawarsita
Museum ini terletak di Jalan Abdulrahman Saleh no. 1 , Semarang.
Museum ini mempunyai delapan koleksi prasasti batu. Prasasti-prasasti
batu koleksi Museum Ronggowarsito ada yang terbuat dari batu andesit api
juga ada yang bukan. Prasasti-prasasti batu ini diletakkan di luar ruangan,
bahkan ada yang diletakkan di taman tanpa atap. Beberapa diletakkan di
ruang terbuka yang memiliki atap.
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa ada satu prasasti batu
yang mengalami kerusakan berupa patah dan satu prasasti batu yang
mengalami kerusakan berupa retak. Kerusakan lain adalah pelapukan
biotis, beruap ganggang yang ditemukan pada tiga prasasti koleksi Museum
Ronggowarsito, sementara pelapukan biotis berupa pertumbuhan lumut
ditemukan pada satu prasasti. Degradasi berupa keausan dietmukan di
semua prasasti batu koleksi museum Ronggowarsito dan pengelupasan
ditemukan pada dua prasasti batu Sementara itu pelapukan fisis beruap
penggaraman ditemukan pada lima prasasti batu namun pengeroposan
belum ditemukan degradasi yang diakibatkan oleh kecerobohan manusia
juga ditemukan pada prasasti-prasasti koleksi Museum Ronggowarsito.
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Dari data di atas diketahui bahwa jenis degradasi yang paling
banyak ditemukan adalah keausan dan penggaraman. Hal ini tidak
mengherankan mengingat bahwa tempat penyimpanan prasasti-prasasti
ini adalah di luar ruangan yang rentan terkena hujan, panas, udara lembab,
dan polusi. Letak Museum Ronggowarsito adalah di ibukota propinsi,
walaupun tingkat polusinya tidak setinggi Jakarta namun kualitas udara
di Kota Semarang makin memburuk. Hasil survei Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Semarang pada akhir
2003 menunjukkan penurunan kualitas itu. Kualitas udara yang sudah
bercampur lingkungan mengalami penurunan lebih kurang 28 persen.
Meningkatnya polusi udara akibat pertumbuhan kota serta penggunaan
moda transportasi berbahan bakar minyak.
Museum Daerah Tulungagung
Museum ini terletak Jl. Raya Boyolangu KM 4 komplek SPP/SMPA
Tulungagung. Museum ini memiliki sembilan koleksi prasasti batu. Semua
prasasti batu diletakkan di halaman museum yang terbuka dan tanpa
atap. Prasasti-prasasti koleksi Museum daerah Tulungagung banyak yang
terbuat dari batu berwarna putih semacam batu kapur.
Jenis degradasi ditemukan di prasasti batu dari Museum
Tulungagung adalah empat prasasti patah, dua prasasti retak, tiga prasasti
ditumbuhi oleh ganggang, satu prasasti ditumbuhi lumut, tujuh prasasti
yang terkikis, tiga prasasti menderita pengelupasan kulit, lima batu
prasasti mengalami penggaraman, dan lima prasasti batu aus. Pelapukan
dan keausan adalah bentuk degradasi yang paling umum ditemukan pada
prasasti-prasasti batu koleksi Museum Tulungagung, sedangkan tipe
kerusakan yang paling sedikit ditemukan adalah kecerobohan manusia
dan degradasi biotik.
Hal ini tentunya terkait dengan kondisi lingkungan dan bagaimana
prasasti disimpan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa prasasti
ditempatkan di udara terbuka tanpa perlindungan sama sekali. Hujan,
panas, angin mengikis permukaan batu prasasti secara bebas. Hampir
semua tulisan di prasasti batu koleksi museum mengalami keausan, kecuali
dua prasasti batu yang disimpan dalam ruangan.
Degradasi umum lainnya adalah penipisan yang disebabkan oleh
hujan dan jenis batu itu sendiri yang sangat berpori. Sementara itu jenis
kerusakan biotik paling sedikit ditemukan karena prasasti-prasasti batu
tersebut terletak di tempat yang kering dan terkena sinar matahari.
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Museum daerah Tulungagung adalah museum tingkat kabupaten.
Kondisinya cukup memprihatinkan, karena tidak cukup besar untuk
menampung semua koleksi, dan menyebabkan banyak koleksi prasasti
ditempatkan di luar ruangan. Selain itu tidak ada staf museum yang cukup
tahu tentang penanganan dan konservasi koleksi.
Kesimpulan
Prasasti adalah salah satu sumber sejarah kuno Indonesia yang
sangat penting. Kerusakan pada tulisan pada permukaan plak dapat
menyebabkan hilangnya informasi tentang sejarah kuno Indonesia. Oleh
karena itu, konservasi prasasti adalah tindakan yang sangat penting.
Pengamatan koleksi prasasti dari Museum Nasional Indonesia,
dan Museum Ronggowarsito, Semarang, dan Museum Tuluangagung
memberi kesimpulan bahwa lingkungan mempengaruhi jenis dan tingkat
kerusakan. Di Museum Nasional Indonesia, jenis kerusakan yang paling
sering ditemukan adalah kerusakan biotik. Hal itu disebabkan tempat
penyimpanan prasasti batu yang lembab. Jenis kerusakan yang paling umum
ditemukan di museum Ronggowarsito adalah keausan dan penggaraman.
Hal itu disebabkan oleh tempat penyimpanan prasasti yang terkena panas
matahari, hujan dan angin secara langsung. Hal serupa terjadi dengan
koleksi prasasti batu di Museum.Tulungagung. Kerusakan berupa keausan
dan penipisan umum terjadi karena selain tempat penyimpanan yang
langsung terkena hujan, panas dan angin, juga jenis batu yang digunakan
lebih berpori.
Di daerah tropis, kekuatan kerusakan koleksi jauh lebih besar
daripada daerah non-tropis. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus
untuk koleksi benda cagar budaya di Indonesia.
Penelitian ini hanya penelitian pendahuluan yang mengidentifikasi
jenis degradasi pada prasasti. Perlu diadakan penelitian terlebih dahulu
setelah ini dalam rangka menemukan solusi degradasi, baik solusi kuratif
atau preventif.
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Dinamika Budaya Kampung Kauman
Dari Perspektif Ide
Oleh : Mustofa W. Hasyim
Anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Abstract
Cultural dynamics of a village can be seen and read from variety of
perspectives such as the perspective of activities, products of cultures, and
process of cultures. Cultural dynamics of a village can also be seen from the
perspective of ideas. Because the culture core of a society is the idea of it.
Among others are ideas about how to create society movement booster, how
to produce typical cultural products and the idea on how to form dynamics
cultural atmosphere. This paper will focus on the cultural dynamics of
Kauman Village, Yogyakarta from the perspective of ideas. It is expected that
the existing cultural dynamics of Kauman village at present time can be traced.
Whenever the ideas are emphasized, cultural dynamics are strengthened.
On the contrary, whenever ideas are weakened, cultural dynamics are also
fading. Why there has been the idea of Tour de Muhammadiyah that made
this village as a tourist spot coming from all over Indonesia?
Pendahuluan
Kampung Kauman Yogyakarta terletak di pusat kota Yogyakarta.
Letaknya di sebelah barat Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Di kampung
ini terdapat Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta, ndalem atau rumah Kiai
Penghulu, langgar atau surau lama tempat para ulama yang mendiami
sudut selatan, tengah, utara, dan timur Kampung Kauman. Juga ada
mushola, tempat khusus untuk beribadah kaum perempuan dan sebuah
langgar yang letaknya dulu di luar Kauman tetapi sekarang telah menyatu
dengan kampung Kauman. Di tengah kampung terdapat sebuah Taman
Kanak-kanak dan sebuah Sekolah Dasar, dan banyak terdapat asrama atau
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tempat kos pelajar, mahasiswa, atau bagi pekerja.
Dahulu Kauman dikenal sebagai kampung santri. Abdurrachman
Surjomihadjo, sejarawan, mengutip tulisan C.F Pijper dan M Bonef yang
mengutip kesakisan seorang penasihat penerjernah (Belanda) urusan
bumiputra tahun 1930 menyebutkan:
Suasananya (suasana Kauman-pen.) tenang dan sepi bagi sebuah
sisi kota yang ramai dan aman ini, yang membuat orang mendugaduga bahwa penghuninya berada dalam kamar-kamar bagian dalam
yang setengah gelap. Di sini, di dekat Masjid Agung yang menjulang
melatarbelakangi rumah-rumah yang rendah, tinggallah orang-oang
Muslim yang sungguh-sungguh dengan keyakinannya, dan dengan
patuh menjalankan kewajiban agamanya. Sebagian besar terdiri
dari para pedagang menengah kecil, yang menjadi makmur karena
perdagangan batik. Di samping itu, menjadi tempat tinggal para ahli
agama, para imam, khatib dan muadzin, dan lain-lain pengurus masjid.
Apabila di malam hari seseorang berjalan-jalan di Kauman maka
dari dalam rumah-rumah terdengar orang membaca ayat-ayat Al Qur’an
dan dari pintu-pintu setengah terbuka, kelihatanlah anak-anak laki-laki
dan gadis-gadis berkerumun di sekitar lampu mendapatkan pelajaran
agama.
Menjelang Maghrib akan dijumpai laki-laki dan perempuan yang
berduyun-duyun menuju masjid untuk melakukan ibadah, para wanita
menyandang rukuh yang bewarna putih di lengannya. Namun kehidupan
seperti ini, yang kelihatannya jauh dari kehidupan keduniawian,
pernah pula menyaksikan kejadian bersejarah. Dari tempat itulah lahir
Muhammadiyah.
Sekarang Kauman menjadi bagian dari Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Kauman terdiri dari 4 Rukun
Wilayah (RW), warga menyebut keempat RW itu berada dalam satu
lingkungan. Lingkungan Kauman Yogyakarta. Dari perspektif ide, banyak
hal yang dapat kita bayangkan dan kita ketahui. Dinamika kampung
Kauman dapat dilacak dengan cermat dengan mempergunakan perspektif
ide ini.
Dinamika kampung termasuk dalam pengertian dinamika
kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika kelompok
adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat
yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang
bersangkutan. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana sekelompok orang
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dalam masyarakat Kauman melakukan perubahan dalam tata hidupnya.
Mereka memiliki kekuatan atau gerak untuk melakukan perubahan itu.
Sasaran yang diubah menjadi dinamis di kampung ini pada awalnya
adalah adalah budayanya. Budaya dalam pengertian sederhana, menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran atau akal budi. Pikiran
dalam kehidupan manusia dapat melahirkan ide. Menurut Kamus yang
sama, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Rancangan yang
tersusun ini kemudian berkembang menjadi kesadaran dan kesadaran
membuahkan tindakan. Dalam konteks ini tindakan yang menjadi buah
dari ide adalah tindakan untuk mengubah tata kehidupan masyarakat.
Kesadaran itu awalnya bergerak pada pribadi-prabdi, kemudian menyebar
ke dalam kelompok. Tindakan untuk melakukan perubahan ini pun
dimulai dari pribadi, kemudian secara bersama-sama dilakukan dalam
kelompok. Proses inilah yang terjadi di kampung Kauman Yogyakarta.
Dalam konteks masyarakat Kauman, ide merupakan sumber atau
hulu dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh warga bersama tokoh
masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika budaya di
kampung Kauman dapat dengan cepat dan langsung dilakukan melalui
perspektif ide. Perspektif adalah cara pandang. Dengan mempergunakan
cara pandang ide, ide-ide yang lahir dan dapat mendinamisasi tata kehidupan
masyarakat di kampung Kauman Yogyakarta ini dapat dipahami dengan
jelas. Ini adalah salah satu kelebihan memandang dinamika masyarakat
berdasar ide-ide yang dilahirkan di dalamnya Ide yang kemudian dapat
mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Ide Tentang Kauman dan Muhammadiyah
Apa itu Kauman? Kauman lahir dan terbentuk awalnya dari
ide Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengku Biwono I yang
memiliki ide besar tentang Negara Mataram Islam Yogyakarta. Dari ide
besar tentang Negara Mataram Islam Yogyakarta munculnya ide tentang
ibukota kerajaan. Dari sini muncul ide tentang sebuah ibukota yang ideal
yang didukung oleh 4 pilar kepentingan. Pertama, kepentingan politik
diwujudkan dalam bentuk bangunan Kraton. Kedua, kepentingan spiritual,
diwujudkan dalam bentuk bangunan masjid. Ketiga, kepentingan sosial
atau komunikasi sosial diwujudkan dalam bentuk Alun-alun Utara dan
keempat kepentingan ekonomi dan finansial diwujudkan dalam bentuk
pembangunan pasar.

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

73

Foto: Grebeg Mulud di depan Masjid Gedhe Kauman

Semua menyatu dalam konsep arsitek dengan nama catur sagatra
tunggal, yang diadopsi dari Kraton Mataram Islam Kotagede, Kasultanan
Demak, dan Pajang. Dari ide pendirian Masjid Besar muncullah ide tentang
kampung Kauman. Menurut sejarawan Ahmad Adaby Darban nama
Kauman berasal dari Pa-Kaum–an, pa=tempat, kaum dari kata Qoimuddin
(penegak agama Islam), jadi Kauman adalah tempat para penegak agama
atau para ulama. Setelah Masjid Gedhe didirikan, maka sangat diperlukan
masyarakat yang memelihara-mengelola-memakmurkan masjid.
Untuk itu Sultan Hamengku Buwana I yang sangat aktif beribadah
meletakkan para ulama pilihan dari berbagai daerah, untuk ditempatkan di
sekitar Masjid Gedhe sebagai pemakmur dan pengelola masjid, sekaligus
dijadikan Abdi Dalem urusan keagamaan. Pimpinan para ulama itu
adalah Kyai Pengulu Fakih Ibrahim Dipaningrat (Pengulu Pertama Kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat). Semua ulama difungsikan dalam organisasi
kemasjidan, dengan pembagian tugas yang telah tertata rapi.
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Apa itu Muhammadiyah? Mengapa lahir di Kauman?
Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad. Muhammadiyah menurut
bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad S.A.W. Muhammadiyah
menruut istilah adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh
K.H.A Dahlan pada tahun 1912. Muhammadiyah lahir bermula dari ide
tentang perubahan dalam memahami, menghayati, dan mempraktekkan
ajaran agama secara fungsional dalam masyarakat. Dalam film Sang
Pencerah, sebuah film tentang episode awal K.H.A Dahlan mendirikan
Muhammadiyah tergambar dengan jelas bagaimana secara budaya
dan agama umat Islam di Kauman dan sekitarnya waktu masih belum
memfungsikan agama untuk memecahkan kehidupan sehari-hari. K.H.A
Dahlan bermaksud mengubah cara memahami dan cara mempraktikkan
agama di masyarakat sehingga masyarakat pun berubah dan maju.

Foto: Suasana kampung Kauman

Film itu mengisahkan tentang perjuangan seorang kiai pembaharu
pemahaman agama Islam, mulai lahir sampai berdirinya Muhammadiyah.
Pergulatan ide seorang kiai yang sejak kecil dikenal sebagai orang yang kritis
dan penuh peduli dengan masyarakat bawah ini ini tergambar dengan jelas
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dalam film Sang Pencerah ini. Ternyata tidak mudah melakukan perubahan
di tengah masyarakat, termasuk masyarakat Kauman. Awalnya banyak
yang menentang ide pembaharuan pemahaman agama yang digulirkan
oleh kiai ini. Para penentang ini pernah mengolok-olok, mengejek dan
merusak bangunan surau tempat kiai itu mengajar murid-muridnya
mengaji. Juga tergambar dengan jelas bagaimana dengan cerdik kiai ini
mengalahkan perdebatan dengan tokoh agama yang berpandangan lama.
Bagaimana dengan cerdik dia bisa menaklukkan anak-anak sekolah umum
yang bengal muncul dalam adegan di film ini.
Munculnya Ide Tour de Muhammadiyah di Kauman
Setelah Muhammadiyah berdiri di Kauman muncullah mata rantai
ide yang saling berkaitan. Semua bergerak menuju kemajuan masyarakat.
Rangkaian ide ini muncul sebagai konsekuensi logis dari hadirnya ide yang
pertama. Begitu seterusnya. Ada beberapa ide yang muncul menjadi mata
rantai ide. Termasuk ide yang cukup fenomenal yaitu ide tentang Tour de
Muhammadiyah.
Pertama, muncul lah ide tentang perubahan dalam memahami,
menghayati dan mempraktekkan ajaran Islam. Kalau sebelum
Muhammadiyah berdiri masyarakat tidak atau kurang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjalankan kehidupannya, maka
kemudian masyarakat pun mulai berkenalan dengan ilmu pengetahuan
dan teknologi ketika menjalankan praktik keagamaan. Misalnya, dalam
kasus arah kiblat yang semula lurus ke arah barat. Tetapi secara ilmu
pengetahuan, berdasar ilmu falak ditemukan bahwa arah kiblat yang benar
adalah arah barat agak serong ke utara 24 derajat.
Kedua, untuk mewujudkan ide Muhammadiyah butuh agenda
kegiatan. K.H.A Dahlan mencari titik-titik strategis yang perlu diubah.
Dia melakukan berbagai eksperimen. Misalnya mendirikan sekolah,
mendirikan rumah sakit, menyantuni fakir miskin. Kaum gelandangan
yang ada di dekat Alun-alun diajak dan dikumpulkan, dimandikan, diberi
baju baru, diberi makan, dan dilatih bekerja. Dia juga mengenalkan bentuk
pengajian interaktif. Pengajian dua arah yang disebut Pengajian Wal’Asri.
Hadirin bisa menjadi pengisi pengajian dan bisa mengajukan gagasannya
tentang materi pengajian yang dibahas. Juga di Kauman dikenal ada
pengajian Malam Selasa untuk pimpinan Muhammadiyah. Jenderal
Sudirman ketika tinggal di Yogyakarta rajin mengkuti Pengajian Malam
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Selasa ini.
Ketiga, untuk memobilisasi ide dan agenda kegiatan butuh
organisasi. Mobilisasi ini relatif berhasil. Setelah K.H.A Dahlan mendirikan
Muhammadiyah, dia juga mendirikan organisasi untuk ibu-ibu, remaja
puteri, dan pandu. Pada giliran berikutnya, para penerus Kiai mendirikan
organisasi untuk pelajar, pemuda, olah raga beladiri, dan organisasi
mahasiswa. Di Muhamamdiyah, organisasi-orgaisasi baru ini dikenal
sebagai organisasi otonom atau Ortom. Untuk menggerakkan perempuan
organisasinya bernama Aisyiyah, untuk pemuda bernama Pemuda
Muhammadiyah, untuk remaja puteri Nasyiatul ’Aisyiyah, untuk pelajar
bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah, untuk mahasiswa bernama
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, untuk kepanduan bernama Pandu
Hizbul Wathan, untuk menggerakkan seni beladiri asli Nusantara bernama
Perguruan Seni Bela Diri Putera Muhamamdiyah Tapak Suci. Sebagian
organisasi otonom ini didirikan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan masih
hidup, dan sebagian didirikan oleh penerusnya. Organisasi ini memiliki
struktur dan jaringan dari pusat sampai ke tingkat desa atau kampung.
Untuk organisasi seni beladiri
malahan sudah berkembang di
mancanegara. Misalnya di negaranegara Eropa. Ide-ide tentang
beladiri khas Muhammadiyah
pun berkembang di sana.
Di masyarakat Kauman
pun kemudian mengenal adanya
pembiakan ide, pengembangan
ide dan pelembagaan ide
kemudian melahirkan ide-ide
yang lebih baru secara terusmenerus. Termasuk munculnya
ide Tour de Muhammadiyah
pada tahun 2010. Ide Tour de
Muhammadiyah ini muncul
untuk melayani ribuan orangorang dari berbagai penjuru
tanah air yang bermaksud untuk
ikut memeriahkan kegiatan
Muktamar Muhammadiyah Satu
Foto: Kegiatan Tour de Muhammadiyah
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Abad di Yogyakarta. Mereka memerlukan sajian wisata. Kalau hanya
mengunjungi lokasi wisata yang biasa mereka akan kurang puas. Oleh
karena itu, Panitia Seksi Syiar menggarap kegiatan bernama Tour de
Muhammadiyah. Yaitu paket wisata mengunjungi tempat bersejarah dan
masyarakat yang berprestasi yang ada di Yogyakarta yang tersebar di Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulonprogo.
Ada tiga rute wisata dalam Tour de Muhammadiyah yang semua
bermuara di kampung Kauman. Ada rute selatan, dari Kauman menuju
Karangkajen, Imogiri, lalu ke Kulonprogo tempat kelahiran para tokoh
Muhammadiyah. Salah satu di antaranya adalah tempat kelahiran Pak
A.R. Fakhruddin. Ada rute ke timur. Dari Kauman menuju Karangkajen,
Kotagede, Potorono, dan menuju ke arah Prambanan, tempat munculnya
sekolah model baru Muhammadiyah. Yaitu Muhammadiyah Boarding
School (MBS) Prambanan. Ada rute ketiga, ke arah barat. Dari Kauman,
ke Suronatan yang ada sekolah awal Muhammadiyah menuju ke arah
Moyudan Sleman, Nanggulan Kulonprogo, dan berakhir di Turi Sleman
tempat banyak warga Muhammadiya bertani salak pondoh. Wisatawan
Muhammadiyah ini mengunjungi kebun salak di sana.
Pada ketiga rute itu, wisatawan Muhammadiyah dihibur dengan
sajian musik tradisional relijius lokal, disajikan pula makanan khas atau
kuliner lokal yang ada di situ. Kegiatan ini dilanjutkan setelah Muktamar.
Banyak wisatawan yang ingin mengenal Kauman dan Muhammadiyah
mengunjungi Kauman untuk melihat tempat bersejarah. Termasuk rumah,
langgar, dan model sekolah awal K.H.A. Dahlan di Kauman Kidul.
Keempat, selain ide yang berkaitan dengan Muhammadiyah
di atas, ada juga ide kreatif yang dilahirkan oleh masyarakat Kauman
yang tidak berkaitan dengan Muhammadiyah. Yaitu ide-ide lain yang
dikembangkan masyarakat. Misalnya, ide tentang makanan dan masakan
khas yang dikembangkan dalam konsep kuliner atau wisata. Muncul pula
ide tentang menyelenggarakan Pasar Sore Ramadhan untuk menampung
dan menggairahkan kegiatan ekonomi kuliner selama Ramadhan. Ide
tentang ikut sertanya warga Kauman dalam mendirikan warung sega
gurih saat berlangsungnya upacara Sekaten perlu dihargai sebab makin
memperkokoh Kauman sebagai kampung kuliner.
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Foto: Salah satu makanan khas di Kauman

