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PENGANTAR REDAKSI

Terbitan jurnal Museum Nasional Indonesia tahun ini terasa sangat istimewa,
pertama jurnal bisa selesai pada HUT Museum Nasional Indonesia ke 239 yang akan
dimeriahkan pada tanggal 25 April 2017, kedua jurnal dapat diluncurkan sebagai
penghormatan atas purna baktinya Ibu Dra. Intan Mardiana Napitupulu, M. Hum
sebagai Kepala Museum Nasional Indonesia yang menjabat sejak tahun 2012-2017. Perlu
diketahui bahwa Ibu Dra. Intan Mardiana Napitupulu, M. Hum yang mendedikasikan
dirinya sebagai PNS sejak tahun 1984 di Museum Nasional dan pernah menjabat sebagai
Kepala Museum Nasional pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2005-2012 beliau
menjabat Direktur Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata.
Museum Nasional Indonesia tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu,
masih mempunyai pekerjaan-pekerjaan besar dan kesibukan program-program rotin
lainya. Pada tahun 2017 Museum Naional masih melanjutkan Tahap V pembangunan
Gedung C dan Entrance, melanjutkan Tahap II pembangunan storage di daerah Taman
Mini Indonesia Indah, pelaksanaan revitalisasi Gedung A. Persiapan pameran Ancestors
di Brussel dan pameran Maritime di Lies yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober
2017 – Januari 2018 di Belgia. Persiapan penerimaan koleksi yang akan dikembalikan dari
Museum Nusantara Delf, Belanda. Pekerjaan-pekerjaan rotin adalah kerja sama pameran
dengan instansi-instansi lain, pemindahan koleksi dari gedung A ke B, penerbitan bukubuku cetakan, museum keliling, lomba cerdas cermat tingkat SLTP se Indonesia dan lainlain.
Meskipun dengan kesibukan yang luar biasa jurnal edisi ke V dapat diterbitkan
lebih cepat dari biasanya. Jurnal Museum Nasional edisi ke V ini tidak jauh berbeda
dengan edisi-edisi sebelumnya yaitu menyajikan tulisan terkait kebudayaan materi
(tangible) seperti Prajnaparamita, dewi kebijakan tertinggi dalam agama Budha, Relief
Hias Purna-Kalasan pada bangunan candi jawa abad VII-IX, Kajian perubahan pameran
tetap di lantai dasar museum nasional sejarah alam Indonesia, Peta kuno Ciela pesona
Garut, Pengembangan museum Sono budoyo sebagai tempat belajar bagi kelompok
disabilitas fisik dan Perjalanan hidup selembar kain batik. Kebudayaan non-materi/
tak benda (intangible) membahas tentang Sitem kekuasaan dalam tradisi prasejarah
masyarakat Nias , Angin dan masuk angin dalam kehidupan orang jawa, Warisan tradisi
kehamilan-persalinan kerajaan Bima NTB, Srawung – keraifan lokal dari Kota Gede.
Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, ada gagasan bahwa Jurnal Museum
Nasional agar dapat menerbitkan tema-tema khusus, pada even-even tertentu misalnya

pada HUT Museum Nasional dapat menerbitkan tema yang membahas khusus bidang
permuseuman, pada even lain dapat menerbitkan bidang arkelogi, antropologi atau
bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Namun gagasan tersebut sampai
saat ini belum bisa terwujud, karena terus terang tim redaksi sangat sulit untuk mencari
penulis.
Kita patut bersyukur dan berterima kasih dengan seluruh penulis serta semua
pihak yang telah mensuport sehingga jurnal Museum Nasional edisi ke V ini dapat terbit
lebih awal, dengan demikian jurnal ini akan lebih cepat sampai ke tanggan para pembaca.
Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan kemasyarakat luas tentang
kebudayaan Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi terhadap halhal yang berkaitan dengan Kebudayaan.
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Prajńāpāramitā
Dewi Kebijaksanaan Tertinggi
Dalam Agama Buddha
Oleh: Hariani Santiko
Guru besar Arkeologi
Universitas Indonesia

Abstract
Prajñāpāramitā is the goddess of “Perfect Wisdom” in Mahāyāna Buddhism, but
she is alco the personification of Prajñāparamitā Śūtra, a text dealing with “ transcendenral
wisdom”, with Śūnyatā as the central teaching. Her bīja-mantra is pram. In the Prajñāparamitā
Śūtra she is described as “the Mother of Buddhas and Boddhisattvas”, meaning all Buddhas
come forth from the “Perfection of Wisdom,” like a child is born from the mother. The Sutra
also mentions by reading this Śūtra all the calamities and illness shall be wiped out.
The worship of the goddess Prajñāparamitā originated among small groups of Madhyamika
ascetics metaphysicians in South India. The personification of transcendental wisdom
probably happened about the beginning of our era.
As for the Vajrayāna/Tantrayāna considers her as the Prajñā or Śūnyatā, the pasive, static
and female element , in pair with Karunā or Upāya, the active and dynamic force of the
advāya doctrine.

Pendahuluan
Prajnāpāramitā, dewi Kebijaksanaan Tertinggi dalam agama Buddha Mahāyāna
dan Vajrayāna yang juga merupakan perwujudan Prajñāpāramitā Śūtra yang sangat
penting bagi para ahli pemikir dari aliran filsafat Madhyamika dan Yogacara.
Arca Prajñāpāramitā di Indonesia kemungkinan hanya dua buah, sebuah dari kompleks
candi Singasari, Singasari Malang, sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia,
dan sebuah lagi ditemukan di reruntuhan candi Gumpung di Muara Jambi, sekarang
masih disimpan di tempat Koleksi di Muara Jambi.
Dalam karangan ini akan diidentifikasikan tentang dewi tersebut dengan metode
perbandingan, yaitu mengamati secara langsung arca yang diterliti kemudian membaca
berbagai pendapat tentang dewi Prajñāpāramitā, latar belakang agama khususnya tentang
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pemujaan, agar memperoleh gambaran tentang dewi tersebut.
Latar Belakang Temuan Dan Deskripsi Arca
Arca Prajñāpāramitā koleksi Museum Nasional Indonesia, ditemukan tahun
1820 di reruntuhan salah satu candi di kompleks candi Singasari, Singasari, Malang.
Tempat temuan tersebut dikenal sebagai candi Cungkup Puteri atau candi Wayang atau
candi E, terletak di arah tenggara candi Singasari yang ada sekarang (candi A). (foto 1)
Keletakan candi Wayang tersebut agak jauh dari candi Singasari sehingga timbul keraguan
apakah candi Wayang bagian dari kompleks candi Singasari1. Oleh Monnerou, Asisten
Residen di Malang, arca ini diberikan kepada Prof. Dr. Reinwardt yang membawanya
ke negeri Belanda (Blom 1939: 84-86, Hardiati 2013:23). Namun arca tersebut telah
dikembalikan ke Indonesia tahun 1978, bersama-sama dengan naskah Nagarakrtagama,
Pelana Diponegoro, dan sejumlah perhiasan emas dari Lombok2.

Foto 1. Candi Singasari

Arca Prajñāpāramitā terbuat dari batu, tinggi arca 1,36 meter duduk bersila di
atas padmāsana, kedua tangannya bersikap dharmacakramudrā (“memutar roda hukum”
yaitu memberi wejangan ajaran Buddha). Setangkai bunga teratai setengah mekar (utpalā)
Pada dinding sisa candi ini terdapat relief yang tidak jelas lagi, karena sangat pipih maka penduduk menyebut
sebagai relief wayang, dan candi disebut “candi Wayang”
2
Tentang bilamana pengembalian arca Prajñāpāramitā dari Negeri Belanda , penulis mendapat informasi
secara lisan oleh ibu Dedah R. Sri Handari dari Museum Nasional Indonesia
1
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melilit lengan krinya, bunganya tegak di
belakang bahu kiri, menyangga sebuah
pūstaka (kitab). Tangkai teratai tersebut
keluar dari akarnya dan beberapa bunga
terarai setengah mekar (utpala) dan kuncup
(kumuda) muncul dari akar tersebut.
Munculnya ragam hias tangkai teratai yang
keluar dari akar/bonggol teratai merupakan
ciri kesenian Singasari. Ûrna di antara kedua
alis mata, memakai pakaian dan hiasan
raya, mahkota, kalung, kelat bahu dengan
jumbai manik-manik, kain berhiaskan motif
patola, digarap dengan halus, dengan uncal
berhias (Blom 1919:85-86, Hardiati 2013:23)
Namun sebaliknya lapik dan sandaran arca
dihias dengan sangat sederhana (foto 2).
Arca Prajñāpāramitā dari batu ditemukan
pula di reruntukan candi Gumpung di Muara
Jambi (foto 3). Ciri-ciri arca mirip dengan
arca koleksi Museum Nasional Indonesia,

Foto 2. Arca Prajnāpāramitā
Koleksi Museum Nasional RI

namun sayangnya kepala dan kedua tangan
di atas siku telah hilang. Arca digambarkan
duduk bersila di atas lapik berhias, dari sisa
telapak tangan, terlihat dewi mempunyai
dharmacakramudrā. Pakaian dan hiasan
raya, kelat bahu hanya tinggal sebelah,
kalung, upawita manik-manik, kain dan
selendang bermotif bulatan-bulatan, uncal
berhias. Sisa tangkai teratai membelit tangan
Foto 3. Arca Prajnāpāramitā
dari Candi Gumpung Muara Jambi
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Foto 4. Candi Gumpung di Muara Jambi

kiri masih terlihat (foto 4).
Di samping wujud dewi tersebut di atas, dalam agama Buddha masih ada arca
Prajñāpāramitā emanasi Aksobhya, yaitu Śitaprajñāpāramitā yang berwarma putih dan
Pitaprajñāpāramitā yang berwarna kuning. Keduanya mempunyai hiasan relief Aksobhya
di mahkotanya (Bhattacharya 1985:85-86). Kedua wujud dewi tersebut tidak atau belum
ditemukan di Indonesia3.
Prajńāpāramitā Dalam Agama Buddha Mahāyāna Dan Tantrayāna
Perkembangan agama Buddha Mahāyāna (Pāramitāyāna)
Dalam perkembangannya agama Buddha pecah menjadi dua yaitu agama
Buddha Hināyāna (Therawada) dan agama Buddha Mahāyāna. Perbedaan mendasar di
antara kedua aliran tersebut adalah tentang tujuan akhir hidup penganutnya. Cita-cita
tertinggi penganut agama Buddha Hināyāna adalah menjadi Arhat bagi setiap orang
dengan usaha sendiri. Arhat bisa dicapai dengan melenyapkan kebodohan atau ketidak
tahuan (avidya), melenyapkan nafsu keduniawian, sehingga terhindar dari kelahiran
kembali dan mencapai Nirwana. Adapun cita-cita tertinggi penganut agama Buddha
Mahāyāna bukan menjadi Arhat melainkan menjadi Bodhisattwa, yang dikenal sebagai
“tingkat Kebuddhaan”.
Menjadi seorang Bodhisattwa tidaklah mudah, harus memupuk pengetahuan
suci (jñana) untuk memperoleh kebijaksanaan melalui mārga (jalan) Boddhisattwa
yang bertingkat 10, yang dikenal sebagai daśaboddhisattwabhūmi (sepuluh tingkatan
Bodhisattwa). Setiap tingkat (bhūmi) ajaran Boddhisattwa ini terkait pula dengan satu
ajaran tentang kesempurnaan (pāramitā), sebagai sarana pemupukan kebajikan. Namun
Apakah arca Prajñāpāramitā dengan hiasan relief Aksobhya ada di Indonesia atau tidak, penulis ragu-ragu
karena arca dewi yang berasal dari Muara Jambi sudah tidak ada kepalanya

3
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karena pāramitā hanya 6, maka selanjutnya pāramitā ini ditambah dengan empat lagi.
Keenam pāramitā tersebut adalah dana (derma), sila (sila), ksānti (kesabaran), wirya
(kekuatan), dhyāna (penjernihan firiran dengan meditasi) prajñā (kebijaksanaan). Empat
lainnya adalah upāya-kauśalya (upaya), pranidhāna (sumpah), bala (kekuatan) dan jñāna
(pengetahuan suci). Uraian tentang paramitā yang berjumlah sepuluh ini, juga namanamanya, sama dengan apa yang disebut dalam Astasahāsrikā Prajñāparamitā yang
dianggap sebagai salah satu Sūtra tertua4. Mengingat bagaimana pentingnya peranan
pāramitā untuk menjadi seorang Bodhisattwa, maka agama Buddha Mahāyāna disebut
pula Pāramitāyāna Pemupukan kebajikan ini akan memunculkan karuna dan upaya, dua
konsep yang penting dalam Tantrayāna kemudian (Magetsari 1997:107-108, 126).
Sūtra yang terkait dengan Kesempurnaan Kebijaksanaan (perfection of wisdom.
Prajñāparamitā) ini penting dalam ajaran Buddha Mahāyāna mulai abad (200 s.M-200
M), termasuk Prajñāpāramitā Śūtra (Magetsari 1997:109). Di samping itu ada ajaran
konsep Śūnyatā (kehampaan), baik untuk segala sesuatu dalam hidup manusia, maupun
Dharma, Nirwana dan Kebenaran Tertinggi juga hampa atau tiada (Śūnyatā).
Di dalam perkembangannya, agama Buddha Mahāyāna mendapat berbagai
pengaruh, di antaranya pengaruh gerakan bhakti, yang menekankan kasih dan
penyerahan diri pada dewa tertentu. Pengaruh ini menimbulkan munculnya tokohtokoh Bodhisattwa yang besifat mitis, yang dikaitkan dengan ajaran Sakyamuni tentang
5 skanda. Menurut ajaran itu manusia merupakan perpaduan (samghata) dari nāmarūpa (bukan jasmani dan jasmani), yaitu rūpa (jasmani), vijñana ( kesadaran), vedana
(perasaan), samjña (pengamatan), dan samskara (kehendak). Kemudian kelima skanda
ini diwujudkan sebagai Tathagatha yang berjumlah 5 yaitu Wairocana, Amitabha,
Aksobhya, Rarnasambhawa, dan Amogasiddha, masing-masing menguasai arah mata
angin tertentu5. Kemudian dalam perkembangan ajarannya, muncul tokoh Buddha
Tertinggi, yang secara umum disebut Adi Buddha, walaupun ada sebutan lain tergantung
aliran yag dianut pemujanya, misalnya Vajrasattva, Vajradhara.
Selanjutnya diutarakan dari daya pengetahuannya dan kekuatan meditasinya,
masing-masing Tathagatha menghadirkan seorang Bodhisattwa dan Manushi Buddha.
Memperhatikan tingkatan-tingkatan Buddha tersebut, maka muncul konsep 3 tubuh
Buddha yang disebut Trikāya, yaitu Dharmakāya (Adi Buddha), Sambhogakāya (kelompok
Bodhisattwa), dan Nirmanakāya (kelompok Manushi Buddha) (Das Gupta 1974:11).
Pada sekitar tahun 150 Masehi, ada dua aliran filsafat dalam agama Buddha, yaltu
aliran Madhyamika yang didirikan oleh Nāgārjuna dan aliran Yogācāra yang didirikan
oleh Vasubandhu. Aliran Yogācāra ini mengajarkan kebenaran yang hakiki adalah
Dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan empat Pāramitā yang terakhir disebut sebagai Brahma Vihara, yaitu
maitri (keramah tamahan), karuna (kasih sayang), muditā (senang dengan melihat kesenangan orang lain), ,
upeksā (kesamaan sikap).
5
Mandala adalah diagram berbentuk lingkaran dengan titik pusat di tengah, merupakan dunia kedewaan yang
ideal, untuk pemusatan fikiran dapat digambar di tanah/lantai, dilukis pada kain, pada dinding atau dipahat.
4
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fikiran (citta) dan pengetahuan yang hakiki ini diperoleh dari yoga. Filsafat Yogācāra ini
mempengaruhi ajaran Buddha Mahāyāna (Conze 1953:66-67).
Di samping kedua aliran filsafat tersebut, pada abad III agama Buddha Mahāyāna
dipengaruhi ajaran Tantra. Tujuan akhir Tantrayāna masih tetap mencapai Kebuddhaan
pada waktu masih hidup atau dalam kehidupan yang akan datang, walaupun titik berat
pada kehidupan sekarang. Untuk tujuan itu para penganutnya berupaya melakukan
upacara untuk memperoleh śiddhi (kekuatan supranatural) dan menjadi seorang śuddha.
Tantrayāna masih tetap memakai kitab-kitab Śūtra dan Śastra Agama Buddha Mahāyāna,
tetapi di samping itu mereka memakai kitab-kitab khusus Tantra yang sifatnya rahasia,
maksudnya hanya boleh dipelajari oleh seorang Sadhaka (murid), yang telah diangkat
sebagai murid dengan upacara abhiseka.
Agama Buddha Tantrayāna yang muncul paling awal dikenal dengan nama
Mantrayāna atau Mantranāya, karena sangat mementingkan mantra dalam upacara
keagamaannya, di antaranya yang dikenal sebagai dhāranī dan bīja mantra yang
terdiri dari satu huruf dan masing-masing dikaitkan dengan dewa tertentu. Misalnya
huruf pram mantra untuk Prajñāpāramitā, a untuk Wairocana, ya untuk Aksobhya, ra
untuk Ratnasambhawa, ba untuk Amitabha, la untuk Amodhasiddha, dan hum untuk
Vajrasattwa. (Das Gupta 1974:57, Conze 1953:186-187). Di samping mantra dalam
upacara dilakukan upacara mandala 5) dan sikap tangan (mudrā) (Conze 1953:187).
Pada sekitar abad VII, Mantrayāna menjadi lebih sistematis, dan lebih dikenal
sebagai Vajrayāna. Vajrā berarti “petir”, yang dipakai untuk mengungkapkan suatu
substansi yang luar biasa, yang keras bagaikan “baja” atau “intan” yang jernih bagaikan
ruangan yang kosong. Adi Buddha yang bertabiat seperti “petir” sehingga dalam Vajrāyāna
disebut Vajrasattva, dan manusia yang telah mendapat Kebuddhaan juga disebut sebagai
Vajrasattwa pula. Dalam Vajrayāna dikembangkan pemujaan kepada “Tiga tubuh Buddha
“ (Trikāya), terutama kepada lima Tathagatha. Kemudian muncul “pasangan” para
Buddha yang disebut “prajñā” (śakti dalam agama Hindu), di antaranya Prajñāpāramitā.
Makin banyak wujud-wujud yang ditampilkan dalam Vajrayāna ini, antara lain tokoh
Dharmapāla dan Ksetrapāla yang wujudnya menakutkan karena “bertugas” menolong
manusia (Conze 1953:180 ).
Prajńāpāramitā Personifikasi Prajnāpātamitā Śūtra
Dalam perkembangan agama Buddha Mahāyanā, Prajñāpāramitā Śūtra
merupakan Śūtra “Kebijaksanaan yang Sempurna” atau “Kebijaksanaan Tertinggi”,
yang berisi tentang Pengetahuan Tertinggi/Sempurna (Samyaksambodhi), mengenai
perkembangan konsepsi Buddha dan bodhisattva, termasuk pemupukan kesempurnaan
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(pāramitā) dalam usaha seseorang mencapai Kebudhaan dengan menjalani Mārga,
khususnya dasaboddhisattvabhūmi yang harus dilalui oleh mereka yang akan mencapai
Kebuddhaan.
Selanjutnya berisi ajaran tentang pengetahuan advāaya (tak mendua) para
Buddha Tertinggi, yang bebas dari perbedaan, tentang wujud trikāya, serta ajaran Śūnyatā
dan sebagainya.
Advāya (tak mendua) adalah wujud Adi Buddha yang disebut Vajrasattva dalam
Tantrayāna/Vajrayāna, yang mempunyai dua elemen yaitu Śūnyatā dan Karuna. Śūnyatā
yang juga dikenal sebagai Prajñā “pengetahuan yang sempurna”, sehingga bersifat pasif/
statis, sedangkan Karunā atau Upāya yang merupakan kekuatan untuk melenyapkan
penderitaan manusia, berarti bersifat aktif atau dinamis.
Telah disebutkan terdahulu, bahwa pada perkembangan Tantrayāna muncul
tokoh-tokoh baru, yaitu tokoh wanita yang menjadi pasangan masing-masing Tathagatha
yang disebut dengan nama Tārā, dan demikian pula Prajñāparamitā-śūtra diwujudkan
sebagai dewi Kebijaksanaan Tertinggi, peranan yang sesuai dengan isi Śūtra tersebut.
Dengan demikian wujud “tidak mendua” (advāya) diwujudkan sebagai Prajñā atau Śūnyatā
(dewi) yang bersifat pasif, dan Karunā atau Upāya sebagai Buddha yang bersifat aktif6
Wujud Prajñāparamitā dapat “didatangkan” dengan membaca bija-mantra nya, pram,
berulang-ulang dengan konsentrasi penuh pada Śunyatā, maka Śunyatā akan berwujud
sebagai dewi Prajñāparamitā. Keserasian hubungan Prajñā (Śūnyatā) dan Karunā (Upāya)
akan menimbulkan Boddhicitta, yaitu Citta (fikiran) untuk mendapatkan pencerahan
yang sempurna (Das Gupta 1974:57, 78-79, 88-91)7.
Prajñāparamitā sebagai dewi adalah personifikasi Prajñāparamitā Śūtra, pada
awalnya dipuja oleh sekelompok pertapa aliran filsafat Madhyamika dari India Selatan,
pada sekitar awal tahun Masehi. Dalam Prajñāpāramitā Śūtra tersebut dikatakan bahwa
ia adalah “Ibu dari semua Buddha”, hal ini diartikan bahwa semua Buddha “lahir” dari
”Kebijaksanaan Tertinggi “ tersebut (Conze 1953:192-193).
Konsep advāya, yaitu Prajñā dan Karunā, mirip dengan pasangan dalam agama Hindu yaitu Śakti dan Śiwa,
perbedaannya, dalam agama Buddha, Prajñā bersifat pasif dan Karunā bersifat aktif, sedangkan dalam agama
Hindu, Śakti bersifat aktif dan Śiwa bersifat pasif.
7
Pasangan Prajñā (Śūnyatā) – Karunā ini dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan terkait dengan panteon
Trikāya:
6

Bhattara Buddha + Bharāli Prajñāparamitā
Sang Hyang Divarupa
|
|
Bhatara Ratnatraya (Buddha, Lokesvara,Vajrapani)
|
|
5 Tathagatha (Vairocana, Aksobya, Ratnasambhava.
Amittabha, Amodhasiddhi) (Pott 1965:110).
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Prajñāpāramitā Śūtra merupakan Śūtra terpenting dalam agama Buddha,
terdiri dari bait-bait yang sangat banyak, telah diterjemahkan oleh E.Conze. Di samping
terjemahan keseluruhan, Conze telah membuat dua buah ringkasan (pocket-size editions)
yang dinamai “The Diamond Sūtra” dan “the Heart Sūtra” (Conze 1973:ii). Selanjutnya
ada bagian yang diterjemahkan dari naskah Cina yang penting untuk mengetahui tujuan
ritual/pembacaan Śūtra tersebut, antara lain tentang hasil apa yang akan diperoleh (oleh
raja/pemimpin) dengan membaca Prajñāpāramitā Śūtra, antara lain:
• Apabila terjadi kegaduhan, mala petaka, bencana yang ditimbulkan oleh
perampok, bencana alam yang mengancam penduduk, maka raja/pemimpin
harus membaca Prajñāpāramitā Śūtra setiap hari selama dua jam di tempat yang
banyak arca Buddha, Boddhisattva dan sebagainya., maka semua kesulitan akan
berlalu/hilang. Raja/pemimpin harus melindungi negara dan rakyatnya dengan
membaca Śūtra tersebut. Raja/pemimpin harus membaca dan menjelaskan arti
yang dibaca di depan para pendeta dan rakyatnya .
• Pada Śūtra tersebut dikatakan bahwa Prajñāpāramitā adalah “Ibu para Buddha
dan Bodhisattva”, yang memberkati dan memberikan kekuatan luar biasa bagi
mereka untuk kepentingan manusia.
• Prajñāpāramitā Śūtra dikenal sebagai “Amŗta, obat (milik) Dharma” manusia
akan terhindar dan mala petaka dan segala penyakit dengan membaca Śūtra
tersebut. Kekuatan Prajñāpāramitā akan melindungi, memagari mereka, (kuat)
bagaikan pagar istana (Conze 1973:173-183).
Penutup

1.

2.

3.

14

Berdasarkan seluruh bahasan kita ketahui bahwa:
Prajñāpāramitā adalah personifikasi dari Prajñāpāramita Śutra, sebuah Śūtra
tentang “Kebijakan Tertinggi” yang sangat penting dalam agama Buddha
Mahāyāna (Prajñāpāramitāyāna), dan aliran Vajrayāna. Berbagai kesulitan
akan lenyap apabila membaca Śūtra tersebut.
400 tahun setelah Sang Buddha wafat, berbagai Śūtra mulai berkembang
termasuk Prajñāpāramitā Śūtra, yang pada awalnya dikembangkan oleh
Nāgārjuna, pendiri aliran filsafat Madhyamika
Ketika ajaran Tantra mulai berkembang, wujud Prajñāpāramitā sebagai dewi
akan muncul, setelah seseorang membaca “bīja mantra” sang dewi yaitu “pram”
secara terus menerus dengan memusatkan fikiran kepada Sūnyatā. Pemujaan
awal Prajñāpāramitā sebagai dewi dilakukan oleh sekelompok pertapa aliran
Madhyamika dari India Selatan, pada awal tarikh Masehi.
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4.

Terkait dengan ajaran tentang “advāya” (tidak mendua), Prajñāpāramitā
adalah wujud dewi/wanita yang disebut Prajñā atau Śūnyatā yang bersifat pasif,
berpasangan dengan Sang Buddha yang disebut Karunā atau Upāya yang bersifat
aktif. Hubungan yang serasi antara Prajñā dan Karunā akan menimbulkan
pencerahan yang sempurna yang diinginkan oleh manusia. Hubungan yang
serasi ini “disembunyikan” dalam bahasa semu, yaitu dengan istilah sanggama
dan wujud kesatuan ini dikenal sebagai Yab-yum.
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Peta Kuno Cièla
Pesona Garut
Oleh: Nunus Supardi
Pemerhati budaya

Abstract
In a village called Cièla, Bayongbong sub-district, Garut regency, West Java province
saved an ancient map. From various sources are known, the map was made in 1560, and in
1862 made a copy of it by an administrator tea plantation named Karel Frederik Holle. Map
showing the areas Pasundan (now the province of West Java) created by indigenous natives. In
accordance with the location of the stored map that maps known as “Map Cièla”.
With the persistence of the map proved that the native people have been able to ask questions
before the explorers came to the waters of the archipelago. They have had knowledge of mapmaking voyage, as a reference to support their activities in sailing the ocean. In addition, they
also have the knowledge of making maps span the mainland.
Map copy was made because of the condition of the original map has been damaged with
age. When it had been anticipated over 300 years old. Map copies itself has now reached the
age of 150 years and the condition is also getting damaged, kept in the house of a resident.
Map of importance for the history of map in Indonesia, which has been authored maps natives
received less attention. In accordance with Law No. 11 of 2010 on Heritage, map Cièla in the
category of cultural heritage objects.
All information contained in the maps of ancient Sunda written letters and until now
have not been transcribed into Latin letters, so all the information in it can not be read easily.
As the only evidence of the ability of Indonesia to make a map, a map Cièla need immediate
documentation, research, and making pictures or replica to be a collection and exhibited in the
National Museum and other museums in order to know a lot of people.
Keywords: Cièla

Presented in International Conference on Malay Exellence II: Nusantara Maritime Culture and Heritage,
Malaysia. Petaling Jaya, Armada Hotel, 11-13 September 2013.
2
Researcher on National Archaeological Centre of Indonesia, Ministry of Education and Culture, Indonesia
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Pengantar
Dari berbagai pameran peta kuno yang pernah diselenggarakan, tidak pernah
ditampilkan peta karya bangsa sendiri. Bahkan banyak orang yang tidak yakin kaum
bumiputra pernah membuat peta seperti yang dilakukan bangsa Barat, Timur Tengah
atau Cina. Selama ini koleksi yang dipamerkan adalah peta buatan kaum penjelajah dari
Barat, Timur Tengah, dan Cina. Apakah memang tidak ada orang bumiputra yang pernah
membuat peta, sehingga kita memiliki peta kuno asli buatan bumiputra?
Sebelum menjawab pertanyaan yang menggelitik itu, ada baiknya jika diawali
dengan jawaban tentang apakah yang dimaksud dengan peta dan peta kuno? Menurut DF.
Merriam peta (Map) adalah “... a representation usually on a flat surface of the whole or a
part of an areas”1. Karena orang mulai membuat peta sudah sejak zaman SM (sebelum
Masehi), maka masyarakat mengenalnya ada beberapa jenis peta: peta kuno, peta zaman
pertengahan, dan peta zaman modern. Ketika berbicaca tentang peta kuno, kita akan
bertemu dengan dua istilah yang selalu melekat, yaitu “carthography” dan “map”.
Cartography berasal dari bahasa Yunani “chartis” dan “graphein”. Kata chartis
artinya sama dengan map yang berarti peta, sedangkan kata graphein artinya sama dengan
tulis. Carthography diartikan sebagai ilmu tentang penggambaran (penulisan) bumi atau
pembuatan peta (mapmaking), pada suatu Atlas diartikan sebagai “… a collection of maps
or charts”. Dari berbagai peta lokasi dikumpulkan atau diikat menjadi satu, dalam bentuk
buku yang biasanya ditambah dengan ilustrasi dan analisis grafis (“A book or bound
collection of maps, sometimes with supplementary illustrations and graphic analyses”).
Dalam hal antara keduanya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa “atlas” sama
dengan “peta”.
Peta juga berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti topografi, dan tonimi.
Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. Juga berarti kajian
atau penguraian yang rinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah. Toponimi
adalah cabang dari onomastika, yakni ilmu yang menyeliduki tentang asal-usul, bentuk
dan makna nama diri, terutama nama orang dan tempat. Mang Ayat (Prof. Dr. Ayatrohaédi)
mengusulkan agar kata tonimi diganti dengan istilah ”widyaloka”. Sementara itu menurut
Prof. Jacub Rais nama unsur geografi, atau disingkat “nama geografik” (geographical
names) disebut “toponim”. Secara harfiah toponim berarti “nama tempat” (place names).
Nama tempat tidak harus diartikan nama pemukiman (nama tempat tinggal), tetapi nama
unsur geografi yang ada di suatu tempat (daerah), seperti sungai, bukit, gunung, pulau,
tanjung, dsb. Unsur-unsur ini dikenal secara luas sebagai unsur “topografi”.
1
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Peta CIÈLA karya bumiputra
Dari hasil penelusuran sumber pustaka, ditemukan beberapa keterangan yang
cukup meyakinkan tentang keberadaan peta kuno buatan bumiputra. Di dalam bukunya
berjudul Nusa Jawa: Jaringan Asia II dan artikelnya berjudul “The Concepts of Space and
Time in Southeast Asian Archipelago”2, Denys Lombard telah menguraikan secara panjang
lebar mengenai peta yang dibuat oleh orang bumiputra. Dengan sangat yakin, di halaman
205 Lombard menulis “Tak syak lagi Kepulauan Hindia telah mengenal peta sebelum
kedatangan orang-orang Eropa pertama”. Meskipun sampai kini tidak ada satu pun peta
dari periode lama itu yang masih dilihat, tetapi Lombard sangat yakin tentang keberadaan
peta itu. Ada empat keterangan yang dijadikan dasar keyakinan tentang adanya peta Jawa
yang dibuat dan dipakai di Jawa.
Pertama, Lombard bersandar pada tulisan yang terdapat dalam kitab Yuanshi atau
Sejarah Yuan (bab 210). Kitab itu ditulis pada masa Dinasti Ming, 1370 M. Dalam
kitab itu diberitakan adanya peta made in Java yang digunakan di Jawa. Peta itu didapat
ketika ekspedisi Kubilai Khan 1292 –1293 M datang ke pulau Jawa, menyerang kerajaan
Singhasari. Meskipun mengalami kegagalan akibat siasat Raden Wijaya dan kawan –
kawan, tetapi pasukan Mongol yang kemudian kembali ke negerinya itu membawa serta
“sebuah peta negeri itu dan sebuah daftar penduduknya”. Ada kemungkinan besar yang
masuk akal, bahwa peta itu, juga daftar penduduknya itu, didapat dari kearsipan Jawa.
Kita kini tidak tahu, apakah “peta dan daftar penduduk” dari Jawa pada abad ke – 13 itu
masih terawat hingga sekarang di kearsipan Cina atau Mongol atau hilang entah ke mana.3
Pendapat yang sama juga dimuat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh C.J.
Zandvliet pada Holland Horizon Volume 6 Number 1, 1994. Disebutkan oleh Zandvliet
bahwa pada catatan sejarah Cina yang disusun pada 1369 dan 1370, di dalamnya ditulis
tentang penyerbuan tentara Yuan ke Jawa tahun 1292-1293. Raden Wijaya – yang
disebutnya salah seorang pemimpin kerajaan Kediri - mempersembahkan sebuah peta
kepada para penyerbu sebagai tanda menyerah. Yang menarik dari dua tulisan itu, kalau
Lombard menyebut tentara Kubilai Khan gagal menaklukkan Singasari karena hebatnya
siasat Raden Wijaya, tetapi Zandvliet menyebutnya Raden Wijaya menyerah pada Kubilai
Khan. Meskipun isi tulisan mengenai penyerbuan itu berbeda versi dengan Lombard,
tetapi Zandvliet juga menyebut tentang keberadaan sebuah peta administratif yang resmi
dari kerajaan Kediri.
Kedua, selain bertumpu pada naskah Yuanshi, Lombard juga mendengarkan
kesaksian dari seorang penjelajah bernama Fransisco de Varthema, meskipun Lombard
sebenarnya agak meragukan. Menurut keterangan Varthe-ma, pada kira-kira 1505 ia
mengaku menyeberang dari Borneo ke Jawa dengan sebuah kapal pribumi. Ketika itu
Geoof Wade and Li Tana (Ed.), Anthony Reid and The Study of the Southeast Asian Past”, hal. 9.

2

Lombard, 2008: 205.

3
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ia melihat mualim kapal memakai sebuah peta. Menurut Varthema sebuah peta “yang
penuh dengan garis-garis yang dilukiskan untuk menunjukkan arah angin, dengan cara
yang sama seperti yang kami pakai sendiri”.4
Ketiga, Lombard bertumpu pada keterangan dari Alfonso d’Albuquerque
seorang pelaut Portugis, gubernur pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Berbeda
dengan keterangan Varthema yang masih diragukan, keterangan d’Albuquerque menurut
Lombard tidak perlu disangkal lagi. Kesaksian d’Albuquerque dinilai jauh lebih teliti.
Dikisahkan oleh d’Albuquerque tentang sepucuk surat dan sebuah peta yang hilang.
Di dalam sepucuk surat tertanggal 1 April 1512 yang dikirimnya kepada sang raja di
Portugal, disebutnya sebuah peta yang digambar oleh ahli peta dari Fransisco Rodrigues
“sesuai dengan peta besar seorang mualim Jawa”. Jelasnya, peta itu hasil gambar ulang
tetapi beradasrkan pada peta seorang mualim Jawa.
Sebelum surat itu dikirim, peta itu telah dikirim lebih dahulu ke Portugal dengan
kapal laut yang bernama Flor de La Mar (Si Kuntum Bunga). Bagi d’Albuquerque peta
itu dinilai luar biasa dan ia tidak pernah melihat peta lain yang lebih bagus selain dari
peta itu. Keterangan-keterangan dalam peta yang ditulis dalam bahasa Jawa di atas peta
asli, telah diterjemahkan dengan bantuan seorang juru bahasa. Tetapi karena kapal yang
mengangkutnya mengalami kecelakaan, karam di selat Melaka November 1511, maka
peta itu pun hilang. Kapal yang mengakut peta itu bernama Flor de la Mar. Selain itu
juga diberitakan bahwa di dalam kapal itu “dipenuhi dengan pelbagai barang berharga
dan harta yang melimpah ruah termasuk berdozen-dozen emas, tembikar, khazanah
manuskrip yang nilainya miliaran poundsterling untuk Raja Portugis”.

Gambar 1 (kiri): kapal Flor de la Mar yang tenggelam
Gambar 2 (kanan): Replika kapal Flor de la Mar yang dijadikan arsitektur Museum

Maritim Malaysia di Malaka.\
Lombard, 2008: 206.

4
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Keempat, Lombard bertolak dari tulisan Frederik Karel Holle dalam bukunya
berjudul “De kaart van Tjièla of Timbanganten”. Di dalam buku itu dimuat uraian
tentang peta yang disebut oleh Lombard sebagai “peta aneh”, yaitu peta “de Cièla”, sesuai
dengan nama desa tempat peta itu ditemukan. Peta itu berupa salinan (copy) dan masih
tersimpan di desa kecil bernama Cièla, kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Peta
salinan itulah yang menurut Lombard harus kita lihat jika kita ingin mendapat bayangan
tentang peta-peta Jawa yang pertama.
Selain Denys Lombard dan C.J. Zandvliet, Frederik Caspar Wieder di dalam
artikelnya berjudul Kaartbeschrijving (Carthography)5, juga menulis tentang peta tersebut.
Antara lain Caspar menulis tentang informasi yang didapat dari seorang perintis kebuh teh
di Garut bernama Frederik Karel Holle. Informasi yang didapat oleh Caspar itu berbunyi
sebagai berikut: “Informasi lain datang dari F.K. Holle, seorang pemilik perkebunan di
Cikuriang, Garut, Jawa Barat”. Disebutkan oleh Caspar bahwa “di desa Cièla ada seseorang
yang menyimpan peta kuno yang terbuat dari bahan kulit kayu yang disebut dluwang”.
Kalau menurut istilah Sunda bahan itu disebut “boyèk” atau ada yang menulis “boèh” dan
“bowèk”.
Dari berbagai keterangan di atas, jelas menunjukkan bahwa sebelum bangsa
penjelajah datang dan kemudian membuat peta Nusantara, kaum bumiputra telah
lebih dahulu membuat peta di wilayahnya. Bukti otentik adanya benda dari peta-peta
itu memang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Ada yang menyebutnya musnah karena
terbakar (peta Cièla) dan hilang bersama kapal yang mengangkutnya tenggelam. Yang
masih tersisa hanya ada satu peta (untuk sementara), berupa peta salinan (copy) yang
kini dikenal sebagai “Peta Cièla”. Peta itu bukan di buat di atas kertas, kulit, papan kayu
atau dalam bentuk foto, tetapi digambar di atas selembar kain. Hasil karya asli bumiputra
itu hingga kini masih ada dan menjadi bukti tentang kemampuan anak bangsa dalam
membuat peta, yang selama ini tidak pernah diangkat ke permukaan.
Mengenai kemampuan bumiputra membuat peta, peneliti peta Sunjayadi dalam
tulisannya lebih menegaskan lagi tentang kebenaran itu. Menurut dia, orang bumiputra
telah membuat peta sebelum bangsa Barat datang. Bahkan dengan tegas ia menyimpulkan
bahwa “tidak mustahil jika kemajuan kartografi Portugis mengenai wilayah Asia Tenggara
sebenarnya berdasarkan peta-peta tersebut (Maksudnya peta buatan bumiputra: penulis).
Data penting tersebut kemudian ‘dicuri’ oleh Jan Huygen van Linschoten di Gowa, India”.
(http:// sunjayadi. com/wp-content/uploads/2012/02/peta.jpg)
FK Holle dan peta Cièla
Dimuat dalam buku D.G. Stibe (Ed.) berjudul “Encyclopedie van Nedherlandsch-Indie”, 2nd ed. (‘sGravenhage
&Leiden: Martinus Nijhoff & Brill, 1919), vol. 2.
5
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Hubungan antara nama FK Holle (1829-1896), kebun teh Garut, dan peta
Cièla, tidak dapat dipisahkan. Holle adalah seorang berkebangsaan Belanda, pendiri
dan pemilik perkebunan teh di Cikuriang, Garut, Jawa Barat. KF Holle pernah menjabat
sebagai Administratur Perkebunan Teh Cikajang (1856-1862) dan Administratur Kebun
Teh Garut (1866-1889). Perkebunan itu diberi nama “Waspada”.
Di luar bidang bidang perkebunan, Holle banyak menulis masalah perta-nian.
Buku-buku tentang pertanian yang diterbitkan kemudian diajarkannya sendiri sambil
berkeliling menemui masyarakat. Selain itu Holle juga membuka sekolah pendidikan
guru di Kota Bandung. Holle sangat dekat dan dikenal di kalangan masyarakat Sunda.
Karena tinggal di lingkungan masyarakat Sunda, Holle sangat berminat terhadap bahasa
dan kesusastraan yang berbahasa Sunda. Ia bersahabat dengan Muhammad Musa,
seorang pejabat bumiputra di Limbangan Garut, yang juga seorang sastrawan Sunda.
Holle juga menaruh perhatian besar sejarah dan budaya Sunda. Dalam penelitiannya
di kampung Cièla tahun 1858, ia menemukan sebuah peta yang disimpan oleh seorang
penduduk. Dari peta temuannya itulah yang membuat nama Holle tidak dapat dipisahkan
dengan peta yang kemudian dikenal sebagai “Peta (Tj) Cièla” itu.
Karel Frederik Holle
Menurut Holle peta itu ketika ditemukan usianya diperkiran telah mencapai 300
tahun lebih. Oleh karena itu ia meyakini peta itu
dibuat sekitar 1560. Karena kondisi peta sudah
sangat rapuh, maka empat tahun kemudian
(1862) Holle berinisiatif membuat salinan (copy)
dengan ukuran yang sama. Sebagai bukti bahwa
Holle adalah orang yang bertanggung jawab
dalam pembuatan salinan peta itu, namanya
tertulis di dalam peta itu dengan huruf Latin.
Tulisan itu kira-kira berbunyi: “Den litery (?)
1862 van copy genoment door K.F. Holle”. Nama
itu pastilah yang menulis Holle sendiri. Dengan
demikian jelas, salinan itu dibuat Holle atau
sepengetahuan Holle pada tahun 1862, bukan
tahun 1876 seperti yang tertulis di dalam buku
Denys Lombard.
Holle tidak hanya membuat salinan saja
tetapi juga mendokumentasikan dalam bentuk
Karel Frederik Holle
tulisan. Lima belas tahun kemudian (1887)
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tulisan Holle itu diterbitkan dengan judul “De kaart van Tjièla of Timbanganten” (Peta dari
Tjièla Timbanganten). Tulisan itu diterbitkan oleh Tijdschrift Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen (TBG), No. XXIV di halaman 168-176. Berkat jasa FK
Holle, salinan maupun tulisan tentang peta itu menjadi sumber informasi yang sangat
penting bagi penulisan sejarah pembuatan peta di Indonesia.

Hingga kini salinan peta itu masih tersimpan rapi di sebuah kampung bernama
Cièla, di kecamatan Bayongbong, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Peta karya asli
bumi putra yang konon merupakan satu-satunya di Indonesia itu tidak banyak dike-tahui
oleh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Bahkan ma-syarakat Garut sendiri banyak
yang tidak atau belum mengetahuinya.
Sementara itu, tulisan
“De kaart van Tjièla of Timbanganten”
yang dimuat dalam
TBG No. XXIV tahun 1887 menjadi
sumber rujukan para
peneliti sejarah peta di Indonesia.
Untuk mengenang jasa FK Holle
di bidang perkebunan
teh, penelitian di bidang sejarah,
bahasa, sastra dan peta
Cièla, pemerintah Kolonial Belanda
mengabadikan nama
Holle menjadi sebuah jalan di Kota
Garut, yakni jalan
Holle, yang setelah Indonesia merdeka diganti menjadi Jln. Mandalagiri, dan membuat
patung setengah dada Holle di Alun-alun Garut. Selain itu, nama KF Holle juga diabadikan
nama jalan di Bata-via, yaitu Hollelaan, yang kini berubah menjadi Jln. Sabang.
Pada salah satu sudut peta Cièla , tertulis nama KF Holle (Foto: Nunus Supardi)

Hingga kini salinan peta itu masih tersimpan rapi di sebuah kampung bernama
Cièla, di kecamatan Bayongbong, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Peta karya asli
bumi putra yang konon merupakan satu-satunya di Indonesia itu tidak banyak dike-tahui
oleh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Bahkan ma-syarakat Garut sendiri banyak
yang tidak atau belum mengetahuinya. Sementara itu, tulisan “De kaart van Tjièla of
Timbanganten” yang dimuat dalam TBG No. XXIV tahun 1887 menjadi sumber rujukan
para peneliti sejarah peta di Indonesia.
Untuk mengenang jasa FK Holle di bidang perkebunan teh, penelitian di bidang
sejarah, bahasa, sastra dan peta Cièla, pemerintah Kolonial Belanda mengabadikan nama
Holle menjadi sebuah jalan di Kota Garut, yakni jalan Holle, yang setelah Indonesia
merdeka diganti menjadi Jln. Mandalagiri, dan membuat patung setengah dada Holle di
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Alun-alun Garut. Selain itu, nama KF Holle juga diabadikan nama jalan di Batavia, yaitu
Hollelaan, yang kini berubah menjadi Jln. Sabang.

Kiri: Monumen Karel Frederik Holle di Cikajang, karya Pauline Blelaerts van Blokland-Kraijenhoff yang
terdapat di dalam Kebun Teh Giri Awas.

Kanan: Monumen Karel Frederik Holle di alun-alun Garut pada tahun 1901
(Sumber: https://www.google.com/search?q=monumen+holle&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Kondisi peta
Pada 3 Mei 2014 penulis melakukan kunjungan ke kampung Cièla, diterima oleh
pemilik peta. Kunjungan ke-dua pada 2016, bersama Prof. Dr. Hasan Jafar, arkeolog dari
Universitas Indonesia, serta rekan-rekan dari Museum Sejarah Kota Jakarta. Pemilikan
peta berada di tangan keluarga Ihak Lukman sebagai putra Bapak Iding pemilik
sebelumnya. Bagi masyarakat Cièla peta itu menjadi salah satu “pusaka” yang sangat
dihormati. Kini peta Peta itu dibuat berbahan kain dengan ukuran 1m x 2m. Kain itu
mirip kain kafan. Karena usianya yang hampir 155 tahun, warna peta berubah menjadi
kekuning-kuningan.
Di beberapa tempat benang mulai tampak rapuh dan di beberapa bagian tampak
berlubang, karena sobek. Dapat dika-takan seluruh permukaan kain digambari simbolsimbol yang menggambar sungai (besar dan kecil), gunung, bukit, danau, jalan, rawa-rawa,
dataran rendah. Simbol-simbol itu dibuat dengan beraneka bentuk: segitiga, lingkaran,
setengah lingkaran tanda (+), garis lurus, lengkung, bergelombang, bentuk sisik ikan, dll.
Simbol-simbol itu sangat memudahkan orang ketika melihat peta, dan sampai sekarang
simbol-simbol itu masih digunakan dalam menggambar peta. Untuk memberi keterangan
nama-nama tempat, gunung, bukit, sungai, anak sungai, dan lain-lain, bertuliskan huruf
Sunda kuno. Bentuk hurufnya mirip dengan huruf Jawa.
Dalam penggambaran mata angin dalam peta Cièla arah utara ditempatkan di
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bawah dan selatan ditempatkan di atas. Hal ini berbeda dengan peta zaman modern, arah
utara ditempatkan di atas, dan selatan ditempatkan di bawah. Menurut Lombard, secara
sekilas peta itu tampak seperti denah, namun jelas peta karena menggambarkan wilayahwilayah yang berjauhan jaraknya.
Peta Cièla menggambarkan suatu wilayah yang cukup luas dan cukup detil,
mencakup provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan provinsi Banten. Di peta bagian atas dan
bawah diberi batas laut dengan simbol berbentuk setengah lingkaran yang disambungsambung, seperti gelombang air. Di utara (bagian bawah) ditulis nama-nama seperti
Cirebon, Bekassih, dan “Nusa Kalapa” yang kemudian menjadi Batavia kini menjadi
Jakarta. Di bagian selatan, garis pantai selatan sampai “Segara Anakan”, dekat pelabuhan
Cilacap sekarang.
Sementara itu, di bagian tengah – tengah peta salinan itu, digambarkan suatu

Umbul-umbul dengan simbol pedang zulfikar.

tempat yang agaknya terlalu besar disediakan untuk kerajaan kecil bernama Timbanganten
yang telah dimasuki pengaruh Islam, dan mengenai wilayah kerajaan kecil tersebut
rinciannya lebih banyak. Menurut Holle, peta ini jelas dibuat sesuai dengan Kerajaan
Timbanganten yang menguasai bagian barat/tengah Pasundan selama sebagian abad
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ke-16. Berdasarkan pemeriksaannya, baik terhadap cap (dengan pedang ganda zulkifar)
maupun terhadap keterangan-keterangan peta dan nama – nama tempat yang beraksara
Sunda itu, Holle menganjurkan bahwa tahun pembuatan peta itu adalah 1560 M. Nama
Timbanganten kemudian dapat ditemukan dalam karya sastra seperti Wawacan Babad
Timbanganten yang ditulis setelah masa Islam. Ia berada di utara Kecamatan Balubur
Limbangan, Garut.
Peta itu disimpan di atas para-para (langit-langit) rumah milik pribadi (Sdr. Ihak
Lukman). Rumah itu sendiri terbuat dari kayu berdinding bilik bambu yang di sanasini bocor dan dindingnya rusak. Dapat dibayangkan, jika FK Holle tidak berinisiatif
membuat salinannya, peta kuno itu hanya tinggal nama. Kita bangsa Indonesia tidak
dapat memiliki lagi artefak yang konon satu-satunya di Indonesia. Peta salinan itu pada
1975 dibuat salinannya lagi untuk dipamerkan di Museum Sejarah Kota Jakarta (Museum
Fatahillah) berdasarkan salinan yang dibuat oleh Holle (Ensiklopedia Jakarta).
Untuk lebih mengetahui detil dari simbol-simbol dan huruf yang meng-gambarkan
nama-nama gunung, sungai, wilayah, dll di bawah ini ditampilkan beberapa potongan
peta.
Bumiputra dan globe

Potongan bagian peta dengan huruf dan simbol-simbol yang menarik dan unik seperti motf kain batik.
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Kalau peta Cièla dibuat oleh orang bumiputra yang tidak diketahui namanya, ada
orang bumiputra lain yang di tahun 1600-an telah mengenal peta dan globe (bola dunia).
Ia adalah Karaeng Pattingalloang, perdana menteri dan penasihat utama raja Gowa, Sultan
Muhammad Said 1639-1653. Seperti ditulis Denys Lombard dalam Le Carrefour Javanais,
ia adalah seorang bangsawan yang telah belajar bahasa Latin, Spanyol dan Portugis. Pada
1644 pernah meminta dikirimkan dua bola dunia terbuat dari kayu atau tembaga yang
kelilingnya 157 hingga 160 inci, sebuah peta dunia yang besar dengan keterangan dalam
bahasa Spanyol, Portugis atau Latin, sebuah atlas yang melukiskan seluruh dunia dengan
peta-peta yang keterangannya ditulis juga dalam bahasa Latin, Spanyol atau Portugis, dua
buah teropong berkualitas terbaik serta beberapa alat peraga lainnya. Pada tanggal 15
November 1650, bola dunia yang dibuat oleh Willem Janszoon Blaeu (seorang pembuat
peta dari Belanda) baru tiba di Batavia dan dikirimkan ke Makassar pada 13 Februari
1651. Nama Pattingalloang waktu itu sangat dikenal di Eropa, hingga seorang penyair
terkenal di Belanda, Joost van Vondel sengaja menulis lirik khusus untuk dia. Bunyinya
sebagai berikut.
“Dien Aardkloot zend’t Oostindisch huis,’
Den Grooten Patangoule t’huis,
Weins aldoossnuffelende brein,
Een gansche wereld valt te klein.”
(Parlemen Hindia Timur mengirim bola dunia/ pada Pattingaloang agung/ yang di
benaknya selalu dipenuhi rasa ingin tahu/ mendapatkan seluruh dunia ini terlalu kecil)
(http://sunjayadi.com/wp-content/uploads/ 2012/ 02/ peta. jpg)
Masih mengenai kehebatan kaum bumiputra dalam hal pelayaran ada sebuah
anekdot yang terjadi di awal abad ke-17. Anekdot itu datang dari Ny. Meilink-Roelofsz
yang mengisahkan tentang seorang kapten kapal Belanda bernama Steven van der Hagen.
Kala itu ia membawa sejumlah kompas untuk dijual di Nusantara. Ternyata kompaskompas itu dibawa pulang kembali ke Belanda karena tidak laku. Rupanya, Hagen tidak
tahu kalau pelaut-pelaut Nusantara telah terbiasa dengan “kompas alam”, berpedoman
pada bintang-bintang yang gemerlap di langit ketika mereka membentangkan layar.
Catatan penutup
Dari sekilas gambaran di atas menunjukkan bahwa orang bumiputra telah mampu
membuat peta sebelum bangsa penjelajah datang ke perairan Nusantara. Mereka
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telah memiliki pengetahuan tentang pembuatan peta pelayaran sebagai acuan untuk
menunjang aktivitas mereka dalam mengarungi samudra. Selain itu, mereka juga memiliki
pengetahuan tentang pembuatan peta bentang wilayah daratan. Peta yang dihadiahkan
kepada tentara pasukan Cina-Monglia oleh Raden Wijaya, peta yang dikirim melalui
kapal Flor de la Mar dan peta Cièla dapat dijadikan bukti. Selain itu, peta karya mereka
diyakini menjadi dasar pembuatan peta oleh para penjalajah, terutama yang datang dari
Barat.
Kehadiran peta Cièla yang sarat dengan kesundaan, dan satu-satunya peta kuna
karya bumiputra Sunda yang masih ada, peta itu patut dinobatkan sebagai pesona Sunda
keempat. Paling tidak menjadi pesona bagi masyarakat Garut. Menjadi pesona keempat
karena sebuah buku berjudul “Three Old Sundanese Poems” karya J. Noorduyn – A Teeuw
diterjemahkan oleh Hawe Setiawan, Tien Wartini dan Undang Ahmad Darsa menjadi
“Tiga Pesoma Sunda Kuna”. Ketiga pesona yang dimaksud adalah (1) naskah Sunda Kuna
abad ke-16, yaitu Para Putera Rama dan Rawana; (2) Pendakian Sri Ajnyana dan; (3)
Kisah Bujangga Manik: Jejak Langkah Peziarah.
Kini, kondisi salinan peta Cièla dari peta asli telah mencapai usia 150 tahun lebih.
Peta itu belum pernah dilakukan pendokumentasian, penelitian secara serius. Berbagai
keterangan dalam peta yang ditulis dengan huruf Sunda kuno belum ditranskripsi ke
huruf Latin, sehingga keterangan itu tidak dapat dibaca oleh banyak orang. Di samping
memiliki nilai sejarah peta di Indonesia, sesuai UU No. 10 tahun 2011 tentang Cagar
Budaya peta Cièla telah masuk kategori benda cagar budaya.
Sebagai peta satu-satunya yang dibuat oleh bumiputra dan satu-satunya yang masih
ada, seyogyanya peta itu mendapat perhatian khusus dalam hal perawatannya. Museum
Nasional sebagai museum yang memamerkan berbagai benda budaya karya anak bangsa
dan museum-museum lainnya, seyogyanya juga menyimpan peta Cièla sebagai koleksi
meskipun hanya dalam bentuk foto atau replika. Pernah dibuat salinannya ketika
dipamerkan di Museum Kota Jakarta pada 1975, di atas katun putih berdasarkan salinan
yang dibuat oleh Holle, tetapi peta itu sekarang sudah tidak ditemukan lagi.

Jakarta, 19 Mei 2016
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Keadaan rumah penyimpanan peta. Peta disimpan di atas langit-langit rumah, berserta benda budaya lainnya
(Foto, Akbar:2014).

Keadaan rumah penyimpanan peta. Peta disimpan di atas langit-langit rumah, berserta benda budaya lainnya
(Foto, Akbar:2014).
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Sebelum peta diturunkan dari atas para-para dilakukan upacara baca mantra dan bakar dupa.

Peta yang dilipat-lipat dan dibungkus kain putih mulai dibuka. (Foto, Akbar:2014).
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Peta setelah digelar di lantai (Foto, Akbar:2014).
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Peta dilihat dari depan, ukuran sekitar 1x2 m.

Detil potongan suatu lokasi. (Foto, Akbar:2014).
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Potongan peta yang menggambarkan wilayah Sunda Kelapa atau Jakarta. Tulisan di sudut kanan bawah
berbunyi “Nusa Kalapa” berikut gambar pohon kelapa.