Munculnya ide unik tentang perlunya memberi tanda bahwa bulan
Ramadhan telah usai dan bulan Syawal telah dimulai. Warga Kauman
makan oblok-oblok di Serambi Masjid Gedhe setelah jamaah Subuh pada
tanggal 1 Syawal. Terakhir, ide tentang perlunya memberi tanda khas
datangnya bulan Ramadhan di Kauman. Misalnya ide menyajikan nasi
gulai kambing khusus setiap Kamis sore sebagai makan ta’jil di Masjid
Gedhe Kauman yang ini sangat digemari hadirin yang ta’jilan di situ. Lebih
dari seribu seratus porsi nasi gulai kambing disantap oleh yang hadir.
Membaca Jejak Ide Lewat Tinggalan Fisik dan Non Fisik
Membaca jejak ide di Kauman dapat dilakukan dengan cara melacak
munculnya tempat-tempat strategis dan bermakna historis fungsional di
dalam kampung Kauman atau di bagian luar kampung Kauman. Berupa
tempat ibadah, tempat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kantor
organisasi, tempat latihan pencak silat dan pengajian, asrama-asrama
pelajar yang mempergunakan rumah besar bekas orang memproduksi
kain batik dan monumen perjuangan kampung.
Tempat ibadah yang dibangun bersumber dari ide Muhamamdiyah
adalah langar atau musholla khusus perepuan. Bangunan khas seperti
ini pertama kali dibangun di Kauman di Yogyakarta, kemudian diikuti
dibangun di Karangkajen dan Kotagede. Pelayanan pendidikan yang
dibangun di Kauman adalah sekolah TK ABA dan SD Muhammadiyah
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Pawiyatan Puteri, SMA Muhammadiyah, dan MMT (Madrasah Menengah
Tinggi). Pelayanan kesehatan adalah RS PKU Muhamamdiyah yang
awalya dibangun di Jalan Gerjen Kauman Yogyakarta. Kantor pusat
organisasi Muhammadiyah dan’ Aisyiyah awalnya dibangun di Kauman.
Tempat latihan pencak silat Tapak Suci bernama Bina Manggala ada
di halaman Masjid Besar Kauman. Asrama pelajar, khususnya pelajar
Madrasah Muallimat Muhammadiyah dulu banyak terdapat di kampung
Kauman. Monumen perjuangan kampung ini bernama Monumen Syuhada
Fisabillah terletak di dekat kompleks Masjid Gede Kauman berisi daftar
para pahlawan asal Kauman yang gugur dalam pertempuan Kotabaru
melawan tentara Jepang dan yang gugur melawan tentara Belanda yang
mau menjajah lagi di tahun 1948-1949.
Jejak ide lain yang ditinggalkan di Kauman adalah munculnya
tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh nasional yang lahir, kos, dan
berumah tinggal di Kauman. Sejak dari K.H.A Dahlan sampai dengan
periode kepemimpinan K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. kepemimpinan
nasional Muhammadiyah didominasi oleh tokoh yang lahir di Kauman.
Prof. Dr. H.M. Amien Rais ketika muda kos di Kauman ini. Tokoh
persepakbolaan nasional Jamiat Dalhar juga lahir di KaumanYogyakarta.
Tokoh yang dikenal sebagai salah satu pendiri Republik Indoensia Ki
Bagus Hadikusumo pun lahir di Kauman Yogyakarta. Pejuang perburuhan
dan pers yang sering menggerakkan buruh tani berdemonstasi dan mogok
menentang kebijakan menindas dari pemerintah Belanda yang dikenal
sebagai jago mogok adalah kiai dari Kauman bernama K.H. Fachruddin,
seorang Pahlawan Nasional.
Jejak ide yang juga menonjol adalah terbitnya majalah, buku dan
terbitan atau rekaman tentang Kauman, buku tentang Muhammadiyah,
buku tentang tokoh Muhammadiyah, berikut terbitan terpisah di koran,
majalah, muncul di CD, film, foto, teks virtual di dunia maya, dan
sebagainya. Suara Muhamamdiyah terbit di Kauman tahun 1915 sekarang
berusia satu abad dan masih bisa bertahan terbit. Saudara kandungnya,
Suara ’Aisyiyah yang terbit sejak tahun 1926. Kedua majalah ini semula
terbit dalam bahasa Jawa. Kemudian menggunakan bahasa Melayu,
dan sekarang berbahasa Indonesia. Pelanggan Suara Muhammadiyah
berjumlah sekitar 30.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia.
Belum lagi puluhan karya akademis yang meneliti Kauman menjadi
skripsi, desertasi, tesis, dan laporan penelitian. Terakhir, perlu dicatat
adanya alur ide yang dinamis dari perkembangan atau dalam sejarah
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sosial di Kauman sejak 1900-1950 dan 1950-2000. Ini menunjukkan
kalau Kauman masih hidup, berkembang bersama Muhammadiyah, dan
bersama masyarakat umum Yogyakarta.
Jejak ide yang paling kentara dapat dirasakan dan dilihat adalah
ide tentang penyederhanaan upacara penyelenggaraan jenazah dan
pemakamannya. Dalam masalah ini Suara Muhammadiyah pernah
melaporkan dalam sebuah terbitannya. Isi laporan itu sebagai berikut:
Seorang peneliti yang hadir di serambi Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta
atau Masjid Raya Propinsi DIY pernah kaget ketika menemukan betapa
ringkas dan cepat, serta rapinya upacara pelepasan jenazah. Semua
dilakukan berdasar dalil atau petunjuk dari Nabi Muhammad S.A.W.
Pertama, jenazah dishalatkan, lalu ada sambutan dari keluarga. Upacara
selesai. Tidak ada pembacaan doa waktu pemberangkatan jenazah.
“Berdasar hadis Nabi, pembacaan doa dilakukan di maqbaroh atau di
makam setelah jenazah dimasukkkan ke liang lahat kemudian ditimbuni
tanah. Jadi tidak ada tuntunan untuk membacakan doa di masjid atau
di tempat pemberangkatan,” ustadz Syaifudin Amin kelahiran Kauman
menjelaskan.
Majalah itu juga melaporkan adanya ide tentang manusia yang
ideal menurut konsep masarakat Kauman. Yang disebut cita-cita tertinggi
warga Kauman. Upaya untuk meneguhkan ajaran Islam juga diwujudkan
dalam pembentukan cita-cita tertinggi warga Kauman. Dan cita-cita
tertinggi warga Kauman yang notebene adalah warga Muhammadiyah
adalah menjadi jamaah masjid yang rajin, setia, dan khusyuk. Warga
Kauman yang memiliki ciri hidup demikian, pada saat meninggal akan
dipuji sebagai warga terbaik. Saat memimpin upacara pemberangkatan
jenazah, pengurus takmir akan mengutarakan hal itu. Dan begitu yang
meninggal dipuji dan disebut sebagai orang yang rajin shalat jamaah, maka
keluarganya pun puas dan lega.
Orientasi untuk menjadi manusia yang meninggal scara mulia ini
menyebabkan pengajian-pengajian yang diadakan di Kauman, terutama
pengajian ibu-ibu selalu ramai. Setiap minggu ada lebih dari sekali
pengajian. Mereka yang ikut pengajian ini kemudian rajin menjadi jama’ah
shalat wajib di masjid atau di mushola khusus putri. Para ibu yang usianya
menginjak tua memilih menjauhi dunia dan mengisi hidupnya dengan
beribadah. Banyak para ibu ini yang oleh anak-anaknya yang sukses
dilarang bekerja sehingga kegiatan beribadah mereka tidak terganggu oleh
kesibukan mencari rejeki.
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Penutup
Dalam kenyataan sosial budaya masyarakat Kauman, selain dikenal
berkembangnya aneka macam ide dan jejak dapat dilacak di atas, terdapat
pula gejala surutnya ide itu. Misalnya ide tentang industri dan perdagangan
batik. Dulu warga Kauman dikenal sebagai pengusaha dan pedagang batik.
Para pedagangnya menempati lokasi strategis di Pasar Beringharjo dan di
Jalan Malioboro Yogyakarta. Ini yang sekarang mengalami kemunduran.
Industri batik dan perdagangan batik sudah tidak lagi menjadi sumber
penghidupan warga Kauman. Kalau di Jalan K.H.A. Dahlan ada toko batik
misalnya, yang memegang peran kebanyakan sudah bukan lagi warga
Kauman.
Apakah mundurnya perekonomian batik dan perdagangasn di
Kauman ini berkaitan lagsung atau tidak langsung dengan kecenderungan
warga Kauman untuk menjauhi kehidupan duniawi atau bukan masih perlu
dikaji. Hilangnya akses pada industri batik dan akses pasar distribusi batik
dan pasar umum yang menyebabkan secara ekonomi warga Kauman relatif
mengalami kemunduran ini belum pernah diteliti. Sebab biasanya kalau
suatu kelompok dinamika budaya spiritualnya dalam bentuk pengajian
dan ibadah meningkat maka perekonomiannya juga maju dan meningkat.
Mengapa yang terjadi di Kauman menjadi berbeda kecenderungannya?
Ide tentang kemampuan warga dan tokoh Kauman yang dulu dikenal
sebagai penulis sekarang juga meredup. Kader penulis di kampung ini tidak
banyak. Dulu setiap tokoh Muhammadiyah adalah penulis. Sekarang tokoh
Muhamamdiyah di Kauman lebih tangkas dalam memberikan ceramah,
belum melengkapi keahliannya berceramah itu dengan menuliskan
gagasannya. Ini menyebabkan buku-buku yang dilahirkan oleh penulis dari
Kauman makin sedikit. Kalaupun di jalan di sisi luar kampung Kauman
ada toko buku maka buku-buku itu terbitan dari luar dan hampir tidak
ditulis oleh warga Kauman.
Tentu surutnya dinamika ide di Kauman ini layak diteliti dan
dikaji. Terutama setelah tahun 2000. Kecenderungan anak muda sekarang
tidak lagi kepada pengembangan ide, ide berdampak dan berjangka
panjang maksudnya, tetapi lebih tertuju kepada hal yang pragmatis.
Misalnya mengembangkan kemampuannya mengorganisir tukang parkir
dan mengorganisir pengusaha kuliner. Ini tentu tidak perlu disesali.
Sebab yang dinamakan dinamika budaya itu mengandung pengertian dan
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kenyataan tentang pasang naik-surutnya sesuatu. Dulu mengalami pasang
naik dan sekarang mengalami pasang surut itu biasa. Atau di bidang ini
punyakecenderungan meningkat dan bidang lain kecenderungannya surut
pun biasa.
Bagi masyarakat Kauman sekarang yang lebih penting tentu saja
memahami mengapa dinamika budaya dalam perspektif ide ini dulu
pernah meningkat, dan mengapa sekarang cenderug melemah? Setelah
memahami, tentu kemudian bertindak untuk meningkatkan kualitas
masyaraakat dengan ide-ide baru yang lebih berkualitas dan bermakna.
Berrkualitas dan bermakna menurut pandangan manusia sekarang yang
sangat mungkin berbeda jauh dengan pandangan manusia di zaman
dahulu. Apalagi kampung Kauman telah berusia cukup tua, lebih dari 250
tahun, setua Kota Yogyakarta.
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Koleksi Tekstil Museum Nasional
Refleksi Warna-Warni Indonesia
Oleh: Mawaddatul Khusna Rizqika
Staf Seksi Katalogisasi, Bidang Pengkajian dan Pengumpulan,
Museum Nasional Indonesia

Abstract
National Museum of Indonesia has approximately 3.700 textile
collections. There are many variations in the use of materials, techniques,
dimensions, patterns, and functions that can be found in all corners of
archipelago. The variations in the use of techniques such as batik, songket,
ikat, etc. The collections are present in extremely rich diversity, as the result of
the skill of hundreds of ethnic groups occupying its islands. Indonesia is home
to a rich heritage of textiles.
Pendahuluan
Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia sebagai makhluk
yang berbudaya. Pada awalnya, manusia membuat pakaian untuk
melindungi tubuhnya dari kondisi alam yang membahayakan, seperti
hujan dan sengatan terik matahari. Seiring berjalannya waktu, aspek
keindahan pada pakaian pun semakin diperhatikan. Membahas tekstil
tradisional Indonesia seperti halnya melihat warna-warni indah pelangi.
Luar biasa keragamannya. Sejarahnya yang panjang dan pengaruh budaya
luar yang menyertai perjalanan itu, turut memberi kontribusi besar pada
keragaman tekstil Indonesia pada masa kini. Teknik pembuatan, bahan,
dan ragam hias pada tekstil adalah kekayaan budaya yang harus tetap
lestari dan diwariskan kepada generasi penerus.
Museum Nasional mempunyai peran strategis untuk
memperkenalkan budaya materi kepada masyarakat luas. Museum Nasional
memiliki koleksi tekstil sekira 3700 buah. Sejak awal berdirinya pada 24 April
1778, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (B.G) yang
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merupakan cikal-bakal Museum Nasional, sudah mulai mengumpulkan
koleksi yang sebagian besar merupakan sumbangan atau hibah dari para
anggotanya. Koleksi yang dikumpulkan berupa buku, naskah, alat musik,
mata uang, benda-benda arkeologis, termasuk juga tekstil.
Pada masa itu, mengoleksi benda-benda unik menjadi tren di
kalangan masyarakat kelas atas. Pengumpulan koleksi juga dilakukan
melalui ekspedisi ilmiah, ekspedisi militer, dan misi keagamaan yang
dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Koleksi juga dikumpulkan melalui
pembelian1. Sebagian besar kegiatan tersebut aktif pada akhir abad ke-19
dan permulaan abad ke-20. Berdasarkan latar belakang profesionalnya,
mereka dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pegawai pamong praja,
petugas-petugas gereja (penginjil), golongan militer, dan para ilmuwan2.
Tulisan ini membahas mengenai beberapa teknik menciptakan
ragam hias pada tekstil secara tradisional yang ada di Indonesia berdasarkan
koleksi-koleksi yang dimiliki Museum Nasional. Koleksi tersebut sebagian
dipajang di ruang pamer khusus tekstil dan sebagian lainnya terdapat di
ruang simpan koleksi tekstil. Disertakan pula penjelasan singkat mengenai
penelusuran asal-usul beberapa koleksi. Dengan demikian, konteks sejarah
dan kebudayaan koleksi dapat diketahui dengan lebih baik.
Kulit Kayu
Sebelum dikenal kapas dan teknik tenun, di beberapa daerah di
Indonesia terlebih dahulu mengenal pakaian yang terbuat dari kulit kayu.
Pakaian ini dibuat dari kulit kayu pohon tertentu yang dikelupas dan diolah
sedemikian rupa menjadi pakaian untuk melindungi tubuh. Setiap daerah
mengenal teknik-teknik tertentu, tetapi secara garis besar hampir sama.
Kulit kayu dikelupas, direndam, dan dipukul-pukul menggunakan alat
khusus kemudian dikeringkan. Pada permukaan kulit kayu diberi ragam
hias dengan cara dilukis menggunakan kuas sederhana. Pakaian kulit kayu
dibuat di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa, beberapa daerah di Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua.
A.C. Kruyt (1869-1949), petugas zending pertama di Sulawesi
Tengah, dan seorang sejawatnya bernama N. Adriani (1865-1962) yang
ahli linguistik dan etnografi, banyak mengumpulkan kulit kayu yang dihias
dari Sulawesi Tengah untuk B.G maupun Rijksmuseum voor Volkenkunde.
Mereka banyak menulis tentang materi ini dan ragam hiasnya yang sangat
1
2
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memukau. Rupanya kulit kayu merupakan komoditi yang sangat digemari
dan dijual dalam pameran-pameran tahunan pada masa itu3.

Foto 1. Salah satu koleksi kulit kayu (No. Inv. 20709) yang diberikan oleh N. Adriani
kepada Museum Nasional

Di samping meneliti suku-suku bangsa yang dikunjungi, Adriani
dan Kruyt juga mengumpulkan benda-benda etnografi. Museum Nasional
menerima sejumlah koleksi dari N. Adriani (No. Inv. 9203-9215, NBG
Februari 1905 halaman 35) dan sejumlah koleksi kulit kayu (No. Inv.
20705-20710). Sedangkan A.C.Kruyt memberikan beberapa koleksinya ke
Museum Nasional (No. Inv. 9719-9729), yang antara lain berupa siga dari
bahan kulit kayu4.
Tenun Ikat
Pada dasarnya, teknik tenun ikat merupakan teknik menciptakan
3
4
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Foto 2. Sarung ikat dari Bentenan yang dibuat menggunakan
teknik ikat lungsi (No. Inv. 2766)

ragam hias pada benang sebelum ditenun. Setiap
lembar benang diikat membentuk ragam hias tertentu,
lalu dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Di Indonesia,
dikenal tiga jenis teknik tenun ikat. Yang paling umum
adalah teknik ikat lungsi yang menciptakan ragam
hias dengan mengikat hanya pada benang lungsi atau
benang vertikal. Teknik kedua adalah ikat pakan, yaitu
dengan mengikat pada benang pakan saja atau benang
horisontal. Sedangkan teknik ketiga dan yang tersulit
adalah teknik ikat ganda. Pada teknik ini ragam hias
dibuat pada benang lungsi dan pakan sekaligus.
Dari sekitar abad ke-8 hingga ke-2 sebelum
Masehi, tenun ikat lungsi sudah dikenal di Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur.
Daerah-daerah tersebut tercatat sebagai daerah paling
awal yang mengembangkan tenun ikat lungsi. Ragam
hias pada tenun ikat lungsi lebih banyak menampilkan
penggambaran nenek moyang, pohon hayat, dan
perahu arwah. Fungsinya lebih banyak digunakan pada
saat upacara yang mengandung unsur magis5.
Salah satu koleksi langka di Museum Nasional yang
dibuat menggunakan teknik ikat lungsi adalah sarung
dari Minahasa dengan nomor inventaris 2766. Sekitar
abad ke-18, orang Minahasa
mulai menenun dengan benang katun. Desa
Bentenan yang terletak di pantai Timur Minahasa
merupakan tempat pertama kali kain ini ditenun.
Dilihat dari motifnya, kain ini termasuk ke dalam
jenis Kaiwu Patola yaitu kain tenun dengan motif
patola yang merupakan pengaruh dari India. Kain
tenun ini dipakai oleh dukun perempuan pada
upacara adat. Sampai tahun 1880-an kain ini hanya
dibuat di wilayah Danau Bentenan. Biasanya
sebelum membuat kain bentenan, masyarakat
setempat mengadakan sebuah upacara adat. Kain
seperti ini sudah tidak dibuat lagi sejak awal abad
ke-19.
Sarung ini merupakan sumbangan dari
5
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Foto 3. Salah satu contoh selendang patola (No. Inv. 23719 r)
dari India yang menginspirasi penggunaan motif patola pada
tekstil tradisional Indonesia

Johann Gerard Friedrich Riedel (1832 – 1911). Dia
adalah pamong praja yang paling terkenal dan aktif
dalam bidang etnologi. Jabatan terakhirnya sebagai
Residen Ambon yang pensiun pada 1883. Riedel
memberikan sumbangan yang besar pada pengumpulan
koleksi dari Sulawesi Utara (Minahasa dan Gorontalo).
Yang menonjol adalah ketertarikannya pada tekstil. Dari
notulen diketahui bahwa Riedel mengejar koleksi yang
representatif yang sedapat mungkin menggambarkan
kebudayaan material seutuhnya6.
Selanjutnya adalah teknik ikat pakan yang lebih
banyak berkembang di kawasan pesisir, seperti Aceh,
Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa, Nusa Tenggara
Barat dan Bali. Persebaran tenun ikat pakan berkembang
pada periode yang relatif baru dibandingkan tenun ikat
lungsi. Teknik ini dikenal sejak masa kerajaan Hindu
pada abad ke-4 Masehi hingga masuknya Islam pada
sekira abad ke-14 Masehi. Salah satu ciri khas dari tenun
ikat pakan adalah pada penggunaan motifnya yang
berupa sulur-suluran.
Sedangkan, teknik ikat ganda dikenal di
Tenganan, Karangasem, Bali. Daerah pedalaman
ini menyimpan teknologi tenun ikat ganda yang
mengagumkan dan diakui dunia internasional. Kain
geringsing, demikian kain ini disebut, terkenal sangat
unik ragam hiasnya dan rumit proses pembuatannya.
Kain ini ditenun dengan ragam hias pada benang pakan
dan lungsi yang bertemu menjadi ragam hias tertentu
dengan presisi yang luar biasa tepat dan akurat7.

Foto 4. Kain Geringsing
(No. Inv. 23255)

Batik
Pembuatan batik pada dasarnya termasuk dalam teknik rintang
warna menggunakan lilin. Teknik rintang warna ini ditemukan di beberapa
negara lain, misalnya di Eropa dan India. Namun, tingginya kualitas dan
keindahan batik tulis Indonesia yang dibuat menggunakan alat canting
tidak tertandingi. Asal-muasal batik masih menjadi perdebatan di banyak
kalangan. G.P. Rouffaer (1990) berpendapat bahwa batik sesungguhnya
6
7
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berasal dari India. Begitu pula dengan Jasper
dan Pirngadi (1912) karena pengaruh Hindu
tampak pada ragam hias batik. Namun, Van
der Hoop (1949) berpendapat sebaliknya
bahwa teknik batik asli Indonesia, sedangkan
pengaruh-pengaruh yang datang dari luar
memperkaya teknik dan ragam hiasnya8.
Rouffaer mengatakan bahwa berdasarkan
tulisan di dalam lontar teknik batik tulis baru
dikenal pada sekitar abad ke-16 Masehi9.
		
Pada batik, pencelupan warna
dilakukan pada benang yang sudah
ditenun. Sejak era kolonial Belanda, batik
dikelompokkan ke dalam dua kategori yang
ditinjau berdasar daerah pembatikan10.
Pengelompokan tersebut yaitu:
1.
Batik Vorstenlanden
		
Yang disebut batik vorstenlanden
adalah batik yang dibuat di Yogyakarta
dan Solo. Pada zaman penjajahan, kedua
Foto 5. Seorang Abdi Dalem Kraton
daerah ini merupakan daerah kerajaan yang
Yogyakarta mengenakan kain batik. dengan dinamakan vorstenlanden atau daerah yang
ciri batik pedalaman
berdaulat. Ciri khas pada batik ini tampak
pada ragam hiasnya yang bersifat simbolis berlatarkan kebudayaan Hindu
Jawa. Batik didominasi warna sogan, indigo (biru), hitam, dan putih.
2.

Batik Pesisir
Batik pesisir merujuk kepada batik yang dihasilkan di luar wilayah
vorstenlanden dengan ciri khas ragam hias bersifat naturalis. Pengaruh
kebudayaan luar pun terlihat pada ragam hias. Warna yang ditampilkan
sangat beragam dan dinamis. Batik pesisir yang masih menonjol dan
digemari hingga sekarang antara lain dari daerah Cirebon, Pekalongan,
Lasem, Madura, Indramayu, dan Jambi. Sementara daerah lain seperti
Garut, Banyumas, dan Ponorogo dimasukkan ke dalam kategori batik
pesisir meskipun secara geografis tidak terletak di pesisir dikarenakan sifat
Kartiwa, Suwati, Berbagai Jenis Bahan Pakaian Tradisional dan Penggunaannya di Indonesia,
Jakarta: Museum Nasional, 1985, hlm 58-60.
9
Kartiwa, Suwati, Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2007, hlm. 20.
10
Djoemena, Nian S., Ungkapan Sehelai Batik, Its Mystery and Meaning, Jakarta: Djambatan, 1986,
hlm. 8-9.
8
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ragam hias dan warnanya.
Ikat Celup
Ikat celup merupakan
teknik pembuatan ragam
hias pada kain dengan cara
menjahit atau mengikat
sebagian permukaan kain
dan mencelupnya ke pewarna
Foto 6. Salah satu contoh batik pesisir (No. Inv. 23435)
sehingga membentuk ragam
hias tertentu. Tali yang diikatkan pada kain berfungsi sebagai perintang
warna agar tidak masuk ke serat kain. Setelah dicelup, tali dibuka dan
tampaklah ragam hias tertentu sesuai ikatan tali yang telah dibuat. Di
beberapa daerah, teknik ini dikenal dengan bermacam-macam nama.
Di Palembang, teknik ini disebut pelangi. Di Jawa disebut teritik atau
jumputan. Sedangkan di Banjarmasin dikenal sebagai sasirangan.
Teritik atau jumputan di Jawa Tengah dan Yogyakarta sering
digunakan pada kemben (kain penutup dada). Kain sakral pada masyarakat
Rongkong di Sulawesi Selatan yang disebut kain poritutu coto, juga dihias
menggunakan teknik ikat celup. Ragam hias
pada kain ini berupa lingkaran dan tumpal.
Kain ini biasanya digantungkan pada tiang
depan rumah orang yang meninggal. Di
daerah Sumbawa timur, teknik ikat celup juga
digunakan untuk menghias penutup kepala
yang dipakai khusus pada saat upacara adat11.
Di Palembang, teknik ikat celup
digunakan untuk membuat ragam hias pada
selendang pelangi. Tampilan selendang
ini biasanya kaya warna dan ragam hias.
Selendang yang terbuat dari sutera dengan
rumbai benang emas pada kedua ujungnya
menandakan status sosial tinggi pemiliknya.
Selendang pelangi dipakai oleh para wanita
bangsawan. Pemakaiannya dipadukan dengan
baju kebaya atau baju kurung dengan sarung
pelangi sebagai bawahannya. Sarung dan
11

Hitchcock, 1991: 96-97

Foto 7. Selendang pelangi (No. Inv. 23245)
dengan ragam hias yang indah
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selendang biasanya dibuat satu stel. Selendang koleksi Museum Nasional
dengan nomor inventaris 23245 merupakan salah satu selendang pelangi
dengan ragam hias yang rumit dan penuh warna.
Tenun Songket
Songket merupakan teknik menghias tenunan dengan
menambahkan benang pakan atau lungsi. Ciri khas kain songket adalah
permukaannya terasa timbul jika diraba. Benang yang timbul itu ada yang
menutup seluruh permukaan kain,
tetapi ada yang menyebar pada daerah
tertentu saja. Memproses benang
timbul dalam bentuk tertentu dibuat
dengan cara menyisipkan benang
tambahan di atas atau di bawah
silangan benang lungsi dan pakan
sesuai dengan ragam hias yang akan
dibentuk. Prinsip benang tambahan
inilah yang disebut songket. Istilah
songket populer di Sumatera Barat
dan Palembang. Di Sumbawa disebut
Foto 8. Seorang penenun songket Palembang
songke dan selungka. Masyarakat
Sulawesi Tengah menyebutnya dengan istilah
subi. Sedangkan, di daerah lain terdapat istilah
yang lebih spesifik mengenai teknik ini. Di
Bali misalnya, menyebut nyuntik untuk proses
merencanakan ragam hias12.
Museum Nasional memiliki koleksi kain
langka yang dibuat menggunakan teknik tenun
lungsi tambahan, yaitu kain lamak dari Bali. Lamak
berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk
menghias meja sesaji, menyimpan benda keramat
di pura, dan alas untuk menaruh sesaji yang
ditempatkan di bagian atas untuk kelengkapan
upacara Galungan. Lamak banyak terdapat di Bali
Foto 9. Selendang songket dari Palembang dengan benang
emas sebagai pakan tambahan (No. Inv. 23118)
Kartiwa, 1986: 11-13

12
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Foto 10. Kain Lamak (No. Inv. 23936)

dan dibuat dari bermacam bahan, tetapi lamak yang ditenun
sangat langka13.
Lamak koleksi Museum Nasional dihias dengan ragam
hias yang istimewa (seolah ada sulaman di antara benang
lungsinya). Kain ini dibuat oleh seorang ibu bernama Men Nis
yang pada tahun 1920-an tinggal di dekat Denpasar dan telah
meninggal pada tahun 1927. Pada tahun 1941 Resink menjual
tiga kain lamak langka kepada Museum Nasional (MNI 23936,
23937, dan 23938). Dengan demikian, Museum Nasional
satu-satunya museum yang mempunyai tiga variasi tenunan
lamak. Di seluruh dunia hanya ada 10 helai tenunan kain
lamak yang diketahui ada di 6 museum, di samping sejumlah
koleksi pribadi. Sementara itu, ada tenunan lamak yang masih
digunakan di Bali Selatan14.
Sulam
Teknik sulam termasuk dalam teknik menghias
rekalatar (surface design), yaitu pembentukan ragam hias
di atas permukaan kain yang telah selesai ditenun dengan
menggunakan jarum dan benang15. Para pendatang dari
Tiongkok sangat berperan terhadap keberadaan sulam di
Indonesia. Sekitar tahun 1000 M, orang-orang dari Provinsi
Fujian dan Guangdong berpindah ke luar Tiongkok dan
menjadi imigran di daerah lain, termasuk Indonesia. Di antara
mereka terdapat beberapa putri bangsawan yang akan diperistri raja atau
pangeran kerajaan di Nusantara sehingga terbentuklah budaya peranakan
yang sangat khas. Mereka membawa serta hadiah-hadiah yang terbuat dari
sutera dan dihias sulam. Para putri inilah yang memperkenalkan kerajinan
sulam di Nusantara. Seni sulam semakin berkembang pada akhir abad ke
19 16.
Pengaruh dari Eropa dan India juga tampak pada hasil kerajian
sulam di Indonesia. Baik pada penggunaan bahan, variasi teknik, dan
ragam hias. Seperti misalnya penggunaan mika atau kaca yang merupakan
pengaruh dari India. Hampir seluruh daerah di Indonesia dikenal teknik
sulam untuk menghias kain. Namun, ada daerah-daerah tertentu yang
memiliki ciri khas khusus yang tidak terdapat di daerah lain. Misalnya di
Sumatera Barat terdapat teknik sulam kapalo paniti (kepala peniti).
Hitchcock, 1991: 112
Brinkgreve: 2005:143
15
Jumanta, 2005: 2
16
Achjadi, 2005: 25-27).
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Salah
satu
koleksi
tekstil
Museum Nasional
yang
dihias
sulaman dengan
kerumitan tinggi
dan
sangat
variatif
adalah
tapis inuh. Kain
ini
merupakan
simbol
prestise
Foto 11. Tapis inuh (No. Inv. 20439)
dan
bernilai
tinggi. Tapis inuh dengan nomor invetaris 20439 ini termasuk ke dalam jenis
tapis yang dibuat oleh masyarakat Lampung pesisir yang menganut struktur
adat Saibatin. Keistimewaan tapis inuh ini terletak pada penggunaan teknik
ikat, sulam benang sutera putih yang menunjukkan adanya pengaruh dari
budaya Tionghoa, dan hiasan mika yang merupakan pengaruh India.
Dalam bahasa lokal, dikenal istilah cermuk untuk mengaplikasikan mika
atau kaca pada kain. Mika terlebih dahulu ditempel dengan lem, kemudian
disulam di sekelilingnya.
Tapis ini menampilkan ragam hias khas pesisir, yaitu cumi-cumi
pada bagian tengah sarung. Motif cumi-cumi banyak digunakan pada tapis
untuk kalangan bangsawan. Cumi-cumi dianggap sebagai hewan dengan
kemampuan yang luar biasa, mampu berjalan di dasar laut, dan mengubah
warna untuk memperdayai pemangsa17. Tapis ini digunakan oleh wanita
bangsawan pada saat menghadiri upacara adat.
Prada
Emas memegang peran penting dalam benda-benda ideofak yaitu
benda untuk keperluan ritual keagamaan serta benda-benda sosiofak yaitu
benda-benda perhiasan18. Emas juga merupakan simbol kemakmuran
dan kelas sosial yang tinggi. Material ini diaplikasikan pada tekstil melalui
berbagai cara. Salah satunya dengan prada emas. Pemberian lapisan
prada emas dapat membuat sebuah kain menjadi lebih menarik karena
memberikan efek anggun dan berkilau.
Dikenal beberapa cara menempelkan prada emas pada kain.
Cairan prada emas dilukiskan langsung pada permukaan kain dengan
Totton, 2009: 154

17
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Foto 12. Kain yang dihias prada koleksi Museum Nasional berasal
dari Jambi (No. Inv. 26551)

menggunakan kuas. Teknik lainnya adalah dengan menempelkan lembaran
prada emas pada permukaan kain. Lembaran prada emas tersebut terlebih
dahulu dibentuk ragam hiasnya, lantas ditempelkan ke kain dengan hatihati. Prada emas diaplikasikan hanya pada satu sisi kain. Seringkali, lapisan
prada ditempatkan di atas kain yang telah dibatik. Prada emas dapat
ditempelkan pada keseluruhan permukaan kain, tetapi dapat juga hanya
pada bagian kain dengan ragam hias tertentu saja agar memberikan kesan
menonjol.
Prada emas terdapat di Bali, Jawa, dan Sumatra. Kain prada hanya
digunakan untuk keperluan upacara adat. Salah satunya adalah pada kain
dodot atau kampuh dari Yogyakarta. Kain dodot merupakan kain khusus
upacara yang dipakai oleh raja, bangsawan kraton, para penari kraton,
dan pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Hingga kini, tradisi
pembuatan dodot dengan prada emas masih dapat ditemui di Yogyakarta.
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History Inspiring the Future
(Model Pembelajaran Sejarah
berbasis Museum)1
Oleh :Widodo, S.T.P., M.Sc.
Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada

Abstract
History has an important role in defining our civilization. The past
always be a memory for every people in order to face the future. Museum as
the keeper of historical heritage can be a good learning media, particularly
to increasing the content of history subject. In order to give knowledge and
learning perspective especially fo history teacher, a museum based learning
workshop is need to be held.
The aim of this workshop are (1) to prepare senior high school
history teacher to arrange and integrate the active and comprehensive
history learning process through a museum outdoor activity (2) to develop
knowledge and skill high school history teacher in order to arrange museum
based learning modul and the worksheet for student also to train the teacher
on comprehensive inter-discipliner teamwork (3) to enclose the teacher to
the museum and other institution to get feedback in order to increasing the
value of nation through museum and (4) helping the government program to
develop the quality of history education
In 2015, it was done a museum based workshop for history teacher
in Yogyakarta for five periods. The number of participant was 125 and they
were senior high school history teacher in Yogyakarta. The content of this
workshop was prepared by the facilitator and technically by the Museum
Section of Department of Culture Daerah Istimewa Yogyakarta. The
workshop was done by outdoor observation and practice also by teaching
the participant in the class. The content of subject was prepared to enhanced
the understanding of historical theory and historical heritage and also the
1

Manuskrip ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan Pembelajaran bagi Guru Mata
Pelajaran Sejarah tingkat SLTA se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas
Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selama bulan Februari sampai dengan April 2015,
dimana penulis menjadi Koordinator Tim Fasilitator.
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development of Indonesian museum time by time, thus the participant will
be motivated and inspired to develop a learning process, particularly history
subject for high school.
The evaluation was done by setting the standard comprehensive score.
It was given the very satisfying predicate to whom have more than 75 points
and satisfying predicate for below 75 points. The component of comprehensive
score consist of the pre test and post test score, the activity of participant,
presence, observation and field study, group teamwork and the modul and
worksheet. The result of the workshop there were 10 best participant in
every class period and 29 good moduls and worksheet. It is also have been
composed a comprehensive report that give the complete overview related to
this workshop and also conclusion and recommendation to the stake holders
especially to developing museum and culture based history education. We
wish this manuscript can be inspiration to organize the same workshop in
other territory in Indonesia.
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara yang diakui dunia mempunyai warisan
peradaban manusia yang sangat tinggi. Warisan tersebut baik pada zaman
prasejarah, protosejarah, klasik, Islam, kolonial hingga masa kemerdekaan
menggambarkan betapa besarnya nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa ini.
Warisan kultural dan peradaban manusia ini menjadi sumber pendidikan
dan pembelajaran bagi masyarakat secara luas, khususnya generasi muda.
Peradaban yang sangat tinggi telah pernah berkembang di Indonesia,
seperti ditemukannya fosil manusia beserta benda-benda kebudayaan,
bangunan cagar budaya seperti candi, patung, sampai karya sastra kuno
dan modern menjadi bukti kejayaan bangsa ini pada masa lampau. Benda
dan bangunan bersejarah ini menjadi koleksi yang dilindungi oleh dunia
maupun pemerintah. Melalui museum, tinggalan bernilai ini akan dirawat,
dilestarikan, dan menjadi bermakna.
Museum menurut International Council of Museums merupakan
lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani
masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh,
merawat, menghubungkan, dan memamerkan benda-benda bernilai
sejarah perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan-tujuan
studi, pendidikan dan rekreasi. Museum seperti pada ayat (1) UU No.
11/2010 merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan,
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memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang
telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan
mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Museum mempunyai peranan yang strategi: lembaga yang
akan melakukan perawatan dan konservasi terhadap warisan budaya,
memberikan dukungan kepada institusi pendidikan, memberikan fasilitas
kegiatan belajar, kegiatan budaya dan membangun identitas di lokasi tempat
museum berada. Setiap museum mempunyai tanggung jawab pelayanan
dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Hal ini memberikan mandat
bahwa dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan, museum harus
membangun jaringan baik di dalam dan di luar museum untuk kepentingan
proses pembelajaran.
Tugas penting museum dalam pendidikan sesuai dengan tujuan
pendidikan yang ditetapkan UNESCO sebagai media: learning to know,
learning to do, learning to be, learning to live together, serta pembelajaran
yang memperkuat rasa kebanggaan dan menghargai terhadap kebudayaan
bangsa Indonesia dan akhirnya mampu menjadi benteng pembangun
karakter bangsa.
Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, kota perjuangan, kota
budaya serta daerah istimewa, saat ini juga disebut kota museum. Hal ini
mengingat ada 47 museum tersebar di berbagai wilayah di Yogyakarta.
Museum-museum tersebut terbagi dalam tiga kategori jenis, yaitu museum
seni dan budaya, museum pendidikan, dan museum perjuangan. Banyak
dan ragam museum di Yogyakarta menjadi potensi yang sudah sepantasnya
dikelola dengan baik. stake holders, pengampu kebijakan dan masyarakat
luas mempunyai tanggung jawab atas kelestarian museum dan nilai-nilai
yang terkandung didalamnya. Museum in potentia. Maka, setiap kali kita
melangkah ke masa depan ketika bertekad membangun masa depan, kita
tak boleh lupa berpaling sejenak ke masa lalu karena ia dalam dirinya
merupakan koordinat yang mengingatkan apakah gerakan kita ke masa
depan itu sudah melenceng atau tidak2.
Sinergi dengan implementasi program pendidikan formal, maka
museum kini sebagai media pembelajaran informal (outdoor learning)
menjadi alternatif yang inovatif dan kreatif serta akan membawa alam
fikir (logika) dan imajinasi (rasa) generasi muda semakin percaya akan
martabat bangsanya masa lampau. Ikhwal kemajuan yang dialami saat ini
tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan masa lampau. Relevan
dengan hal tersebut, Yogyakarta akan semakin kokoh dalam mewujudkan
2