Tulisan KF Holle, berjudul “De Kaart van Tjiela dari Timbangenten”, Tijdschrift van het Bataviaasch
Genootschap, XXIV-1877. (Sumber: Ridwan Hutagalung)
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Relief Hias Purna-Kalasa
Pada Bangunan Candi Di Jawa
Abad VII - IX
Oleh: Trisna Dewi
Alumnus Arkeologi Univ. Udayana Bali

Abstract
The temple is often found on the island of Java, is one of the ‘interface’ of the past
life with the present life. Of the parts of the building, can be seen the elements of aesthetic and
religious elements joined together to become an awesome art results.
Art, especially visual art is an expression or declaration of human feelings, because
it can be referred to as the ‘language of form’ which is more easily understood by everyone.
Therefore, in some religions made a relief or painting stories containing certain teachings. In
addition there are works of art that are used in religious ceremonies, which is used as an object
of worship, as a sign that can provide an atmosphere of sacred or holy in certain areas.
That between art and religion have a close relationship, we encounter the sacred religious
buildings in Indonesia, especially Central Java during the golden age where art experience.
At this time many buildings built magnificent sacred complete with a variety hiasnya. One of
them is a decorative motif purnakalasa. Relief is often found in the building during the holy
temple in Central Java, both Buddhist temples and Hindu temples.
Relief is not just to satisfy the sense of beauty, but also contains a magical religious
values, so it is not only concerned with aesthetics but oriented to be used as a symbol or a
religious symbol.
So basically this decoration is not merely decorative but serve as a symbolic religious.
This Purnakalasa symbolizes fertility, prosperity and life.
This relief carving on Sewu, it relates very closely because of the data suggests that the statues
of the Sewu temple is mostly in the form of statues Kuwera, the god of wealth in Buddhism,
this proves that the temple used to worship besides gods worshiped also to get happiness,
prosperity, fertility and life.
Key words : relief, simbolis, purna-kalasa, bentuk, fungsi, candi
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Pendahuluan
Konsep yang dianggap penting yang mendasari kebudayaan di Asia Tenggara pada
umumnya dan Indonesia pada khususnya ialah kepercayaan yang berkisar pada konsep
‘kosmologi’, yaitu adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat
raya dan dunia manusia. Menurut kepercayaan ini, kemanusiaan itu senantiasa berada di
bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber dari mata angin, bintang-bintang, dan
planet-planet. Tenaga-tenaga ini mungkin menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan
atau kehancuran, bergantung pada dapat tidaknya individu-individu dan kelompokkelompok masyarakat, terutama sekali negara dalam menyelaraskan kehidupan dan
kegiatan mereka dengan jagat raya.
Individu-individu bisa mengusahakan keselarasan dengan mengikuti petunjuk
yang diberikan oleh astrologi, pengetahuan-pengetahuan tentang hari-hari baik dan harihari naas. Keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan menyusun
kerajaan itu sebagai gambaran dari jagat raya tadi, sebagai sebuah jagat raya dalam bentuk
kecil (R. Von Heine Geldern, 1982:1-2).
Menurut doktrin Brahma, jagat ini terdiri atas Jambudwipa, yaitu berupa sebuah
benua yang berbentuk lingkaran. Benua ini terletak di pusat, dikelilingi oleh tujuh buah
samudera dan tujuh benua lain yang berbentuk cincin. Di luar samudera terakhir terdapat
barisan pegunungan yang sangat besar. Di tengah-tengah jagat/ Jambudwipa tersebut
berdirilah ‘Gunung Meru’, gunung kosmis yang diedari matahari, bulan, dan bintang.
Pada puncak gunung tersebut terletak kota tempat dewa-dewa yang dikelilingi dewadewa lokapala.
Menurut konsep Buddha, Gunung Meru adalah pusat jagat raya. Gunung tersebut
dikelilingi oleh tujuh barisan pegunungan dan tujuh samudera yang berbentuk cincin.
Di luar susunan tersebut terletak lautan dan di dalam lautan ini terdapat empat buah
benua lain yang masing-masing terletak pada penjuru mata angin. Benua yang terletak di
selatan Gunung Meru adalah Jambudwipa, sebagai tempat tinggal umat manusia. Jagat ini
dikelilingi batu karang yang disebut barisan cakrawala. Pada lereng Gunung Meru terletak
sorga terendah, yaitu sorga tempat raja besar/Penjaga Dunia. Adapun puncak gunung
merupakan tempat tinggal para dewa, dan di atasnya terdapat lapisan-lapisan khayangan
(R. Von Heine Geldern, 1982:4).
Media pemujaan yang berupa candi Hindu maupun candi Buddha adalah replika
Gunung Meru. Nama candi diambil dari ‘Candika‘, yaitu salah satu nama Dewi Durga
sebagai Dewi Kematian (Stutterheim, 1931:2). Karena itu Stutterheim menghubungkan
candi dengan tempat penguburan. Akan tetapi Soekmono dalam disertasinya Candi,
Fungsi dan Pengertiannya, mengemukakan bahwa candi bukan bangunan makam tetapi
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kuil atau tempat pemujaan (Soekmono, 1974:242).
Candi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Sebagai
simbol kosmos ketiga bagian ini dapat dikaitkan dengan konsep ‘Triloka’. Kaki candi
melambangkan Bhurloka lingkungan para makhluk yang masih bisa mati. Badan
candi melambangkan Bhuwarloka atau lingkungan mereka yang disucikan. Atap candi
melambangkan Swarloka atau lingkungan para dewa (Jan Fountein, Soekmono, Satyawati
S, 1972:14).
Sebagai replika gunung, candi dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan
yang terdiri atas pola-pola yang disesuaikan dengan alam gunung tersebut, misalnya
teratai, makhluk kayangan, dan makhluk gaib. Untuk lebih menekankan peranannya,
candi dihias dengan pohon kalpataru/pohon khayangan (Bernet Kempers, 1959:21).
Secara garis besar macam-macam hiasan tersebut dibedakan menjadi gambargambar Anthropomorpie, Therianthropie, Threriormorpie, tumbuh-tumbuhan, gambargambar geometris, serta gambar-gambar lain, misalnya Jambangan (Van der Hoop,
1949:15).
Hiasan pada bangunan candi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
1. Hiasan arsitektural, yaitu hiasan yang berfungsi sebagai pembentuk bangunan,
misalnya bingkai mendatar dan tegak, tiang-tiang, lengkung, relung, simbar,
menara sudut dan stupa yang berdiri sendiri menjulang di atas candi.
2. Hiasan dekoratif, yaitu hiasan yang dipahatkan sebagai panghias candi,
tujuannya untuk memberi keindahan. Selain itu juga bermakna simbolis
tertentu, misalnya singa (simbol kekuatan), jambangan (simbol kesuburan dan
kekuatan hidup), dan sulur-sulur. Termasuk hiasan dekoratif tersebut adalah
relief arca (noncerita) maupun relief cerita.
a. Relief arca (noncerita) ialah suatu relief yang menggambarkan suatu arca.
Sebagai contoh relief arca dewa-dewa lokapala beserta dewa-dewa penjaga
mata angin lainnya yang lebih rendah tingkatannya yang dipahatkan pada
panil-panil sekeliling Candi Siwa.
b. Relief cerita ialah suatu relief yang menggambarkan cerita, misalnya relief
Ramayana, Jatakamala, Sudamala, dan Lalitawistara. Bertitik tolak dari
kenyataan tersebut di atas maka timbul suatu keinginan untuk mencoba
mengungkapkan beberapa pahatan relief hias Purna-kalasa.
Pengertian Purna-kalasa
Margareth Stuttley, dalam bukunya The Illustrated Dictionary of Hindu
Iconography (Penerbit Kegan Paul dan Routledge, London, 1985) menyebutkan hiasan
purna-kalasa adalah sebuah jambangan bunga yang dianggap sebagai lambang kesuburan
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dan kekuatan hidup yang melimpah.
Dr. A.J Bernett Kempers dalam buku Candi Kalasan dan Sari yang disalin oleh
Soekmono mengatakan bahwa jambangan merupakan suatu lambang kemujuran dan
kebahagiaan.
Hariani Santiko dalam makalah “Hubungan Seni dan Religi Khususnya dalam
Agama Hindu di India dan Jawa”, menyebutkan ada beberapa motif hias berupa simbol
yang didapatkan dari pengaruh India, ialah:
a. Purna-ghata (Mangala-kalasa)
b. Purna-kalasa (Purna-kumbha)
c. Sangkha-padma-nidhi
d. Kalpavraksa (kalpataru)
Sri Soejatmi Satari, dalam makalah “Seni Hias Ragam dan Fungsinya,
Pembahasan singkat tentang Seni Hias dan Hiasan Kuno” menyebutkan bahwa jenis flora
utama yang menjadi hiasan masa klasik adalah bunga lotus yang baru dikenal setelah
masuknya pengaruh Hindu Buddha. Lotus digambarkan berupa akar, batang daun, dan
bunga sebagai tumbuhan.
Heinrich Zimmer dalam bukunya Myths and Symbols in Indian Art and
Civilization menyebutkan bahwa teratai yang pada mulanya sebagai tempat kelahiran
para dewa berkembang menjadi kesuburan, kekuatan dan kebijaksanaan, baik di dunia
maupun di nirwana.
F.D.K.Bosch dalam buku De Gouden Kiem menyebutkan hiasan purna-kalasa
dihubungkan dengan motif teratai dari India yang merupakan simbol kehidupan
manusia. Tempat keluarnya sulur-sulur gelung itu melambangkan asal hidup manusia
yang dianggap sebagai Rahim Emas (Hiranya Garbha), sedangkan gerakan sulur-sulur itu
melambangkan perjalanan manusia yang melingkar-lingkar ke atas dan ke bawah.
TINJAUAN UMUM RELIEF PURNA-KALASA
Pengertian Relief Purna-kalasa
Relief sebagai salah satu benda seni dapat dimasukkan dalam bidang seni hias.
Seni hias (decorative art) merupakan cabang seni rupa yang berbeda dengan cabang
seni rupa lainnya seperti seni lukis dan seni bangunan. Umumnya tidak berdiri sendiri
melainkan integral atau pelengkap dari benda lain yang biasanya melengkapi bangunan
candi.
Relief itu sendiri berarti gambar dalam bentuk ukiran yang dipahatkan pada
candi dan mengandung suatu arti atau melukiskan suatu peristiwa atau cerita tertentu
(Slamet Mulyana, 1979:216). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa
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kata relief berasal dari kata (bahasa) Latin “relevare“ yang artinya adalah suatu peninggian
yang bersifat alami, misalnya pemandangan alam atau buatan seperti dalam seni patung
atau seni pahat (Shadily, 1980:2877).
Arti yang tersirat dalam pahatan relief candi terutama relief cerita dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu relief cerita yang berfungsi sebagai dekoratif dan relief
cerita yang berfungsi religius. Keduanya mempunyai arti penting, disamping hanya
sebagai penghias panil juga mempunyai makna simbolis religius.
Bentuk-bentuk yang terdapat pada panil-panil relief, baik dalam suatu rangkaian
cerita maupun relief lepas memperlihatkan adanya bentuk-bentuk yang beragam. Salah
satu di antaranya adalah relief hias purna-kalasa.
Purna-kalasa merupakan motif hias yang mempunyai arti atau makna simbolis.
Menurut Banerjea, para seniman atau silpin membangun kuil-kuil untuk dewa-dewa,
karena itu disebut rumah dewa (Deva-grha, devalaya). Rumah suci ini dilengkapi dengan
‘wujud’ dewa-dewa yang terbuat dari batu atau logam serta menghiasinya dengan
berbagai motif hias berupa simbol-simbol keagamaan. Prinsip bhakti, yakni rasa cinta
kasih dan menyerah kepada dewa-dewa itulah yang melandasi setiap para seniman dalam
menjalankan tugas mereka (Hariani Santiko, 1987:71-72).
Motif hias berupa simbol yang sering kita jumpai pada dinding-dinding kuil di
India di antaranya ialah:
1. Purna-ghata atau Mangala-kalasa (tempayan penuh air) lambang mikrokosmos
serta lambang dari dua hal yang selalu bertentangan, yakni laki-laki dan
perempuan, anak-anak dan orang tua, siang dan malam, abadi dan kehancuran,
dan lain-lain.
2. Purna-kalasa dan purna-kumbha (jambangan air penuh dengan air) yang
melambangkan kesuburan, kemakmuran, kekuatan hidup yang melimpah serta
kepuasan lahir batin.
3. Sangkha-padma-nidhi, ragam hias ini terdiri atas dua bagian, yakni sangkha
(rumah siput) dan bunga teratai merah yang menjalar (padmalata) keluar dari
sangkha. Ragam hias ini khusus dijumpai pada zaman Gupta, suatu masa dimana
karya seni yang sangat indah (lalita-kala) tumbuh dengan subur. Ragam hias ini
merupakan lambang kebahagiaan dan kemakmuran.
4. Kalpavraksa (kalpataru, kalpadruma, devataru), merupakan pohon penghargaan
yang dapat memenuhi segala keinginan. Menurut mitos, pohon ini ‘keluar‘ dari
lautan susu (ksirarnawa) yang diaduk oleh para dewa dan asura. Demikian
pentingnya arti pohon ini dalam keagamaan sehingga disebut pula sebagai
pohon penghias “pulau“ yang dijumpai dalam anandakanda-padma-cakra,
sebuah cakra dekat dengan anahata cakra (terletak di jantung) tempat atma dan
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ista-devata yakni Dewa Pelindung seorang sadhaka (Hariani Santiko, 1987:7172).
Pengertian purna-kalasa secara etimologis adalah sebagai berikut:
• Purna berarti sempurna (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:780)
• Kalasa menurut Margareth Stuttley adalah:
- ‘water – pot’ , ‘pitcher’ around which much symbolism has grown up
- Jambangan atau vas air, kendi dan sejenisnya yang melambangkan
kehidupan.
Lebih lanjut Margareth Stuttley mengemukakan bahwa:
• In ancient India the kalasa symbolized the universe and later when the theory of
the mandala was established it became an integral part of the mandalic liturgy. The
vase is the first mandala into which the deities descend and arrange themselves (M.
Stuttley, 1985:63).
• Di dalam kesenian India, kalasa merupakan lambang dunia, yang kemudian
ketika teori tentang mandala muncul kalasa merupakan/menjadi bagian
kesatuan dari mandala tersebut. Jambangan adalah mandala pertama tempat
dimana dewa turun dan masuk untuk mengatur diri mereka sendiri.
Jadi pengertian purna-kalasa menurut Stuttley adalah sebuah jambangan bunga
(kumbha) yang dipakai sebagai simbol kesuburan dan kekuatan hidup yang melimpah14.
Hariani Santiko mengemukakan purna-kalasa adalah jambangan bunga penuh
air yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, kekuatan hidup yang melimpah, dan
kepuasan lahir batin.
Motif hias purna-kalasa adalah motif hias berupa jambangan bunga (kumbha)
dimana dari dalam kumbha/jambangan tersebut keluar sulur-sulur gelung dan bunga
terataiSoekmono, 1954:21 (Soekmono, 1954:21).
Pada masa Jawa Timur, bentuk jambangan mengalami perkembangan. Bentuk
jambangan merupakan bagian dari seni hias masa Singasari dan Majapahit khususnya di
bidang seni arca. Jambangan diletakkan dekat kaki tokoh perwujudan dewa atau dewi.
Gaya seni Singasari mempunyai ciri yaitu di kanan dan kiri tokoh terdapat pohon, daun dan
bunga padma yang tumbuh dari akar umbi. Sedangkan gaya Majapahit mempunyai ciri
yaitu tumbuhan teratai tangkainya tumbuh dari dalam jambangan atau guci (martaban).
Menurut Satyawati Sulaiman, martaban dihubungkan dengan kematian sedangkan teratai
dengan suatu kehidupan (Satyawati Sulaiman, 1980:4-5).
Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah motif hias purna-kalasa dijumpai pada
relief-relief di candi Hindu maupun di candi Buddha, antara lain di Candi Sewu, Candi
Kalasan, Candi Banyunibo, Candi Sari, Candi Plaosan Lor, dan Candi Prambanan.
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Mitologi Jambangan Dan Teratai
Mitos secara umum dapat dijelaskan sebagai cerita-cerita yang mengandung
unsur-unsur supranatural (luar biasa) yaitu kuasa luar biasa yang ada pada manusia
atau makhluk-makhluk lain (Ahmad, Ali; 1987:11). Selain terdapat unsur luar biasa,
masyarakat yang menerimanya melihat akan ada wujud unsur kesungguhan di dalam
cerita itu. Mitos selalu dihubungkan dengan soal agama, kepercayaan, dan adat istiadat.
Oleh karenanya dianggap suci dan benar walaupun pada kehidupan sehari-hari jauh dari
kenyataan.
Mitologi ialah cerita atau dongeng mengenai hal-hal yang imajiner dan adi
kodrati dan tidak didasarkan atas kejadian nyata, seperti cerita tentang alam semesta,
kosmologi, dan kosmogoni. Cerita-cerita tersebut tentang asal-usul sifat dan terjadinya
bumi dan langit. Termasuk di dalamnya mengenai cerita terjadinya dewa-dewa, misalnya
Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa yang merupakan dewa Trimurti dalam pantheon agama
Hindu (Sri Mulyono, 1979:28-29).
Menurut James Danandjaja dalam bukunya Folklor Indonesia, mitos adalah
cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya
cerita. Mitos ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi
di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti kita kenal sekarang dan terjadi pada masa
lampau (James Danandjaja, 1986:50).
Ragam hias yang sering dijumpai pada bangunan suci khususnya jambangan
dan teratai selain unsur estetika atau keindahan juga mempunyai unsur mitologi. Adapun
mitologi jambangan dan teratai adalah sebagai berikut:
• Jambangan
Antara jambangan dengan air sebagai isinya tidak dapat dipisahkan.
Persatuan antara keduanya menimbulkan pengaruh dan kekuatan yang
menyebabkan kebahagiaan sebagaimana tercakup di dalam hiranyagarbha
(rahim emas).
Kumbhayoni atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ciwa Maha
Guru atau Agastya adalah Dewa yang dilahirkan dalam sebuah jambangan. Di
dalam Rigveda disebutkan bahwa ketika sedang diselenggarakan sebuah upacara
korban, Mitra dan Baruna melihat seorang bidadari yang sangat cantik bernama
Urvasi. Seketika air maninya keluar dan jatuh ke dalam sebuah jambangan
atau kumbha yang berisi air. Dengan melakukan meditasi lahirlah dari dalam
jambangan Dewa Agastya yang seolah-olah telah lahir dari sebuah hiranya
garbha (R.M.Ng. Poerbatjaraka, 1962:2). Karena itu maka jambangan dapat pula
dianggap sebagai simbol kesuburan.
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•

Teratai

Di dalam kitab Lalita-wistara diceritakan bahwa ketika Sang Sidharta
dilahirkan, berjuta-juta bidadari menyambut dengan hormat. Sedangkan Dewa
Indra dan Dewa Brahma menerima bayi tersebut di tangan mereka. Segera setelah
Sang Buddha menapakkan kakinya di tanah muncullah sebuah teratai yang besar
sekali dari dalam tanah untuk mendukungnya. Ketika ia melangkahkan kakinya
tujuh kali ke arah mata angin secara berturut-turut maka setiap langkahnya
selalu diikuti tumbuhnya sebuah bunga teratai yang melindungi kaki sang bayi
dari sentuhan tanah (Soekmono, 1978:55). Dari cerita tersebut dapat diketahui
bahwa bunga teratai dapat dianggap sebagai lambang Sang Buddha.
Selain lambang Sang Buddha, bunga teratai dianggap juga sebagai
lambang kesuburan. Dalam mitologi India disebutkan bahwa ketika alam
semesta ini mula-mula tercipta muncul sebuah teratai emas yang keluar dari air
kosmis. Bunga ini digambarkan berdaun bunga seribu. Bunga tersebut seolaholah sebagai mulut rahim alam semesta yang melahirkan bumi dan segala isinya
(H. Zimmer, 1962:90).
Dalam nyanyian suci Rigveda, Dewi Teratai mendapat sebutan lain yaitu Shri
atau Laksmi. Dewi ini dianggap lahir dari teratai. Jadi teratai yang pada mulanya adalah
tempat kelahiran para dewa kemudian berkembang menjadi kesuburan, kekuatan, dan
kebijaksanaan baik di dunia maupun di nirwana (H. Zimmer, 1962:91-92).
Makna Simbolis Motif Hias Purna-Kalasa Pada Bangunan Candi
Relief adalah buatan manusia yang disengaja, karena itu pembuatannya untuk
memenuhi kebutuhan tertentu dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena
itu akan terkait beberapa makna dan fungsi. Tujuan pembuatan relief bukan untuk
sekadar memenuhi kebutuhan keindahan, tetapi utamanya supaya mengandung nilai
religius magis. Dalam pembuatannya pun bukan hanya mementingkan estetika tetapi
berorientasi agar bisa berjiwa, sehingga disertai dengan perhitungan hari, bulan yang baik
untuk memulainya yang nantinya dapat dijadikan lambang atau simbol keagamaan (Edi
Sedyawati, 1977:3-4).
Berbicara mengenai relief sudah tentu tidak akan terlepas dari motif hias
yang dipahatkan karena akan mengarah kepada fungsinya juga. Motif hias terjadi dari
cetusan rasa seni atau keindahan. Dipandang dari sudut kesenian sebagai ekspresi hasrat
manusia akan keindahan itu untuk dinikmati terdapat dua bidang seni yaitu seni rupa
atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata. Dalam bidang seni rupa ini ada
seni patung, seni ukir (termasuk relief), seni lukis, dan seni hias. Kedua adalah seni suara,
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atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. Dalam bidang seni suara ini
ada seni vokal, instrumen dan seni sastra yang lebih khusus terdiri atas prosa dan puisi.
Suatu bidang kesenian yang meliputi keseluruhannya yaitu seni drama (Koentjaraningrat,
1980:395-396).
Mengenai seni ukir yang berupa pahatan, unsur keindahan seperti yang
tampak pada relief candi tentunya bukan sekadar upaya seniman pembuatnya untuk
memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai keindahan, tetapi didorong oleh keinginan untuk
mengungkapkan sesuatu secara simbolis. Ungkapan yang bermakna simbolis dapat
ditelusuri sejak zaman prasejarah.
Dalam kehidupan sehari-hari nenek moyang kita sangat erat berhubungan
dengan alam sekitarnya. Hal ini dapat dilihat pada benda-benda yang ditinggalkan.
Misalnya hiasan-hiasan yang digoreskan pada dinding-dinding goa dan hiasan cap-cap
tangan dengan latar belakang cat merah menunjukkan simbol kekuatan, kedok muka
menunjukkan suatu simbol untuk mengusir kekuatan jahat dan sebagainya. Bentukbentuk seni tersebut sepenuhnya didasarkan atas kepercayaan yang bersifat animisme dan
pemujaan terhadap nenek moyang untuk mengusir roh-roh jahat agar tidak mengganggu
orang-orang yang hidup.
Pada masa Hindu di Indonesia, seni hias mencapai puncak perkembangannya,
baik teknik maupun komponennya. Pada umumnya seni hias pada masa itu diciptakan
untuk keperluan agama Hindu dan Buddha. Jadi di samping sebagai hiasan ada kalanya
motif-motif hias tersebut juga mempunyai makna dan fungsi tertentu. Demikian pula
halnya dengan motif hias purna-kalasa yang dipahatkan di candi mempunyai fungsi
tertentu.
Sebelum dilakukan penjabaran selanjutnya tentang fungsi relief purna-kalasa
yang dipahatkan di candi, perlulah kiranya dijelaskan akan pengertian purna-kalasa
tersebut berdasarkan beberapa unsur penting seperti adanya teratai dan burung pada
purna-kalasa tersebut. Penggambaran unsur-unsur tersebut di samping sebagai hiasan
tentu saja memiliki makna simbolis tertentu. Unsur-unsur purna-kalasa yang disebutkan
di atas terdapat pada candi-candi yang akan dibahas.
Penggambaran burung-burung digambarkan dalam keadaan hinggap di atas
bunga teratai. Hiasan yang berbentuk burung telah dikenal sejak zaman prasejarah.
Dalam kesenian masa prasejarah bentuk burung sering dipergunakan sebagai pola hias
dan lambang. Hiasan yang berbentuk burung misalnya dapat dilihat pada nekara-nekara
perunggu. Burung sering dijadikan sebagai lambang roh dari orang yang sudah meninggal
(Van der Hoop, 1949:116).
Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, bentuk burung terutama Garuda
mempunyai peranan penting. Burung Garuda dianggap sebagai simbol kematian atau
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lambang kebebasan jiwa seseorang dari raganya (Sutaba, 1972:2-4). Hiasan burung Garuda
dapat dilihat pada pahatan di candi-candi seperti Candi Kidal, Candi Kedaton, dan Candi
Sukuh (Wiryani, 1987:291). Burung Garuda juga dianggap sebagai lambang pembebasan
manusia dari pengaruh buruk dan pemberi cahaya terang, seperti yang dipahatkan pada
Candi Jago dan Candi Sukuh. Pada kedua candi tersebut dipahatkan pada yoni sebagai
pembawa guci amerta dan lampu (Satari, 1987:293).
Selanjutnya pada relief purna-kalasa akan terlihat adanya motif bunga teratai.
Gambaran motif ini digambarkan berbentuk kuncup, setengah mekar dan mekar. Van der
Hoop menguraikan variasi bunga teratai sebagai berikut:
a. Bunga teratai merah Nelubium Speciosu dalam bahasa Sansekerta disebut
padma. Ciri-ciri bunga padma ini adalah daun lebar, digambarkan dalam
bentuk kuncup, dengan buah runjung, pinggir daun bergelombang dan bunga
menjulang di atas air.
b. Bunga teratai biru Nyamphaesa Stellata dalam bahasa Sansekerta disebut utpala.
Ciri bunga ini adalah daun tidak lebar, bunga tidak terbuka sama sekali, kuncup
bunga dengan satu daun membengkok ke bawah, dasar buah bulat, sedikit, tidak
bergelombang dan daun serta bunganya tidak muncul di atas air.
c. Bunga teratai putih Nyamphaesa Lotos dalam bahasa Sansekerta disebut
kumuda. Ciri bunga ini adalah bentuk daun lebar tetapi runcing, dasar bunga
bulat, daun tidak bergelombang, daun serta bunga mengapung di atas air
(Moertjipto, 1971: 72-73).
Akan tetapi mengenai jenis teratai yang terdapat pada relief purnakalasa ini penulis belum bisa mengidentifikasikan ke dalam jenis teratai yang
mana. Sepanjang yang penulis ketahui berdasarkan penelitian lapangan, teratai
tersebut berbentuk kuncup, setengah mekar dan mekar.
Penggambaran teratai sebagai motif hias purna-kalasa di samping sebagai
hiasan tentu saja memiliki makna simbolis tertentu. Bunga teratai baru dikenal setelah
datangnya pengaruh Hindu – Buddha di Indonesia. Motif tersebut menjadi sangat populer
pada saat itu. Di dalam agama Hindu-Buddha, bunga teratai selalu dihubungkan dengan
filsafat ke-Tuhanan dan sering dipergunakan sebagai simbol yang mempunyai kesucian
dan lambang kelahiran maupun kehidupan. Bunga itu dianggap mempunyai arti kesucian
karena bunga tersebut tetap suci, bersih tidak dinodai dan dikotori oleh lumpur sekalipun
bunga teratai lahir dan hidup pada lumpur (Zimmer, 1962:22).
Selanjutnya Zimmer mengatakan bahwa bunga teratai merupakan lambang dari
kelahiran semua dewa atau juga lambang dari alam semesta sebagai tanda keagungan
alam ciptaan Brahma. Dalam konsep Hindu, air merupakan lambang kewanitaan dimana
bunga teratai adalah ciptaannya, karena bunga teratai dengan air tidak dapat dipisahkan.
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Dengan demikian teratai yang hidup di air adalah alat pencipta keturunan. Sebagai
alat pencipta keturunan ia lalu dianggap sebagai Dewi Ibu/Dewi Bumi. Dewi Bumi ini
dianggap sebagai dewa tertua. Jadi dengan demikian teratai ini merupakan aspek khusus
dari Ibu Pertiwi (Zimmer, 1960:90-92).
Bunga teratai disebut juga dalam nyanyian suci ‘Regveda’ dengan mengatakan
bahwa dewi yang sering dihubungkan dengan teratai adalah dewi Shri dan Laksmi.
Dewi tersebut dipuja sebagai dewi kelahiran yang berdiri di atas bunga teratai yang
akan memberikan keselamatan dan kemakmuran. Dalam ikonografi India, dewi ini
digambarkan duduk di atas teratai dan memakai hiasan kalung dari teratai (Rao, 1971:
372).
Dalam mitologi kelahiran Dewi Tara, bunga teratai sering dihubungkan
dengannya. Dalam ceritanya Dewi Tara lahir dari salah satu sinar hijau yang terpancar
dari mata Dhyani Buddha Amitabha. Cerita lain yang lebih umum menyebutkan bahwa
air Awalokiteswara jatuh dalam sebuah lembah lalu menjadi sebuah danau. Dari danau itu
tumbuhlah teratai dan dari kelopak bunga teratai muncullah (Dewi TaraWidia, 1991:72).
Selain itu bunga teratai juga sering dijadikan lambang bagi Dewi Shinta, Dewa Lokapala35.
Dari beberapa cerita di atas jelas bahwa bunga teratai berkaitan erat dengan
simbol kesucian, yaitu berkaitan dengan kelahiran para dewa. Karena demikian
pentingnya peranan bunga teratai maka mempengaruhi jiwa para senimannya. Bunga
teratai kemudian dipakai sebagai lambang dan banyak diterapkan pada bangunanbangunan suci maupun arca-arca, dan ini termasuk pula yang diterapkan pada purnakalasa.
Unsur-unsur yang terkandung dalam relief purna-kalasa tersebut nampaknya
merupakan satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini purnakalasa menampakkan suatu simbol yang agung yang mengandung makna mendalam.
Penampilannya pada bangunan suci sangat sesuai untuk diperlihatkan bagi peziarah
maupun bagi mereka yang akan melakukan upacara keagamaan di tempat tersebut.
Menurut Bosch, hiasan purna-kalasa dihubungkan dengan motif teratai dari
India yang merupakan simbol kehidupan manusia. Tempat keluarnya sulur-sulur itu
berbentuk periuk, sangkha, jambangan atau segala sesuatu yang berbentuk bulat (binatang:
gajah, ikan hiu, bahkan manusia). Tempat keluarnya sulur-sulur itu melambangkan asal
mula hidup manusia yang dianggap sebagai rahim emas atau Hiranya Garbha, sedangkan
gerakan sulur-sulur itu melambangkan perjalanan hidup manusia yang melingkar-lingkar
ke atas dan ke bawah (F.D.K Bosch, 1960:126).
Asal penciptaan manusia dan alam disebutkan dalam kitab Bhagavatta-Purana
yang berbunyi, “Brahma dengan kekuatannya telah menciptakan sebutir telur emas dan
telur itu diletakkan di lautan. Dewa Icwara tinggal di dalamnya sampai dalam waktu

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

45

beribu-ribu tahun hingga pada suatu ketika tumbuhlah tangkai teratai yang indah dan
dari teratai itu tadi muncullah Svarat (Brahma) yang siap menciptakan manusia….”
Sedangkan dalam kitab Manu Smrti tentang penciptaan alam semesta diuraikan sebagai
berikut:
“Pada saat itu alam semesta diliputi oleh kegelapan yang tidak ada habishabisnya, kemudian si pencipta menciptakan dirinya sendiri (Svayambhu) dan berusaha
menciptakan kemuraman itu dengan menciptakan berbagai makhluk di alam semesta:
1. Menciptakan air dan meletakkan sebuah biji kemudian dari biji tersebut muncul
telur emas yang bersinar bagai matahari.
2. Dari telur itu keluarlah Dewa Brahma yang akan menciptakan alam semesta…
(Agus Aris Munandar. Tt:41).
Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa relief purna-kalasa ini dikenal
dalam agama Hindu dan Buddha. Purna-kalasa ini mempunyai arti simbolis yang sama,
seperti halnya Hiranya Garbha yang dianggap sebagai lambang kesuburan, kesehatan,
kemakmuran, dan kehidupan. Pengertian ini diterapkan pula dalam kehidupan masyarakat
di Jawa. Berdasarkan penelitian lapangan diketahui motif hias purna-kalasa sering
dipakai oleh masyarakat Jawa dalam membuat hiasan ukiran dekorasi perkawinan, juga
pada bagian atas pintu model Jawa/gebyok. Motif ini diharapkan membawa kesuburan,
kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan. Teratai melambangkan kelahiran, sulur-sulur
gelung melambangkan perjalanan hidup manusia dan adanya burung melambangkan
pembebasan jiwa seseorang dari raganya atau kematian. Jadi makna simbolis purnakalasa adalah lambang kehidupan manusia.
Bentuk-Bentuk Relief Hias Purna-Kalasa
Motif hias purna-kalasa mempunyai beberapa bentuk. Menurut Bosch ada tiga
variasi dari motif purna-kalasa, yaitu:
a. Kumbha dengan pohon teratai yang tangkainya tumbuh dari puncak mula
berbentuk batang kayu. Simbolis dari batang kayu adalah pilar atau penyangga,
maka dalam hal ini akan menunjukkan bentuk sebuah kumbha yang dari dalam
lehernya menjulang sebuah pilar.
b. Kumbha yang berkaki menggembung, dimana pilar dan kumbha tumbuh
menjadi satu merupakan sebuah tugu, bentuk ini disebut kumbha dalam
Cilpasastra.
c. Kumbha dengan teratai yang tumbuh dari mula berbentuk alami, tetapi tangkai
bagian tengah berubah menjadi sebuah pilar (Bosch, 1948:124).
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa motif purna-kalasa mempunyai
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beberapa variasi atau bentuk. Setelah dilakukan penelitian lapangan maka akan dijabarkan
mengenai variasi motif hias purna-kalasa yang ada di bangunan candi di Jawa Tengah
abad VII – IX.
Motif hias purna-kalasa banyak dijumpai pada kompleks percandian Sewu,
Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan Candi Banyunibo.
Pada candi induk Sewu, motif purna-kalasa dijumpai pada bagian kaki candi,
bilik tengah dan bagian penampil dengan variasi yang hampir sama yaitu kumbha dengan
teratai dan sulur-sulur gelung yang menggulung secara horisontal ke arah kiri dan kanan.
Pada bagian tubuh kaki candi, motif purna-kalasa dijumpai pada bidang-bidang panil
candi yang mengelilingi bagian tubuh kaki candi. Motif hias purna-kalasa yang terdapat
pada tubuh kaki candi berjumlah 48 yang masing-masing motif diapit oleh dua buah
pilaster (Dewi Hartati, 1994:69).