Joesoef, 2013
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pendidikan berbasis budaya, ditopang oleh kerebadaan museum yang
potensial. Yogyakarta sudah sepantasnya pula mempelopori menjadi
daerah yang warganya ‘wajib belajar di museum’. Museum sebagai sumber
inspirasi yang tidak akan tergilas jaman. Museum akan lestari dan mampu
menjadi pusat komunikasi dan informasi jika didukung oleh perhatian
yang serius dari semua pihak, termasuk massa massive peduli museum.
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 secara
tegas mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan
nasional Indonesia. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul
sebagai buah usaha budi-daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan
lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerahdaerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.
Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan
persatuan, dengan tidak menolak keberadaan kebudayaan asing yang
dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat
kemanusiaan bangsa Indonesia.
Dalam hal kebudayaan sebagai identitas bangsa Indonesia secara
lengkap diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010, kebudayaan
Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan
guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat
bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi
terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia
yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat
pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat
kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan
bangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah
kehidupan bangsa.
Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa dalam Perda No. 4 tahun
2011 secara jelas menyebutkan tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat
pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong
gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis
(greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan
tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).
Upaya yang lebih strategis untuk mewujudkan manusia yang
beradab dan berkebudayaan secara total adalah dimulai dengan
mengintegrasikan nilai maupun tata nilai seperti diungkapna dalam
amanat Undang-Undang di astas melalui pendidikan. Dalam hal ini,
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Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi pelopor pendidikan berkarakter
ini, melalui pendidikan berbasis budaya. Pendidikan yang diselenggarakan
untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan
keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya
agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga
menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan
dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
Penerapan nilai-nilai luhur budaya merupakan suatu upaya dalam rangka
mewujudkan lingkungan pendidikan yang harmoni dan berkesinambungan
melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, pendekatan konstekstual serta
pendekatan partisipatif.
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun
2014-2015 telah membuat momentum yang sangat penting bagi arah dan
pengembangan permuseuman di Yogyakarta dan secara luas di tanah
air Indonesia. Dasar yang diletakkan oleh Dinas Kebudayaan adalah
mewujudkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan se-Kabupaten/kota dan
Dinas Kebudayaan DIY dengan menggelar pelatihan permuseuman bagi
guru-guru tingkat SLTA untuk mata pelajaran sejarah.
Kegiatan ini menjadi pioneer sekaligus pilot project untuk mata
pelajaran lain serta jenjang pendidikan yang lebih luas lagi. Selain hal
itu, dampak yang diharapkan dari pelatihan ini akan lebih luas lagi
menjadi tawaran alternatif untuk menjadikan museum di tanah air
lebih dioptimalkan fungsi dan keberadaannya yaitu mendukung proses
pembelajaran yang kreatif, inovatif, edukatif serta rekreatif. Proses
pengajaran akan lebih bersifat affective learning, dimana nilai dan
kepekaan dari peserta didik lebih diutamakan, semakin memperkokoh
peran museum menjadi laboratorium yang murah, mudah, dan memadai
(3M).
Tujuan pelatihan ini adalah untuk (1) mempersiapkan Guru Mata
Pelajaran Sejarah tingkat SLTA untuk dapat menyusun dan mengintegrasikan
mata pelajaran sejarah berbasis aktif learning dan terpadu melalui kegiatan
outdoor learning di museum, (2) mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan Guru Mata Pelajaran Sejarah tingkat SLTA dalam menyusun
modul pembelajaran berbasis museum dan lembar kerja siswa terkait
mata pelajaran sejarah serta melatih guru untuk bekerjasama antar bidang
keahlian secara terpadu, (3) mendekatkan Guru dengan lembaga museum
dan instansi lain yang terkait sehingga memperoleh umpan balik dalam
rangka peningkatan relevansi penanaman nilai-nilai kebangsaan dan jati
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diri bangsa melalui museum, dan (4) membantu program pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam peningkatan
kualitas pendidikan sejarah. Manfaat yang diharapkan dengan pelatihan
ini adalah (1) guru dapat menggunakan modul hasil pelatihan sebagai alat
bantu dalam menerapkan penerapan pendidikan berbasis budaya. Modul
tersebut juga diharapkan akan membantu guru dalam membuat modulmodul pembelajarn lain secara strategis, partisipatif dan inspiratif, (2)
guru mendapatkan wawasan dan orientasi baru dalam proses pengenalan
museum sebagai laboratorium, transfer, dan transformasi nilai-nilai
karakter kebangsaan kepada siswa, dan (3) guru dan peserta dididik
dapat memanfaatkan secara maksimal keberadaan museum karena dapat
digunakan sebagai bahan pembelajaran.
Kajian Teoritis
Pembangunan dan pengembangan
keilmuan yang berjati
diri Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan bangsa diperlukan dukungan, komitmen, dan kebijakan
secara berkelanjutan. Untuk itu, pendidikan dan pengembangannya tidak
dapat ditawar lagi, karena pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan,
mendewasakan, kemandirian manusia yang dilakukan oleh perorangan,
kelompok, dan lembaga3. Pendidikan sebagai jalan untuk mendidik anak
bangsa dan ilmuwan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, pemilihan
paradigma keilmuan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Thomas
Kuhn dalam Kamus Filsafat4 menjelaskan bahwa seorang ilmuwan selalu
bekerja dengan paradigma tertentu. Dengan pemilihan paradigma tersebut
seorang ilmuwan mampu memecahkan persoalan yang dihadapi di dalam
kerangka ilmunya.
Warisan sejarah nusantara yang sangat tinggi menjadi media
pendidikan yang akan memperkuat karakter bangsa pada saat ini dan ke
depan. Warisan sejarah (heritage) menurut Carman (2002), bermakna
benda-benda atau nilai-nilai warisan kultural yang dianggap penting yang
dipelihara dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari
identitas bersama. Penekanan pada aspek praktis, dberikan oleh David
Lowenthal (1998: xii), yang berpendapat bahwa heritage merupakan cara
tertentu untuk menyeleksi dengan teliti artefak-artefak masa lampau,
landskap alam, mitologi, memori, dan tradisi untuk menjadi sumber
daya kultural, politik dan ekonomi untuk masa depan. Hal yang perlu
Yamin, 2008: iii
Bagus, 2002: 779

3
4
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diperhatikan dari definisi Lowenthal adalah bahwa gagasan dan konsep
heritage sangat ditentukan oleh kepentingan masa sekarang (present
centred) dan karenanya heritage “diciptakan, dibentuk, dan dikelola oleh
–serta sebagai respon terhadap- tuntutan masa sekarang, karenanya ia
terbuka atas revisi dan perubahan secara terus menerus dan ia (heritage)
bisa menjadi sumber sekaligus akibat tidak langsung dari konflik sosial”5.
Heritage merupakan sebuah bentuk memori kolektif (bersama), atau
sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kepentingan politik, ekonomi
dan sosial masa sekarang. Berdasarkan pertimbangan ini Brian Graham
dkk (2005: 32-35) menegaskan bahwa heritage memiliki dua manfaat
langsung yang utama, yaitu manfaat sosial politik yang berfungsi untuk
meneguhkan identitas, memori akar kultural bersama; dan manfaat sosial
ekonomis; khususnya untuk konteks dewasa ini adalah pengembangan
ilmu pengetahuan dan pariwisata. Sejarah memiliki arti yang sangat
strategis, menurut Suryo (2015: 2-4) bahwa sejarah akan membentuk
watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta berperan dalam
pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
kehidupan manusia dalam masyarakat melalui dimensi ruang dan waktu
memiliki kedudukan penting sebagai sarana pendidikan masyarakat dan
bangsa Indonesia.
Museum sebagai tempat menyimpan warisan sejarah mempunyai
peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa.
Pengertian yang sederhana tentang status dan peran museum dinyatakan
oleh Lewis (2004: 5) bahwa suatu museum berada di tengah-tengah
masyarakat adalah untuk melayani masyarakat dan hal itu membutuhkan
standar profesionalitas yang tinggi. Terkait dengan pengelolaan suatu
museum yang efektif membutuhkan sebuah keyakinan akan kepastian
pelayanan prima kepada masyarakat6. Museum akan menjadi suatu
bagian dalam pengembangan pendidikan untuk pembangunan yang
berkelanjutan dalam konteks transformasi nilai-nilai sejarah baik yang
tangible maupun intangible apabila dikonstruksikan untuk memberikan
kontribusi kepada masyarakat terkait dengan sumbangsih pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Boylan (2004) dalam
Running a Museum: A Practical Handbook menjelaskan bahwa dalam
proses menjalankan museum perlu memperhatikan aspek bagaimana
museum itu di kontruksikan untuk memberikan pelayanan yang seluasluiasnya kepada semua lapisan masyarakat baik anak sekolah, mahasiswa,
Asworth, et.al., eds. 2002: 3
Lewis, 2004: 6

5
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pengunjung umum seperti orang lokal, internasional, turis domestik atau
peneliti khusus.
Boylan memberikan pengertian tentang bagaimana design dan
pendekatan yang perlu digunakan dalam aspek pelayanan prima kepada
masyarakat terkait dengan museum. Untuk menjalankan sebuah museum
tidak hanya mengurusi pada bagian administrasi saja tetapi juga bagaimana
aspek pelayanan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Lewis (2004)
dalam tulisannya berjudul ‘The Role of Museums and The Professional
Code of Ethics’ menjelaskan bahwa museum dapat berkontribusi dalam
membangun kesadaran nasional dan identitas kebangsaan sebagaimana
museum yang ada di belahan bumi Eropa. Dengan adanya pengakuan
semacam ini menunjukkan bahwa museum merupakan institusi yang
tepat untuk melestarikan warisan sejarah bangsa.
Pelaksanaan Dan Metode Pelatihan
Kegiatan Pelatihan Pembelajaran bagi Guru Mata Pelajaran Sejarah
berbasis Museum tingkat SLTA ini diselenggarakan sebanyak 5 angkatan.
Lama waktu penyelenggaraan setiap angkatan adalah 4 hari dengan
menempuh 32 jam kegiatan. Tempat pelatihan di Museum Batik Yogyakarta.
Pada setiap angkatan diikuti oleh peserta kurang lebih sebanyak 30 orang
dengan rincian (a) Angkatan pertama sebanyak 24 peserta terdiri dari ( 6
guru dari Sleman; 6 guru dari Bantul; 6 guru dari Gunungkidul; 5 guru dari
Kulonprogo; 3 guru dari kota Yogyakarta), (b) Angkatan kedua sebanyak
28 peserta terdiri dari ( 5 guru dari Sleman; 4 guru dari Bantul; 5 guru dari
Gunungkidul; 6 guru dari Kulonprogo; 6 guru dari Kota Yogyakarta), (c)
Angkatan ketiga sebanyak 22 peserta terdiri dari (5 guru dari Sleman; 5
guru dari Bantul; 5 guru dari Gunungkidul; 6 guru dari Kulonprogo; 1 guru
dari kota Yogyakarta), (d) Angkatan keempat sebanyak 26 peserta terdiri
dari (4 guru dari Sleman; 5 guru dari Bantul; 6 guru dari Gunungkidul;
6 guru dari Kulonprogo; 5 guru dari kota Yogyakarta), dan (e) Angkatan
kelima sebanyak 25 peserta terdiri dari (4 guru dari Sleman; 5 guru dari
Bantul; 6 guru dari Gunungkidul; 5 guru dari Kulonprogo; 5 guru dari kota
Yogyakarta).
Materi yang diberikan dalam pelatihan ini terdiri dari materi yang
bersifat konseptual dan aplikatif. Materi yang bersifat konseptual mencakup
materi tentang teori metodologi penelitian dan kajian ilmu sejarah, hakikat
dan tujuan pendidikan sejarah di tingkat SLTA, perkembangan museum
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dan warisan sejarah, dan pengembangan model pembelajaran sejarah
interaktif berbasis museum. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber
yang mempunyai kompetensi di bidangnya, yang berasal dari kalangan
akademisi perguruan tinggi dan praktisi permuseuman. Sedangkan materi
yang bersifat aplikatif mencakup pengenalan museum sebagai media
pembelajaran yang dilakukan oleh perwakilan museum. Narasumber
materi ini adalah perwakilan dari Museum Pusat TNI AU Dirgantara
Mandala, Museum Karaton Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg, dan
Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.
Penentuan metode pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dari
pelatihan ini yang mencoba untuk memberikan ruang bagi para guru
mata pelajaran sejarah mengeksplorasi dan melakukan observasi terkait
topik sejarah yang bersumber dari museum yang ada di Yogyakarta untuk
dijadikan sebagai modul pembelajaran di luar kelas (outdoor learning).
Penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber melalui dua cara
yaitu ceramah di kelas dan tanya jawab/diskusi. Kegiatan selanjutnya
dilakukan kunjungan lapang ke 4 (empat) museum di Yogyakarta yaitu
Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta, Museum
Benteng Vredeburg, Museum Karaton Yogyakarta, dan Museum Negeri
Sonobudoyo.
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan dan pengetahuan
peserta terkait dengan pelatihan ini fasilitator memberikan instrumen
penilaian berupa lembar pre-test dan post test. Lembar pre-test untuk
mengukur dan mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan wawasan
peserta terkait dengan museum dan materi yang akan dibahas, serta
kedalaman menguasai materi sejarah. Sedangkan lembar post test untuk
mengukur sampai sejauh mana peserta menguasai materi yang telah
diberikan selama pelatihan berlangsung dan kendala apa saja yang dihadapi
peserta selama menyusun modul. Kriteria penilaian pre-test dan post-test
terdiri dari tiga elemen yaitu pertama, substansi materi jawaban dari peserta
apakah sesuai dengan kata kunci soal pertanyaan, kedua, akurasi dalam
menjawab soal, dan ketiga, kelengkapan dan kesesuaian jawaban dengan
pertanyaan soal. Ukuran penilaian pada setiap soal maksimal adalah 10,
sehingga total nilai yang akan didapatkan adalah 100. Soal terdiri dari 10
pertanyaan dan sifatnya uraian.
Hasil Pelatihan Pembelajaran Berbasis Museum
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Pelatihan guru-guru mata pelajaran sejarah berbasis museum
menghasilkan dua keluaran yaitu: pertama, memilih 10 besar guru mata
pelajaran sejarah untuk diikutkan dalam studi banding ke museum di luar
Yogyakarta. Dinas Kebudayaan DIY telah menentukan dua lokasi yang
dipilih untuk menjadi tujuan studi banding ke museum-museum di luar
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, modul pembelajaran sejarah berbasis
museum tingkat SLTA dan sederajat. Modul yang disusun berdasarkan
hasil dari pelatihan ini harapannya bisa digunakan untuk menjadi materi
tambahan bagi siswa-siswi SLTA untuk memperkuat pembelajaran sejarah
di luar kelas (outdoor learning). Judul-judul modul yang dihasilkan pada
setiap angkatan dapat dilihat pada Tabel 1., sedangkan modul terbaik pada
setiap angkatan disajikan pada Gambar 1.
Tabel 1. Judul-judul Modul setiap Angkatan

106

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

107

Gambar 1. Modul terbaik yang telah berhasil disusun oleh [ara peserta selama
pelatihan pada setiap angkatan

Evaluasi Kegiatan Pelatihan Pembelajaran Berbasis Museum
Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan ini sangat
bermanfaat dan sangat setuju apabila pelatihan ini bisa diselenggarakan
secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi melalui observasi dan pengisian
lembar evaluasi kepada peserta menunjukkan bahwa peserta sangat
mengapresiasi adanya kegiatan pelatihan semacam ini. Lebih lanjut
tersaji dalam Gambar 2. Tampak bahwa pada angkatan I peserta yang
memberikan tanggapan sangat bermanfaat sebanyak 46% dan tanggapan
bermanfaat sebanyak 50%, angkatan II tanggapan sangat bermanfaat
sebanyak 24% dan bermanfaat sebanyak 68%, angkatan III memberikan
tanggapan sangat bermanfaat sebanyak 41% dan bermanfaat sebanyak
50%, angkatan IV memberikan tanggapan sangat bermanfaat sebanyak
59% dan bermanfaat sebanyak 27%, dan untuk angkatan V peserta yang
memberikan tanggapan sangat bermanfaat sebanyak 46% dan bermanfaat
sebanyak 50%. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa hampir semua
peserta menyatakan bahwa kegiatan pelatihan ini bermanfaat bahkan
sangat bermanfaat bagi para guru dalam membuat media pembelajaran
yang semakin inovatif dan inspiratif.

Gambar 2. Tanggapan peserta terhadap manfaat pelatihan
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Dampak yang lebih lanjut dari pelatihan ini adalah daya ungkit
yang dihasilkan terhadap pengetahuan dan pemahaman museum bagi para
siswa adalah sangat tinggi. Dengan menggunakan asumsi bahwa setiap
guru peserta pelatihan ini mampu menyampaikan kepada 100 siswa yang
diampunya, maka dengan jumlah peserta tidak kurang dari 125 peserta
selama 5 angkatan akan mampu mengungkit tidak kurang dari 12.500
siswa di DIY mengenal akan arti pentingnya museum dan museum mampu
sebagai media pembelajaran luar sekolah yang sangat efektif. Gambaran
dampak pelatihan ini tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Daya ungkit (dampak) pelatihan permuseuman terhadap
pengetahuan siswa tentang nilai pentingnya museum yang
didesiminasi guru setelah mengikuti pelatihan

Antusiasme peserta akan terlihat lebih nyata dengan
memperbandingkan para peserta yang masuk dalam 10 besar peserta
terbaik pada setiap angkatan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dengan
melihat berdasarkan nilai peserta yang memperoleh skor di atas 75,
interval nilai dari yang kurang dari 75 sampai yang di atas 85, berdasarkan
jenis kelamin dan berdasarkan distribusi kabupaten/kota. Dari beberapa
parameter tersebut menunjukkan antusiasme peserta sangat dinamis dan
penuh kejutan.
Berdasarkan persen nilai peserta yang mempunyai skor di atas 75
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disajikan pada Gambar 4. Pada angkatan I terlihat bahwa peserta yang
mampu memperoleh nilai skor di atas 75 sebanyak 38,46%, angkatan II
menunjukkan meningkat tajam menjadi 57,09%, kemudian secara tibatiba menurun dan berturut-turut pada angkatan III dan IV masingmasing menjadi 36,36% dan 23%, kemudian diperbaiki lagi pada angkatan
V menjadi 25% yang hanya meningkat sangat sedikit. Hal demikian
menunjukkan peserta dengan diperlakukan dalam keadaan standar
ternyata menghasilkan output yang sangat dinamis.

Gambar 4. Persen nilai skor peserta pelatihan di atas 75

Berdasarkan dari hasil analisis terkait telah terjadi trend naik-turun
nilai peserta selama pelatihan ini menunjukkan beberapa indikasi menguat
terhadap aspek-aspek substansi, teknis, dan budaya. Aspek substansial
menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme guru mata pelajaran
sejarah perlu menjadi perhatian yang serius bagi para pemangku kebijakan
terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dimana
selama 10 tahun terakhir, terjadi dua kali perubahan kurikulum secara
dramatis, sehingga guru disibukkan oleh pola dan sistem kurikulum yang
baru hanya fokus pada persoalan administrasi. Selain itu, banyak guru
belum mengikuti perkembangan hasil penelitian sejarah dan buku sejarah
yang ada, yang berdampak materi sejarah kurang ada pembaharuan dalam
inovasinya. Pasca reformasi ini tidak ada pelatihan serupa yang membawa
dan membentuk model dan materi pendidikan sejarah bagi guru sejarah
yang tepat untuk siswa SLTA dan sederajat kecuali yang terdapat di dalam
kurikulum. Aspek teknis, ditemukan ada guru tidak mengerjakan soal
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dengan serius ada yang dikosongkan, asal jawab, dan asal tulis. Aspek
budaya, ada faktor kemalasan, ketidakpedulian (apatisme) terhadap
pelatihan ini, karena kejenuhan dan ketidakmauan untuk mengikuti
sampai tuntas, terutama ketika kunjungan lapang merasa sudah pernah
berkunjung ke museum, tidak mau berkelompok, dan melakukan aktivitas
sendiri.
Hal yang lebih menarik dan mendukung pada pernyataan
sebelumnya adalah kalau dilihat berdasarkan sebaran nilai dengan disusun
interval nilai skor kurang dari 75, antara 75 dan 80, antara 80 dan 85 serta
di atas 85 maka terlihat hal yang sangat mengejutkan ternyata peserta ratarata mempunyai nilai dengan skor antara 75 sampai 80 lebih dominan
dibandingkan skor yang kurang dari 75 dan yang lebih dari 85. Gambaran
ini sangat jelas tersaji pada Gambar 5. Pada angkatan I dan II tampak bahwa
peserta hampir semua mempunyai nilai di atas 75, bahkan ada peserta
pada angkatan II yang mampu menembus nilai di atas 85. Sementara pada
angkatan III, IV dan V peserta yang ditetapkan menjadi 10 besar terbaik
pada setiap angkatan ternyata ada beberapa pesertanya yang tidak mampu
meraih nilai skor 75, yaitu kurang dari 75 secara berturut-turut mengalami
peningkatan dari 2 peserta menjadi 4 pada dua angkatan terakhir. Hal ini
menunjukkan ada persoalan yang sangat serius dalam pelatihan ini. Jika
menu acara dan fasilitas serta substansi pelatihan tetap dibuat standar
maka sangat besar dimungkinkan karena faktor peserta pelatihan yang
tidak mempunyai fokus tinggi dalam mengikuti pelatihan.

Gambar 5. Sebaran 10 besar peserta berdasarkan nilai

Hal yang lebih menarik dari 10 besar terbaik adalah jika
dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, memperlihatkan tingkat
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kompetisi yang sangat ketat. Pada angkatan I dan IV memperlihatkan
bahwa jenis kelamin perempuan lebih mendominasi sebagai pemenang
dalam kompetisi dibandingkan dengan laki-laki. Lebih signifikan lagi pada
angkatan IV, dimana 90% pemenang adalah perempuan dan sisanya 10%
atau 1 orang adalah laki-laki. Persaingan ketat juga terjadi secara seimbang
pada angkatan II, angkatan III dan V. Pada ketiga angkatan tersebut
menunjukkan laki-laki dan perempuan bersaing secara ketat dan hasilnya
adalah seimbang, jumlah pemenang pada ketiga angkatan tersebut antara
laki-laki dan perempuan adalah sama, berturut-turut sebanyak 6, 5 dan 5
orang. Sajian data tersebut dapat terlihat secara jelas pada Gambar 6.

Gambar 6. Sebaran 10 besar peserta berdasarkan jenis kelamin

Profil 10 besar peserta terbaik pada setiap angkatan menunjukkan
sebaran yang beragam di kabupaten/kota sebagai asal peserta. Pada angkatan
I, sebaran peserta yang masuk dalam 10 besar terbaik jumlah peserta
terbanyak dari Kabupaten Bantul, sementara Kabupaten Kulonprogro
pada angkatan ini memperlihatkan tidak ada satu orang pesertapun yang
mampu menempati 10 besar. Selanjutnya, pada angkatan II dapat dilihat
Kabupaten Kulonprogro sebagai kabupaten dengan jumlah peserta masuk
sebagai 10 peserta terbaik paling banyk. Pada angkatan III, Kabupaten
Bantul dan Sleman menjadi kabupaten dengan jumlah peserta yang masuk
dalam 10 besar terbaik dengan jumlah sama dan terbanyak dibanding
kabupaten/kota yang lain. Pada angkatan IV, menunjukkan Kabupaten
Gunungkidul sebagai kabupaten dengan jumlah peserta yang mampu
masuk sebagai pemenang 10 besar terbanyak. Sementara pada angkatan
V menunjukkan Kabupaten Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta
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sebagai kabupaten/kota yang unggul dimana jumlah peserta yang mampu
masuk sebagai peserta 10 besar adalah sama dan menjadi kabupaten/kopta
dengan jumlah peserta terbaik yang cukup banyak dibandingkan dengan
kabupaten lain. Sebaran data tersebut secara mudah dapat dilihat pada
sajian Gambar 7. Dari Gambar 6 tersebut memperlihatkan bahwa setiap
kabupaten/kota dalam 5 angkatan pelatihan bersaing secara ketat dengan
hasil kelima kabupaten/kota di Yogyakarta mampu menjadi pemenang
pada angkatan yang berbeda.

Gambar 7. Sebaran 10 besar peserta berdasarkan kabupaten/kota

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan ini dapat disampaikan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:
a. Pentingnya keberlanjutan pelatihan permuseuman bagi guru-guru mata
pelajaran sejarah tingkat SLTA Se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
bagian pengembangan dan penguatan kompetensi dan profesionalisme
para guru mata pelajaran sejarah dalam mengembangkan metode
pembelajaran berbasis museum.
b. Perlunya memperkuat kerjasama antara sekolah dan museum yang
ada karena selama ini keberadaan museum belum dirasakan secara
nyata dalam proses belajar mengajar dan penyusunan kurikulum baik
nasional maupun lokal. Dengan memperkuat kerjasama antara sekolah
dan museum, guru sekolah dapat kesempatan lebih banyak untuk
melakukan observasi, penelitian, kajian, dan waktu untuk mendesain
modul berbasis museum.
c. Perlunya memberikan kesempatan bagi guru sekolah khususnya guru
mata pelajaran sejarah untuk berinovasi, berkreasi, dan berinteraksi
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d.

e.

f.

g.

dengan museum melalui kebijakan sekolah dan Dinas Pendidikan
terkait dalam bentuk hibah penelitian, hibah penyusunan modul, SK
Dinas Pendidikan tentang wajib kunjung museum dan mempermudah
akses pemberian ijin bagi guru yang memiliki perhatian dan fokus
pada sejarah dan museum, warisan budaya dan sejarah (cultural and
historical heritage) berbasis museum.
Perlunya memberikan alokasi waktu yang cukup dalam mata pelajaran
sejarah di sekolah sehingga pembelajaran sejarah berbasis museum
dapat terwujud dan siswa mendapatkan pemahaman sejarah secara
komprehensif dan mendalam untuk penguatan karakter bangsa.
Perlunya mensinergikan, mengsingkronisasikan, dan mengintegrasikan
materi atau konten yang ada di museum dengan kurikulum pendidikan
sejarah yang ada saat ini. Sehingga, guru dapat mengembangkan dan
menerapkan materi pendidikan sejarah berbasis museum berdasarkan
kebutuhan yang ada.
Perlunya perbaikan fasilitas dan materi yang ada di museum sehingga
museum mampu memberikan suasana belajar yang kondusif dan
nyaman di museum. Saat ini, museum masih terlihat kotor, lembab,
gelap, fasilitas yang buruk, fasilitas perpustakaan yang terbatas, dan
masih banyak peralatan/fasilitas di dalam museum yang rusak atau
tidak terawat tanpa ada upaya perbaikan.
Dinas Pendidikan terkait hendaknya memberikan fasilitas dan
pendidikan lanjut dalam bentuk pelatihan, workshop, studi lanjut,
dan kegiatan akademik lainnya untuk peningkatan kompetensi
dan profesionalisme guru sejarah dalam hal memperluas wawasan,
pengembangan materi sejarah, dan pengembangan model inovasi
pendidikan sejarah yang up to date. Selama ini, guru sejarah mengalami
stagnan dalam memberikan materi sejarah karena kepedulian dan
perhatian pemerintah terhadap pelajaran sejarah masih dinilai rendah
dan kurang serius dalam upaya penguatan karakter bangsa. Hal
tersebut dapat ditunjukkan 16 tahun terakhir ini, sejak reformasi tidak
terlihat upaya dari pemerintah atau Dinas Pendidikan memberikan
penyegaran terkait materi pendidikan sejarah bagi guru-guru mata
pelajaran sejarah. Dampaknya adalah materi sejarah yang diajarkan
di sekolah mengalami banyak ketertinggalan baik dari aspek materi,
bahan ajar, dan media pembelajaran yang ada.

Kesimpulan
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Hasil dari pelatihan pembelajaran bagi guru-guru mata pelajaran sejarah
berbasis museum ini adalah sebagai berikut:
a. Dari sejumlah materi yang disampaikan oleh para narasumber kepada
peserta pelatihan telah memberikan wawasan dan orientasi pemikiran
baru bagi para peserta untuk melihat museum sebagai media
pembelajaran alternatif berbasis museum sebagaimana pelatihan yang
telah dilakukan sebelumnya. Paradigma pembelajaran pendidikan
sejarah berbasis museum menjadi paradigma baru yang dapat
dikembangkan oleh guru mata pelajaran pendidikan sejarah baik di
Yogyakarta maupun di Indonesia.
b. Para peserta pelatihan sudah mampu membuat modul pembelajaran
mata pelajaran sejarah berbasis museum dengan berbagai topik dan
materi yang telah disesuaikan berdasarkan kurikulum dan kebutuhan
sekolah.
c. Modul yang dibuat oleh peserta melalui pelatihan ini menunjukkan
hasil yang potensial untuk dikembangkan menjadi modul pembelajaran
berbasis museum tingkat SLTA dan sederajat dengan beberapa
penyesuaian terkait materi, waktu pelaksanaan, dan kurikulum yang
hendak menjadi acuan. Apakah masih tetap menggunakan kurikulum
KTSP, KBK, atau kurikulum 2013.
d. Melalui kegiatan pelatihan ini dapat mendorong guru belajar kembali
terkait sejarah lokal dan nasional yang bersumber dari museum. Guru
dapat melakukan diseminasi kegiatan pelatihan ini kepada guru yang
lain.
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Abstract
Indonesia is a very big country with the rich of the cultural remains. Research
of the ancient human occupation was consentred in the west part of this country.
Strong archaeological potention was showed in the east part especially papua which
has the interesting archaeological mysteries but rarely of the archaeological research.
The oldest human occupation in the eastern part of Indonesia can be revealed in
this region, not just limited to the rock arts and present human lives. Archaeological
potention in the costal part in the west and south of Papua island may be the
answer of the big question mark of human migration from the northern part to the
Australian and Pasific, long before the Austronesian and Austromelanesoid were
occupied.
The multy diciplines expedition has been carried out on 2010 in Kaimana
region to found all the potential of the region, including Archaeological aspect. This
expedition results give the picture of the ancient human culture with archaeological
evidences of rock art, secondary burial and human occupation in the cave.
Key Word: Rock Art, Secondary Burial, Human Occupation, Kaimana, Papua

Latar Belakang
Berbicara mengenai Arkeologi di Indonesia khususnya pada masa
prasejarah, selalu berkaitan dengan proses migrasi manusia dari wilayah
lain seperti Asia maupun Pasifik menuju kepulauan nusantara. Setidaknya
terdapat tiga proses migrasi manusia selama kala Pleistocene dan Holocen
ke wilayah Indonesia; Homo erectus tiba di Jawa sekitar 1,6 juta tahun yang
lalu1, diikuti oleh migrasi Homo sapiens sekitar 60 – 40 ribu tahun yang
lalu2 dan persebaran Austronesian dari Asia Tenggara sekitar 6000 tahun
yang lalu3 yang disertai oleh tradisi Neolitik dan linguistik yang kemudian
Swisher et al 1996; Sémah F et al., 2000
Bellwood, 1993; Swisher et al., 1996; Grün & Thorne, 1997; Storm, 2001; Détroit, 2002
3
Bellwood, 1997; Simanjuntak et al., 2006
1
2
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berkembang pesat di wilayah Pasific dan Oceania.
Penelusuran kehidupan tertua di wilayah Indonesia merupakan
satu hal yang masih sangat popular dikalangan peneliti. Untuk Wilayah
Indonesia Barat, kita mendapat jawaban dari apa yang ditemukan di
wilayah Sangiran, Jawa Tengah berupa kehidupan tertua dari H.erectus
sekitar 1,5 s/d 1,7 tahun yang lalu. Namun untuk wilayah bagian timur
merupakan satu permasalahan yang masih menjadi misteri. Satu progress
penelitian di wilayah Flores sedikit memberikan gambaran mengenai
indikasi kehidupan purba di wilayah timur4.
Pada periode Pleistocene, bagian timur Indonesia seperti Pulau
Papua dan kepulauan Aru, bersatu dengan Australia dan Tasmania5.
Dalam periode ini lah terjadi migrasi dari arah Utara menuju selatan, baik
fauna atau manusia. Bila kita melihat beberapa hasil penelitian yang telah
dilakukan di wilayah paparan Sahul maka kita dapat melihat kronologi
tertua ditemukan di wilayah Australia barat yaitu di situs Jinmium yang
memberikan pertanggalan lebih dari 120.000 BP6. Begitu pula di wilayah
utara Australia dimana ditemukan okupasi manusia dengan pertanggalan
sekitar 50.000 sampai 60.000 BP7.
Apabila kita menerima teori migrasi dari wilayah utara ke selatan,
maka secara logika okupasi manusia di wilayah Papua akan lebih tua dari
50.000 B.P., atau lebih tua dari apa yang ditemukan di Australia.
Selama ini, penelitian Arkeologi di Indonesia lebih terfokus
pada wilayah bagian barat (Jawa dan Sumatra) dan tengah (Kalimantan,
Sulawesi dan Nusa Tenggara). Penelitian arkeologi di wilayah timur,
khususnya Papua jarang dilakukan. Penelitian arkeologi di wilayah Papua
dimulai pada masa pendudukan Belanda. Sekitar abad 18 bangsa Eropa
sudah mulai menyinggung masalah potensi arkeologi di wilayah ini.
Seperti yang dilakukan oleh Maklaï (1874) yang menyinggung keberadaan
lukisan dinding karang di wilayah Namatota. Penelitian arkeologi modern
di wilayah Papua dimulai pada tahun 1959 yang dilakukan oleh Sue
Bulmer dan Ralph Bulmer di wilayah pegunungan Papua8 yang kemudian
diikuti oleh beberapa peneliti lain seperti Bruyn, 1959 dan Gails 19649
sampai pada saat dibukanya kantor Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di
Jayapura (BALAR-Papua) pada tahun 1997.
Minimnya publikasi tentang arkeologi di wilayah Papua yang
kemudian melatari tuliasan ini, khususnya di wilayah Papua Barat. Referensi
lihat Moorwood et al, 2001
Sahul continent, Bemmelen, 1970; Smith et al, 1993
6
Fullagar et al, 1996
7
Roberts et al, 1994
4
5
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Fig 1. atas: Peta Wilayah Indonesia Pada Masa Glasial
Bawah: Peta Wilayah Indonesia Pada Masa Interglacial (sampai sekarang)

aktual menunjukkan hanya beberapa situs yang pernah dipublikasikan
di kawasan Papua Barat. Selama ini, arkeologis hanya menemukan jejak
prehistoris Papua Barat di kawasan Sorong Selatan (gua Kria dan Toe).
Bukti-bukti prasejarah dalam gua tersebut berumur sekitar 26.000 tahun
silam10.
Temuan adanya lukisan prasejarah di bagian barat dan selatan
Papua, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, pertama kali disampaikan oleh
Johannes Keyts pada 1678, bukti lainnya ditemukan pula di teluk Berau.
Berdasarkan laporan yang ada, di daerah Kaimana: Teluk Arguni, Teluk
Bitsyari dan teluk Triton (wilayah kajian tulisan ini) ditemukan puluhan
8

Bulmer & Bulmer 1964

9

Spriggs, 1997
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gua yang dihiasi lukisan tangan dan simbol-simbol masa lampau. Buktibukti ini menjadi petunjuk adanya sejarah kehidupan masa lampau,
sayangnya tidak ada data pertanggalan pada situs-situs tersebut.
Studi awal prasejarah di ketiga kawasan ini, pertama kali
dipublikasikan oleh W.J. Cator pada 1940, ia juga menduga bahwa bukti
lukisan tangan tersebut berasal dari nenek moyang sebelumnya11. Publikasi
lainnya dapat dilihat pada laporan berseri Roder (1939, 1956, dan 1959)
yang memang fokus terhadap lukisan prasejarah. Demikian pula dengan
referensi yang memberikan gambaran potensi besar jejak prasejarah di
kawasan ini12.
Kaimana merupakan salah satu kawasan di Pantai Selatan Papua
yang cukup potensial dengan tinggalan budaya masa lampau. Diperkirakan
bahwa di wilayah ini merupakan daerah perlintasan manusia dari wilayah
Asia ke Australia dan sebaliknya yang sudah terjadi sejak masa prasejarah.
Beberapa penelitian arkeologi menunjukkan adanya peningalanpeninggalan manusia masa lalu beru gambar lukisan pada dinding karang,
baik pada singkapan tebing karang maupun dinding gua. Selanjutnya
lukisan ini akan kami sebut sebagai Seni Cadas. Seni cadas merupakan
salah satu bentuk rekaman jejak kehidupan manusia masa lampau berupa
torehan gambar pada permukaan dinding-dinding tebing karang, ceruk,
gua dan bahkan pada permukaan batu-batu besar. Hasil karya seni tersebut
merupakan himpunan symbol atau lambang yang mengandung nilai-nilai
kehidupan.
Keberadaan seni cadas di wilayah Kaimana untuk pertama kalinya
dipublikasikan oleh W.J. Cator tahun 1939. Dalam artikelnya menyebutkan
tentang asal usul seni cadas di wilayah Kaimana (di Tanjung Bitsyari dan
desa Maimai), Ia menyebutkan bahwa lukisan-lukisan tersebut tidak dibuat
oleh nenek moyang masyarakat pesisir setempat, karena dalam cerita nenek
moyang mereka tidak ada kaitanya dengan lukisan tetapi dibuat oleh orang
asing yang datang dari Timur. Dengan demikian Cator berpendapat bahwa
orang asli Papua hanya sebagai pengguna, dan pendapatnya ini didukung
pula oleh Roder (1959).
Beberapa penelitian seputar Seni Cadas terus berlangsung di
wilayah Kaimana, yang terpusat di wilayah Teluk Bitsyari dan sebagian di
Teluk Triton. Penelitian tersebut berkisar pada deskripsi bentuk dan makna
lukisan, penggunaan warna dan teknik lukis13.
Tulisan ini kembali akan menyinggung beberapa situs Arkeologi
di wilayah Kaimana khususnya di kawasan Teluk Triton, Teluk Bitsyari
Pasveer, 2003
Cator, 1939
12
Souza et al. 1976; Arifin & Delanghe, 2004
10
11
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dan kawasan Teluk Arguni. Situs-situs tersebut tidak hanya terbatas pada
lukisan Seni Cadas namun akan menyinggung pula penguburan dan hunian
di dalam gua. Gambaran situs-situs tersebut merupakan hasil ekspedisi
multi disiplin: Lengguru – Kaimana yang berlangsung pada tahun 2010.
Ekspedisi ini merupakan kerjasama yang masif antara para peneliti dari
Indonesia dan Perancis dari berbagai lembaga dan disiplin ilmu.
Gambaran Umum wilayah Kaimana
Kabupaten Kaimana berada di Provinsi Papua Barat, secara
geografis terletak antara 02090”-040,20” LS dan 132075”-135015” BT,
dengan batas wilayah administratif di sebelah Utara dengan Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di sebelah Selatan dengan
Laut Arafura, di sebelah Barat dengan Kabupaten Fakfak, dan di sebelah
Timur dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Luas wilayah
Kabupaten Kaimana 18.500 Km2 yang terdiri dari daratan, lautan dan
pulau-pulau. Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar,
berbukit-bukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lereng
bervariasi serta ketinggian berkisar antara 0 – 2.800 m di atas permukaan
laut. Wilayah ini beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni kemarau
dan hujan.
Masyarakat suku-suku yang mendiami wilayah Kaimana
menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang diperhitungkan
berdasarkan garis keturunan laki-laki. Mereka hidup secara berkelompok
pada perkampungan-perkampungan yang dibangun menurut wilayah
ulayat adat masing-masing. Perkampungan-perkampungan tersebut
umumnya dibangun di wilayah pesisir pantai dan laut merupakan sarana
penghubungnya serta perahu sebagai alat transportasi utamanya.
Keadaan geografis dan morfologi wilayah Kaimana, sangat
mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya, selain dalam pemilihan
daerah permukiman, juga berdampak pada pola subsistensinya yaitu
berkebun, nelayan dan berburu. Kegiatan berkebun dilakukan dengan
tebas bakar hutan dan sistem ladang berpindah, mereka memanfaatkan
lahan datar maupun lereng bukit sebagai areal berkebun. Di samping
itu, mereka mencari ikan dan berburu yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan protein. Umumnya hasil kebun, ikan dan binatang buruan
selain dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual ke Kota.