Motif purna-kalasa di bagian ini mempunyai bentuk sebuah kumbha yang dari
dalam kumbha tersebut tepat di tengah-tengah mulut kumbha tegak sebuah teratai yang
mekar serta beberapa bunga lainnya di kiri kanannya. Di sebelah kiri dan kanan kumbha
tumbuh sebuah teratai mekar dan di atas teratai dipahatkan seekor burung.
Adapun fungsi dari pemahatan motif purna-kalasa di bagian tubuh kaki candi
ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi kalau keberadaannya dihubungkan dengan
makna simbolisnya dan relief-relief lain yang menyertainya mungkin bisa diketahui
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fungsi relief tersebut, seperti yang dijumpai di bagian ini. Selain motif purna-kalasa
dijumpai pula arca singa. Salah satu arti simbolik singa adalah sebagai kekuatan (Stuttley,
1985:129). Dari uraian tersebut dapat kita asumsikan bahwa fungsi motif hias purnakalasa di bagian tubuh kaki candi selain berfungsi sebagai pengisi bidang kosong juga
diharapkan sebagai kekuatan dari bangunan candi tersebut.
Pada bagian dinding luar bilik tengah terdapat tiga buah relung yang letaknya
berjajar. Motif purna-kalasa dipahatkan pada batu sisipan yang ditempatkan untuk
meninggikan relung.
Motif purna-kalasa di bagian ini berbentuk kumbha dengan bentuk cembung
dan tepat di tengah mulut kumbha dipahatkan sebuah teratai yang mekar dengan sulursulur yang menggulung di kiri kanan mulut kumbha. Pada setiap ujung sulur gelung
tumbuh sebuah teratai yang mekar. Selain motif purna-kalasa tersebut dipahatkan pula
sangkha atau kerang dengan bunga bunga kecil dan bentuk yang menyerupai pedupaan.
Motif purna-kalasa di bagian bilik tengah ini kesemuanya berjumlah empat buah yang
masing-masing ditempatkan pada balok-balok batu sisipan pada dasar relung.
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Fungsi motif purna-kalasa di sini kemungkinan besar besar dipuja untuk
mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran karena diletakkan di dasar relung bilik
tengah. Selain motif purna-kalasa juga dijumpai bentuk sangkha atau kerang yang lebih
dikenal dengan sangka-padma-nidhi yang melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran
(Hariani Santiko, 1987:72).
Motif purna-kalasa juga dijumpai pada bagian penampil dengan jumlah enam
buah yang terletak pada dasar relung bagian penampil. Motif ini dipahatkan pada balokbalok batu sisipan yang diletakkan di dasar relung untuk meninggikan dasar relungnya.
Motif purna-kalasa di bagian ini berbentuk sebuah kumbha dengan bentuk cembung,
lebih kecil dari bentuk yang berada di tengah. Tepat di mulut kumbha dipahatkan sebuah
teratai yang mekar dengan sulur-sulur yang menggelung di kiri kanan mulut kumbha.
Pada setiap ujung sulur gelung tumbuh teratai yang mekar. Di kanan kiri purna-kalasa
terdapat vas bunga dari sangkha dan sebuah benda mirip pedupaan. Menurut bentuk,
letak dan kemiripan motif purna-kalasa ini dengan motif purna-kalasa yang berada di
bilik tengah maka fungsinya sama yaitu dipuja untuk mendapatkan kebahagiaan dan
kemakmuran melalui arca yang dipujanya.
Kesimpulan
Kesimpulan ini bukanlah merupakan suatu kebenaran yang bersifat mutlak,
karena pada prinsipnya masih bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat berubah
sesuai dengan penemuan-penemuan baru di masa yang akan datang. Adapun kesimpulan
yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Motif purna-kalasa merupakan simbolis dari padmamula yang merupakan asal
mula segala sesuatu yang ada di dunia ini. Relief purna-kalasa yang berada di
bangunan candi dihubungkan dengan kegiatan religi pada masa itu. Relief ini
dianggap mempunyai suatu kekuatan gaib yang diyakini dapat memberikan
keselamatan, kesehatan, kesuburan, kebahagiaan, dan kekayaan. Keberadaan
relief purna-kalasa yang terdapat di Candi Induk Sewu berkaitan dengan
fungsi candi itu sendiri yaitu sebagai bangunan suci untuk pemujaan kepada
Manjucri yang berkedudukan sebagai Dewa dalam agama Buddha sekaligus
sebagai tempat pemujaan untuk mendapatkan kemakmuran dan kesuburan. Jadi
pemahatan relief ini tidak hanya merupakan khayalan seniman pemahat semata.
2. Makna simbolis relief purna-kalasa yang dipahatkan pada bangunan candi
menunjukkan bahwa purna-kalasa tersebut bukan hanya sebagai dekorasi yang
memperindah candi, melainkan mengandung makna religius. Hal ini dapat
dilihat dari unsur-unsur yang terkandung pada purna-kalasa tersebut. Unsur
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teratai melambangkan kelahiran, sulur-sulur gelung melambangkan perjalanan
hidup manusia dan adanya unsur burung melambangkan kebebasan jiwa
manusia dari raganya atau kematian . Jadi makna simbolis purna-kalasa adalah
sebagai lambang kehidupan manusia, dari asal mula kehidupannya berlanjut
sampai perjalanan hidup manusia yang berliku-liku sampai akhirnya pada
kematian manusia.
Motif purna-kalasa yang dipahatkan pada bangunan candi mempunyai bentuk
yang hampir sama, yaitu kumbha dengan teratai yang mekar yang muncul
tepat di tengah-tengah mulut kumbha dan sulur-sulur yang menggelung secara
horisontal di kiri dan kanan mulut kumbha. Motif purna-kalasa dijumpai pada
bagian kaki candi, bilik tengah dan penampil. Perbedaan letak ini menimbulkan
perbedaan fungsi. Purna-kalasa di bagian kaki candi berfungsi sebagai pengisi
bidang kosong juga diharapkan sebagai kekuatan dari bangunan candi.
Sedangkan yang dipahatkan pada dasar relung di bagian penampil dan bilik
tengah dipuja untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran.
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Perjalanan Hidup
Selembar Kain Batik
Oleh: Andriyati Rahayu
Dept. Arkeologi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Abstract
A batik textile is not only use to cover our body but also have its own story behind it.
This essay will explain about things that can reveal batik as a material culture. Basic theory
used in this essay is every material thing has capability for giving meaning of something and
every material thing has social meaning of itself.
The result from this essay shows that every material thing has lot of things to
explain, such as its user’s identity, its user’s social status, its user’s consumption habit, and
many more. Furthermore the batik it self has its own biography.
By studying culture, we can understand the connection between a thing and a man,
as as a user or not. Moreover, we can understand how this connection related in culture form
process.
Pendahuluan
Batik merupakan salah satu budaya warisan nenek moyang yang perlu
dilestarikan. Pada tanggal 2 Oktober, 2009 UNESCO telah menetapkan batik Indonesia
sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of
the Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Batik mempunyai beberapa pengertian. Hamzuri dalam bukunya yang
berjudul Batik Klasik, memberi pengertian batik yaitu suatu cara untuk memberi
hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan
perintang, yaitu lilin atau malam. Secara etimologi kata batik berasal dari bahasa
Jawa, yaitu”tik” yang berarti titik / matik (kata kerja, membuat titik) yang kemudian
berkembang menjadi istilah ”batik. Berdasarkan etimologis tersebut sebenarnya batik
identik dikaitkan dengan suatu teknik (proses) dari mulai penggambaran motif hingga
pelorodan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari batik adalah cara pengambaran
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motif pada kain ialah melalui proses pemalaman yaitu mengoreskan cairan lilin yang
ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap.
Selembar kain batik tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh tapi juga
mempunyai rangkaian cerita dibaliknya. Tulisan ini akan membahas hal-hal yang dapat
diungkap dalam selembar kain batik sebagai bentuk kebudayaan materi. Dasar teori
yang digunakan adalah bahwa setiap benda punya kemampuan untuk memberi makna
atas sesuatu dan bahwa tiap benda punya makna makna sosial tersendiri (Woodward,
2007: 4).
Istilah kebudayaan materi (material culture) seringkali dikaitkan dengan
penelitian arkeologi. Padahal studi kebudayaan materi dapat juga dimanfaatkan
untuk penelitian antropologi, sosiologi, psikologi desain dan penelitian kebudayaan
lainnya. Dengan mempelajari kebudayaan materi, kita bisa memahami struktur sosial
dan dimensi sosial yang lebih luas, seperti ketidakmerataan dan diferensiasi sosial,
tindakan dan emosi manusia, serta makna yang terkandung dalam kebudayaan material
(Woodward, 2007: 4).
Menurut Woodward (2007: 6), suatu benda dapat berfungsi sebagai penanda
identitas dan penanda kelas sosial. Salah satu contoh sederhana yang dapat diambil
adalah kain batik. Dalam pergaulan internasional, pemakaian baju batik dapat menjadi
penanda identitas bahwa si pemakai berasal dari Indonesia. walaupun seni batik tidak
hany dimiliki oleh Indonesia, namun di dunia Internasional, batik identik dengan
Indonesia.
Selain penanda identitas, selembar kain batik juga dapat menunjukkan kelas
sosial di pemakainya. Dalam kebudayaan Jawa, ada motif-motif batik tertentu yang
hanya diperkenankan dipakai oleh raja dan keturunannya, yang disebut batik larangan.
Motif-motif yang termasuk dalam batik larangan misalnya motif Parang Rusak Barong,
Parang Kusuma, Parang Pamo, Parang Klithik, dan Lereng Sobrah. Pada zaman Sri Sultan
Hamengku Buwono VII, motif Parang menjadi pedoman utama untuk menentukan
derajat kebangsawana seseorang dan menjadi ketentuan yang termuat dalam Pranata
Dalem Panganggo Keprabon Ing Karaton Nagari Ngajogjakarta tahun 1927.
Batik larangan itu dijadikan sebagai pakaian kebesaran (busana keprabon)
di kalangan bangsawan keraton. Untuk pakaian kebesaran umumnya kain batik itu
berbentuk kampuh/dodot. Adapun batik yang sekaligus merupakan batik larangan
sesuai dengan peraturan Sultan Hamengku Buwono VIII adalah:
1. Motif Parang Rusak , yang terbagi menjadi parang rusak barong, parang rusak
gendreh dan parang rusak klitik.
		
Parang rusak tersusun atas ornamen parang yang lazim disebut
lidah api dan mlinjon. Parang rusak berasal dari kata parang dan rusak.
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Parang berarti belati atau pisau dan rusak berarti hancur atau binasa. Motif
parang rusak ini merupakan ciptaan dari Sultan Agung (Susanto, 1973:226).
Ornamen parang rusak atau lidah api mengandung makna memberantas
musuh , atau dapat juga dimaknai mengendalikan amarah (Susanto, 1973:
276). Sedangkan mlinjon sering juga disebut sebagai ornamen blumbangan
(tempat air) yang dapat bermakna lapang hati (Susanto, 1973: 276). Orang
yang dapat mengendalikan amarah dan memiliki sifat lapang hati akan
menemukan kesempurnaan batin. Sifat tersebut idealnya dimiliki oleh seorang
raja. Oleh karena motif itu menggambarkan sifat ideal raja, maka motif ini
khususnya Parang Rusak Barong hanya dipakai oleh raja. Ukuran motif parang
rusak terbesar sering disebut Parang Rusak Barong, sedangkan Parang Rusak
Gendreh dalam pembuatan motifnya tidak boleh lebih dari 8 cm dan tidak
boleh kurang 4 cm dan Parang Rusak Klitik ukuran motifnya lebih kecil dari
Parang Rusak Gendreh (Susanto, 1973:276).
2. Semen Gede Sawat Gruda
		
Motif ini terdiri dari unsur meru, binatang, tumbuhan, pohon kuat,
burung dan gruda. Meru melambangkan puncak gunung yang tinggi sebagai
tempat tinggal para dewa. Binatang melambangkan keperkasaan. Tumbuhan,
sering diidentikan dengan kemakmuran.
		
Pohon hayat, kerap dilukiskan berupa sulur-sulur berdaun rimbun
mengikal ke kiri dan ke kanan, tak putus-putusnya dan berpangkal pada
sebuah bonggol. Tanaman sulur berbonggol merupakanlambang kehidupan.
Burung, melambangkan penguasa dunia atas, penguasa yang mengatur udara,
memiliki watak luhur. Gruda, melambangkan mahkota, penguasa tertinggi
atau penguasa jagad dan isinya yang juga melambangkan kekuasaan dan
kekuatan. Jadi dapat dikatakan bahwa motif batik semen gede sawat gruda
secara keseluruhan memiliki makna agar pemakainya memiliki kedudukan
yang tinggi dan hidup makmur namun berbudi luhur. Dia juga diharapkan
dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sekitarnya, dan mau
berusaha.
3. Semen Gede Sawat Lar
		
Pada dasarnya motif semen gede sawat lar sama dengan motif semen
gede sawat gruda, hanya ada satu perbedaan yaitu terletak pada penambahan
ornamen bangunan/tahta pada motif semen gede sawat lar.
		
Makna motif batik semen gede sawat lar ini hampir sama dengan motif
batik semen gede sawat gruda, namun dari motif batik semen gede sawat lar
diharapkan pemakainya memiliki kedudukan yang tinggi dan kesaktian untuk
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mengendalikan nafsunya, hidup makmur dan tinggal di tempat yang dapat
memberikan pengayoman yang penuh keadilan.
4. Udan Riris
		
Motif udan riris berasal dari kata udan dan riris. Udan sama artinya
dengan hujan dan riris artinya gerimis. Jadi Udan Riris berarti hujan gerimis.
Hujan gerimis dalam motif ini digambarkan dengan ornament kecil-kecil yang
tersusun miring.Secara garis besar motif udan riris menggambarkan suatu
rahmat yang tidak pernah putus seperti gerimis yang tak henti-hentinya.
5. Motif Rujak Sente
		
Rujak adalah sejenis makanan sedangkan sente adalah semacam
tanaman keladi hijau yang berumbi besar dan berdaun lebar. Motif rujak sente
ini pada dasarnya sama dengan motif udan riris, hanya perbedaannya motif
rujak sente berlatar gelap, sedangkan udan riris berlatar putih.
6. Motif Parang-parangan
		
Motif Parang-parangan merupakan variasi dari kelompok parang.
Motif parang-parangan tersebut antara lain:
a. Parang Kusuma (Kusuma adalah bunga);
b. Parang Centung (Centung adalah rambut tipis bagian depan kepala yang
diatur atau hiasan mempelai wanita di kepala bagian depan);

Contoh motif Parang
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Parang Curiga (curiga adalah keris);
Parang baris (baris-baris);
Parang menang;
Parang sobrah (sobrah adalah sulur);
Parang cantel (cantel adalah sebangsa padi-padian)(Kawindra Susanto,
1981: 12).
Demikanlah motif motif batik yang menjadi larangan, yang berarti dilarang
dipakai oleh rakyat jelata. Motif-motif tersebut hanya bisa digunakan oleh kaum
bangsawan saja, bahkan dalam lingkungan keraton sendiri ada motif batik yang hanya
dipekenankan dipakai oleh raja dan putra mahkota saja, yaitu motif Cemungkran.
Jadi, dari selembar kain batik yang digunakan, terutama di lingkungan kebudayaan
Jawa dapat diketahui kelas sosial si pemakai, apakah ia berasal dari keraton, apakah ia
bangsawan biasa atau putra mahkota.
Selain sebagai penanda identitas dan kelas sosial, suatu benda juga dapat
mengungkapkan jaringan kekuasaan budaya dan politik. Menurut Ian Woodward
(Woodward, 2007: 12-13) benda dibentuk oleh hubungan kekuasaan tertentu dan
sebaliknya juga membentuk hubungan kekuasaan semacam itu. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa suatu benda dapat mempengaruhi tindakan manusia. Contohnya
seseorang yang memakai kain batik Motif Parang Rusak tentu tidak bisa bersikap
c.
d.
e.
f.
g.
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sembarangan. Tindakan dan bahasa tubuhnya dibatasi oleh aturan-aturan tertentu,
sesuai dengan adat kebangsawanan. Tentu akan merusak makna dari kain motif Parang
Rusak itu sendiri bila si pemakai bersifat gegabah dan sembarangan. Pemakaian kain
batik jenis larangan menuntut si pemakai untuk bersikap sesuai dengan kelas sosialnya.
Contoh lain yang lebih sederhana, jika seorang wanita memakai kebaya dan kain batik,
tentu cara jalannya berbeda bila ia memakai celana panjang. Dengan memakai kain
batik, seorang wanita diharapkan bersikap anggun dan luwes. Demikianlah bagaimana
suatu benda dapat membentuk kekuasaan tertentu.
Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa makna yang terkandung dalam
suatu benda sangatlah luas. Selembar kain batik dapat bercerita banyak. Seperti halnya
manusia, suatu benda juga mempunyai cerita perjalanan hidup. Menurut pendapat Igor
Kopytoff yang dikutip oleh Ian Woodward (Woodward, 2007: 103) bahwa tidak hanya
manusia yang mempunyai kehidupan sosial dan perjalanan hidup tapi juga benda-benda.
Suatu benda mempunyai biografinya sendiri sendiri. Dalam perjalanan hidupnya suatu
benda dapat memasuki tahap komodifikasi, dekomodifikasi dan rekomodifikasi.
Biografi kain batik dimulai dari proses penciptaannya yang melibatkan banyak
pihak di dalamnya, dari pekerja pembuat kain batik hingga pemilik modal. Proses
penciptaan batik dimulai dari pemotongan kain mori, perendaman, pembuatan pola,
penggambaran dengan malam, pencelupan dan pewarnaan dan terakhir pencelupan
untuk menghilangkan malam1.
Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang
dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga
cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian
dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda.
Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap.
Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam
bahan kimia untuk melarutkan lilin.
Setelah proses pembuatan selesai maka kain batik akan dijual di etalase butik
atau pasar, yang menurut istilah Kopytoff adalah masuk ke dalam tahap komodifikasi.
Dalam tahap ini suatu benda menjadi barang komoditas. Dalam konteks ini aspek
yang terlibat adalah keuntungan dari proses jual beli, pemasaran batik hingga identitas
produk.
Saat kain batik itu dibeli seseorang dan digunakan sebagai pakaian, maka ia
memasuki tahap dekomodifikasi yang berarti bukan lagi menjadi barang komoditas.
Walau demikian perjalanan kain batik dalam tahap ini juga tak kalah menarik. Misalnya
kain batik ini digunakan untuk apa dan dimana, apakah akan digunakan sebagai baju
resmi ataukah baju santai. Serta bagaimana pemakaiannya, apakah akan digunakan
Pusat Dokumentasi Wastra dan Busana Indonesia, “Seni Batik di Indonesia Masa Kini,” Makalah disampaikan
dalam Seminar Dinamika Batik Indonesia yang diadakan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia tanggal 5-6 Oktober 2010
1
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sebagai kain bawahan, ataukah sebagai kemeja, apakah kain batik ini akan digunakan
sebagai selimut atau alas tidur dan seterusnya.
Jika suatu saat kain batik itu menjadi barang antik, karena motifnya yang
langka atau usianya yang sudah puluhan tahun, dan dijual kembali kepada kolektor
batik, maka si kain memasuki tahap rekomodifikasi dalam perjalanan hidupnya.
Artinya kain tersebut menjadi barang komoditas kembali dengan nilai yang berbeda
bukan lagi sebagai kain batik biasa. Dalam tahap ini bisa dilihat apakah kain antik itu
akan dipajang oleh si kolektor atau hanya disimpan di lemari, apakah ketika dipajang si
kain batik akan mengalami peningkatan citra atau tidak. Dalam hal ini kain batik yang
dipamerkan mungkin akan mengalami peningkatan nilai bila dibandingkan kain batik
yang hanya disimpan di lemari.
Perjalanan hidup hidup si kain batik itu terus berlanjut. Si kain batik bisa saja
berpindah dari satu kolektor ke kolektor lain, yang menghargai si kain batik dengan nilai
yang berbeda-beda. Mungkin si kain batik akan berakhir di museum, dan dipandang
oleh orang banyak, tidak hanya oleh satu kolektor saja.
Suatu benda punya biografinya sendiri, ia tidak pernah bersifat tetap,selalu
dalam proses ada (being) dan menjadi (becoming). Mereka selalu bergerak dalam fase
menjadi komoditas atau non komoditas (Woodward, 2007: 102-103), seperti yang telah
ditunjukkan oleh selembar kain batik di atas. Ketika suatu benda menjadi komoditas
maka ia mempunyai nilai ekonomis tertentu. Bila suatu benda menjadi non komoditas,
bukan berarti lantas nilai ekonomisnya menjadi hilang, namun ada nilai lain yang lebih
diutamakan dibanding nilai ekonomis.
Ketika suatu benda menjadi komoditas ada perilaku konsumsi yang menarik
untuk diperhatikan. Menurut Mari Douglas yang dikutip oleh Woodward (2007: 96)
bahwa perilaku konsumsi tidak hanya didorong oleh kebutuhan atas manfaat benda
tersebut atau sekedar dipahami sebagai pemilihan benda secara sederhana. Bagi si
pengguna, ketika membeli suatu benda ia melibatkan emosi yang lebih dalam. Dengan
mengkonsumsi suatu benda, seseorang punya kesempatan untuk menunjukkan dan
menegaskan jati dirinya.
Lebih jauh lagi konsumsi suatu benda tidak hanya berkaitan dengan gengsi
semata tapi juga bagaimana benda tersebut diasosiasikan dengan si pembeli atau
penggunanya. Bahkan menurut Douglas dan Isherwood, yang dikutip oleh Woodward
(2007: 97) bahwa perilaku konsumsi membentuk sistem sosial. Tiap peristiwa konsumsi
suatu benda menjadi bagian dari proses membangun kebudayaan.
Misalnya seseorang yang ingin membeli kain batik tentu dengan matang
mempertimbangkan di mana ia membeli kain tersebut, jenis kain apa yan ia ingin beli,
corak kain yang ia inginkan, apaah warna kain tersebut cocok dengan warna kulitnya
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dan sebagainya. Seorang istri pejabat yang ingin membeli kain batik untuk dipakai
dalam upacara kenegaraan, tentu lebih memilih kain batik tulis dengan harga ratusan
ribu rupiah yang dipajang di butik daripada membeli kain batik cap di pasar tradisional.
Dengan membeli kain batik tulis yang mahal dan cantik, si istri pejabat tersebut
menegaskan kembali jati dirinya dan dari status sosial mana ia berasal. Perilakunya
ketika membeli kain batik tulis tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan sosialnya.
Demikianlah dari satu benda begitu banyak hal yang dapat diungkapkan, mulai
dari identitas si pemakai, status sosialnya, perilaku konsumsinya dan masih banyak lagi.
Dengan mempelajari kebudayaan material, kita dapat memahami hubungan antara suatu
benda dengan manusia. Lebih jauh lagi kita dapat memahami bagaimana hubungan itu
ikut dalam proses pembentukan kebudayaan. Contoh-contoh yang diberikan di atas
adalah tentang kisah hidup selembar kain batik, namun bukan berarti benda benda lain
tidak mempunyai kisah hidupnya sendiri.
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Warisan Tradisi Kehamilan-Persalinan
Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat
Oleh : Anis Izdiha
Magister Ilmu Antropologi,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Abstract
Dana tribes Mbojo or Mbojo Bima West Nusa Tenggara Bima born under the
kingdom led by a king and developed until 1620 AD. Then when King Bima to 27 converted
to Islam, the title of king turned into a sultan. Changes of this degree followed by a change of
government system and people’s expanding empire interaction with predominantly Islamic
breath. Interaction palace-people creating the entity relational system of social organization
that involves acts of exclusion and inclusion that is based on the concept of similarities and
differences. This interaction space of ritual palace bore similarities with folk rituals about
pregnancy and childbirth. Rite relating to a series of human life cycle is closely related to our
daily lives so that people still continue to perform this ritual until now. Tribes have rituals
Mbojo pregnancy begins from the fifth month after birth until the tradition Pe’e Loko, Kiriloko,
Loi, showers Friday morning, and Capisari. Khasanah this tradition indicates existence of a
culture of interaction space that is created.
Keyword : Dana Mbojo, ritual, kehamilan-persalinan, interaksi budaya
Pendahuluan
Ekspresi kebudayaan dalam masyarakat bukanlah ekspresi individual tapi
ekspresi kolektif1. Anggota masyarakat di mana hasil ekspresi seni dan budaya tercitpa,
maka masyarakat tersebut pun memiliki hak untuk mengklaim bahwa itu juga merupakan
budaya mereka. Ekspresi kolektif ini kemudian menunjukkan adanya eksistensi sebuah
tradisi yang menunjukkan ruang sosial masyarakat pemilik budaya itu sendiri. Sebuah
tradisi juga tidak bisa lepas dari fakta sejarah dari lingkungan sosialnya karena selalu
memberi cara hidup tersendiri yang bersifat determinatif, yakni selalu menentukan
tingkah laku, sikap, pandangaan hidup, dan harapan-harapan dan karenanya sebebasbebasnya individu ia tidak akan dapat melepaskan diri secara total dari konteks
Kayam, 2001: 25
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budayanya2. Di sinilah suatu budaya tidak akan pernah bisa lepas dari suatu masyarakat
dari satu generasi ke generasi yang lain. Fakta sejarah masyarakat Bima yang dahulunya
adalah sebuah kerajaan memberikan jejak sejarah pada tradisi masyarakat yang sekarang
ini ada. Tulisan ini maksudkan untuk mendalami proses pewarisan kerajaan Bima kepada
masyarakat Bima yang sedang dalam proses perubahan. Lebih khusus budaya ini akan
diulas pada ritual tradisi kehamilan dan persalinan sebagai salah satu ritus kelahiran.
Tulisan ini akan lebih banyak akan berisi data lapangan dari masyarakat Desa
Jatibaru. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bima namun
mengalami pemekaran menjadi Kota Bima di tahun 2002. Masyarakat Jatibaru masih
merupakan suku bangsa Dana Mbojo atau suku bangsa Mbojo. Dahulu wilayah Bima
terbagi menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang “Ncuhi”, orang Bima hadir
sebelum seorang raja atau kerajaan berdiri. Menurut tuturan orang Bima dengan rujukan
“nuntu ma ntoi” (tuturan kisah zaman dahulu) bahwa yang dimaksud “Ncuhi” adalah
“edaru domo dou, ina mpu’u naba weki ma rimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele
na” yang diartikan pada tiga empat pengertian yakni (1) orang yang pertama menjadi
sumber kelahiran bagi keturunan secara terus menerus;(2) manusia pertama yang
menjadi cikal bakal kelompok masyarakat;(3) pihak yang bertanggungjawab memberi
perlindungan bagi seluruh masyarakat; dan (4) sumber panutan dimana segala tutur dan
perintahnya wajib ditaati (Abdullah, 2004). Pengukuhan diri sebagai suku bangsa Mbojo
menarik ditinjau dari lokasi yang notabene berada di Nusa Tenggara Barat yang dominan
dengan suku bangsa Sasak.
Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik observasi partisipasi,
wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi partisipatoris atau participant
observation diwujudkan dengan keterlibatan peneliti untuk tinggal bersama masyarakat
yang diteliti3. Model wawancara yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan antara
lain melakukan sapaan, terbuka tidak ada tujuan eksplisit, menghindari pengulangan,
mengajukan pertanyaan, menunjukkan ketidak tahuan, bergiliran dalam berdialog
sehingga tidak ada yang mendominasi atau memonopoli pembicaraan, penyingkatan
terhadap bahasa yang disampaikan sehingga tidak berbelit-belit, ada jeda waktu atau
rehat agar pembicara dan lawan bicara dapat berpikir sejenak terhadap apa yang ingin
diutarakan, dan penutup pembicaraan4. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara
tidak terstruktur dan juga wawancara terstruktur disesuaikan dengan kondisi informan
di lapangan. Peneliti meminta para narasumber untuk mengetengahkan pendapatnya
sendiri terhadap peristiwa tertentu dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar
penelitian selanjutnya5. Proses wawancara dilakukan dengan dua bahasa yakni bahasa
Indonesia dan bahasa Bima yang masih digunakan secara ketat dalam kehidupan sehariSahid dan R. Agoes(eds), 2000:vi
Ahimsa-Putra, 2007
4
Spradley, 1997
5
Yin, 1987
2
3
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hari. Sedangkan studi dokumen digunakan untuk melengkapi data penelitian ialah: buktibukti sejarah di lapangan, buku-buku sejarah, notulen-notulen rapat, dan sebagainya6.
Tradisi Kehamilan Persalinan Kerajaan Bima
Kerajaan Bima mengalami sebuah peradaban besar pada masa pemerintahan
Ncuhi dengan sebuah falsafah hidup Ndei tangara kai Ncuhi, ededu domu dou, ina mpu’u
na baweki marimpa, ndei batu wea ta lele na, ndei siri wea ta nggawona (BO)7 atau “Yang
dinamakan Ncuhi ialah manusia utama, penghulu masyarakat seasal, yang diikuti arah
condongnya yang ditumpangi bayang teduhnya”. Falsafah ini memiliki implikasi besar
dimana raja tidak lagi memiliki kekuasaan absolut dan segala kebijakan harus didasarkan
pada musyawarah dan dilaksanakan dengan sistem gotong royong yang dikenal dengan
istilah “Karawi Kaboju”8. Tipologi rakyat mencuat menjadi sebuah gagasan penting di
dalam memandang kepemimpinan seorang raja di Bima.
Transformasi sistem pemerintahan juga terjadi ketika raja Bima ke-27 tahun
1620 memeluk agama Islam sehingga gelar raja berubah menjadi sultan. Sultan pertama
bernama Abdul Kahir yang memerintah di tahun 1620-1640 mengungkapkan filosofis
pemerintah sekaligus sebagai mandataris rakyat yang juga disebut “ pengayom dan
pelindung rakyat”, dalam istilah Bima disebut “Hawo ro Ninu”9. Sultan pertama ini
memberikan syarat-syarat bagi pejabat pemerintah yaitu “taqwallah (taqwa kepada
Allah), sidiq (berkata benar), amanah (jujur), tablig ( menyampaikan pesan), cerdik dan
pintar”. Perubahan ini menunjukkan suku bangsa Mbojo mengalami proses identifikasi
entitas dalam kerangka relasional. Suku bangsa Mbojo sebagai satu etnik berkembang
menjadi pengorganisasian sosial yang senantiasa melibatkan tindak ekslusi dan inklusi10.
Tindakan ekslusi dan inklusi berkembang melalui adanya interaksi. Perubahan
sistem pemerintahan di atas membuka peluang penting ruang interaksi antara kerajaan
dan rakyat dalam segala aspek kehidupan. Tradisi yang berkembang di dalam kerajaan
mulai diikuti oleh rakyat dan diwariskan secara turun-menurun. Sejauh yang dapat dilacak
dari Museum Asi Mbojo, Bima terdapat enam artefak yang dipakai oleh para perempuan
yang melahirkan. Keenam artefak ini menunjukkan bagaimana proses persalinan yang
dilakukan di dalam kerajaan.
Denzin &Lincoln, 1994
BO, catatan lama Kerajaan/Kesultanan Bima, terkenal dengan BO Sangaji Kai. BO masih ada sekarang ditulis
tahun 10055 H (kurang lebih tahun 1645) masa pemerintahan Sultan Abil Khair Sirajuddin (Sultan II),
kemudian disalin ulang dan diilanjutkan oleh para Sultan sesudahnya (Ismail, 2004)
8
Ismail, 2004
9
Sahidu, 2008
10
Simatupang, 2006
6
7
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Keterangan Gambar :
1.
Baju Poro Bura/Tembe Songket: Baju putih yang dipakai oleh ibu hamil pada saat melahirkan/sarung
songket yang dipakai oleh ibu hamil pada saat melahirkan
2.
Roa Sa’E :Periuk tempat ari-ari
3.
Kula Lo’i : Tempat rempah-rempah yang akan digunakan sebagai obat pada saat melahirkan
4.
Wadu Lo’i : Batu untuk menggiling rempah-rempah untuk obat pada saat melahirkan
5.
Piso Lo’i : Senjata dukun yang akan mengawal kelahiran putra dan putri (sultan)
6.
Peda Lo’i : Senjata para dukun yang akan proses kelahiran anak-anak (keluarga sultan)
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Persalinan di dalam kerajaan dilakukan dengan proses ritual yang didahului
dengan sebuah persiapan. Seorang ibu yang akan bersalin harus memakai baju Poro
Bura terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi kelahiran. Peralatan yang digunakan
pun tidak dapat diganti dengan yang lain, ari-ari bayi harus diletakkan di dalam Roa Sa’e
atau periuk yang terbuat dari tanah liat. Adanya artefak Kula Lo’i sebagai tempat rempahrempah atau obat yang diberikan paska persalinan menunjukkan adanya sebuah ritual
khusus bagi seorang ibu paska bersalin yakni dengan memberikan rempah-rempah ke
tubuh ibu.
Artefak lain yaitu Wadu Lo’i digunakan sebagai alat untuk menggiling rempahrempah pada saat melahirkan menunjukkan aktor yang terlibat membantu di dalam
proses persalinan. Seorang dukun atau lebih dikenal dengan nama sando di kalangan
orang Bima memiliki peran besar dalam setiap prosesi kelahiran anak sultan. Sosok sando
dilihat sebagai figur kuat yang ditokohkan dalam proses pengawalan kelahiran seorang
bayi. Peralatan melahirkan seperti gambar keenam di atas yakni Piso Lo’i dan Peda Lo’i
merupakan simbol kekuatan seorang sando dalam menangani urusan siklus kelahiran
seorang bayi. Kemampuan dan kelihaian seorang sando dalam melakukan pekerjaannya
menjadikannya sebagai tokoh penting. Sando memiliki peran kultural yang mengikat bagi
ritus kelahiran di dalam kerajaan Bima. Tinggalan arkeologis sebagao warisan budaya
di atas tidak saja dapat dijadikan sumber penggalian jati diri namun juga perekat satu
generasi dengan generasi berikutnya11 (Wahyudi(ed), 2010:138).
Tradisi Kerajaan Yang Berkembang di Kalangan Rakyat Bima
Di Desa Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima memiliki ritual-ritual yang
harus dilakukan oleh seorang ibu hamil. Ritual-ritual ini masih dipertahankan dan
dilaksanakan hingga hari ini. Sama seperti apa yang menjadi tradisi di dalam kerajaan,
Sosok sando yang memiliki peran kuat di dalam prosesi kelahiran terlihat kuat dalam
tradisi masyarakat. Eksistensi sando terlihat melalui peran kultural yang dilakukannya
dalam setiap prosesi ritual kehamilan dan persalinan. Meskipun sudah hadir program
persalinan dengan fasilitas kesehatan dan adanya jaminan persalinan gratis dari
pemerintah ritual-ritual ini masih terus dilakukan dan sosok sando masih terus eksis.
Pe’e Loko
Tradisi pertama yang akan dilakukan oleh seorang ibu hamil yakni tradisi pe’e
loko. Kata pe’e loko diambil dari bahasa Bima, pe’e yang berarti membetulkan dan loko
yang berarti perut. Jadi tradisi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
dapat membenahi posisi bayi di dalam perut ibu. Orang Bima percaya bahwa posisi
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bayi di dalam perut bisa berubah-ubah dan akan berbahaya jika posisi bayi tidak pada
tempatnya. Keseluruhan informan mengakui bahwa dalam pengetahuan mereka, posisi
bayi yang benar kepala harus berada di bawah. Posisi bayi akan berubah jika ibu terlalu
banyak bergerak entah itu oleh sebab bekerja maupun yang lainnya. Ibu hamil yang tinggal
di wilayah Jatibaru akan mendapat teguran sekaligus nasihat agar melakukan tradisi pe’e
loko. Tradisi ini harus dipimpin oleh seorang sando.
Tradisi pe’e loko harus dilakukan pada pagi hari atau sore menjelang petang saat
senja tenggelam. Ibu hamil harus berangkat pagi-pagi menuju rumah seorang sando
sesaat setelah Subuh berkumandang. Ibu hamil akan menerima pelayanan jasa urut
perut selama kurang lebih 15-30 menit. Alokasi waktu ini diperkirakan berdasarkan jenis
keluhan dan kondisi dari ibu hamil yang sedang periksa. Apabila ibu hamil merasa bahwa
perut mereka sakit namun setelah melalui uji periksa seorang sando dinyatakan posisi
bayi benar, maka sando pun tidak akan melakukan pe’e loko bagi ibu hamil.
Saat proses pe’e loko dilangsungkan, sando akan membacakan doa-doa yang diucapkan
dalam bahasa Arab namun ada pula sando yang menyebutkan doa melalui bahasa Bima.
Sepuluh informan mengatakan diri mereka tidak pernah tahu apa yang dibaca oleh
sando kepadanya. Meski begitu, mereka percaya bahwa doa itu bertujuan baik. Sando
akan meminta pasien untuk berbaring dan sando akan mulai mengelus dan melakukan
pijat perut pada pasien yang datang. Saat setelah selesai, sando akan memberikan
nasihat layaknya seorang dokter kepada pasiennya, “jangan bekerja terlalu berat” sambil
memberikan minuman air doa yang disiapkan. Air minum diberikan jika terdapat
persoalan yang dirasa cukup serius.
Tradisi pe’e loko ini mulai dijalani oleh ibu hamil pada usia kandungan minimal 5
bulan. Pengetahuan yang berkembang di masyarakat, tradisi pe’e loko tidak bisa dilakukan
pada usia kehamilan 1-4 bulan. Mereka percaya pada kandungan kurang empat bulan
belum menunjukkan bentuknya atau dalam pandangan agama belum diberikan nyawa.
Jika perut dipe’e sebelum masa kehamilan minimal 5 bulan dikhawatirkan akan terjadi
keguguran. Masyarakat percaya dengan adanya pe’e loko seorang ibu hamil yang bekerja
berat akan merasakan perut yang keras dan keluhan itu dapat diatasi dengan tradisi pe’e
loko.
Kiriloko
Pada usia tujuh bulan kehamilan seorang ibu, orang Bima mengenal adanya
tradisi kiriloko. Tradisi ini sering pula disebut tradisi nujuh bulanan yakni tradisi pada
bulan ketujuh kehamilan seorang ibu. Orang Bima dengan jelas menyebutkan tradisi ini
berlaku hanya pada kehamilan pertama, anak kedua dan ketiga serta seterusnya tidak
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dilangsungkan tradisi ini. Jadi, jika suatu ketika seorang istri bercerai dengan suaminya
dan kemudian menikah lagi maka kehamilan anak pertama dari pernikahan kedua tidak
perlu menyelenggarakan tradisi kiriloko.
Tradisi ini diselenggarakan secara meriah dan dihadiri khusus bagi para
perempuan saja. Tradisi ini dilakukan pada pagi hari dan dalam waktu sekitar dua jam
saja yakni sekitar jam 8 pagi hingga 10 pagi. Tradisi diawali dengan doa yang dipimpin
oleh seorang umi (re: panggilan untuk perempuan yang sudah haji) dilanjutkan dengan
mengaji. Setelah itu, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama acara
berlangsung yakni kain sebanyak 7 lembar terdiri dari enam lapis sarung khas Bima dan
satu lapis kain mori. Pada setiap lapis kainnya, diselipkan koin-koin uang baik itu Rp 500
maupun Rp 1.000. Ketujuh kain ini akan diletakkan di atas perut sang ibu kemudian tujuh
orang tetua perempuan terdiri dari ibu mertua, ibu kandung, nenek, bibi, serta sando.
Ketujuh orang disebut dalam istilah Bima sebagai dama loko. Tujuh orang tetua akan
silih berganti untuk menggelindingkan telur di atas perut sang ibu sebanyak tiga kali
diikuti pembacaan sholawat sebanyak tujuh kali. Dari ketujuh tetua ini, umumnya diawali
oleh ibu kandung dan ditutup oleh mertua perempuan atau begitupun sebaliknya. Telur
yang disiapkan hanya satu butir saja. Setelah itu, sando juga akan melakukan pijat urut
perut seusai pemutaran telur. Disamping itu, disediakan pula satu kendi air yang berisi
cempaka, kenanga, dan uang yang dimasukkan ke dalam air guna dipercikkan ke perut
ibu.
Kemudian, ibu hamil akan dibantu untuk berdiri dituntun oleh seorang sando
menuju pintu rumah. Ibu hamil dibantu sando dan tetua yang menemani akan melempar
kain tujuh lapis yang sudah diberi koin uang di tiap lapisnya. Para ibu, remaja putri,
maupun anak kecil akan berhamburan memperebutkan uang tersebut. Masyarakat
Jatibaru percaya bilamana seseorang dapat memperoleh koin uang maka rejeki akan
mengalir dengan mudah. Acara dilajutkan dengan “syukuran” dengan hidangan yang
wajib ada yaitu rujak atau dalam bahasa Bima sering disebut “Mangunco”. Buah-buahan
yang dihidangkan merupakan ramuan dari berbagai jenis buah-buahan mulai dari
rambutan, mangga, kinca, nanas, melon, semangka, bengkoang, apel, timun, jambu,
delima, sirsak dan seterusnya. Rujak ini akan dibuat sekitar 2-3 ember besar sehingga
membutuhkan biaya yang sangat banyak. Selain itu, terdapat pula Ohasanta atau nasi
ketan berwarna putih dalam jumlah banyak.
Acara selanjutnya yakni marawis atau rebana dari kelompok rebana yang ada
di dusun tersebut. Namun tidak banyak dari para ibu yang menyewa jasa marawis ini
karena jasa penyewaan terbilang cukup mahal, sekitar Rp 350.000-500.000. Acara ditutup
dengan doa yang dipimpin oleh seorang guru doa, beliau ini haruslah seorang laki-laki
yang memang dituakan di desa. Pemilik rumah akan menyiapkan hidangan khusus bagi
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guru doa yakni racikan ikan bandeng, asam, tomat, bawang merah, kunyit, bawang putih
dan kemangi yang dimasak dengan cara ditumis. Hidangan bagi guru doa tidak boleh
berupa ayam maupun daging sapi melainkan harus bandeng. Tidak ada masyarakat yang
mampu menjelaskan mengapa tidak boleh menyajikan daging bagi guru doa, masyarakat
memahaminya sebagai bentuk penghormatan terhadap guru doa.
Biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upacara Kiriloko berkisar
Rp 1-2,5 juta rupiah. Akan tetapi masyarakat memahaminya sebagai bentuk kewajiban
yang harus mereka lakukan karena berkaitan dengan adat. Biaya ini terkadang diperoleh
melalui sumbangan keluarga baik itu keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
Biaya yang dikeluarkan merupakan konsekuensi dari aturan adat setempat. Anak yang
akan lahir dari rahim ibu yang di kiriloko harus menyerahkan zakat fitrah selama tiga
tahun berturut-turut sejak kelahiran bayi. Zakat fitrah diberikan kepada sando yang
ikut memimpin upacara kiriloko. Tradisi kerajaan memperlihatkan bahwa sosok sando
merupakan orang kuat yang dihadirkan lewat ritual-ritualnya. Ikatan kultural yang
dibangun antara sando dengan ibu serta calon bayi membuat sosok sando tidak bisa lepas
selama tradisi ini masih terus berlangsung.
Lo’i
Dalam memelihara kesehatan ibu hamil dan paska persalinan, orang Bima
memiliki ramuan khusus yang disebut sebagai Obat Bima. Masyarakat Jatibaru tidak
menyebutkan adanya jamu karena istilah ini dipakai untuk jamu atau ramuan-ramuan
yang biasa dijual orang Jawa berkeliling di desa mereka. Obat Bima sendiri adalah ramuan
yang menurut informasi dari masyarakat merupakan warisan peninggalan adat nenek
moyang mereka. Obat Bima yang sering dipergunakan untuk perawatan kehamilan bagi
ibu hamil di Jatibaru ada tiga yakni Loi Pakombu, Loi Paipiri, dan Loi Nata. Loi dalam
bahasa Bima diartikan obat, Pakombu diartikan beras kencur, sehingga Loi Pakumbo
merupakan obat Bima yang terbuat dari rempah-rempah mirip dengan beras kencur.
Pairipi dalam bahasa Bima diartikan sebagai pahit-sepat, sehingga Loi Paipiri diartikan
sebagai obat pahit. Nata dalam bahasa Bima diartikan panas, yang berarti Loi Nata adalah
obat yang menimbulkan efek panas.
Loi Pakombu dalam pengetahuan ibu hamil Bima adalah obat pahit yang terdiri
dari kunyit, jahe, temulawak, cengkeh, kayu asam, buah delima, kayu suntu, dan kadara.
Keseluruhan bahan ini diberi air hangat diremas disaring dan siap untuk diminum. Loi
Pakombu diminum pada saat paska persalinan, ibu hamil akan meminum Loi Pakombu
sehari sebanyak dua kali sebelum mereka mandi pagi maupun mandi sore. Setelah mandi
barulah ibu hamil akan memakai obat Loi nata. Loi nata terdiri dari jahe, palam, bawang
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putih, merica, cengkeh, sabia, musi, dan sedikit beras yang telah direndam dengan air.
Keseluruhan bahan dijemur, digiling dan diberi air hangat dan dibentuk bulat-bulat. Loi
Nata selain dapat dibuat sendiri juga dapat dibeli di warung-warung kecil maupun di
pasar. Kecakapan untuk pembuatan obat Bima diturunkan dari ibu maupun mertua dari
ibu hamil. Obat-Obatan Bima ini juga dapat pula dibeli dari sando. Pemakaian Loi nata
ini dimaksudkan untuk memberikan rasa hangat di tubuh sehingga harus dioleskan ke
seluruh tubuh ibu paska melahirkan. Loi Nata dipercaya dapat memulihkan berbagai
macam gangguan tubuh seperti capek dan pegal paska melahirkan. Menurut para ibu,
ketika mereka memakai Loi Nata kesehatan paska melahirkan akan segera pulih sehingga
mereka dapat beraktivitas kembali. Pemakaian Loi Nata dilakukan dalam waktu satu -dua
bulan lamanya paska persalinan.
Mandi Jum’at Pagi / Mandi Jemaat
Pada usia kandungan lima bulan, ritual lain selain meminum obat-obatan yakni
dengan prosesi mandi Jum’at. Seorang ama-ama (sando lelaki) berperan sangat penting di
tradisi ini karena tidak sembarang orang dipercaya mampu melakukannya. Mandi Jum’at
ini dilaksanakan atas kemauan ibu hamil dan keluarga, ada yang melakukannya sejak
pertama diketahuinya kehamilan atau dimulai sejak umur lima bulan. Frekuensi untuk
melakukan mandi jum’at pun berbeda-beda, ada yang melakukannya seminggu sekali,
sebulan sekali, atau 3-4 kali selama kehamilan.
Mandi Jum’at dilakukan pada pagi hari sehabis shubuh ataupun senja/ malam
saat matahari tidak berada di atas langit. Masyarakat percaya bahwa khasiat mandi jum’at
ada ketika matahari tidak muncul sehingga ibu hamil biasanya akan berangkat ke sando
setelah sholat Subuh. Tradisi mandi Jum’at pagi berkhasiat melancarkan proses persalinan
kelak. Mandi Jum’at pagi adalah satu tradisi yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang ibu
hamil.
Prosesi mandi Jum’at dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, ibu hamil
diminta untuk di sebuah kursi yang di sediakan. Kemudian sando akan membacakan doadoa baik itu ditujukan kepada air, dan pada proses penuangan air. Air untuk mandi jum’at
tidaklah banyak, satu gayung saja untuk satu ibu hamil. Ibu hamil umumnya tidak tahu
doa apa yang dipanjatkan oleh seorang sando, ada sando yang menggunakan bahasa Bima
dan ada pula yang menggunakan bahasa Arab yakni sholawat dan bacaan doa lainnya.
Persalinan “Dijaga” Sando
Pada saat ini, masyarakat Desa Jatibaru memiliki dua pilihan persalinan yaitu
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melahirkan di fasilitas kesehatan medis ataupun ke sando (dukun). Sando perempuan
dipanggil dengan istilah Ina oleh orang Bima. Proses melahirkan biasanya akan
didampingi oleh suami, keluarga besar, dan seorang sando. Memang pada tahun 2016 ini
sudah dilarang adanya sando (dukun) sebagai penolong persalinan namun yang terjadi
adalah sando masih berperan pada prosesi-prosesi ritual budaya termasuk menjaga pada
waktu kelahiran. Sando juga dapat berfungi sebagai pendamping persalinan menggantikan
suami. Ada seorang ibu hamil yang tidak ingin merepotkan suami mereka untuk masuk ke
ruang persalinan karena suami takut melihat darah dan ibu hamil baik itu rumah maupun
di Pos Pelayanan Kesehatan Desa (Poskesdes). Ibu hamil cukup dengan menggenggam
tangan sando.
Sando yang menemani persalinan di layanan kesehatan dimintai tolong untuk
memantau proses persalinan. Jika persalinan ada kesulitan, sando dengan sigap akan
meniup ubun-ubun/perut/vagina ibu hamil sebanyak 3 kali. Selain itu, sando juga akan
membacakan doa yang diarahkanke air yang disiapkan. Air doa akan diminum ibu dan
sisanya dipercikkan di vagina ibu. Sando yang berperan untuk melakukan uvi atau
meniup bisa seorang sando laki-laki atau sando perempuan.
Sando juga berperan pada saat proses persalinan selesai, ari-ari dari bayi dan
baju yang dipenuhi darah milik ibu hamil akan dibawa pulang oleh sando untuk dicuci.
Jasa untuk menyucikan ari-ari dan baju sekitar Rp100.000-150.000 atau seikhlasnya.
Ada kepercayaan yang berkembang dari masyarakat bahwa baju yang terkena darah dan
ari-ari hanya dapat dicuci oleh keluarga (suami, mertua, ibu kandung, saudara lainnya)
dan seorang sando. Meskipun sando sudah dilarang untuk melayani persalinan namun
keterlibatan sando di dalam proses persalinan masih terlihat jelas.
Capisari
Paska proses persalinan, seorang bayi harus dimandikan oleh tetua rumah bisa
mertua atau ibu atau kebanyakan oleh sando satu kali dalam sehari. Jasa sando tidak
memasang tarif, biasanya pemilik rumah akan membayar jasa memandikan bayi ini pada
saat upacara Capisari selesai. Pemilik biasanya akan memberi uang, beras, dan kelapa. Di
Bima terdapat tradisi Capisari yang diselenggarakan tujuh hari setelah proses persalinan11.
Capisari adalah upacara lepas tali pusar dari seorang bayi. Islam menganjurkan akikah
yakni penyembelihan satu atau dua ekor kambing sebagai wujud rasa syukur atas lahirnya
anak di dalam keluarga mereka sekaligus prosesi pemotongan rambut anak dan pemberian
nama anak. Tradisi Capisari ini melibatkan sando dan keluarga besar serta mengundang
para tetangga. Berlainan dengan tradisi kiriloko yang semua tamunya adalah seorang
perempuan, tradisi Capisari akan dihadiri oleh para kelompok laki-laki yang tinggal di
Lihat Catatan Sejah Bima, 1983

11
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sekitar tempat tinggal yang memiliki hajat. Pada masyarakat Jatibaru, Capisari biasanya
akan selenggarakan bersamaan dengan akikah bagi yang mampu.
Capisari dimulai dengan menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan
seperti sesaji dan kelapa batok utuh, sirih, rokok, buah pinang, kapur sirih, daun pisang.
Keseluruhan dari perlengkapan ini akan ditaruh di sebuah tampah. Kemudian acara
dimulai dengan doa yang dipimpin oleh guru doa. Acara dilanjutkan dengan prosesi
adat yang dipimpin oleh seorang sando. Anak atau bayi diletakkan di lantai kemudian
diambilah batok kelapa yang diketukkan di lantai tepat di samping bayi sebanyak 3 kali
tepat arah kanan-kiri-kanan. Selanjutnya diperdengarkanlah sholawat Nabi mengiringi
sesaji tadi yang diputar-putar di atas kepala anak.
Prosesi selanjutnya, ibu dari bayi akan menggendong bayi mereka dengan posisi
duduk menengadahkan bayi mereka ke atas. Pada prosesi ini bayi tidak diberi baju. Sando
akan memercikkan atau mengusapkan air doa yang telah dirinya bawa ke seluruh bagian
tubuh ibu dan bayi. Ada perbedaan antara bayi laki-laki dan perempuan paska prosesi
di atas, seorang bayi perempuan harus dipakaikan kalung, gelang, dan perhiasan lain
untuk menandakan bahwa anak mereka benar seorang perempuan. Perhiasan ini dapat
menyewa atau meminjam ke tetangga bagi yang tidak mampu. Sedangkan bayi laki-laki
akan diinjakkan kakinya di sejengkal tanah yang sudah di ambil dari masjid. Hal ini
dimaksudkan agar ketika besar nanti, bayi ini akan menjadi sosok laki-laki yang sholih
dan berbakti pada orang tua. Acara ditutup dengan doa penutup.
Capisari dan Akikah adalah rangkaian upacara hari ke tujuh kelahiran. Inti
dari prosesi adat ini sama yakni doa keselamatan agar bayi yang lahir selalu mendapat
pertolongan dari Allah SWT. Perbedaannya ada pada pertimbangan ekonomi,
penyelenggaraan Capisari lebih murah dibandingkan dengan Akikah. Capisari
menghidangkan empat ekor ayam yang dimasak beserta dengan nasi dan lauk pauk yang
mengiringinya jauh lebih murah dibandingkan akikah yang harus menyembelih hewan
sesuai syariat Islam sebanyak satu atau dua ekor kambing. Suguhan lain yakni kudapan
kue-kue khas Bima, camilan dan ohasanta dan ohamina.
Masyarakat Jatibaru dapat menyelenggarakan acara akikah dan Capisari
bersama-sama di desa mereka atau menunda salah satunya. Enambelas dari tujuh belas
informan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka telah melakukan Capisari
tapi belum melakukan akikah. Dalam pandangan masyarakat setempat, Capisari harus
disegerakan karena anak mereka akan menjadi gila jika tidak diselenggarakan Capisari.
Jumlah undangan yang hadir disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemilik rumah,
jika mereka berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, hanya akan menyembelih
dua-empat ekor ayam saja.
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Penutup
Peristiwa budaya senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Budaya juga bisa menyebar dari satu titik ke titik yang lain dalam hal ini tradisi kerajaan
Bima yang berkembang menjadi tradisi rakyat Bima. Pergantian kepemimpinan raja
menjadi sultan pun turut merubah tradisi yang ada. Ritual-ritual kehamilan dan paska
persalinan diselenggarakan dengan doa Islam dan serentetan acaranya diiringi dengan
nafas Islam. Meski begitu tradisi ini tetap lestari di dalam kehidupan masyarakat.
Tradisi yang “diwariskan” oleh para pendahulu Bima (Ncuhi) hingga hari ini
masih terus dilakukan oleh masyarakat Bima. Meskipun yang terlacak di alam artefak
kerajaan Bima hanya artefak yang menandai ritual prosesi kelahiran namun sosok sando
yang menjadi aktor penting di dalam prosesi ritual ini menjadi bagian penting dari proses
pewarisan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Bukti-bukti praktik ritual
semasa kehamilan dan paska persalinan yang ada di Desa Jatibaru mulai dari ritual Pe’e
Loko, Kiriloko, Loi, Mandi Jum’at Pagi, dan Capisari yang masih eksis menandakan proses
pewarisan ritual yang terus berjalan lewat adanya sando.
Tradisi kehamilan-persalinan suku bangsa Dana Mbojo, Bima, Nusa Tenggara
Barat pada akhirnya menemukan titik penyatuan sejarah dengan kerajaan Bima. Proses
interkasi budaya antara kerajaan dan masyarakat melahirkan gagasan budaya sebagai
pandangan hidup. Ritual tidak saja dipandang sebagai pewarisan semata namun telah
menjadi bagian dari gerak sosial masyarakat Jatibaru, Bima. Oleh karenanya tradisi akan
terus berkembang sejalan dengan hidup masyarakat pemilik budaya.
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Srawung
Kearifan Lokal Dari
Kotagede
Oleh : Mustofa W Hasyim
Anggota Dewan Kebudayan Kota Yogyakarta