13

Galis, 1964 ; Souza dan Solheim, 1976 ; Nitihaminoto 1980 ; Chaloupka1993 ; Arifin & Delanghe,
2004 ; Djamil 2008
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Hasil Eksplorasi
Eksplorasi arkeologi yang tergabung dalam ekspedisi multi disiplin
Lengguru-Kaimana tahun 2010 ini lebih di fokuskan pada pendataan situssitus arkeologi di tiga wilayah, yaitu: Arguni, Bityari (i) dan Triton. Memang
pada awalnya objektif dari eksplorasi ini yaitu mencari hunian tertua
di wilayah Papua Barat. Meski pun demikian, seluruh objek yang dapat
dikategorikan sebagai situs arkeologi menjadi sebuah objek tersendiri.

Fig 2. Kondisi alam dan masyarakat
Kabupaten Kaimana (© Lengguru - Kaimana
2010)
Fig 3. (kanan)
Peta Wilayah Kabupaten Kaimana dan lokasi
eksplorasi ((© Lengguru - Kaimana 2010)
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Hasil eksplorasi menunjukan bahwa potensi arkeologi di tiga
wialayh ini dapat dikelompokan menjadi tiga jenis situs, yaitu: Seni Cadas
yang sebagian besar terdapat pada tebing-tebing di sekitar pesisir, kubur
pada dinding batu , biasanya berasosiasi dengan Seni Cadas dan hunian
gua.
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Seni Cadas di Kawasan Kaimana
Temuan situs-situs seni cadas di wilayah eksplorasi ini adalah
berupa singkapan karst yang dimanfaatkan sebagai kanfas untuk
berekspresi seni. Sebagian besar situs berada di daerah pesisir atau pada
pulau pulau karang yang memang banyak tersebar di wilayah Kaimana.
Singkapan karst yang mengandung lukisan umumnya berada langsung
di atas permukaan air laut, sehingga untuk mengaksesnya dapat
dilakukan dengan menggunakan perahu. Sedangkan untuk perekaman
data, dapat dilakukan dengan pengambilan gambar atau pemotretan
dari atas perahu atau juga dilakukan dengan memanjat tebing untuk
perekaman data pictorial dan pengukuran objek.
Situs-situs seni cadas ini tersebar di sekitar teluk Triton dan
Arguni. Di wilayah teluk Bitsyari kami tidak menemukan banyak situs
seni cadas, hanya beberapa yang kemungkinan sudah dibahas oleh para
peneliti terdahulu. Dengan demikian ekplorasi lebih fokus pada situssitus yang ada di wilayah Triton dan Arguni.
Secara keseluruhan, hasil identifikasi menunjukan adanya sekitar
21 jenis atau motif lukisan yang terdapat di wilayah Triton dan Arguni.
Motif-motif tersebut tidak terdapat di seluruh situs. Ada beberapa situs
yang memuat motif lukisan yang sangat beragam da nada pula yang
hanya memuat satu atau dua jenis motif lukisan saja. Apabila kita
jabarkan motif tersebut terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Antropomorfik
Cap tangan
Matutuo (kadal)
Titik
Tongkat
Panah
Matahari
Abstrak
Tidak teridentifikasi
Garis lengkung
Ular
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ikan
Laburan garis tebal
Abstrak
Garis silang
Lingkaran
Kapak batu
Kadal
Bumerang
Topeng
Garis lurus

a. Kawasan Teluk Triton
Hasil penelusuran di kawasan Teluk Triton ditemukan 11 buah situs
seni cadas(kemudian kita sebut Situs Triton 1 s/d 11) yang terdiri dari 2
situs di wilayah desa Lobo, 7 situs di wilayah desa Lumira/Warika, dan
2 situs di wilayah desa Kamaka.
Secara keseluruhan motif seni cadas yang terdapat di wilayah Triton
ini terdiri dari 19 motif dengan penggunaan warna yang bervariasi
antara merah, kuning dan putih. Situs yang paling lengkap memiliki
motif dan warna lukisan adalah situs Triton 3, 5, 7 dan 8. Motif yang
paling dominan muncul yaitu motif reptile, ikan, garis-garis lurus dan
lengkung, panah dan geometris. Tentunya terdapat juga motif-motif
yang tidak dapat diidentifikasi.
Salah satu yang menarik dari motif-motif tersebut yaitu
ditemukannya motif cap tangan yang hanya ditemukan di situs Triton 5
dan gambar replil yang hampir terdapat diseluruh situs di wilayah triton
ini.

Fig 4.
Pulau Karst sebagai kanvas seni cadas yang
Prajnaparamita
tersebar disepanajang pantai wilayah
kabupaten
Jurnal Museum Nasional
Kaimana (© Lengguru - Kaimana 2010)
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Aspek penggunaan warna seni cadas di wilayah Triton cenderung
menggunakan warna merah, namun ditemukan pula warna kuning,
putih dan hitam dengan frekuensi yang sangat minim. Teknik lukisan
kemungkinan besar menggunakan teknik kuas dengan menggunakan
alat-alat tertentu (Djamil, press con).
Khusus beberapa situs yang menggandung motif dan ragam lukisan
yang paling banyak seperti Situs Triton 3 (terletak di Desa Lumira ,
S:03045’35.4” dan E:134008’35.5”) memiliki sekitar 13 motif lukisan
yang tergambar pada permukaan dindingnya. Terdiri dari motif kadal/
matutuo, panah, laburan garis tebal, garis lengkung, matahari, lingkaran,
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Fig 5.

Prajnaparamita
Seni Cadas Yang Terdapat Di Situs Triton 3
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(© Lengguru - Kaimana 2010)

titik, abstrak, dan tidak teridentifikasi. Tampilan gambar pada
permukaan dinding bersifat tunggal dan kelompok, dengan orientasi
objek lukisan vertikal, horizontal dan miring. Tehnik penggambaran
dilakukan dengan tehnik kuasan dan garis menggunakan zat berwarna
merah dan kuning serta teknik gores untuk lukisan yang tidak berwarna.
Situs Triton 5 (S: 03045’37.5” dan E:134008’22.4”) mengandung
lukisan dengan motif kadal, antropomorfik, tongkat, titik-titik, garis,
ular, panah, abstrak, dan tidak teridentifikasi. Tampilan gambar pada
permukaan dinding bersifat tunggal dan kelompok, dengan orientasi
objek lukisan vertikal, horizontal dan miring. Tehnik penggambaran

Fig 6.
Seni Cadas Yang Terdapat di
Situs Triton 5
Prajnaparamita
Jurnal Museum Nasional
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dilakukan dengan teknik kuasan menggunakan zat berwarna merah
dan kuning.
Di situs Triton 7 (Desa Lumira/Warika S:03045’47.8” dan
E:134000’30.9”.) Hasil identifikasi motif yang tergambar pada dinding
tersebut adalah berupa matutuo, panah, matahari, titik, lingkaran, garis
lurus, abstrak, dan tidak teridentifikasi. Tampilan gambar pada dinding
bersifat tunggal dan kelompok, dengan orientasi objek lukisan vertikal,
horizontal dan miring. Tehnik penggambaran dilakukan dengan tehnik
kuasan dan garis menggunakan zat berwarna merah. Situs Triton 8
(S:03046’00.0” dan E:134008’49.6”) mengandung motif-motif lukisan
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Fig 6 (kiri). Ragam Seni Cadas
yang terdapat di situs Triton 7 (©
Lengguru - Kaimana 2010)
Fig 7 (atas). Ragam Seni Cadas
yang terdapat di situs Triton 8 (©
Lengguru - Kaimana 2010)

seperti: matutuo, ikan, kapak batu, garis
lengkung, garis lurus, abstrak, titik-titik
dan tidak teridentifikasi karena tertutup
coretan tinta ulah orang-orang yang tidak
bertanggung jawab (vandalisme).
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b. Kawasan Teluk Arguni
Hasil penelusuran seni cadas di kawasan Teluk Arguni ditemukan 2
buah situs di wilayah desa Wanoma. Situs-situs tersebut berupa tebing
karang yang mengandung lukisan, yang dibuat dengan menggunakan
zat berwarna. Untuk lebih jelasnya temuan seni cadas dari situs-situs
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Situs Arguni 2 (Desa Wanoma _S: 03022’33.1” dan E: 133041’11.2”)
merupakan situs yang memiliki lukisan seni cadas dengan motif yang
paling kaya, disbanding situs Arguni 1 yang hanya memiliki satu motif
yang sulit untuk diidentifikasi. Situs ini berupa dinding karang yang
menyatu dengan pulau besar Papua di wilayah Teluk Arguni. Motif yang
tergambar pada permukaan dinding tersebut berupa objek cap tangan
positif, kadal, garis silang, garis lengkung, antropomorphik, ikan,
topeng (wajah), mata, bumerang, pusaran angin, lingkaran, abstrak, titik
dan tidak teridentifikasi. Tampilan gambar pada permukaan dinding
bersifat tunggal, kelompok dan tumpang tindih. Tehnik penggambaran
dilakukan dengan cara kuasan, cap dan percikan menggunakan zat
berwarna merah, putih dan kuning. Tata letak gambar dari atas ke
bawah hampir memenuhi semua permukaan dinding. Objek lukisan
diletakkan pada bidang datar, singkapan dan cela permukaan dinding.
Jarak objek lukisan terbawah dari permukaan laut ± 4 Meter.
c. Makna dan Klasifikasi Seni Cadas
Seni cadas yang ditemukan di wilayah Kaimana yang meliputi kawasan
Teluk Triton dan kawasan Teluk Arguni, berdasarkan hasil pengamatan
terhadap bentuk motifnya dapat diklasifikasikan kedalam beberapa
objek lukisan seperti: objek manusia (cap tangan, alat kelamin, dan
mata), binatang (kadal, ular, ikan, dan buaya), benda budaya (panah/
tombak, kapak batu, bumerang, tongkat dan topeng), abstrak (beberapa
motif yang menunjukkan suatu simbol tertentu), kadal, matutuo,
antropomorphik, dan geometris (matahari dan titik-titik yang tersusun
membentuk seperti rasi bintang).
Keberadaan seni cadas bukan hal baru bagi masyaraakat yang
tinggal di sekitar situs, mereka mangatakan bahwa lukisan atau tulisan
yang tertera pada tebing karang dibuat oleh nenek moyang mereka
sebagai tanda adanya kematian atau setiap ada orang yang meninggal
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Fig 8.
Ragam Motif Seni Cadas yang
terdapat di situs Arguni 2 (©
Lengguru - Kaimana 2010)

lukisannya bertambah. Sedangkan pemaknaan dari lukisan tersebut,
mereka tidak mengetahui.
Ada beberapa cerita yang mungkin dapat dikaitkan dengan
keberadaan seni cadas dan maknanya yakni cerita yang diperoleh dari
kampung Lumira tentang nenek moyang mereka yang suka berganti
tubuh dengan menggunakan tubuh binatang seperti menggunakan
tubuh binatang kadal dalam menampakkan wujudnya, sehingga yang
kelihatan binatang (kadal) tetapi sesungguhnya manusia atau dengan
perkataan lain manusia berbadan kadal. Cerita yang lainnya yang masih
berkaitan dengan binatang kadal adalah berupa data etnografi dari
beberapa kelompok suku dan pada marga tertentu yang hingga saat ini
masih mengkeramatkan binatang kadal dan bahkan merekapun tidak
memakannya karena dianggap sebagai representasi dari nenek moyang
mereka.
Selain cerita tentang kadal, juga ada cerita dari kampung Wanoma
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tentang pengujian kesaktian antara ikan pari dan ikan tenggiri (dongeng
otura dan tegi). Pada jaman dahulu kala ada seekor ikan pari raksasa
dan seekor ikan tenggiri raksasa yang tinggal di perairan teluk arguni,
kedua ikan tersebut berlomba untuk menunjukan siapa diantara
mereka yang lebih hebat, maka mereka mengadakan perlombaan untuk
mengetahui siap yang sanggup melompati gunung genova dan tiba di
seberang, pada perlombaan tersebut ikan tenggiri mulai menunjukkan
kesaktiannya dengan melompat menembusi gunung genova dan berhasil
tiba di seberang, sedangkan ikan pari melompat dan menabrak gunung
hingga jatuh di kaki gunung dan membentuk sebuah kolam besar di
salah satu sisi di gunung genova. Akibat dari perlombaan kedua ikan
tersebut, di gunung genova terdapat sebuah lubang yang disebabkan
oleh ikan tenggiri dan patahan gunung genova akibat ditabrak ikan
pari. Bagi masyarakat di wilayah teluk Arguni percaya bahwa ikan pari
dan ikan tenggiri merupakan representasi dari nenek moyang mereka
yang mengadu kesaktian.
Berdasarkan hasil klasifikasi motif-motif lukisan pada dindingdinding karang yang ada di kawasan teluk triton dan teluk arguni,
menggambarkan tentang kehidupan sosial, budaya dan religi masyarakat
pada masa itu. Seperti keberadaan motif yang menggambarkan objek
bagian manusia, binatang dan benda budaya yang memiliki kaitan erat
dengan kehidupan keseharian manusia. Misalnya objek gambar berupa
bagian-bagian tertentu dari manuisa seperti mata, cap tangan dan alat
kelamin. Motif-motif tersebut dapat menggambarkan tentang usaha
manusia dalam mempertahankan hidupnya. Sedangkan motif bendabenda budaya sebagai gambaran peralatan hidup, dan motif binatang
sebagai gambaran sumber makanan maupun keadaan lingkungan dan
fauna yang hidup pada masa itu.
Contoh motif binatang berupa ular, kadal, dan buaya, selain
sebagai sumber makanan, jika dikaitkan dengan kehidupan etnografi
masyarakat papua, binatang-binatang tersebut memiliki peranan
penting dan dipercaya sebagai gambaran nenek moyang dan juga
dijadikan sebagai simbol marga, seperti ada beberapa suku di papua
yang salah satu marganya tidak mengkonsumsi binatang-binatang
tersebut karena dianggap memiliki ikatan emosional dan spiritual.
Untuk motif abstrak merupakan simbol-simbol yang dapat
dikaitkan dengan kehidupan manusia, baik secara individual maupun
kelompok. Dan untuk motif geometris seperti matahari dan bulan
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merupakan benda alam tetapi juga sebagai simbol kehidupan.
Sedangkan untuk motif matutuo yang hampir mendominasi
semua situs, merupakan suatu gambaran dari bentuk representasi
nenek moyang. Matutuo mirip dengan motif kadal, namun dalam
penggambarannya lebih menonjolkan setiap bagian-bagian yang
merupakan simbol atau lambang yang erat kaitannya dengan segala
unsur kehidupan manusia.
Jika kita mengamati semua bentuk dan warna lukisan yang
ditampilkan pada dinding-dinding karst pada situs-situs yang ada
di Teluk Triton maupun Teluk Arguni, menunjukkan adanya suatu
hubungan kesatuan, walaupun dalam penggambarannya secara terpisahpisah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendukung budaya lukisan ini
memiliki kesamaan konsep tentang kehidupan dan keberadaan lukisanlukisan tersebut merupakan simbol kekuatan dan perlindungan.
Tabel 1. Distribusi Motif Seni Cadas di Kawasan
Teluk Triton dan Teluk Arguni
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Motif Lukisan
Antropomorfik
Cap tangan
Matutuo
Titik
Tongkat
Panah
Matahari
Abstrak
Tidak teridentifikasi
Garis lengkung
Ular
Ikan
Laburan garis tebal
Abstrak
Garis silang
Lingkaran
Kapak batu
Kadal
Bumerang
Topeng
Garis lurus

D.Lobo
T1 T2

v

v

v

Lokasi
Triton
Arguni
D.Lumira
D.Kamaka D.Wanoma
T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 A1
A2
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Keterangan :
T1 – T10 : Triton 1 – Triton 10
A1 – A2 : Arguni 1 - Arguni 2
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Fig 9.
Sintesa Ragam Motif Seni Cadas Di Situs
Triton dan Arguni.
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Penguburan Dinding Karang dan Ceruk Batu
Selain lukisan dinding, ekspedisi ini menghasilkan data arkeologi
berupa kubur ceruk dinding gua. Tradisi penguburan ini merupakan
ciri khas di Indonesia bagian timur seperti Toraja dan Papua. Di wilayah
Kaimana, temuan kubur dinding karang ditemukan pada tebingtebing sepanjang pantai dan beberapa gua dari wilayah Arguni sampai
ke wilayah Kayu Merah. Sebagian besar kubur tersebut ditemukan
bersama lukisan dinding atau berada pada satu tempat yang sama.
Namun terdapat juga beberapa situs kubur dinding yang ditemukan
tanpa lukisan.
Kubur tersebut di temukan pada ceruk-ceruk atau lubanglubang batu yang terdapat pada tebing pada ketinggian tertentu. Dari
pengamatan setiap kubur memperlihatkan satu karakter dimana elemen
tubuh yang terdapat pada ceruk atau lubang tersebut sebagian besar
berupa bagian tulang-tulang anggota gerak seperti tulang tangan dan
kaki. Namun pada tempat tertentu terdapat juga bagian-bagian tubuh
lain seperti tengkorak (terutama pada penguburan di ceruk-ceruk
batu dalam gua), rusuk, dan bagian lainnya. Struktur rangka sudah
tidak terartikulasi dan hanya tersimpan mengikuti arah dari lubang
atau ceruk. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa penguburan
di dalam ceruk atau lubang pada dinding batu merupakan penguburan
sekunder.
Penguburan sekunder merupakan penguburan ke dua, dimana
sebelumnya mayat di simpan di suatu tempat dengan cara dikubur,
disimpan atau proses lainnya. Kemudian setelah proses pelepasan
daging dan mayat tinggal tulang belulang maka disimpan di tempat
lain. Biasanya proses ini melalui sebuah ritual tertentu14.
Pada kubur dinding karang dan ceruk batu yang ditemukan
di wilayah Kaimana, terdapat beberapa cerita penduduk yang
mengungkapkan tentang proses dan keberadaan kuburan tersebut.
Berdasarkan informasi masyarakat pada masa lampau sebelum
masuknya agama, biasanya mayat ditempatkan di atas bale-bale yang
cukup tinggi setelah itu diasapi hingga seluruh daging si mati terlepas,
kemudian semua tulang yang tersisa dikumpulkan dan dibawa untuk
disimpan pada ceruk-ceruk karang maupun gua.
Lokasi kubur batu berada diantara cerukan ada dinding-dinding
batu karang yang tersebar di sepanjang pantai wilayah Kaimana ini.
14

(Sprague, 1968; Pearson, 1999).
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beberapa di antaranya berada pada dinding karang yang memiliki
lukisan pada permukaan tebingnya. Pada umumnya, kubur tersebut
diletakan pada beberapa ceruk yang agak tinggi dan susah dijangkau.
Hal ini kemungkinan besar menyangkut pada aspek keamanan dari
tulang-tulang yang diletakan atau mungkin menyangkut pada aspek
kepercayaan untuk menempatkan mayat dilokasi yang lebih tinggi.
a. Kubur dinding batu di wilayah Teluk Triton
Selain Seni Cadas, di wilayah Teluk Triton terdapat juga kubur
dinding karang yang diletakan di ceruk-ceruk yang terdapat di dinding
tebing tersebut. Semua kubur yang ditemukan merupakan kubur
sekunder dan terdapat pada dinding karang yang memiliki lukisan.
Pada salah satu ceruk di situs Triton 3 terdapat satu kubur sekunder.
Pada saat pertama ditemukan tampak satu bagian distal dari tibia
manusia. Untuk mengetahui secara lebih detil tentang rangka tersebut,
maka dilakukan ekskavasi kecil dengan harapan dapat menyusuri semua
elemen tulang manusia yang dikuburkan sehingga dapat mengetahui
jenis kubur dan posisi rangka tersebut.
Setelah dilakukan penelusuran terhadap semua elemen rangka
maka nampak dua himpunan tulang di sebelah utara yang terdiri dari
himpunan anggota tulang kaki (Femur, Tibia dan Fibula) dan dibagian
selatan yang terdiri dari himpunan tulang anggota tulang lengan
(Humerus, Radius dan Ulna). Rangka tersebut berasal dari dua individu
yang berbeda dengan usia individu dewasa.
Situs lain yaitu Triton 8 memiliki hampir 9 cerukan yang
menggandung rangka manusia dimana sebagian besar merupakan
rangka dari tulang panjang. Salah satu kubur berada dekat dengan
jangkauan sampan. Kubur tersebut merupakan kubur sekunder yang
terdiri dari elemen tulang panjang (kaki dan lengan) dan ditempatkan
pada sebuah cerukan dan ditopang dengan kayu sehingga menyerupai
para-para. penopang kayu merupakan dayung sampan. Selain itu, pada
bagian bawah para-para tersebut terdapat beberapa barang moderen
seperti alat masak dan kaleng dari makanan kemasan. Keterkaitan antara
benda-benda modern dengan rangka aganya patut untuk ditelusuri
lebih jauh. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kronologi dari kubur di
situs ini.
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Fig 10. Kubur Sekunder Situs Triton 3 (© Lengguru - Kaimana 2010).

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

137

b. Kubur Dinding Batu Di Wilayah Teluk Arguni
Di wilayah teluk arguni,
penguburan dinding karang terletak
di situs Arguni 2. Situs ini merupakan
dinding tebing yang sangat luas
dan tinggi dimana permukaan nya
dipenuhi oleh lukisan-lukisan cadas
yang berwarna merah dan kuning.
seperti halnya di situs Triton 8, di
situs ini terdapat banyak cerukan
yang mengandung tulang-tulang
manusia. Tulang-tulang tersebut tidak
hanya terdadpat pada ceruk-ceruk
namun pada bagian lain terdapat juga
beberapa tulang yang berserakan.
Dikarenakan akses yang sangat
sulit untuk melihat setiap kubur yang
terdapat di situs ini maka kami tidak
dapat menggambarkan secara detil
kubur-kubur sekunder yang terdapat di
situs ini. Keterkaitan antara kubur dan
lukisan dinding karang menimbulkan
satu pertanyaan, terutama dari aspek
kronologi. Meskipun berada dalam
satu tempat namun tidak berarti
berasal dari masa yang sama. Tidak
adanya dating absolut merupakan satu
kendala dalam menjawab pertanyaan
ini. selain itu, tradisi penuburan dalam
ceruk dan lubang dinding karang
masih berlangsung sampai saat ini.
Hal tersebut berdasarkan temuan
beberapa kubur ceruk modern dengan
menggunakan peti atau disertai bendabenda moderen seperti makanan
kaleng dan alat-alat masak masa kini.
Fig 11. Kubur Sekunder Situs Arguni 2 (© Lengguru Kaimana 2010)
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Hunian gua
Beberapa bukti tentang adanya kehidupan masa Prasejarah di
wilayah Kaimana dapat kita amati dari berbagai situs lukisan dinding
karang (Seni Cadas) dan beberapa kubur pada ceruk-ceruk dinding karang
meskipun secara kronologi tetap harus didiskusikan lebih dalam. Beberapa
pertanyaan yang sering muncul kepermukaan yaitu tempat manusia
pendukung dari budaya-budaya tersebut tinggal.
Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka penelusuran hunian
prasejarah di wilayah ini merupakan objektif lain dari misi explorasi ini.
Gua merupakan satu tempat tinggal manusia pada masa prasejarah. Hal ini
dikarenakan manusia belum mampu berpikir untuk membuat satu tempat
tinggal. Gua merupakan satu tempat yang dapat melindungi mereka dari
keadaan alam dan gangguan binatang buas.
Di wilayah Arguni, potensi hunian gua yang sangat tinggi dengan
ditemukannya satu gua prasejarah di wilayah ini, yaitu Gua Karas. Gua
Karas terletak di desa Urisa distrik Arguni Bawah (E:03°18’23.7” dan
S:133°45’02.4”). Merupakan gua yang sangat luas dengan mulut gua berupa
ceruk dengan lantai yang rata, luas, permukaan yang kering, sedimen yang
tebal dan mengandung beberapa temuan arkeologi pada permukaan tanah
seperti fragmen cangkang kerang.
Gua Karas sangat memenuhi syarat sebagai gua hunian prasejarah,
yaitu: berada di lokasi yang cukup tinggi dan terlindung sehingga aman
dari gangguan binatang buas; lantai gua rata dan kering; sirkulasi udara dan
cahaya yang bagus dan dekat dengan sumber air dan makanan15. Faktorfaktor tersebut memberikan kita kesempatan untuk melakukan penggalian
Penggalian dari 3 lubang uji (test pit) di gua ini telah menghasilkan
data mengenai hunian prasejarah tertua di wilayah Kaimana. Kesimpulan
tersebut berdasakan temuan arkeologi yang dihasilkan yaitu berupa:
fragmen tembikar, cangkang kerang, alat cangkang kerang, tulang hewan,
alat tulang dan alat batu dan kubur manusia.
Temuan fragmen tembikar berupa bagian badan, leher, dan tepian
yang terdiri dari tembikar polos dan berhias. Berdasarkan pengamatan
sekilas nampak jelas bahwa tembikar-tembikar yang ditemukan berasal
dari tradisi Austronesia (dari wilayah Asia) dengan ciri khas tembikar
berslip merah dan tradisi budaya Lapita (dari Pasifik) yang memiliki ciri
khas hiasan tera jala dan gores serta bertemper halusan cangkag kerang.
15

Simanjuntak, 1996
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Apa bila perkiraan tersebut benar maka dapat dikatakan bahwa telah
terjadi kontak antar dua budaya di wilayah ini. Hal ini sangat menarik dan
perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.
Temuan cangkang kerang atau moluska yang berhasil ditemukan
berasal dari moluska air tawar (khususnya dari jenis-jenis Gastropoda), air
payau dan laut. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan pemanfaatan
sumber daya akuatik sebagai bahan makanan dan alat. Kerang yang
dijadikan alat berasal dari famili Veneridae (Pelicypoda) yang dimodifikasi
dan dijadikan alat serut dan penusuk.
Pemanfaatan hewan sebagai sumber makanan oleh penghuni gua
Karas dapat diketahui dari temuan tulang yang dihasilkan. Hewan-hewan
yang dikonsumsi diantaranya: ikan, babi, rusa, kaguru pohon,(lau-lau)
kura-kura (penyu), jenis burung dan hewan lainnya.
Khusus untuk kubur manusia, temuan tersebut berupa satu rangka
utuh yang merupakan kuburan primer. Bagian rangka yang ditemukan
berupa bagian badan yang terdiri dari tulang rusuk (coste) dan tulang
belakang (Vertebrae). Sedangkan bagian lain seperti kepala, tangan dan
kaki terdapat di bagian lain yang tidak sempat digali. Pada bagian bawah
terdapat batu-batu gamping kecil yang kemungkinan disusun sebagai alas
bagi si mati. Pada bagian atas rangka terdapat temuan fragmen tepian
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tembikar hias. Namun temuan tersebut belum dapat dipastikan sebagai
bekal kubur karena yang ditemukan hanya berupa fragmen.
Semua temuan arkeologis di atas merupakan ciri khas dari budaya
pre-Neolitik sampai Neolitik yang berkembang sejak 6000 BP s/d 2000
BP. Namun untuk kepastiannya analysis dating perlu dilakukan untuk
mengetahui pertanggalan absolut dari situs tersebut.

Fig 13. Temuan Fragmen Tembikar Situs Gua Karas,
Arguni Bawah (© Lengguru - Kaimana 2010)

Fig 12. Situasi, peta teknis dan penggalian situs gua
Karas, Arguni Bawah (© Lengguru - Kaimana 2010)
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Fig 14. Temuan Sisa Fauna Situs Gua Karas, Arguni Bawah (© Lengguru - Kaimana 2010)
1a. Canin Suidae
1b. Premolar Suidae
2a. Phalange Crocodilia
2b. Canin Crocodillia
3a. Vertebrae Varanidae
3b. Metatarsal Crocodilia/Varanidae
3c. Phalage Varanidae
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4a. Frg Cranium Pisces
4b. Frg Mandible Pisces
4c. Frg Cranium Pisces
4d. Vertebrae Pisces
4e. Dorsal fins Pisces
5. Carapas Testudinidae
6. Metatarsal Gallidae

Penutup
Situs-situs yang dijelaskan di atas merupakan hasil dari eksplorasi
panjang dalam ekspedisi Multidisiplin tahun 2010. Deskiripsi situs-situs
tersebut hanya merupakan gambaran umum mengenai potensi besar
wilayah Kaimana terkait aspek kehidupan manusia masa lalu. Masih
banyak situs lain di wilayah lain yang belum dapat dikunjungi, terutama di
wilayah pedalaman.
Implementasi hasil eksplorasi ini tentunya harus dikaji dan diteliti
lebih mendalam. Hasil analisis dan penelitian kedepan akan menjawab
semua misteri yang terkandung pada situs-situs yang ditemukan dan dapat
melengkapi sejarah budaya wilayah Kaimana dan Indonesia.
Hasil sementara dari eksplorasi ini dapat memberikan gambaran
bahwa kemungkinan manusia pendukung budaya seni cadas memiliki
hubungan erat dengan manusia yang melakukan penguburan pada cerukceruk dinding tebing atau bahkan mungkin dari kelompok manusia yang
sama. Asosiasi antar objek kajian tersebut menunjukan hal tersebut.
tekhnik lukisan dengan sistem kuas menunjukan sudah adanya penerapan
teknologi yang lebih efisien. Kemungkinan lain bahwa kedua budaya
tersebut berlanjut. Hal tersebut tampak dengan adanya benda-benda masa
kini yang berasosiasi langsung dengan kubur atau rangka. Seperti halnya
latar belakang pembuatan seni cadas secara umum, penggambaran goresan
yang membentuk satu objek gambar pada situs-situs di Kaimana merupakan
implementasi kehidupan religi dan sosial masyarakat pendukungnya.
Hunian gua yang ditemukan di gua Karas sangat mengkin memiliki
kronologi yang lebih tau dengan budaya seni cadas dan penguburan
tebing tersebut di atas. Satu hal yang menjadi tantangan para peneliti
yaitu mengkaitkan seluruh aspek tersebut dalam sebuah kerangka budaya.
Tentunya analisis mendalam dengan dukungan pertanggalan absolut
menjadi satu solusi terbaik.
Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pelestarian terhadap situssitus ini. Untuk itu, perlu adanya keterlibatan dari pemerintah daerah untuk
aktif dalam hal pelestarian dan pengembangannya. Begitu pula kesadaran
masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya ini merupakn hal yang
tak dapat dikesampingkan dalam kelestarian situs-situs dan peninggalan
budaya tersebut.
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Totem Dan Ragam Hias Binatang
Oleh : Nusi Lisabilla Estudiantin, S.Hum
Museum Nasional Indonesia

Abstract
Animals have always been related to totems. Some experts argue that
totems are religious phenomena, though according to some others, totems are
social phenomena with no relation to sacred matters.
Animal decorations spread throughout Indonesia are believed to have
sacred meaning and mystical powers as protector of the worshipping people.
On the other hand, there are also decorations of animals that only just add
aesthetic value to the object.
At the end, religious factor also supports the development of
decorative art for image symbolism and signification of the ornamented
objects. Ornaments have meaning because it is the result of mutual consent
of the people. However, not all animal ornaments are always associated to
religious and sacred matters. Many are only decorative in nature, as well as
ornament of itiak pulang patang (ducks return in the afternoon), ulek tatandu
(caterpillar row) that often adorn Minang songket or royal regalia decorated
with naga or dragon that are only social phenomenon.
Pendahuluan
Dalam hidupnya manusia tidak terlepas dari benda-benda hasil
budaya materi untuk mendukung kehidupannya. Benda-benda itu bisa
berupa peralatan dan perlengkapan hidup sehari-hari, peralatan upacara
keagamaan, perhiasan, dan sebagainya. Hasil budaya materi itu sendiri
dibuat dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar seperti kayu,
tumbuhan, batu, logam dan tanah liat.
Di dalam mewujudkan suatu kebudayaan materi biasanya tidak
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terlepas dari peran ragam hias yang mengiringi suatu benda untuk
menambah keindahannya dan nilai estetiknya. Namun demikian bukan
hanya keindahan saja yang diperhatikan di sini, makna dibalik ragam hias
itu sendiri menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan mitos dan halhal sakral yang dipercaya oleh kelompok masyarakat kebudayaan tertentu.
Oleh karena itu faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya
ragam hias, karena makna yang terkandung di balik gambar tersebut.
Dapat dibayangkan jika benda-benda hasil budaya materi di dunia ini
apapun bentuk dan fungsinya dibuat hanya polos tak ada hiasan atau
gambar apapun pasti akan nampak membosankan, tidak menampakkan
keistimewaan dan sangat mungkin tak bermakna.
Ragam hias yang dapat kita temukan dalam benda-benda budaya
terdiri dari motif yang beraneka ragam, seperti : (1) motif geometris; (2)
motif manusia dan bagian tubuh manusia; (3) motif tumbuh-tumbuhan
(flora); (4) motif binatang (fauna); (5) motif hias yang lain1. Hasil budaya
materi dari seluruh penjuru Indonesia menggunakan motif-motif tersebut
tanpa kecuali dan sebagian memiliki makna simbolik tertentu. Ragam
hias ada yang digambarkan secara naturalis seperti apa adanya, ada juga
dengan cara stilasi (digayakan), yakni dengan adanya pengurangan,
penyederhanaan bentuk, serta deformasi yakni penambahan dan
perubahan bentuk.
Keberadaan ragam hias ini misalnya dapat kita temui dalam
bangunan suci seperti candi, masjid, maupun gereja yang hampir seluruh
permukaannya dihias dengan motif-motif tertentu, ornamen dan pahatan
pada rumah-rumah adat, mangkuk gerabah bergambar berbagai aktivitas
manusia, ornamen pada arca dan patung, motif pada perhiasan, motif
pada tekstil (batik, tenun ikat, songket, sulam, dan lain-lain), motif pada
benda-benda porselen, ornamen pada naskah (iluminasi) dan sebagainya.
Tulisan ini membatasi topik bahasan mengenai ragam hias bintang yang
terdapat pada benda-benda hasil budaya di Indonesia yang dikaitkan
dengan totemisme.
Totemisme dan Binatang
Binatang seringkali diasosiasikan dengan totem. Totem menurut
Webster’s New World College Dictionary adalah: binatang atau obyek
alam lainnya yang dianggap sebagai nenek moyang yang dihubungkan
dengan keluarga atau kelompok keturunannya dan dipakai sebagai simbol.
Van der Hoop, 1949

1
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Sedangkan totemisme masih menurut Webster’s New World College
Dictionary adalah kepercayaan terhadap totem dan/atau penggunaan
totem sebagai pembeda antara keluarga atau kelompok yang satu dengan
keluarga atau kelompok yang lain. Banyak ahli berpendapat bahwa
totemisme merupakan fase awal dari sejarah agama dan setiap kebudayaan
pasti mengalami fase totemisme.
Pengertian konsep totemisme berbeda-beda menurut pandangan
para ahli seperti Emile Durkheim, Levi -Strauss dan Radcliffe Brown.
Salah satu teori terpenting tentang asal mula dan inti religi memiliki
pengertian dasar bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi
karena kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupnya dan dalam alam
sekelilingnya. Teori ini disebut dengan “teori sentimen kemasyarakatan”
yang dikemukakan oleh sarjana ilmu filsafat dan sosiologi dari Perancis
bernama Emile Durkheim. Teori ini berpusat kepada beberapa pengertian
dasar, dan salah satu pengertian dasar itu adalah bahwa obyek keramat
sebenarnya tidak lain dari suatu lambang masyarakat. Pada suku-suku
bangsa asli benua Australia misalnya obyek keramat dan pusat tujuan
dari sentimen-sentimen kemasyarakatan sering berupa jenis binatang,
tumbuh-tumbuhan atau benda. Oleh para ahli obyek keramat itu disebut
totem. Totem itu (sejenis binatang atau obyek lain) mengkongkretkan
prinsip totem yang ada di belakangnya, yaitu suatu kelompok tertentu
dalam masyarakat berupa klen atau yang lain2.
Menurut para antropolog, totemisme adalah bentuk religi yang ada
dalam masyarakat yang terdiri dari sekumpulan kelompok kekerabatan
yang unilineal; dan berdasarkan kepercayaan bahwa kelompok-kelompok
unilineal tadi masing-masing berasal dari dewa-dewa nenek moyang,
yang satu dengan yang lain juga berhubungan kekerabatan; dan terdiri
dari aktivitas-aktivitas keagamaan guna pemujaan dewa-dewa nenek
moyang tersebut, dan guna mempererat kesatuan kelompok unilineal tadi,
dan masing-masing mempergunakan lambang (totem) berupa sejenis
binatang, tumbuh-tumbuhan, gejala alam dan benda yang melambangkan
dewa-dewa nenek moyang3.
Berbeda dengan Emile Durkheim, Levi-Strauss berpendapat bahwa
totemisme pada dasarnya tidak lebih dari suatu bentuk sistem klasifikasi
yang diterapkan oleh manusia pada dunia sosialnya dengan menggunakan
sarana atau konsep-konsep yang diambil dari lingkungan alam di sekitar
mereka (the science of the concrete). Mereka menggunakan konsep-konsep
yang telah mereka miliki, yang mereka pakai untuk mengkategorisasikan
Koentjaraningrat, 1981 : 223-225
Koentjaraningrat, 1981 : 269

2
3
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lingkungan di sekitar mereka
untuk menyampaikan ideide abstrak. Dalam bukunya
yang berjudul “Totemisme”, ia
menyatakan bahwa totemisme
adalah seperti ‘histeria’, yang
menunjuk kepada fenomena
sosial dan bukan merupakan
fenomena
keagamaan.
Pendapat bahwa totemisme
sebagai suatu fenomena yang
bersifat religius dibantah oleh
Levi Strauss dan dianggap
sebagai ilusi orang-orang
Barat5.
		