Abstract
Kotagede is located about 5 kilometers southeast of Yogyakarta City. Kotagede was
the capital of the Islamic Mataram Kingdom from around the 16th to 17th century. And by
that, it town has a cultural heritage as a legacy. One of it is an intangible cultural heritage,
and it’s now become as local wisdom. The local wisdom has become stronger, as Kotagede’s
people using it as an identity concept of themselves as the citizens of Yogyakarta, The Javanese
City and also The Islamic City. According to Kotagede’s people, life is basically regulated
by Javanese traditional’s value and Islamic religion rules. To them, both are connected
and supporting of each other. At Kotagede, people will find Islamic value when they learn
about the Javanese traditional’s value, and also otherwise. Kotagede community’s style is
communal. For them, social’s life is more dominant than individual’s life. The individual’s
life of the community member was highly influenced by its cultural values. This communal
community’s based is a Kampong (village).
To organize of newer fellow immigrants’ lives, they whose finally also settled as
Kotagede’s residents, “Srawung” was evolved. Srawung is the knowledge about how to get
along into the community. Kotagede’s resident who considered on the highest status are they
who able to do “Srawung” rightly (wong sing isa srawung). Get along with anyone, and
get along with all creatures and things in the universe (Sarawung marang sapadha-padha,
sarawung marang sakabehing titah ing ngalam donya).
To learn about srawung, is needed to get through of sevent phases of life experiences.
First, “Ngomah” or Home, a place to connect with themselves, siblings, and parents. Second,
“Lorong” or Hallway, the place where they connect with neighbors and whoever passed the
alley. Third, “Surau” or the place to learn about religion, where they connect with each other,
ulama (theologian), by all the ages, sects, tribes, and any other different things. Fourth,
“Market” the place where they connect with anyone who comes into the market, such as the
traders, the buyers and whoever doing anything in the market. Fifth, “Donya Jembar” (world
wide), or connect with anyone from outside of Kotagede, they who coming from another part
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of Java and other island, and even with anyone who coming from outside of Indonesia or
the whole wide world. Sixth, “tuk” or water springs/well, the place there meet each other for
do laundry or take a bath. Seventh, “makam” or grave yard, the place where they meet each
other for ther funeral ceremony.
Kanjeng Nabi wis ngendika
Urip aja sembrana, urip aja sembrana
Srawungana, kanthi apik marang kabeh menungsa
Marang kabeh menungsa (Lagu Jawa))
Sang Nabi telah berkata
Hidup jangan sembarangan, hidup jangan sembarangan
Bergaullah dengan baik kepada sesama manusia
Kepada sesama manusia (Lagu Pujian Jawa)
Kotagede Bekas Ibukota Kerajaan Mataram Islam
Kotagede terletak pada 5 kilometer sebelah tenggara kota Yogyakarta. Pada abad
ke-16 sampai abad ke-17 Kotagede pernah menjadi ibukota kerajaan Mataram Islam.
Sebagai bekas ibukota sebuah kerajaan, di Kotagede terdapat warisan budaya. Antara lain
warisan budaya yang tidak tampak, berupa kearifan lokal. Juga ada warisan budaya yang
merupakan tafsir atau relasi fungsional antara yang tampak (arsitektur rumah, arsitektur
lingkungan dan arsitektur kota) dengan warisan yang tidak tampak misalnya berupa polapola hubungan antar manusia berbasis nilai budaya. Ini juga merupakan kearifan lokal
yang khas Kotagede.
Kearifan lokal ini menjadi kuat karena warga Kotagede memiliki konsep diri
sebagai warga kota. Kota Jawa sekaligus kota Islam. Menurut warga Kotagede, pada
dasarnya dan pada awalnya, hidup diatur oleh ajaran dan nilai Jawa sekaligus ajaran dan
nilai Islam. Keduanya saling mengatakan, saling mengartikulasikan. Di Kotagede kalau
orang menggali nilai Jawa akan ketemu nilai Islam, kalau menggali nilai Islam yang dianut
dan dihayati warga, akan ketemu nilai Jawa. Ini menunjukksn bagaimana para lelhur
dahulu beitu dalam dalam menanamkan rajutan nilai Islam dan nilai Jawa ke dalam
kehidupan masyarakat. Rajutan nilai-nilai yang kemudian membentuk corak masyarakat
Kotagede.
Corak masyarakat Kotagede adalah komunal. Kehidupan bermasyarakat lebih
dominan ketimbang kehidupan individualnya. Kehidupan individual anggota masyarakat
diwarnai oleh nilai-nilai budaya masyarakatnya. Orang Kotagede merasa lebih sebagai
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anggota masyarakat yang hidup bersama ketimbang hidup sesendiri sebagai individu.
Mereka merasa lebih nyaman dalam hidup penuh kebersamaan ini. Dalam kehidupan
komunal. Kehidupan komunal ini berbasis pada kampung.
Kampung adalah unit masyarakat di atas keluarga. Kampung disatukan oleh
satuan fisik, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Satuan
kampung ini ditandai oleh sebuah nama. Nama kampung itu sendiri. Di Kotagede banyak
nama kampung merupakan toponim. Toponim adalah nama yang dilekatkan pada
kampung yang berasal dari kesamaan warga dalam bekerja, atau memiliki tinggalan
sejarah dan empat tinggal seorang tokoh, atau merupakan nama dari sebuah pohon
atau sekumpulan pohon yang ada disitu. Ada juga nama kampung berasal dari kejadian
bersejarah di masa lalu.
Misalnya kampung Sayangan. Disitu dahulu tempat orang-orang bekerja sebagai
tukang sayang, atau pengajin alat rumah tangga berbahan baku tembaga. Ada kampung
bernama Boharen. Disitu perah tinggal pedagang intan permata bernama Bukhari.
Ada kampung bernama Karangduren. Kampung ini dulunya adalah kebun durian yang
baunya harum. Ada lagi kampung yang namanya Alun-alun. Kampung ini dulunya
memang merupakan sebuah Alun-alun bagi Kerajaan Mataram Islam Kotagede.Ada
kampung Cokroyudan. Disitu dahulu pernah tinggal Demang Cokroyuda. Ada kampung
Kleco, disini dulu pernah tumbuh pohon kleco. Juga ada kampung Mondorakan. Nama
Mondorakan diambil dari Patih Mondoroko atau Ki Juru Mertani yang pernah menjadi
penasehat raja Mataram Islam Kotagede. Jadi semua nama kampug di Kotagede memiliki
riwayat sendiri-sendri, termasuk kampung Ndalem. Kampung ini diberi nama Ndalem
karena dulu merupakan kompleks kraton Mataram Islam Kotagede, di mana rumah
(dalem) raja ada di situ.
Pada awalnya, warga Kotagede tidak ada yang asli. Awalnya kota ini adalah
hutan Mentaok. Warga Kotagede adalah para pendatang yang datang bergelombang.
Ada gelombang warga yang datang dari Pajang dan daerah pengaruh kerajaan Demak,
Majapahit (termasuk Pangeran Joyoprono yang datang sebelum Ki Ageng Pemanahan).
Ada gelombang warga yang datang dari arah barat termasuk dari Kulonprogo selatan,
Purworejo, Kebumen. Ada gelombang warga datang dari timur jauh dari Banyuwangi dan
Madura. Ada warga yang datang dari timur dekat semisal Gunungkidul. Ada pendatang
dari selatan misalnya dari desa-desa pesisir, dari utara seperti dari lereng Gunung Merapi.
Sampai hari ini, gelombang pendatang itu terus berdatangan. Bahkan ada yang datang
dari Aceh, Sulawesi Utara, dan Lampung.
Sebagai imbangannya, orang Kotagede juga suka merantau ke seluruh muka
bumi. Termasuk merantau ke banyak tempat di pulau Jawa, Sumatera, ke Papua, dan
Australia. Ada perantau yang menetap di tanah rantau ada yang kembali ke Kotagede dan
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membawa pengalaman merantau untuk memperkaya cara hidup di Kotagede. Keluarga
besar yang tinggal di Kotagede dan yang merantau bergabung dalam Trah atau Bani yang
setahun sekali mereka berkumpul.
Trah atau Bani adalah kelompok keluarga berdasar garis keturunan. Nama Trah
atau Bani diambil dari orang pertama yang berada di puncak silsilah garis keturunan
kelompok itu. Dalam pertemuan Trah atau Bani ini terjadi proses pewarisan nilai budaya
atau kearifan lokal Kotagede. Melengkapi proses transfer dan transformasi kearifan lokal
yang terjadi di masyarakat, dan berlangsung dari hari ke hari lewat pergaulan dan lewat
kegiatan bersama atau lewat tradisi kemasyarakatan yang ada di kampung-kampung.
Warga Kotagede yang pernah merantau sadar atau tidak sadar melakukan pengkayaan
nilai kearifan lokal itu. Apa yang mereka dapatkan di rantau, di dunia luar Kotagede
dikombinasi dengan apa yang telah dimiliki sebelum merantau. Ini menambah lengkap
dan matangnya nilai kearifan lokal yang mereka miliki.
Munculnya Ilmu Srawung
Untuk mengatur kehidupan sesama pendatang, yang setelah lama masuk
Kotagede kemudian menjadi dan mengakui diri sebagai warga Kotagede dikembangkan
ilmu srawung. Yaitu ilmu tentang bagaimana caranya bergaul. Wong Kotagede atau warga
Kotagede yang paling tinggi derajatnya adalah wong sing isa srawung (orang yang bisa
bergaul). Sarawung marang sapadha-padha, srawuug marang sakabehing titah ing ngalam
donya.(Bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan segala makhluk di alam semesta).
Ini sebuah kata kunci atau
kalimat
kunci
untuk
memahami karakter yang
menjadi ciri orang dan
masyarakat
Kotagede.
Mereka mendefiniisikan diri
seagai wong srawung. Dan
wong srawung adalah wong
Kotagede dan wong Kotagede
adalah wong srawung itu.
Agar
berhasil
menjadi wong srawung model
Kotagede ada prosesnya.
Prosesnya dapat disebut
sebagai pendidikan srawung.
Donya jembar (jalan raya). Sultan Hamengku Buwono X
sedang berjalan di Jalan Raya Kotagede
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Pendidikan atau cara
belajar srawung wong
Kotagede melewati tujuh
lokasi pengalaman hidup.
Pertama, ngomah atau
rumah, tempat untuk
bergaul dengan dirinya
sendiri, dengan orang
tua, dan saudara. Di sini
dikenalkan pengalaman
dan penghayatan atas
hidup itu meski dijalani
secara
sendiri-sendiri
Ngomah (suasana rumah)
tetapi pada hakekatnya
juga selalu bersama orang lain. Dia lahir dan kemudian hidup karena ada ayah dan ibunya.
Dan ayah ibu ada dan lahir karena kakek dan nenek hidup bersama sebagai pasangan
suami isteri. Demikian seterusnya sampai kepada srawung dengan adik, kakak, paman,
bibi yang tinggal di rumah.
Kedua, lurung atau lorong, tempat bergaul dengan tetangga dan siapa saja yang
lewat lorong itu. Di lurung ini seseorang mengenal, berkenalan dan bergaul dengan orangorang di luar keluarganya. Dengan sesama penghuni kampung tahu dengan orang luar
kampung yang lewat lurung itu. Ketiga, langgar atau surau yang menjadi tempat bergaul
dengan sesama jamaah, bergaul dengan ulama, dengan orang segala umur dari segala
aliran dan suku atau lainnya. Ini menunjukkan kalau lingkaran pergaulannya makin luas.
Sebab lewat pergaulan di langgar atau di surau ini seseorang kemudian menjadi mengenal
orang-orang yang setiap Jumat misalnya ketemu di masjid jami’.
Keempat, pasar tempat bergaul denga siapa saja yang datang ke pasar. Sesama
pedagang, sesama pembeli dan sesama orang yang mencari hiburan di pasar dapat dia
kenal. Di pasar inilah lingkaran pergaulan seorang anak Kotagede menjadi semakin luas.
Bahkan kemudian dia sekaligus juga berkenalan dengan dunia dagang. Dia pun dapat
mencari uang atau mendapat keuntungan dengan mengenal pasar dan berdagang di pasar.
Kelima, donya jembar (dunia luas), srawung dengan orang siapa saja di luar
Kotagede, dengan orang yang berasal dari dan di luar Jawa, sampai dengan srawung
dengan orang dari luar Indonesia dan di luar Indonesia atau srawung dengan dunia global.
Orang Kotagede bergaul dan mengenal orang yang makin banyak lagi di arena dunia luas,
biasanya karena dia merantau keluar Kotagede. Atau karena tugasnya dia ditempatkan di
luar Kotagede, di luar Yogyakarta atau di luar pulau Jawa. Orang yang berhasil melewati
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empat saringan pergaulan di atas
kemudian pernah merantau atau
pernah ditugaskan keluar Kotagede
berarti telah masuk ke lokasi
pendidikan srawung kelima bernama
donya jembar.
Keenam tuk atau sumber
banyu. Atau disebut sumber air,
mata air yang dulu jumlahnya
melimpah di sudut-sudut Kotagede.
Ini yang jarang disadari oleh
kebanyakan orang Kotagede. Nenek
moyang orang-orang Kotagede
dulu menata kota dan kampung
dengan memperhatikan tata-airnya.
Ini menyebabkan berabad-abad
kemudian warga Kotagede tidak
pernah
mengenal
kekeringan.
Sumber air kalau kecil bernama
tuk, kalau agak besar bernama belik,
kalau lebih besar lagi diberi nama
Lurung (lorong kampung)
sumber, dan yang lebih besar disebut
sendang. Atau sumber air membentuk kolam disebut blumbang. Adanya sumber air inilah
yang menyebabkan dahulu semua selokan atau kalen di Kotagede selalu mengalirkan air
menuju sungai. Dulu yang namanya belik, sumber atau sendang menjadi tepat umum.
Airnya dipakai bersama oleh warga kampung. Dengan demikian, sumber air ini menjadi
lokasi untuk pendidikan srawung bagi warga Kotagede. Mereka ngobrol sambil mencuci
pakaian, sebagian mandi dan ada sumber yang terhubung dengan selokan dan menyediakan
fasilitas toilet umum. Orang yang sudah sampai mengembara di donya jembar pun masih
ingat dengan tuk atau sumber air yang berada di lingkungan kampungnya.
Lokasi pendidikan srawung yang ketujuh adalah makam, atau jaratan, atau
kramatan. Kalau diamati, di Kotagede hampir semua kampung kuno atau sekelompok
kampung yang berdekatan memiliki makam sendiri. Dan ketika ada orang meninggal maka
orang seluruh kampung atau kelompok kampung itu berkumpul untuk menyelenggarakan
upacara pemakaman. Kalau yang meninggal termauk tokoh terkenal maka orang seluruh
Kotagede menyempatkan diri datang ke rumah duka atau ke pemakaman. Hari-hari ini
jumlah orang Kotagede yang berkumpul kalau ada pemakaman makin banyak lagi. Karena
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selain hampir semua orang
Kotagede, yang datang ke
tempat itu adalah orang
luar kota yang mengenal
dan kenal dengan keluarga
dan dengan orang yang
meninggal itu. Orang
Kotagede
yang
ahli
srawung hampir dipastikan
akan selalu mendatangi
tetangganya,
kenalanya,
atau siapa pun orang
Kotagede yang meninggal,
meski letak kampungnya
Tuk (mata air)
berjauhan.
Sekarang,
untuk memudahkan orang datang mengucapkan ucapan dukacita dan menyalatkan
jenazah, maka penyelenggaraan upacara pemakaman diadakan di masjid lalu ke makam.
Dalam rute perjalanan mengenal ilmu srawung yang dimulai dari rumah,
maka semua akan berakhir di makam-makam dan tempat penyelenggaraan upacara
pemakaman Manusia Kotagede pada umumnya memiliki keadaran yang lengkap tentang
sangkan (asal-usul) paran (tujuan) dumadi (semua makhluk). Manusia berasal dari Tuhan
lewat kelahiran dan berdiam di rumah, kemudian menuju ke Tuhan juga dengan tubuhnya
berdiam di makam.
Siapa saja yang lulus di tujuh lokasi tempat belajar srawung tadi akan muncul
sebagai Wong Kotagede sungguhan. Dia bisa tampil sebagai pemimpin wong Kotagede.
Siapa pun dia. Orang yang tidak dapat srawung, biasanya tidak akan terpilih menjadi
pemimpin di Kotagede.
Pada tahun 1960an, zaman ketika warga Kotagede terbelah menjadi tiga
kelompok ideologi. Islam, Komunis ditambah Nasionalis maka para pemimpin Islam,
pemimpin komunis dan pemimpin nasionalis berlomba-lomba mempermatang ilmu
srawungnya. Mereka bisa ketemu karena sama-sama punya hobi memelihara burung
perkutut misalnya. Burung perkutut merupakan sarana srawung.
Mereka juga bisa ketemu di Pendapa Sopingen lewat pentas seni bergantian,
atau ketemu ketika ada pawai arak-arakan Nasakom. Meski ada ketegangan ideologis
tetapi wajah srawung tetap ditampilkan dan dijaga. Maka, ketika terjadi konflk politik
1965, berkat ilmu srawung, Kotagede tetap aman-aman saja. Meski berbeda partai, yang
sedulur tetap sedulur, tetangga tetap tetangga. Gesekan kecil biasa. Konflik sosial akibat
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perbedaan aliran politik
bisa diselesaikan dengan
ilmu srawung ini.
Pasca
1965,
Muhammadiyah menjadi
kuat dan dominan, dan
mampu
mengubah
langgar-langgar menjadi
50 masjid di Kotagede.
Ada beberapa langgar
diubah menjadi musala.
Muhammadiyah menjadi
kuat
dan
dominan
Sultan Hamengku Buwono X bertegur sapa dengan masyarakat
karena para tokohnya
di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram
mempraktikkan
ilmu
srawung di setiap kampung. Mereka hadir di arisan, di pengajian, di panitia tarawihan,
mengembangkan TK ABA, SD SMP, SMA, BMT, usaha bersama, hadir di macapatan,
karawitan, shalawatan Jawi, hadir di pelayatan dan sebagainya.
Kearifan Lokal dan Living Museum Budaya Kotagede
Ilmu srawung pula yang menyebabkan wong Kotagede tidak terpecah-belah dan
tetap kompak ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997-2000, juga ketika terjadi gempa
bumi dahsyat 2006 dan ketika makin banyak pendatang yang masuk Kotagede meramaikan
sudut kampung sampai pinggir sungai. Pasca krisis ekonomi itu teman-teman Kotagede
membangun keutuhan Kotagede dengan mengenalkan Kotagede kultural, Kotagede
ibukota kerajaan yang sekarang terbagi menjadi Kotagede Kota Yogyakarta dan Kotagede
bagian dari Kabupaten Bantul. Semua merasa tetap satu, sebagai warga Kotagede. Lewat
potensi ini pula wong Kotagede berhasil mendirikan Living Museum Budaya Kotagede
yang sekarang banyak menjadi rujukan ketika orang luar Kotagede dan luar negeri ingin
mengenal Kotagede. Living Museum Budaya Kotagede yang kantor pusatnya diberi
nama Pusat Pengendali Informasi Living Museum Budaya Kotagede tersedia berbagai
macam informasi dan data dasar mengenai sejarah Kotagede dan mengenai kondisi
Kotagede mutakhir. Seluruh kehidupan budaya masyaakat Kotagede menjadi isi dari
Living Museum ini. Sedang rumah-rumah kuno, lorong kampung, pasar, lapangan dan
gedung kesenuan, sumber air dan makam-makam, termasuk makam raja Mataram Islam
Kotagede, menjadi penanda jejak dari kehidupan budaya Kotagede itu. Kearifan lokal
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bernama ilmu srawung ini berdenyut di sekitar penanda jejak budaya itu.
Informasi yang direkam pada Living Museum Budaya adalah perubahanperubahan yang terjadi pada potensi sosial keagamaan, potensi makanan tradisional
atau kuliner, potensi, pertunjukan rakyat, potensi kerajinan, dan potensi arsitekturnya.
Perubahan-perubahan sosial pun terus terjadi. Kelompok Nahdlatul Ulama atau NU yang
semula hadir sebagai individu kemudian tampil menjadi identitas kelompok, mendirikan
infrastruktur pondok pesantren, menemani pondok pesantren Ma’had Islamy yang
berubah menjadi Fauzul Muslimin milik kelompok Islam modernis. Datang pula
kelompok dari aneka macam paham baru yang ikut meramaikan Kotagede. Kedatangan
semua paham dan aliran Islam ini meramaikan dan mendinamisasi Kotagede. Akan tetapi
nilai budaya dan kearifan lokal Kotagede berbasis ilmu srawung ternyata lebih kuat, bisa
meredam gejolak dan bisa mengendalikan dinamika politik dan dinamika budaya yang
muncul.
Biasanya, kalau orang masuk Kotagede, menyatu dengan masyarakat Kotagede,
kemudian menjadi wong Kotagede, maka Islamnya akan terasa Jawa dan menjadi
Jawa yang terasa Islamnya. Kalau belum begitu, bisa diartikan belum menjadi Wong
Kotagede. Apalagi kalau belajar srawungnya belum lengkap, belum melewati ngomah,
lurung, langgar, pasar, donya jembar, tuk, dan makam tadi. Dari tujuh lokasi ini orang
bisa belajar tentang nilai-nilai utama kehidupan. Misalnya nilai kejujuran, kesabaran,
kebaikan, keadilan, keindahan, kebenaran, nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nilainilai ini dipraktikkan dalam tujuh lokasi srawung di atas. Dengan demikian, srawung
dapat disebut sebagai kearifan lokal dari Kotagede. Kearifan lokal yang masih hidup dan
berfungsi. Menjadi bagian dari karakter dan identitas budaya warga Kotagede Yogyakarta.
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Kegiatan seni sebagai arena srawung warga
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Sistem Kekuasaan
Dalam Tradisi
Prasejarah
Masyarakat Nias
Oleh: Ketut Wiradnyana
Balai Arkeologi Sumatera Utara

Abstract
Nias cultural area was divided into several groups. The distribution is based on
kinship in its formation is accompanied by folklore and ceremonies. When the power system
was revamped by ignoring the traditional cultural elements it will bring social problems. In
connection with that the issues raised regarding the role of cultural elements in the power
system to the people of Nias. While the goal is an attempt to understand the power system.
As a result concerns the public power system was linked to the Nias region and society is
legitimized by kinship, folklore and ceremonies.
Pendahuluan
Merubah sistem kekuasaan masyarakat tradisional dengan didasarkan atas
kurangnya pemahaman akan budayanya, khususnya pemahaman berbagai unsur budaya
termasuk di dalamnya kekerabatan, folklor, dan upacara adat akan memunculkan
berbagai permasalahan sosial dan budaya. Hal tersebut terjadi karena unsur budaya itu
memiliki keterkaitan sangat kuat dengan aktivitas sehari-hari, cara berpikir, nilai-nilai
yang dikandung pada masyarakat tradisional. Begitu juga usaha pemerintah dalam
mengatur sistem kekuasaannya sebagai upaya memudahkan pengontrolan kekuasaan
pusat dilakukan melalui struktur organisasi pemerintahan di wilayah masyarakat adat.
Usaha tersebut mencakup kelompok yang kecil sampai besar, seperti Lorong/Banjar, Desa,
Kecamatan, Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Sistem pemerintahan pusat tersebut kerap
berorientasi pada keseragaman organisasi yang tentunya berkaitan dengan kemudahan
pengontrolan, dengan mengabaikan budaya masyarakat lokal. Bagi Pemerintah Pusat
pengaturan tersebut sangat penting, namun keseragaman itu tidak lagi mencerminkan
nilai-nilai sistem kekuasaan tradisional yang sudah mengakar di dalam masyarakat.
Pengabaian tersebut memunculkan benturan sistem antara sistem keseragaman
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pemerintah pusat dengan sistem kekuasaan tradisonal yang saling tumpang tindih. Hal
tersebut menyebabkan banyaknya wilayah kekuasaan tradisional yang terpecah ke dalam
kelompok-kelompok yang baru, sehingga pengakuan kekuasaan tradisional semakin
lemah atau bahkan tidak lagi berfungsi. Hal semacam itu tentunya berdampak buruk bagi
psikologis masyarakat tradisional baik di kalangan elit-nya maupun masyarakat biasa.
Pada masyarakat Nias hal tersebut sangat jelas terjadi, dimana dulu sistem kekuasaan
tradsional (contohnya Ori) yang dirubah ke dalam sistem pemerintahan yang baru yaitu
menjadi beberapa desa. Dalam konsep hukum pemerintahan lokal sebuah Ori tidak hanya
menyangkut masalah batas wilayah saja akan tetapi di dalamnya juga memuat masalahmasalah religi, kekerabatan dan sosial lainnya. Salah satu kendala yang dihadapi pada
umumnya dengan pemecahan sistem kekuasaan tradisional ke dalam sistem kekuasaan
yang baru (pemerintah). Adanya dualisme hukum yaitu hukum adat dan hukum negara
menjadikan hukum adat tidak kuat lagi mengayomi seluruh masyarakat di dalam batas
wilayah kekuasaan tradisional tersebut atau dapat juga sebaliknya. Ketika sistem
kekuasaan pusat berjalan maka sistem kekuasaan tradisional akan melemah. Dalam
pemilihan sebuah kepala desa, yang dipilih berdasarkan tingkat pendidikan tertentu
akan berbenturan dengan sistem kekuasaan tradisional. Dalam pemerintahan Ori,
pemimpinnya disebut Tuhenori yang didapatkan secara turun temurun, akan kehilangan
jabatannya dengan memperlakukan sistem kekuasaan pemerintah. Jika sistem kekuasaan
pemerintah berjalan maka akan sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan organisasi
tradisional dimana ikatan-ikatan sosial, religi dan lainnya semakin lemah sehingga banyak
memunculkan masalah sosial seperti batas wilayah adat dengan keseluruhan unsur-unsur
budaya yang melingkupinya.
Perubahan struktur organisasi sosial dengan sistem kekuasaan yang berbeda
tersebut juga menjadi permasalahan yang serius di dalam kehidupan sosial masyarakat
Nias. Adanya seperangkat norma-norma yang telah dilaksanakan dan diyakini sebagai
model yang paling tepat dalam mengatur masyarakat, kemudian berubah dengan
penerapan sistem kekuasaan (organisasi) yang diterapkan pemerintah pusat. Hal ini
menjadikan pemutusan hubungan sistem organisasi sosial, religi, nilai, konsep-konsep
dan norma-norma yang telah ada di wilayah budaya masyarakat Nias. Ritual yang
selalu menjadi bagian dalam setiap kegiatan besar khususnya kegiatan penobatan
penguasa di masyarakat, merupakan bagian yang sangat penting. Sistem organisasi sosial
dan kekuasaan masyarakat Nias menjadi terganggu yang menyebabkan berubahnya
kebudayaan masyarakat Nias (Balandier 1986,30,32).
Bagi pemerintah pusat,
pemutusan hubungan dimaksud akan sangat
memudahkan dalam melakukan peralihan kekuasaan. Sebagian dari sistem organisasi
sosial yang ada di masyarakat Nias kurang sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada
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masyarakat luas. Sistem kepemimpinan yang turun temurun dalam organisasi sosial
dampaknya sangat berbenturan dengan nilai-nilai demokratisasi. Berkenaan dengan
itu maka ada sistem organisasi sosial (kekuasaan) dalam masyarakat tradisional yang
masih ideal untuk dilaksanakan dan ada juga yang kurang ideal lagi untuk dilaksanakan.
Berkenaan dengan itu maka dalam upaya memahami sistem kekuasaan masyarakat
tradisional Nias, sistem kekerabatan merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan.
Sistem kekerabatan merupakan akar dari sistem kekuasaan dalam organisasi sosial pada
masyarakat tradisional Nias. Perubahan sistem kekuasaan sangat besar dampaknya bagi
proses pembangunan masyarakat tradisional, untuk itu diperlukan pemahaman akan
sistem kekuasaan tradisional. Dalam mengenali sistem kekuasaan masyarakat tradisional
dimaksud diantaranya dapat diamati dari sistem pembagian wilayah budaya. Wilayah
budaya juga belum cukup untuk memahami sistem kekuasaan, mengingat berbagai
sistem sosial yang lainnya juga sangat berperan dalam pengukuhan kekuasaan yang
dianut masyarakat tradisional Nias.
Berkenaan dengan uraian tersebut maka rumusan masalahnya adalah:
Bagaimana sistem kekerabatan mempengaruhi sistem kekuasaan, selain itu, bagaimana
peranan folklor lisan dalam mempengaruhi sistem kekuasaan. Adapun permasalahan yang
terakhir adalah bagaimana peranan upacara adat mempengaruhi sistem kekuasaan pada
masyarakat Nias? Untuk itu maka akan diuraikan sistem kekerabatan yang berlangsung
pada masyarakat Nias, yang pada akhirnya menggambarkan sebuah sistem kekuasaan.
Dalam kaitannya dengan folklor lisan tentang asal usul manusia, juga diuraikan perannya
dalam upaya melegitimasi kekuasaan, selain peran berbagai upacara, yang pada akhirnya
bermuara pada legitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias yang ada di Pulau Nias,
Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan bentuk
kelompok dasar dari sebuah organisasi tradisional yang di dalamnya ada seperangkat
aturan dalam bentuk kekuasaan-kekuasaan. Dalam perkembangannya kelompokkelompok dimaksud bergabung dengan kelompok lainnya sehingga menjadi kelompok
yang lebih besar. Dasar penggabungan dari kelompok dimaksud dapat didasarkan pada
satu garis keturunan (laki-laki atau perempuan), persamaan wilayah, suku, religi dan lain
sebagainya. Penggabungan dimaksud tentunya mengandung unsur recyprocity seperti
konsep Marcell Maus yang menyatakan bahwa ”Kekuasaan tumbuh dari terdapatnya
mekanisme saling beri” (Koentjaraningrat 1987,105; Haryanto 2012,260). Dalam kawasan
yang lebih luas dapat juga terjadi pengolongan atas dasar garis keturunan dan struktur
sosial yang mengungkapkan prinsip-prinsip mempersatukan elemen-elemen membentuk
masyarakat politik (Balandier 1986,16). Hubungan sosial yang kuat membangun otoritas
politik dengan tujuan pemeliharaan keutuhan wilayah, perlindungan anggota, perebutan
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istri. Persekutuan dibentuk antara garis keturunan untuk peraturan pernikahan dan
pertahanan. Apa yang dilakukan dan disepakati oleh masyarakat merupakan cerminan
dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dan sekaligus dapat merupakan refleksi dari sistem
kekuasaan di masyarakat. Sekalipun aturan yang disepakati itu di wadahi dalam berbagai
prosesi yang diilhami oleh sekelompok orang dalam masyarakat, namun kesepakatan
itu merupakan kesepakatan seluruh warga masyarakat yang pada akhirnya digunakan
sekelompok orang dalam otoritasnya menjalankan kekuasaan.
Dalam upaya melegatimasi kekuasaan serta mengukuhkan kekuasaan tersebut
maka diperlukan folklor yang mampu mewadahi keberlangsungan kekuasaan itu
(Bascom 1965 dalam Danandjaja 2002, 19). Folklor turunnya leluhur masyarakat Nias
diceritakan secara berkala pada suatu upacara khusus. Tema-tema yang ditemukan pada
mitos tampak dalam oragnaisasi sosial dan seremonial dari banyak garis keturunan. Mitos
ini menegaskan asal-usul garis keturunan masyarakat Nias, menceritakan nenek moyang
kelompoknya, hunian kampung-kampung dan penyebaran garis-garis keturunannya.
Gambaran umum masyarakat Nias yang pola perkampungannya terpisah-pisah,
memiliki berbagai sistem struktur sosial yang jelas, upacara adat yang berkaitan dengan
kekuasaan di samping religi, serta folklor asal muasal masyarakat Nias kiranya sangat
ideal dilakukan penelaahan bagi sistem kekuasaan khususnya pengukuhan kekuasaan
bagi penguasa pada masyarakat Nias itu sendiri.
Metode
Uraian yang berkaitan dengan hubungan antara kekerabatan, folklor dan
upacara adat dengan kekuasaan pada masyarakat Nias tersebut itu datanya dihasilkan
dari survei dan pengumpulan data kepustakaan yang telah dilakukan. Serangkaian hasil
wawancara yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dideskripsi, untuk kemudian
diidentifikasi keterkaitannya dengan aspek folklor dan upacara, serta dibandingkan
dengan data kepustakaan. Diharapkan dengan perbandingan data etik dan emik tersebut
dapat menghasilkan informasi yang memadai untuk dijadikan sumber data dalam
menginterpretasikan sistem kekuasaan pada masyarakat Nias. Adapun alur pemikirannya
adalah induktif-ekplanatif, yaitu dari rangkaian data kekerabatan, folklor dan upacara
untuk menjelaskan aspek kekuasaan yang merupakan tujuan dari pembahasan ini.
Gambaran Pulau dan Masyarakat Nias
Nias merupakan sebuah pulau yang terletak di kawasan barat Indonesia, berada
pada titik koordinat 00- 120 hingga 10-320 LU dan 970- 980 BT. Bentang alam Pulau Nias
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merupakan bukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan yang memiliki ketinggian
sampai 800 m dpl. Curah hujan di Pulau Nias cukup tinggi. Nias memiliki kontur tanah
antara yang tinggi dan rendah cukup tajam sehingga sering terjadi patahan-patahan.
Hal itu juga menyebabkan seringnya terjadi erosi. Secara geologis Pulau Nias termasuk
pada wilayah yang labil sehingga sering terjadi banjir bandang serta aliran sungai yang
berpindah-pindah (Wiradnyana 2010, 4-6).
Pulau Nias memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Tumbuhan yang terdapat
di Pulau ini terdiri dari tumbuhan domestik yang merupakan budidaya masyarakat,
diantaranya padi (Oryza sativa) yang dibudidayakan di sawah atau ladang, jagung (Zea
mays), ketela rambat (Convolvulus batatas), jeruk (Shaddock Hindia B), durian (Durio
zibethinus), nanas (Bromelia ananas), langsat (Lansium donesticum), mangga (Mangifera
indica), pisang (Musa sp.), karet (Havea brassiliensis), kelapa (Cocos nucifera), kopi (Coffea
spp.), cengkeh (Marsdenia tinctoria), cokelat (Theobroma cacao) dan nilam (Pogostemon
cablin), dan tanaman liar seperti paku-pakuan, pakis dan gambir. Berbagai jenis hewan
hidup di pulau ini, diantaranya jenis-jenis ikan (Pisces), baik dari laut, tambak maupun
kolam air tawar, babi (Sus sp.), kerbau (Bovidae), dan kambing (Capra sp). Selain itu di
wilayah tertentu masih dapat di jumpai hewan-hewan liar diantaranya rusa (Cervidae),
berbagai jenis burung (Aves), termasuk burung beo Nias dan babi hutan (Sus sacrofa)
(Wiradnyana 2010 7-10).
Geografis Nias yang berbukit-bukit menyebabkan mata pencaharian penduduk
terbagi atas dua yaitu penduduk yang tinggal di pesisir pantai akan bergerak dalam
bidang perikanan yaitu sebagai nelayan dan penduduk yang berada di pedalaman akan
mengusahakan pertanian dan perladangan sebagai mata pencaharian. Penduduk yang
dipesisir disamping sebagai nelayan juga mereka mengusahakan perkembangbiakan ikan
melalui tambak. Penduduk yang bertani biasanya hanya menanam padi untuk kebutuhan
keluarganya saja adapun selain pertanian mereka juga bergerak dalam bidang perkebunan
yaitu perkebunan karet, nilam, cengkeh dan tanaman muda lainnya. Dalam mengusahakan
pertanian dan perkebunan peralatan yang digunakan relatif sedehana dengan pengairan
yang tidak berkembang. Mata pencaharian yang lainnya adalah beternak yaitu beternak
babi dan ayam. Berburu pada saat sekarang sudah sangat jarang dilakukan mengingat
hutan di Nias sudah semakin habis begitu juga dengan binatang buruan, seperti babi
hutan, kancil, dan rusa sudah dapat dikatakan langka di daerah ini.
Sejarah Nias yang bermula paling tidak sejak 12.000 Before Present (BP) yang
ditandai dengan hunian di Gua Togi Ndrawa, merupakan bukti adanya kehidupan
sebelum masa-masa Neolitik yang ditandai dengan keberadaan budaya Megalitik. Budaya
Neolitik di Nias paling tidak pada milenium kedua Masehi. Hal itu didasarkan atas hasil
analisa karbon di Hili Gowe, Mandrehe yang ditarihkan sekitar 350 BP. Selain ituhasil
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pentarihkan 450 BP dari situs Tundrumbaho, Gomo atau sekitar 600 BP hasil pentarihkan
di Boronadu, Gomo (Wiradnyana 2010,113).
Dari penelitian yang telah dilakukan di Nias bagian Utara mengindikasikan
bahwa di sekitar DAS Muzoi pernah menjadi areal permukiman yang lebih tua dari
permukiman di Gua Togi Ndrawa. Adapun tinggalan yang ditemukan di Das itu berupa
peralatan batu dengan tipe kapak genggam dengan berbagai variasi dan alat serpih. Dari
data tersebut patut di duga bahwa pada masa glasial terakhir yang tejadinya berkisar
13.000 tahun yang lalu terjadi migrasi dari Asia Daratan ke Asia Kepulauan termasuk di
dalamnya ke Pulau Nias, bahkan migrasi tersebut dapat juga terjadi jauh sebelumnya yaitu
pada masa masa Paleolitik yang berumur berkisar 30.000 tahun yang lalu. Artinya bahwa
pada masa Paleolitik di Nias sudah ada penduduk yang hidup di sekitar DAS Muzoi dan
kelompok yang sama kemungkinannya berkembang sampai masa Mesolitik, Neolitik atau
sampai masa sekarang. atau dapat juga berarti bahwa manusia pada masa Paleolitik di
Das Muzoi tidak berkembang (punah) dan pada masa Mesolitik ada kelompok migrasi
lain yang datang ke Nias dan berkembang sampai ke masa Neolitik hingga sekarang.
Hal ini terjadi mengingat pada masa-masa Mesolitik di pantai Timur Pulau Sumatera
(Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Aceh Timur dan Aceh Utara) pernah menjadi areal
permukiman masyarakat dengan budaya Hoabinh. Manusia masa Mesolitik dapat juga
tidak berkembang sampai ke masa Neolitik/Megalitik dan terdapat migarasi-migrasi lain
yang berkembang di daerah Nias atau migrasi yang baru tersbut dapat berasimilasi dengan
penduduk sebelumnya sehingga menghasilkan budaya seperti yang kita lihat sekarang ini
di Pulau Nias. Migrasi tersebut tentu terjadi sampai masa-masa kemudian, hanya saja
variannya lebih banyak lagi. Dalam perjalanan waktu manusia yang hidup sejak awal
hingga masa Neolitik di Pulau Nias tampak perkembangannya baik dari aspek teknologi,
sosial, ekonomi maupun religi.
Dalam perkembangan kelompok masyarakat dapat dikenali dari kelompok
yang didasarkan atas hubungan darah, perkawinan, religi, wilayah dan lainnya. Berbagai
aturan-aturan yang disusun dalam setiap kelompok tentunya disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing kelompok apakah itu menyangkut religi, hukum, etika atau
sosial lainnya. Pada masyarakat Nias kelompok organisasi sosial yang terkecil disebut
Gana. Kelompok organisasi tradisional ini terdiri dari beberapa keluarga batih dari satu
marga atau dapat juga dari beberapa marga yang didalam desa itu tidak cukup banyak
anggotanya dalam membentuk Gana tersebut. Dalam kelompok Gana itu terdapat seorang
pemimpin yang tugas fungsinya sangat jelas pada upacara adat saja. Kumpulan dari pada
beberapa Gana disebut Nafolu. Seperti halnya Gana, Nafolu juga dipimpin oleh seseorang
yang tugas fungsinya sangat jelas hanya pada upacara adat saja. Kumpulan dari beberapa
Nafolu disebut Banua, yang dapat diidentikkan dengan Desa dengan pemimpinnya

92

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

disebut Salawa (di Utara) dan Siulu ( di Selatan). Selain pejabat tersebut di Desa juga
ada pejabat lain yang di sebut Siila yang diangkat oleh rakyat dan tidak turun temurun.
Siila ini dalam sebuah kampung junmlahnya bisa banyak dan pemimpin Siila disebut
Balo Siila. Di selatan Pemimpin Banua yang disebut Siulu memiliki pemimpin lagi yang
disebut Balo Siulu. Sedangkan kumpulan dari beberapa banua disebut Ori (negeri) yang
dipimpin oleh Tuhenori. Dulu sebuah Banua di Nias didasarkan atas genealogis teritorial,
oleh karena itu sebuah desa hanya didiami oleh orang yang berdasarkan satu keturunan
daerah atau dikatakan masih dalam satu Mado, kepala dari Banua yang disebut Salawa
atau Siulu didapatkan dari keturunan bangsawan. Dalam perkembangannya kerabat
istri juga diperbolehkan tinggal dalam teritorial yang baru tersebut atau dapat dikatakan
berasal dari Mado yang lain. Sebelum Belanda Masuk ke Nias wilayah ini terbagi atas
beberapa Ori yang masing masing Ori terdiri dari beberapa Banua. Jadi dapat dikatakan
bahwa Banua yang didasarkan atas teritorial dari satu Mado dapat berarti bahwa Ori Juga
merupakan bagian terbesar dari kumpulan Mado. (Wiradnyana 2010,162-163).
Kelompok kekerabatan yang terkecil yang disebut keluarga batih di Nias paling
tidak ada dua penyebutannya. Keluarga batih di Nias bagian Utara disebut fanganbaton
sedangkan di Selatan disebut gagambato. Dalam masyarakat Nias kelompok yang
terpenting adalah Sambun mohelo atau sambua faono (keluarga luas) yaitu keluarga
batih senior beserta keluarga batih putera-puteranya yang tinggal bersama di dalam satu
rumah, dan merupakan satu kesatuan ekonomis. Keluarga luas ini boleh berpisah jika
keluarga anaknya dapat membangun sendiri rumah yang tentunya dibarengi dengan pesta
adat. Kelompok kekerabatan yang lebih besar yang merupakan gabungan dari beberapa
keluarga luas dari satu leluhur disebut Mado. Seperti halnya marga pada masyarakat
Batak, Mado di Nias juga memiliki cabang-cabang.
Tradisi lisan masyarakat Nias mengenai cikal bakal leluhur masyarakatnya
pada masing-masing kelompok masyarakat memiliki perbedaan. Namun salah satunya
memiliki persamaan yaitu bahwa leluhurnya diturunkan dari langit. Beberapa kelompok
masyarakat mempercayai bahwa leluhur masyarakat Nias diturunkan pertama kali di
Boronadu, Gomo. Sebagian folklor menyebutkan bahwa Hia, salah satu leluhur masyarakat
Nias diturunkan di bagian selatan Pulau Nias. Gozo yang merupakan salah satu leluhur
masyarakat Nias yang lainnya, diturunkan di bagian utara Pulau Nias. Sedangkan di
bagian tengah pulau diturunkan Hulu. Hulu sebagai salah satu leluhur masyarakat Nias
juga dikenal di Selatan (Gomo), masyarakat Nias beranggapan bahwa Hulu berasal dari
Gomo. Di Utara Pulau Nias, Hulu dikenal sebagai salah satu silsilah leluhur masyarakat
Nias Utara, namun bukan sebagai leluhur awal. Secara berturut-turut ke tiga leluhur orang
Nias tersebut diturunkan adalah Hia di Selatan, kemudian Gozo di Utara baru kemudian
Hulu di Tengah.
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Dalam folklor lainnya disebutkan bahwa Ho merupakan awal dari keberadaan
Hia di Selatan sehingga Ho dianggap sebagai leluhur dari Hia. Mite lainnya menyebutkan
bahwa Ho diturunkan di Lahemo, Gido.

Gambar 1. Objek yang dipercaya memiliki pahatan telapak kaki Ho
di Lahemo (Dok. Ketut Wiradnyana 2007)

Folklor yang lainnya menyebutkan bahwa Sirao merupakan awal dari leluhur
yang diturunkan di Nias. Adapun leluhur yang diturunkan sebagai berikut: Hia,
diturunkan di Boronadu, Gomo; Gozo, diturunkan di Baratlaut pulau Nias yaitu di
Hilimaziaya, Tuhemberua,; Daeli, diturunkan di Tolamaera, Desa Onowaembo, Lolofitu
Moi,; dan Hulu, diturunkan di Laehuwa, Alasa.
Dalam salah satu folklor pada masyarakat Nias di katakan bahwa dunia ini
terdiri atas 9 tingkatan dan salah satu yang tinggal pada lapisan dunia pertama adalah
Sirao. Beliau memiliki sembilan orang anak, empat orang anak dan seorang cucunya
diantaranya tingggal di beberapa daerah di Nias, seorang masih tinggal di langit (Luo
Mewona), sedangkan empat anak yang lainnya bertempat tinggal di dalam tanah, sungai,
bebatuan dan lainnya yang menjadi penghuni daerah tersebut. Lima orang anak yang
diturunkan ke Nias tersebut adalah :
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1. Hiawalangi (Hia) diturunkan di Boronadu, Kecamatan Gomo, Nias bagian
tengah dan menjadi leluhur Mado-Mado Telaumbanua, Gulo, Mendrofa dll
2. Gozo, diturunkan dibagian barat laut Pulau Nias yaitu di Hili Maziaya, Kec.
Tuhemberua dan menjadi leluhur Mado Baeha
3. Daeli, diturunkan di Nias bagian timur, di Tolamaera, Negeri Idanoi dari Kec.
Gunung Sitoli. Menjadi leluhur Mado Gea, Daeli, Larosa, dan lain-lain.
4. Hulu, diturunkan di Nias bagian Barat laut, yaitu di Laehuwa, Alasa dan menjadi
leluhur Mado Ndruru, Bu’ulolo, Hulu dll
5. Luo Mewona yang merupakan anak Sirao yang sulung menurunkan anaknya
yang bernama Silogu di Nias bagian Barat dan menjadi leluhur Mado Zebua,
Bawo, Zega, dan lain-lain.
Sedangkan folklor yang lainnya menyebutkan bahwa pembagian wilayah
menurut fondrako:
1. Hia wilayahnya di Nias bagian Selatan
2. Gozo wilayahnya di Idanoi Ndrawa hingga ke ujung Nias bagian Utara
3. Daeli wilayahnya dari bagian selatan berbatasan dengan wilayah Hia sampai
dengan Idanoi Ndrawa
4. Hulu wilayahnya di Lolombuyuwu (tidak berpindah)
Dalam silsilah masyarakat Nias banyak mengalami perbedaan, salah satu silsilah
yang terkait dengan keberadaan situs Balodano dengan perbedaan nama dari anak Sirao
dan sebagian ada yang posisinya lebih awal dan dalam urain lainnya ada yang posisinya
berada di bawahnya.
Upacara adat Nias yang sangat penting di antaranya adalah Owasa, merupakan
upacara besar dalam kaitannya untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Bahwa
status sosial seseorang dapat di tingkatkan sesuai dengan besaran upacara yang telah
dilaksanakan. Upacara dimaksud tentunya harus mendapatkan persetujuan dari penguasa
setempat dan besaran upacara yang boleh dilakukan sehingga tingkatan kedudukan
sosial di masyarakat tetap ditentukan oleh sang penguasa. Upacara Owasa ini juga
berkaitan dengan pendirian sebuah kampung baru yang dilanjutkan dengan penetapan
kebangsawanan oleh si pendiri kampung dengan berbagai macam tahapan pesta yang
pada akhirnya upacara itu diselesaikan dengan pendirian patung di depan rumah adat.
Upacara lainnya adalah Fome’ana, yang merupakan upacara makan bersama,
yang bertujuan untuk mengindarkan kerusakkan yang menimpa kampung (upacara
penolak bala). Upacara yang dilakukan di Desa Onohondro, Teluk Dalam ini dipimpin
oleh seorang pendeta dari Gomo yang disebut tuan Boronadu.
Di Desa Onohondro ini sungainya juga di sebut Sungai Gomo yang sama
dengan nama Sungai Gomo di Kecamatan Gomo. Pada acara ini juga disyairkan asal usul
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masyarakat Nias yang diantaranya menyebut:
Kubunyikan dambus aren
Kubunyikan dambus nibung
He.. lawalani penghakim
Tuan ketua yang berkuasa,
Tuan ketua Howatua
Bapa kita ketua holia
Di sana di Tete Holi Ana’a
Di Sana di langit yang satu lapisan itu
Aku menurunkan (rombongan) Hia
Hia walani iddua
Di sebelah atas di Sifalago Gomo
Di daearah Gomo di Boronadu
Keturunannya berlimpah ruah
(Hammerle, 1996, 33-35)
Fondrako, salah satu upacara yang dapat diartikan sebagai penyusunan aturan
adat dan sangsi-sangsinya. Penyusunan tersebut dapat dilakukan oleh seorang raja (kepala
Desa) dengan warganya atau beberapa kepala desa dari keturunan yang berbeda. Didalam
prosesi fondrako juga diikuti dengan berbagai prosesi religi sebagai bentuk pengesahan
fondrako itu sendiri.
Dalam salah satu folklor Nias disebutkan bahwa fondrako pada awalnya
dilakukan oleh 2 orang raja yang wilayahnya di tengah-tengah Pulau Nias yaitu Balugu
Samono Bauwa Dano yang memmerintah di Talu Nidanoi (Mado Harefa) dengan Raja
Balugu Tuha Ba Dano yang memerintah di Laraga (Mado Zebua). Kedua raja inilah yang
menetapkan hukum adat sampai saat ini.
Pengaruh Sistem Kekerabatan Pada Pengukuhan Kekuasaan
Membicarakan sistem kekerabatan tidak dapat dilepaskan dari sistem
perkawinan, mengingat terjadinya kekerabatan itu juga disebabkan oleh perkawinan.
Perkawinan di Nias disebut bowo, dimana si perempuan dibawa ke rumah si laki-laki
yang sebelumnya dibayar jujuran menurut hukum adat. Jujuran yang dibayarkan kepada
pihak perempuan itu ada 5 tingkatan sesuai dengan tingkatan status sosial ayah dari si
perempuan itu. Adapun tingkatan itu adalah:
1. Bosi Sifitu (tingkatan ke tujuh) dilakukan pada orang kebanyakan.
2. Bosi Siwalu ( tingkat ke delapan) untuk kepala adat dalam desa
3. Bosi Sisiwa (tingkat kesembilan) untuk Sanuhe (Tuhenori Adat)
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4. Bosi Si Fulu (tingkatan ke sepuluh), untuk Tuhenori, keturunan Samono Tuha
Badano yang pernah melaksanakan owasa dalam upaya menyambung ketetapan
dan peraturan adat.
5. Bosi Sifelendrua (tingkat ke duabelas) untuk Tuhenori, keturunan Samono
Bauwa Badano yang pernah melaksanakan owasa dalam upaya menyambung
ketetapan dan peraturan adat (Harefa,1939:20).
Warisan yang penting bagi masyarakat Nias di antaranya adalah tanah (ladang,
kebun, sawah), rumah, ternak, perhiasan, senjata dan alat produksi. Hukum waris yang
diterapkan masyarakat Nias yaitu menggunakan sistem patrilineal dimana anak lakilaki menguasai seluruh harta warisan orang tuannya sedangkan anak perempuan boleh
mendapatkan harta warisan tapi hanya berupa perhiasan yang dimiliki oleh ibunya.
Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisnya di kuasai
oleh saudara laki-laki dari si ayah tersebut. Pada awalnya tanah di desa dimiliki oleh desa
sehingga tidak dapat diperjualbelikan kepada orang lain (bentuk kepemilikan seperti itu
masih dijumpai di Hilisimaetano, Nias Selatan), namun sekarang pada umumnya sudah
dapat dimiliki oleh keluarga batih.
Jadi sangat jelas dalam sistem kekerabatan sangat mempengaruhi sistem
kekuasaan pada masyarakat Nias. Kekuasaan atas warisan baik berupa harta benda dan
status sangat melekat pada si anak lelaki keturunannya. Pada anak perempuan sekalipun
tingkat kedudukan sosialnya tinggi pada bosi yang didapatkan, hal ini lebih diakibatkan
status sosial ayahnya. Claessen (1987) menyatakan bahwa “pada masyarakat Polinesia,
anak lelaki yang tertua dengan sendirinya menjadi ahli waris hubungan dengan para
leluhur, bahkan di beberapa tempat seperti Tahiti dan di Tonga, anak lelaki mewarisi
kekuatan supranatural ayahnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang
didasarkan garis keturunan patrilineal tidak semata-mata karena kelaki-lakian seseorang
akan tetapi karena lelaki memiliki makna religius di dalamnya (Claessen 1987,57).
Pada sebuah struktur pemerintahan tradisional yaitu pada Banua atau Ori
pemimpin organisasi tersebut selalu didasarkan atas status sosial yang dimiliki yaitu status
sosial yang paling tinggi dan status sosial tersebut dapat juga diturunkan kepada anaknya
namun tidak secara otomatis hanya saja didapatkan dari pesta Owasa yang sederhana
dibandingkan dengan pesta awal pada saat ayahnya melakukan pesta owasa. Begitu juga
dengan status sosial keturunan yang berikutnya juga dapat dengan mudah didapatkan
dengan hanya melakukan pesta yang jauh lebih sederhana. Dengan status yang dimiliki
keturunannya secara otomatis mereka dapat menggantikan kedudukan orangtuanya
untuk mengatur desa dan sekaligus memiliki hak atas tanah desa.
Dalam kaitannya dengan sistem kekuasaan maka tampak sekali bahwa kekusaan
hanya dimiliki oleh kelompok laki-laki saja begitu juga dengan berbagai prosesi adat
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maka status sosial si ayah yang menjadi acuan bagi prosesi yang akan dilakukan. Kalau
diamati dalam sistem pembangunan sebuah desa maka tampak jelas bahwa desa baru
yang dibangun harus selalu mendapatkan ijin dari desa awalnya dan ijin tersebut nantinya
dibayar dengan berbagai upacara yang mengandung pengertian bahwa desa yang baru
tersebut masih di bawah kekuasaan desa yang lama. Dalam pembangunan desa yang
baru tokoh utama adalah orang yang berkuasa atas tanah dan yang paling memiliki status
tertinggi di kampung baru tersebut. Pada prinsipnya masyarakat biasa dapat meningkatkan
kedudukan sosial di kampung tersebut hanya saja harus mendapatkan persetujuan dari
kepala kampung yang baru dan status sosial itu tidak akan sama dengan status sosial
pendiri kampung itu. Harus diingat juga bahwa pada waktu pendirian kampung baru
tersebut maka warga yang dibawa adalah kebanyakan masih satu kerabat sehingga
dukungan atas legitimasi kepemimpinan/kekuasaan didapatkan dengan lebih mudah.
Kalau kepala kampung yang baru ingin meningkatkan status kedudukan sosialnya lebih
tinggi dari yang sudah ada, maka dia harus mendapatkan ijin dari kampung awal dan
kedudukan yang didapatkan juga tidak akan sama dengan kedudukan penguasa kampung
lama (Tuhenori).