P a n d a n g a n
Durkheim
bahwa
dalam
totemisme terdapat totemGambar 1: Contoh tiang totem dengan figur manusia dan totem simbol kelompok yang
dianggap suci dan dalam ritual
sejenis burung di bagian puncaknya4
totem-totem ini dipuja adalah
benar, namun totemisme bukan merupakan gejala yang universal.
Sedangkan menurut Radcliffe Brown, totemisme merupakan
seperangkat kebiasaan dan kepercayaan yang membentuk sistem hubungan
khusus antara masyarakat dengan binatang, tumbuhan dan obyek alam
lainnya yang penting dalam kehidupan sosial. Yang perlu diperhatikan
di sini adalah bahwa totem tidak secara universal berhubungan dengan
klen dan totemisme digunakan untuk mengacu kepada hubungan khusus
yang luas dan beraneka ragam antar masyarakat atau segmen yang ada.
Brown mendukung pendapat tentang peranan totemisme dalam aktivitas
keagamaan6.
Pandangan Levi-Strauss bahwa totemisme tidak terkait dengan
fenomena keagamaan mungkin ada benarnya mungkin juga tidak.
Penggambaran ragam hias binatang pada dinding gua, berupa gambar
binatang buruan dalam keadaan tertombak dianggap oleh para prehistorian
sebagai suatu ungkapan pengharapan bagi penghuni gua tersebut bahwa
mereka menginginkan agar dapat memperoleh binatang buruan dalam
Tiang totem karya Rande Cook yang menjadi ikon Pameran “The Story of The Totem Pole” di
Museum Volkenkunde, Leiden tahun 2012.
5
Octavio Paz, 1997 : xxxvii-xiv
6
Ralph L.B. dan Harry H., 1959 :458-461
4
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jumlah besar. Ungkapan pengharapan yang dituangkan secara sederhana
ini menggambarkan bahwa telah kepercayaan adanya kekuatan yang luar
biasa (supernatural) yang melingkupi kehidupan mereka. Namun bisa
jadi juga lukisan dinding gua tersebut tidak memiliki nilai sakral sama
sekali dan tak ada sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat
yang hidup pada jaman tersebut. Tetapi jika kita melihat bahwa kadal
dianggap sebagai roh bumi oleh orang Batak Toba atau merupakan dewa
bawah tanah yang akan melindungi dari segala kejahatan, hal ini jelas-jelas
bersebrangan dengan pandangan Staruss.
Anggaplah tulisan ini mencoba untuk membuktikan pandangan
Emile Durkheim dan Radcliffe Brown, bahwa ada keterkaitan antara
totemisme dengan fenomena keagamaan (dan kepercayaan) pada sistem
sosial suatu masyarakat tertentu (tidak universal). Meski totem tidak
melulu dalam bentuk binatang, namun dalam artikel ini difokuskan pada
gambaran makna dan fungsi di balik ragam hias “binatang” dari bendabenda budaya yang tersebar di wilayah Indonesia.
Ragam Hias Binatang
Motif binatang termasuk dalam kategori ragam hias yang
banyak diminati masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia dan sudah
berlangsung ribuan tahun yang lalu, dan beberapa hasil penelitian
menunjukkan hal tersebut. Tercatat penggambaran ragam hias binatang
sudah ada sejak jaman prasejarah, misalnya seperti temuan Dr. Josep Roder
di Semenanjung Abba dekat Daremberg, di pesisir selatan Teluk MacCluer
(Papua Barat) berupa lukisan pada dinding batu berupa siluet dari bekas
cetakan kaki, beberapa bentuk manusia, binatang laut, bulat sabit dan
motif lain yang kurang dikenal (Claire H., 2000: 2) atau temuan di Pagar
Alam, Lahat, Sumatera Selatan, yang kini dipajang di ruang prasejarah
Museum Nasional Indonesia berupa lukisan pada dinding kubur batu yang
menggambarkan jenis hewan seperti gajah, ular dan burung hantu, meski
Suwati Kartiwa melihatnya sebagai gambaran seekor kera berwarna putih,
merah dan hitam yang diasosiasikan sebagai lambang perjalanan hidup
manusia7.
Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para
arkeolog dari Balai Arkeologi Denpasar, Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional, Balai Arkeologi Medan serta Balai Arkeologi Palembang dapat
diperoleh tentang data-data tinggalan berupa arca-arca maupun relief
Suwati Kartiwa, 1990:13

7
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dalam bentuk binatang. Jenis binatang yang dipahatkan antara lain terdiri
dari gajah, babi hutan, kera, harimau, ular, katak, singa dan lain-lain.
Tampilnya arca-arca binatang peninggalan masa prasejarah dan masa
Hindu dan Budha (abad ke-4 sampai dengan abad ke 15 M), bukan hanya
berfungsi sebagai ekspresi seni dari seorang seniman untuk merealisasikan
imajinasinya, dengan tujuan estetika atau keindahan, namun baik langsung
maupun tak langsung memberikan gambaran akan adanya karya cipta yang
dibuat berdasarkan pengalaman sehari-hari terhadap kondisi lingkungan
pada masa itu.
Pembuatan arca-arca binatang ini dilatarbelakangi alasan-alasan
tertentu seperti: (a) binatang tersebut memegang peranan penting dalam
kehidupan manusia dan juga dapat dibudidayakan seperti kerbau, yang
tenaganya dipakai untuk membajak sawah; (b) binatang tersebut dipercaya
sebagai personifikasi arwah, seperti buaya atau kadal pada masa prasejarah;
(c) dipakai sebagai upaya untuk mengantisipasi keganasan hewan-hewan
tertentu, seperti ular, gajah, harimau, babi hutan, yang arcanya digunakan
sebagai sarana pemujaan untuk menolak bala, khususnya serangan dari
binatang buas; (d) sebagai wahana (tunggangan) dari dewa-dewa dalam
agama Hindu dan juga binatang yang berkaitan dengan mitologi Hindu8.
Adalah Steinmann, merupakan orang pertama yang
menginventarisasi dan mengidentifikasi binatang (fauna) yang terdapat
pada relief-relief candi di Pulau Jawa. Sekitar 57 jenis binatang dapat
ditentukan identitasnya, dan sebagian besar sekitar 40 jenis (75%) dipahat
pada relief Candi Borobudur. Sisanya ditemukan pada relief-relief Candi
Prambanan, Panataran dan Surawana. Seluruh jenis binatang yang
disebutkan di atas (sebanyak 57 jenis) dibagi dalam kelompok jenis binatang
yang terdapat di Pulau Jawa dan kelompok jenis binatang yang berasal dari
luar atau telah punah di Pulau Jawa9. Selain fauna lokal, di beberapa
benda budaya dijumpai juga hewan-hewan dari luar Indonesia. Adanya
kontak dengan budaya luar seperti India, China, Persia, Timur Tengah,
Eropa dan wilayah di sekitar kepulauan Nusantara secara tidak langsung
mempengaruhi ragam hias lokal. Proses akulturasi ini menambah varian
ragam hias Nusantara yang ada, khususnya ragam hias binatang, seperti
misalnya naga, burung hong dan singa.
Naga adalah hewan eksotis dan dimaknai secara bertolak belakang
oleh masyarakat barat dan timur. Di Eropa naga dikaitkan dengan monster,
iblis atau kejahatan. Naga Eropa digambarkan dapat terbang, seperti
yang dapat kita saksikan dalam film Harry Potter. Di Asia sebaliknya,
Ayu K. dan Haris S, 1999/2000; 63
S. Kadarsan et.al. , 1980: 305-307

8
9
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naga dipercaya sebagai simbol
kekuatan dan keberuntungan.
Motif naga khas China
dilengkapi dengan kaki beserta
cakarnya yang umumnya
menghiasi regalia kerajaan,
Gambar 1. Spanduk Dragon Exposition di Perancis
demikian pula naga Jepang
memiliki kesamaan bentuk dengan naga China.
Di Indonesia naga juga memiliki kedudukan yang cukup penting.
Naga di Indonesia, khususnya di Jawa dan Kalimantan (regalia Kesultanan
Jawa dan Kutai Kartanegara) digambarkan tidak berkaki sementara kepala
dilengkapi dengan mahkota. Sementara naga juga digambarkan pada ragam
hias masyarakat suku Dayak bentuknya meyerupai naga China menjadi
ragam hias pada tato, gong, tekstil dan peralatan hidup sehari-hari. Atau di
Alor (Nusa Tenggara Timur), ukiran kayu dengan gambaran hewan mistis
naga diletakkan di atas tiang-tiang dan ditempatkan di tengah-tengah desa
dengan tujuan melindungi masyarakat setempat dari bahaya dan penyakit,
penjamin kesuburan, hasil panen dan
buruan yang berlimpah. Untuk itu
masyarakat setempat secara khusus
menyediakan sesaji berupa beras,
ayam dan minuman berfermentasi
(mengandung alkohol).
		
Pengaruh China yang lain
yakni burung hong (phoenix). Di
Indonesia ragam hias burung hong
banyak ditemukan pada batik pesisiran
dan porselen. Menurut kepercayaan
masyarakat China burung hong
termasuk mahkluk supranatural selain
naga, kilin dan kura-kura. Bagianbagian tubuh burung hong memiliki
makna simbolik tentang kebajikan,
tanggung jawab, perbuatan baik,
kamanusiaan dan sifat terpercaya.
Dalam ragam hias, burung hong
biasanya
disandingkan
dengan
naga sebagai simbol keindahan dan
Gambar 2. Naga China tahun 2005 yang
menggambarkan sosok naga Eropa
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keabadian.
		
Singa bukanlah hewan asli
Indonesia, namun ragam hiasnya
ditemukan di beberapa wilayah
Indonesia, seperti arca singa di
Gambar 4. Naga Alor Koleksi Museum Volkenkunde,
Candi Borobudur, arca serta relief
Leiden (No. Inv. 960-1)
pada kompleks percandian Padang
Lawas (Sumatera Utara) serta
temuan mutakhir dari situs Liyangan, Temanggung (Jawa Tengah) berupa
teko berbentuk singa dari perunggu seukuran kucing. Pada masyarakat
Batak juga terdapat ragam hias singa, meski bentuknya tidak mirip dengan
singa. Binatang mistis ini merupakan perpaduan antara manusia, kerbau
dan kadal yang diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi. Uniknya
singa ini terkadang digambarkan bertanduk. Ragam hias singa ini biasanya
terdapat di sisi kanan kiri depan rumah atau di bagian tengah atas rumah
orang Batak Toba
Masuknya pengaruh Hindu dan Budha di Indonesia dari India,
seiring dengan itu masuk pula pengaruh di bidang seni dan ragam hias
binatang seperti singa, garuda, kura-kura dan sebagainya.
Menurut Van der hoop, ragam hias fauna tertentu termasuk dalam
binatang golongan rendah seperti katak, kadal, lipan dan buaya (yang
termasuk motif hias jaman prasejarah). Keberadaan kadal tetap lestari
pentingnya sebagai simbol kesuburan pada sejumlah wilayah di Indonesia
dari masa prasejarah hingga sekarang.
Hal ini dapat kita lihat pada bejana
kuburan megalitik di Sulawesi Tengah dan juga
pada lumbung-lumbung padi yang diberi ragam
hias kadal atau “ilik” pada masyarakat Toba Batak
di Sumatera Utara. Setelah pengaruh Hindu
masuk ke Sumatera Utara, “Ilik” ini diberi nama
“boraspati ni tano”. Namun tidak semua orang
Toba memiliki persepsi yang sama untuk binatang
ini. Karena bentuknya yang mirip, sebagian
meyakini bahwa itu adalah kadal, namun sebagian
masyarakat yang lain mengidentifikasikan bahwa
itu hewan cicak. Namun demikian orang Batak
Toba sama-sama meyakini kalau kadal atau cicak
dianggap sebagai roh bumi atau merupakan dewa
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Gambar 3. Kalung Kesultanan
Kutai Kartanegara Koleksi Museum
Nasional No, Inv. 1268
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bawah tanah yang akan melindungi
dari segala kejahatan.
Dalam kepercayaan Sipelebegu
pada masyarakat Batak, diyakini
terdapat tiga dewa, yakni Boru Saniang
Naga (Dewa Ular Air), Debata Idup
(Dewa Rumah) dan Boraspati ni
Tano yang dianggap sebagai simbol
kemakmuran dan kesuburan. Selain
di lumbung padi ragam hias kadal
Gambar 6: Figur Singa sebagai ragam hias rumah adat
juga dipahatkan pada bangunan
Toba
kubur batu/kayu, rumah adat, sampul
pustaha lak-lak dan peralatan hidup sehari-hari.
Di Nias Selatan, buaya memiliki peranan sangat penting, baik
dari segi pemanfaatan kulitnya untuk dijadikan pakaian perang serta
pahatan ragam hias buaya yang hanya ditempatkan di rumah-rumah
kaum bangsawan. Selain memiliki nilai religius dan sosial yang tinggi
bagi masyarakat Nias, ragam hias buaya juga memiliki makna kekuasaan,
keadilan dan perlindungan.
Ragam hias katak yang sangat terkenal adalah yang terdapat pada
nekara dari masa paleometalik sekitar 500 tahun sebelum masehi. Katak
yang diasosiasikan dengan turunnya hujan
kemudian menjadi asumsi para arkeolog
bahwa nekara digunakan sebagai upacara
pemanggil hujan seperti nekara temuan
dari Pulau Sangeang, NTB. Katak (Ngarngar
Wulan) juga dijadikan motif pada kain
tenun di daerah Maluku, meski makna yang
terkandung di dalamnya perlu adanya kajian
lebih lanjut.
Pada
masyarakat
megalitik
kerbau
menempati posisi yang cukup penting, baik
dari segi sosial ekonomis maupun religi.
Kerbau dianggap sebagai hewan sakral dan
sumber kekuatan magis yang mampu menolak
kekuatan jahat, sehingga akhirnya kerbau
dipakai sebagai hewan kurban, baik dalam
upacara persembahan maupun kematian.
Gambar 7: Arca Singa dari situs Padang Lawas,
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Kepala kerbau ditanam pada upacara
tertentu, seperti saat akan membangun
rumah atau bangunan lainnya.
Motif kerbau dan tanduk kerbau
diyakini sebagai lambang kesuburan,
status sosial, penolak bala dan binatang
tunggangan orang yang meninggal.
Figur kepala kerbau (Kabongo’) dapat
ditemukan pada hiasan bubungan
rumah Toraja, sedangkan bagian panil
dindingnya secara berderet diukir
Gambar 8: Teko berwujud singa temuan dari situs dengan motif kerbau (pa’ tedong) yang
Liyangan. Sumber: National Geographic Edisi Juni sudah distilasi sebagai simbol kekayaan
2015, Photo by: Oblo)
dan kemakmuran. Selain itu figur
kerbau juga dapat ditemui pada ornamen rumah adat Batak, kain tampan
dari Lampung, kain songket Bali dan hiasan kepala orang Toraja.
Ayam memiliki makna penting bagi masyarakat Batak. Ayam
dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam
Pustaha Lak Lak (naskah kuno Batak), berbagai jenis ayam sering disebutsebut bahkan diilustrasikan dengan figur-figur dan motif geometris. Ayam
merupakan salah satu jenis hewan yang hampir selalu dihadirkan oleh
“datu” dalam upacara mistis, baik wujud ayam secara keseluruhan atau
bagian-bagian dari tubuh ayam. Adalah “manuk-manuk”, yakni pahatan
kayu berbentuk ayam yang berperan sebagai penjamin kedamaian desa
masyarakat Batak Toba. Manuk-manuk menjadi magis setelah diberi
mantera oleh sang datu kemudian diikat di ujung sebatang bambu dengan
kepala menghadap ke pintu gerbang dan diletakkan di tengah-tengah alunalun desa.
Ayam juga dianggap penting oleh masyarakat Toraja, khususnya
ayam jantan (pa’ manuk londong) sebagai simbol peringatan terhadap
aturan-aturan adat, yang bertujuan untuk mengendalikan sikap dan
tingkah laku anggota masyrakat Toraja. Ragam hias ini wajib diukirkan
pada rumah tongkonan dan lumbung padi (alang) di Toraja10.		
Hewan unggas lainnya yang dianggap memiliki nilai sakral adalah
burung. Masyarakat Mentawai di Sumatera Barat meyakini bahwa patung
burung omat simagere berfungsi sebagai mainan roh dan penolak bala.
Patung burung ini digantung pada satu tiang panjang di depan huma
dengan harapan agar dilindungi oleh roh-roh jahat. Patung kenyalang
Abdul Azis S., 2004: 112

10
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Gambar 9: Kadal/Cicak (ilik) sebagai bagian dari
ornamen rumah, koleksi Museum Batak T.B. Silalahi

berbentuk burung enggang yang distilir, bagi masyarakat Dayak dianggap
suci dan digunakan saat upacara kesuburan dengan harapan hasil panen
mereka berlimpah. Patung burung enggang juga menjadi salah satu hiasan
dari makam suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu. Patung ini
merupakan simbol kendaraan orang yang meninggal untuk menuju alam
nirwana.
Patung Al Ema dari Belu, Nusa Tenggara Timur menggambarkan
figur induk dan anak kera duduk di atas pahatan dua wajah manusia,
seekor kancil dan ular. Patung ini berfungsi sebagai penjaga rumah adat
untuk menolak bala. Tempatung patung sakral milik masyarakat Dayak
Benuaq, Kalimantan Timur yang menggambarkan figur ular biasanya
digunakan sebagai pelengkap upacara pengobatan “Balian Senteu”, dalam
upaya mengusir roh-roh jahat yang mengganggu si sakit.
Penutup
Jelas sudah makhluk hidup (tumbuhan dan binatang) beserta
lingkungannya memiliki kedudukan yang istimewa bagi manusia. Tidak
hanya sebagai bahan pangan, tumbuhan dan binatang juga memiliki
makna filosofis bahkan sakral bagi masyarakat tertentu. Uraian di atas
menggambarkan bagaimana binatang menjadi begitu sangat istimewa dan
dianggap sakral karena diyakini memiliki hubungan yang erat dengan
nenek moyang oleh masyarakat atau klen tertentu.
Apakah benda budaya dengan ragam hias binatang pada uraian
di atas dapat disebut totem? Secara umum benda-benda budaya tersebut
memenuhi persyaratan ciri-ciri totem dan totemisme seperti yang
dipaparkan oleh Emile Durkheim, Radcliffe Brown dan para antropolog,
yakni (1) sebagai obyek keramat; (2) simbol atau lambang kelompok
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masyarakat yang dianggap suci; (3) memiliki peran dalam aktivitas
keagamaan; (4) berupa sejenis binatang, tumbuh-tumbuhan, gejala alam
dan benda yang melambangkan dewa-dewa nenek moyang; (5) bukan
gejala universal.
Obyek-obyek keramat dari berbagai daerah berupa benda budaya
dengan ragam hias binatang seperti yang telah dikupas di atas bisa jadi
disebut totem bisa juga tidak. Seperti misalnya Tempatung dengan figur
ular dan patung Kenyalang bisa menjadi lambang atau identitas masyarakat
Dayak, karena memang hanya terdapat pada kehidupan masyarakat Dayak
dengan keyakinan yang telah disepakati bersama dan telah berlangsung
secara turun temurun dan keyakinan ini hanya berlaku pada masyarakat
yang bersangkutan. Hubungan antar klen atau antar marga lah yang
menentukan suatu benda dapat dikatakan totem, karena biasanya tiap klen
memiliki identitas totem sendiri.
Ada juga benda budaya yang bukan dalam kategori totem, seperti
misalnya ragam hias naga pada regalia keraton Jawa, ragam hias ayam
jantan pada ornamen rumah tongkonan, motif itiak pulang patang (itik
pulang di sore hari) pada kain songket Minang dan motif garuda pada
batik yang cenderung merupakan fenomena sosial dibanding keagamaan.
Melville J. Herskovits pernah menyatakan bahwa ada kelompok
(masyarakat) yang melambangkan totem mereka melalui karya artistik
namun ada pula yang tidak. Namun pada umumnya bentuk totem tidak
memperdulikan segi artitistiknya dan sama sekali tidak indah, yang penting
esensinya. Ukiran-ukiran seperti manuk-manuk, ilik, dan tempatung dibuat
begitu sederhana namun tetap memiliki kharisma tersendiri.
Meski Levi-Strauss menolak anggapan bahwa totemisme berkaitan
erat dengan kepercayaan dan religi dan hanya sekedar fenomena sosial
belaka, namun pada kenyataannya figur binatang-binatang yang dianggap
sakral tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan roh leluhur yang
diyakini memiliki kekuatan supernatural sehingga mampu melindungi
masyarakat penyungsungnya dari gangguan roh-roh jahat, segala
kemalangan, penyakit, dan marabahaya melalui figur binatang tersebut.
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