Gambar 2. Tinggi rendahnya Ruamh adat dan perbedaan bentuk bangunan megalitik, menyimbolkan
adanya struktur sosial (Dok. Ketut Wiradnyana 2008)

Kekuasaan itu tumbuh dari terdapatnya mekanisme saling beri (recyprocity)
(Haryanto 2012,260). Konsep itu juga tampak jelas pada perkawinan yang selalu melalui
prosesi pembayaran mahar yang disesuaikan dengan bosi dari ayah si anak perempuan.
Hal tersebut menunjukkan bagaimana mahar disesuaikan dengan status sosial dari pihak
perempuan sehingga pihak lelaki nantinya berhak atas si perempuan yang akan menjadi
istrinya. Begitu juga dengan pembangunan desa baru yang selalu didahului dengan
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perijinan dalam bentuk material tertentu dan sebagai balasannya adalah pengakuan akan
kedudukan sosial bagi pemimpin desa baru, masih dianggap satu kerabat dan sekaligus
perlindungan keamanan. Kalau diperhatikan sistem organisasi sosial tradisional masyarakat
Nias yang dalam organisasi yang terkecil yaitu Gana didasarkan atas beberapa keluarga
inti yang semarga dan jika dibandingkan dengan sistem pembentukan desa (banua) yang
baru maka tampak jelas bahwa sebuah organisasi sosial di Nias kekuasaannya didasarkan
atas keturunan laki-laki. Jadi kekuasaan yang ada pada desa awal merupakan kekuasaan
yang paling tinggi dan sentralistik. Sekalipun desa yang baru memiliki otonomi sendiri
namun masih di bawah kekuasaan desa awal. Sistem kekerabatan yang digunakan pada
pembuatan desa baru merupakan bentuk pengukuhan atas kekuasaan yang telah ada/
terbentuk berbagai aturan yang melingkupinya juga merupakan upaya bagi pengukuhan
kekuasaan itu sendiri (Wiradnyana 2015,93).
Pengaruh Folklor Pada Pengukuhan Kekuasaan
Folklor perihal asal usul masyarakat Nias, merupakan folklor lisan memiliki
makna yang penting bagi masyarakat Nias. Di dalam sebuah folklor lisan tidak saja
menyampaikan akan hal-hal yang inti saja seperti turunnya leluhur pertama di Pulau
Nias akan tetapi juga ada unsur-unsur simbolis didalamnya seperti peralatan–peralatan
tertentu yang dibawanya. Folklor disusun atau diciptakan tentu memiliki tujuan yang
disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakatnya (Endraswara 2009,21).
Dalam sejarah Nias, kemungkinan terjadinya migrasi ataupun adanya beberapa
kelompok di Pulau itu sangat didukung oleh hasil penelitian arkeologis sampai saat ini.
Perbedaan kelompok itu tentunya memerlukan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat
luas. Seperti halnya model pemukiman yang mengolompok dan terpisah di Nias yang
didasarkan atas marga yang berbeda mendukung adanya beberapa kekerabatan yang
berbeda dalam masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya folklor asal usul
dengan jumlah tokoh yang berbeda antarfolklor, sehingga terbuka untuk diinterpretasikan
adanya upaya memasukkan tokoh tertentu dalam folklor asal usul masyarakat Nias. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya dari keturunannya untuk menjadi bagian dari sistem
kekerabatan yang tua dan sistem organisasi yang dibentuk memiliki legitimasi yang kuat
dalam kaitannya dengan kelompok lainnya.
Upaya yang dilakukan masyarakat Nias dalam mengukuhkan kekuasaannya dapat
diamati dari folklor yang berkembang di masyarakat. Folklor yang selalu disampaikan
baik dalam acara ritual maupun dalam kesempatan yang informal selalu menekankan
keberadaan Hia sebagai salah satu tokoh nenek moyang masyarakat Nias yang paling tua
diturunkan oleh Lowalangi di Boronadu, Gomo. Ungkapan tersebut memberi makna
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bagi masyarakat Nias bahwa daerah Boronadu, Gomo merupakan wilayah yang tertua
untuk hunian masyarakat Nias. Sehingga cikal bakal masyarakat Nias bermula dari sini
terus menyebar ke wilayah lainnya. Upaya untuk melegitimasi Gomo sebagai asal mula
masyarakat Nias juga ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan bahwa tokoh yang
pertama turun di daerah Nias Utara yaitu Gozo dan di daerah Nias Tengah, yaitu Hulu
berasal dari Gomo. Dari uraian masyarakat tentang folklor silsilah masyarakat Nias
banyak sekali terjadi tumpang tindih, sehingga kemungkinan kondisi yang tumpang
tindih tersebut dimanfaatkan sebagai landasan dalam pelaksanaan kekuasaan.
Masyarakat di sekitar daerah Tolamaera, Desa Onowaembo, Lolofitu Moi
mempercayai bahwa daerahnya merupakan awal turunnya Daeli. Tokoh tersebut yang
merupakan salah satu leluhur masyarakat Nias di Utara. Dari aspek arkeologis monoloit
dengan tinggalannya yang dijadikan simbol kehadiran leluhur belum menunjukkan
adanya indikasi kekunaan yang berarti di wilayah itu. Hal ini mengasumsikan bahwa
sangat penting menciptakan tokoh/leluhur awal melalui folklor yang dapat digunakan
sebagai upaya mempersatukan masyarakat dengan hunian yang berkelompok dan
terpisah pisah. Hal tersebut juga diperlukan dalam upaya mengurangi peperangan yang
terjadi di masyarakat. Dengan adanya hubungan darah diharapkan dekat pula hubungan
sosialnya. Lebih jauh folklor juga dimanfaatkan sebagai legalitas urutan kekerabatan
bagi masyarakat, seperti kalau dari Gomo menjadikan bahwa mereka yang paling tua
dan sekaligus merupakan keturunan dari langit (Lowalangi). Untuk itu kekuatan magis
yang ada pada folklor perlu dikembangkan dan dijaga sehingga masyarakat akan tunduk
kepada penguasa dan kepada beban yang dipikul serta aturan-aturannya sehingga
perangkat kekuasaan dapat berjalan lancar.
Pengaruh Upacara Adat Pada Pengukuhan Kekuasaan
Upaya untuk mengurangi terjadinya benturan dalam masyarakat Nias dapat
dilakukan dengan folklor, melalui kesamaan silsilah, sehingga menjadi satu kelompok
yang memiliki leluhur yang sama. Dengan demikian maka prosesi upacara dapat
dilakukan bersama-sama. Nilai-nilai yang ada pada folklor ditujukan untuk kelompok
masyarakat dan penentuan ini diterima sebagai otoritatif oleh masyarakat itu sepanjang
waktu. Melalui kehadiran prosesi –prosesi upacara yang merupakan fungsi dasar dari dan
energi dari para anggotanya digunakan juga sebagai upaya untuk penyelesaian perbedaan
yang tidak bisa dipecahkan secara mandiri. Aktivitas dimaksud tidak hanya menyangkut
tentang prosesi upacara saja tapi bagaimana aktivitas masyarakat tersebut dapat diwadahi
dalam satu kerangka pemikiran yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai di
masyarakat.
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Bentuk dari aktivitas dimaksud dalam masyarakat Nias di antaranya adalah
owasa, fondrako, dan fame’ana. Owasa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan status
sosial dimasyarakat dilakukan bagi kelompok bangsawan yang sejak awal merupakan
keturunan bangsawan ataupun masyarakat biasa. Bagi masyarakat biasa yang ingin
meningkatkan status sosialnya memiliki keterbatasan. Dasar kenaikan status yang diukur
dari besarnya owasa yang telah dilakukan ditentukan oleh bangasawan yang tertinggi
di desanya. Mengingat penentuannya oleh penguasa maka tidak mungkin seorang
masyarakat biasa memiliki kedudukan yang sama dengan kelompok bangsawan yang
membuka desa baru tersebut. Hal ini juga berarti kekuasaan seorang bangsawan yang
pertama kali membuka desa yang baru tidak akan terlampui oleh masyarakat yang ada di
desanya.

Gambar 3. Behu, simbol telah dilakukannya upacara owasa
untuk meningkatkan status sosial (Dok. Ketut Wiradnyana 2009)
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Sebagai contoh fondrako pada pendirian desa yang baru, biasanya keturunan
bangsawan yang mengkoordinasi masyarakat membuka lahan di wilayah yang baru
diangkat sebagai salah satu tokoh desa oleh kelompok masyarakat tersebut. Biasanya
mereka yang datang adalah orang-orang yang berasal dari desa yang sama (desa awal
tokoh desa) dengan demikian mereka cenderung memiliki marga yang sama. Kondisi
seperti itu menyebabkan pada awalnya penduduk dalam satu desa umumnya didominasi
oleh marga yang sama. Namun pendatang yang dari marga lainnya dapat juga menjadi
salah satu tokoh desa jika mereka mampu untuk melaksanakan pesta owasa dalam tingkat
tertentu. Sehingga tokoh dalam satu desa dapat juga memiliki marga yang berlainan.
Dalam upaya melegitimasi aturan-aturan yang telah dibawa dari desa awal
para tokoh tersebut ataupun atauran-aturan baru yang dibuat di desa baru maka
diperlukan sebuah pesta adat. Pesta adat dimaksud merupakan mengesahan aturanaturan adat yang prosesinya diakhiri dengan pendirian bangunan Megalitik yang disebut
fondrako. Kegiatan tersebut didalamnya tidak hanya sebatas menghasilkan kesepakatan
aturan adat tetapi juga memerlukan simbol tokoh religius dalam bentuk patung atau
bangunan Megalitik lainnya. Begitu juga dengan aturan-aturan yang disepakati dalam
upacara fondrako merupakan adat-istiadat yang sudah tua sehingga legalitasnya dapat
dipertanggungjawabkan (mengikuti adat istiadat leluhur).
Dalam upaya masyarakat Nias Selatan, khususnya masyarakat Desa Onohondro
melegatimasi bahwa nenek moyangnya dari Gomo maka sungai yang mengalir di wilayah
desa itu dinamakan Sungai Gomo begitu juga dengan pemimpin upacara fome’ana disebut
dengan Boronadu. Pada saat prosesi ini Boronadu memberkati para bangsawan dan
masyarakat dan para bangsawan dan masyarakat itu memberikan persembahan kepada
Boronadu. Keberadaan Boronadu sebagai seorang pendeta sangat penting terutama
dalam masyarakat petani mengingat arti keramat sebagai legitimasi tindakan politik
menjadi semakin kuat (Claessen.1987:52). Hal ini juga mengandung pengertian bahwa
masyarakat Onohondro meligitimasi upacara-upacara adat yang dapat dianggap sama
seperti di Boronadu, Gomo (daerah asalnya). Selain itu juga sebagai tanda akan kekuasaan
yang dimiliki Boronadu. Berbagai informasi masyarakat dari kalangan bangsawan
menyebutkan bahwa dalam upacara yang besar memerlukan pendeta yang khusus dan
harus didatangkan dari Gomo. Begitu juga dengan desa-desa yang ada di bagian utara
Pulau Nias juga banyak yang menganggap leluhurnya dari Gomo. Pemaknaan seperti
ini sangat penting bagi eksistensi wilayah Gomo sebagai cikal-bakal masyarakat Nias
dan sekaligus digunakan sebagai kepentingan yang bersifat politis. Dalam masyarakat
Nias kedudukan yang lebih tua memiliki peran yang penting dalam kaitannya dalam
melaksanakan adat-istiadat dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari bangsawan di
Gomo.
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Jadi sebuah wilayah adat yang merupakanbagian dari struktur sosial tradisional
itu, merupakan bentuk dari norma-norma kekerabatan, folklor dan upacara. Sehingga
ketika wilayah budaya itu dirubah atas sturktur sosial maka sistem yang ada pada
masyarakat akan timpang atau juga tumpang tindih, sehingga akan mengganggu
keseimbangan sosial. Berkenaan dengan itu berbagai struktur sosial (sistem kekuasaan)
yang tidak didasarkan atas ketiga komponen tersebut menjadi tidak fungsional.
Penutup
Bahwa sistem kekuasaan di Nias dibangun dari sistem kekerabatan yang
pengukuhannya didasarkan atas garis keturunan laki-laki. Hal ini kemungkinan ada
kaitannya dengan anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan magis tertentu selain dari
sifat-sifat kelaki-lakiannya.
Pengukuhan kekuasaan juga dilakukan melalui folklor, di mana masyarakat Nias
yang paling awal berasal dari Boronadu, Gomo, sehingga bagi penguasa yang berasal
dari Gomo secara tidak langsung mendapatkan legitimasi akan urutan kekerabatan
bahwa mereka yang paling tua, sehingga memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan
masyarakat lainnya. Oleh karena itu mereka dapat memberikan perlindungan kepada
masyarakat luas. Folklor juga digunakan dalam upaya melegatimasi bahwa mereka
merupakan keturunan dari Lowalangi (Tuhan) sehingga apa yang dilakukan kelompok
bangsawan Gomo merupakan lanjutan dari tradisi leluhur yang harus diikuti dan
bersumber dari Lowalangi itu sendiri.
Dalam upaya melegitimasi kekuasaan para bangsawan juga diperlukan upacara.
Di dalam prosesinya di antaranya selalu menguraikan asal-usul kekerabatannya yang
disertai, kutukan-kutukan bagi si pelanggar. Prosesi upacara dengan persembahan kurban
difungsikan sebagai upaya untuk mendapatkan kekuatan magis dalam kekuasaan yang
dikukuhkan.
Sistem kekerabatan yang didukung dengan folklor dan upacara-upacara adat/
ritus digunakan para penguasa sebagai dasar/landasan kekuatan dalam menjalankan dan
mengukuhkan kekuasaan atas wilayah dan masyarakatnya. Sehingga konsep kekuasan,
ataupun sistem organisasi sosial yang ada pada masyarakat Nias itu terbentuk dari
serangkaian norma-norma pada kebudayaannya sehingga terbentuk wilayah budaya
tertentu dengan sistem kekuasaan tertentu. organisasi ini merupakan sebuah sistem
organisasi yang bekerja di dalam kerangka yang secara jelas menonjolkan wilayah,
sebuah unit politik atau ruang yang dihuni yang dihuni sebuah komunitas politik. Ketika
pemerintah merubah sistem kekuasaan lokal itu tanpa memperhatikan sistem kekuasaan
tradisional maka akan menjadi berubahnya sistem kekuasaan tradisional atau tidak
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berjalannya sistem kekuasaan pemerintah secara maksimal.
Keterbatasan data dalam menguraikan kaitan antara kekerabatan, folklor,
dan upacara adat menjadikan diperlukannya penelitian yang lebih intensif dalam upaya
mengenali konsep-konsep kekuasaan dan sistem pengukuhan kekuasaan masyarakat
Nias.

104

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Daftar Pustaka
Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik. Jakarat:Rajawali
Claessen.H.J.M.1987. Antropologi Politik, Suatu Orientasi. Jakarta:Erlangga
Danandjaja, James. 2002. Folklor Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
Endrasawara, Suwardi. 2009. Metodeologi Penelitian Folklor, Konsep, Teori, dan Aplikasi.
Yogyakarta: Media Pressindo
Hammerle, Johannes, 1996. Famato Harimao: Teluk Dalam: tp
Harefa, Faogoli. 1939. Hikayat dan Cerita Bangsa Serta Adat Nias. Pulau Telo: Rapatfonds
Residentie Tapanuli
Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum Teori Sosial, Dari Klasik Hingga Postmodern.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta:UI Press
Wiradnyana, Ketut. 2010. Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias, Paduan Penelitian
Arkeologi dan Antropologi. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Wiradnyana, Ketut. 2015. “Paradigma Perubahan Evolusi Pada Budaya Megalitik di
Wilayah Budaya Nias”. dalam Kapata Vol 11 Nomor.2. Ambon: Balar Ambon.
Hal.87-96

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

105

106

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Angin Dan Masuk Angin
Dalam Kehidupan Orang Jawa1

Oleh : Dr.Atik Triratnawati, M.A.
Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

Abstract
Health problems such as wind illness with healing through coining has been
practiced since long ago by the Javanese. The healing practices is then spread to other
regions in Indonesia. This paper wants to explore the understanding of the Javanese people
about wind in connection with wind illness. An ethnographic study about conducted
was carried in 2007-2008 among peasants in Sardonoharjo village, Ngaglik, Sleman and
fishermen in Pandangan Wetan Village, Rembang, Central Java and some additional key
informants.
Wind is an important element in the life of the Javanese. Wind in the body and
outside the body if the condition are not balanced will cause health problems such as masuk
angin. Masuk angin is a natural health problems due to the fact that it is the effect of too
much air intering the body, thus the balance inside of the body is distributed. The concept
of wind illness and healing through coining distributed widely taken by the Javanese who
migrated to the archipelago as well as the interaction between the non Jawa and Java.
Pengantar
Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar seseorang mengalami gangguan
kesehatan berupa rasa tidak enak di badan sehingga ia tidak masuk kerja, ke sekolah, tidak
hadir di pos ronda, maupun tidak datang ke aktivitas sosial yang ada di lingkungannya.
Rasa tidak enak badan itu dikenali orang Jawa dengan istilah masuk angin. Masuk
angin menjadi alasan tidak masuk kerja dan aktivitas lain tanpa memerlukan surat
dokter. Cukup dengan mengucapkan “Saya kena masuk angin”, maka semua orang akan
memakluminya.
Betapa sering kita mendengar istilah masuk angin di masyarakat. Apakah
memang angin menjadi penyebab gangguan kesehatan seperti masuk angin tersebut?
Tulisan ini merupakan perluasan dari subbab disertasi penulis yang berjudul Masuk Angin Dalam Budaya Jawa,
Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2012
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Dalam masyarakat yang mengenal medis modern, tidak dikenal penyebab penyakit
yang diakibatkan oleh angin. Medis modern mengklasifikasikan penyebab penyakit
berdasar biomedical model, bahwa hidup seperti dikontrol sejumlah proses fisik dan
biokimia yang dapat dipelajari dan dimanipulasi. Penyakit selalu bersumber pada virus,
kuman, amuba, jasat renik dan lainnya (Galanti, 2008:21). Sebaliknya pada masyarakat
Timur dan negara-negara berkembang di Asia misalnya model etiologi penyakit seperti:
magico religious model dan holistic model lebih dominan. Magico religious model
menekankan kekuatan supernatural sebagai penyebab penyakit dan holistic model pada
model keseimbangan seperti yang dan yin (Foster dan Anderson, 1988; Galanti, 2008;
Tamtomo, 2012; Triratnawati, 2014). Masuk angin dipercaya penyebabnya akibat angin
sehingga terjadi ketidakseimbangan tubuh dan masyarakat Jawa mengklasifikasikan
gangguan kesehatan ini sebagai holistic model (Triratnawati,2014).
Mengingat angin dapat menjadi penyebab penyakit seperti halnya air, panas,
lembab maka keseimbangan angin harus dijaga. Angin akan menjadi elemen penting
dalam menentukan kesehatan orang Jawa. Tulisan ini akan menganalisis unsur angin
dalam masuk angin dan bagaimana orang Jawa memandang angin itu sendiri. Studi
etnografi dilakukan 2007-2008 di wilayah Desa Sardonoharjo, Sleman, DIY dan
Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah, dengan pengumpulan data observasi,
wawancara dan penelusuran literatur termasuk novel/cerita yang relevan dengan topik.
Unsur angin dalam kehidupan orang Jawa
Angin dalam kehidupan orang Jawa dapat dideskripsi menurut lokasinya
yaitu angin yang berada di luar tubuh manusia serta angin yang berada di dalam tubuh
manusia. Masing-masing hal ini menjadi penting dibicarakan mengingat bahwa angin
memiliki sifat dan pengaruh pada kehidupan manusia. Ada sifat baik dan tidak baik dari
angin yang berada di luar tubuh manusia. Demikian pula ada sifat negatif dan positif
angin jika berada di dalam tubuh manusia. Selain itu orang Jawa sendiri juga memiliki
konsep dan pemahaman mengenai angin yang mungkin berbeda dengan bangsa lain
misalnya orang Barat. Oleh karena itu pembahasan mengenai angin dapat dikaitkan
dengan sifat profan maupun sakral dari angin itu sendiri.
1. Angin Di Luar Tubuh Manusia
		
Angin adalah elemen alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan
manusia. Pekerjaan manusia baik di darat, laut maupun udara sangat
memerlukan unsur angin ini. Angin dalam banyak hal sering dianggap sebagai
penggerak kehidupan. Kekuatan angin memang mampu menggerakkan apa
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saja yang ada di muka bumi, ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Bidang
pekerjaan yang terkait dengan pertanian maupun perikanan pun sangat
membutuhkan elemen angin ini.
Di kalangan masyarakat nelayan pantai Utara Jawa kemudian
dikenal istilah : kemul ombak bantal angin yang artinya pekerjaan nelayan
itu merupakan pekerjaan yang akrab dengan ombak dan angin. Kaum
nelayan sering menggambarkan bahwa bekerja di laut itu teramat berat
sebab ombak yang berada di bawah kapal mereka selalu mengintai. Ibaratnya
dalam bekerjapun mereka harus bergelut melawan ombak. Ombak di laut
kadang-kadang kecil tetapi seringkali ombak itu menjadi besar sehingga
membahayakan keselamatan mereka, karena akan menggulung apapun yang
ada di hadapannya. Ini artinya ombak harus mampu mereka taklukkan.
Sementara di atas kapal mereka ada angin yang juga dapat membahayakan
keselamatan diri maupun kapal mereka. Angin digambarkan sebagai bantal
atau alas tidur karena memang hanya angin itulah yang mereka temui di
kapal. Memang penggambaran bantal angin itu bukanlah penggambaran yang
sesungguhnya tetapi lebih pada kiasan. Berselimutkan ombak dan berbantal
angin adalah ungkapan yang mereka gunakan sebagai penggambaran kondisi
alam serta lingkungan kerja mereka. Penggambaran itu juga menunjukkan
bahwa ombak dan angin merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan
dari kehidupan nelayan saat bekerja di laut. Hempasan ombak dan hembusan
angin merupakan sebuah dinamika yang menggerakkan kehidupan mereka.
Tanpa adanya ombak dan angin justru kehidupan nelayan akan terhenti.
Tak pelak kehidupan sehari-hari manusia sangat tergantung pada
angin. Ketiadaan angin sering digambarkan sebagai ketiadaan kehidupan.
Dalam bahasa masyarakat Jawa hidup tanpa angin itu ibarat kematian. Oleh
karenanya unsur angin sangat penting dalam hidup manusia di dunia. Bahkan
orang Jawa mengenali seseorang masih hidup atau sudah meninggal dengan
cara mendekatkan tangan ke hidung orang tersebut. Apabila orang itu masih
menghembuskan angin lewat kedua lubang hidung ini berarti orang tersebut
masih hidup. Sebaliknya apabila dari hidungnya sudah tidak berembus angin
maka orang tersebut dianggap telah mati. Angin bagi orang Jawa kemudian
menjadi penanda atas adanya kehidupan khususnya pada orang-orang yang
dianggap sedang mengalami kondisi kritis seperti sakit.
Angin (maruta) memiliki sifat selalu ada di mana-mana tanpa
membedakan tempat. Angin juga selalu mengisi semua ruang yang kosong
(Khakim, 2007:viii). Angin meskipun bentuk fisiknya sulit untuk digambarkan

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

109

akan tetapi keberadaaan angin bisa dirasakan manusia. Hembusan angin
akan menggerakkan segala isi bumi, baik tumbuhan, hewan, manusia, juga
benda-benda lain yang sifatnya ringan sampai berat. Namun, angin yang
besar atau jahat dengan kekuatan yang luar biasa juga mampu menggerakkan
atau merobohkan barang/bangunan seberat apapun. Angin puting beliung
atau lesus (angin yang berputar) dianggap angin yang sifatnya kuat sehingga
mampu merusakkan apa saja yang ada di muka bumi.
Angin apabila jumlahnya berkurang atau berlebih dianggap akan
membahayakan kehidupan manusia. Angin dibutuhkan manusia dalam
jumlah yang sedang dan seimbang, artinya tidak terlalu banyak juga tidak
terlalu sedikit. Kegunaan angin dalam kehidupan manusia hampir mutlak
sebab tanpa angin seolah-olah dunia juga akan mati. Sebuah contoh kecil
misalnya seseorang yang mencuci pakaian jika tidak ada sinar matahari maka
ia masih bisa mengharapkan dari adanya angin. Istilah pakaian yang dianginanginkan menunjukkan bahwa pakaian basah itu akan menjadi kering
tanpa perlu dipanaskan di bawah terik matahari, melainkan cukup dianginanginkan atau diletakkan di jemuran. Dalam waktu yang tertentu hembusan
angin itu akan mengubah pakaian basah menjadi kering. Angin juga mampu
menggerakkan kincir angin, kapal layar, layang-layang dan lain sebagainya.
Sepeda kumbang yang dikayuh seseorang pun dianggap bisa berjalan lebih
cepat akibat hembusan angin. Pendek kata manusia tidak mampu melepaskan
kehidupannya dari pengaruh angin.
Demi mengusir rasa dingin yang menyergap malam-malam mereka,
umumnya nelayan terutama yang muda akan merokok sampai menghabiskan
beberapa batang atau meminum kopi. Teh dan kopi adalah bekal yang harus
ada setiap mereka melaut. Rokok dianggap mampu mencegah rasa kantuk.
Minuman kopi dipercaya akan menyebabkan tubuh terasa hangat sehingga
mereka tetap mampu menjalankan pekerjaannya meskipun udara sekitar
terasa menusuk tulang. Sebaliknya pada saat siang hari apabila hembusan
angin hanya sedikit atau berkurang nelayan akan merasakan udara di laut
terasa panas dan menyengat. Untuk mengurangi panas yang tidak tertahankan
mereka melepas pakaian atas sehingga dadanya terbuka. Akibat berkurangnya
hembusan angin ini akan mempengaruhi kenyamanan mereka dalam bekerja.
Dalam bidang pertanian pun tidak bisa dipungkiri bahwa angin membantu
proses tumbuh kembang tanaman. Lewat hembusan angin proses penyerbukan
bunga atau buah pada beberapa tanaman akan berlangsung sehingga tanaman
itu mampu berkembang biak dengan sempurna. Lewat hembusan angin
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itu pula tanaman dianggap akan semakin kuat, sebab angin yang mampu
meliukkan ranting, dahan, batang tanaman, gerakan tanaman oleh angin
dianggap sebagai cara tanaman itu memperkuat diri. Apabila tanaman itu
cukup kuat akarnya maka hembusan angin yang besar pun tidak mudah
menumbangkannya. Sebaliknya apabila akar tanaman itu rapuh, angin yang
kecil pun mampu merobohkan tanaman yang bersangkutan.
Dalam kehidupan orang Jawa, kata angin akan sering ditemui baik
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni pertunjukan. Angin
akan dipakai dalam arti sesungguhnya maupun kiasan-kiasan yang berisi
simbolisasi. Dunia pedalangan sangat kaya akan perumpamaan maupun istilah
tentang angin. Angin dalam konsep budaya Jawa khususnya dunia pewayangan
digambarkan sebagai tanda kehidupan. Hal ini karena sang dalang selalu
memberi perumpamaan tentang sesuatu dengan bahasa yang sifatnya sastra
bahkan simbolis. Bahasa yang dipakai dalang untuk menggambarkan tentang
angin sangat beragam. Menurut keterangan dalang Kraton Jogjakarta R.W.
Cermogupita terdapat beberapa kategori angin yang digambarkan dalam seni
pedalangan yaitu:
a. Mandha, angin yang bersifat sumilir/silir atau sepoi-sepoi yang dianggap
bersifat baik
b. Mandra, angin besar atau angin prahara karena dianggap bisa merusakkan
isi bumi
c. Margana, angin yang berada di jalan-jalan.
Menurut keterangan sang dalang tersebut, angin bisa masuk ke dalam
tubuh manusia melalui banyak jalan. Semua lubang tubuh termasuk pori-pori
kulit bisa dimasuki angin. Angin yang masuk melalui lubang mata misalnya
dianggap bisa menimbulkan penyakit mata seperti beleken. Sementara itu
angin yang memasuki lubang tubuh yang lain akan menimbulkan pengaruh
terhadap kondisi kesehatan yang berbeda pula.
Gambaran tentang angin juga dilukiskan oleh seorang dalang lewat
simbolisasi tutup kayon. Dalam gunungan yang ada pada wayang kulit tersebut
apabila tutup kayon itu sudah berada di tengah-tengah ini berarti anginnya telah
berada di tengah. Angin di tengah tersebut menyimbolkan bahwa pertunjukan
wayang itu telah habis (telas) atau selesai. Kayon berasal dari bahasa Arab yaitu
kayun yang artinya penghidupan (Mulyono, 1983:109). Apabila sebuah kayon
sudah dikeluarkan oleh seorang dalang ini berarti bahwa kehidupan akan
dimulai. Demikian pula apabila kayon ditutup berarti pentas telah usai. Hal
yang sama sering disimbolkan dalam kehidupan sehari hari yaitu apabila pada
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tubuh seseorang telah kehabisan napas (angin) maka berarti berakhir pula
hidupnya. Angin ibarat hawa (udara) atau nyawa. Orang dianggap tidak lagi
bernyawa apabila ia sudah tidak mengeluarkan udara, hawa, angin terutama
dari lubang hidungnya. Oleh sebab itu untuk memastikan seseorang apakah
masih hidup atau sudah mati orang Jawa terbiasa menggunakan tangan yang
ditempelkan ke dalam hidung agar ia mampu merasakan masih adanya
hembusan angin/udara dari tubuh ataukah tidak. Seseorang yang tidak
bernyawa maka tidak ada lagi napas sehingga hembusan angin yang akan keluar
dari lubang hidungnya hilang. Angin kemudian memiliki banyak pengertian,
angin selain terdapat dalam seni pertunjukan wayang ia juga sekaligus ada
dalam konsep tubuh orang Jawa.
Dalang umumnya juga mampu menggambarkan sekaligus sifat
angin. Angin bagi orang Jawa merupakan elemen hidup bagi manusia. Orang
Jawa kemudian menggambarkan angin dengan ungkapan “lembut tan kena
dijumput, agal tan kena dinulu”. Artinya bahwa angin itu angin sifatnya lembut
sampai tidak bisa diambil, dan angin itu juga bersifat kasar sehingga tidak
mampu dilihat (Roorda, 1888: 191). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa
angin itu ada di mana-mana dan manusia tidak mampu menghindarinya.
Angin mampu menempati ruang apapun dan dimanapun. Semua tempat di
bumi bisa ditempati angin. Ini artinya angin bisa menempati ruang apa saja di
bumi ini. Angin tidak terdapat di luar wilayah bumi kita. Angin bisa membawa
pengaruh pada kebaikan dan keburukan bagi manusia. Sebab itu angin ada
yang bersifat baik serta buruk.
Dari penggambaran dalang terlihat jelas bagaimana mereka
menggunakan kata angin berdasar kepentingan dunianya yang penuh dengan
simbolisasi di bidang sastra. Padahal kategori angin yang dipakai dalang
saat memainkan perannya sebagai sutradara kehidupan di panggung pentas
akan berbeda artinya jika dibandingkan dengan pengertian yang ada dari
asal muasal kata itu sendiri. Dalang memanipulasi kata berdasar kepentingan
mereka yang sedang memainkan lakon kehidupan manusia dan seisinya.
Dalam kamus Baoesastra Mlajoe (Sastrasoeganda, 1922: 10) terdapat
kata angin. Arti angin adalah angin seperti pada kata angin barat. Arti lain
adalah bajoe: a. haloean, a sakal, angin nampek saka ngarep. Daun balik angin
: araning godong kanggo tamba jen masoek angin. Dari kamus yang sama
juga terdapat kata masoek: mleboe, miloe, masoek, mangsoek= soeroep. Badan
masoek angin sama artinya dengan awak masoek angin (Sastrasoeganda,
1922:313).
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Kamus lain yang muncul lebih kemudian yaitu Baesastra Djawa
(Poerwodarminta, 1931: 290) menyebut adanya kata mandra. Mandra I kn:
loenga; leloengan, lelana, ktj. mendra. Mandra II kn: keloewih-loewih, banget.
Mandra III kn: lirih, alon. Mandra memiliki arti yang sama dengan manda yang
berarti: lemah, lembut, rendah (suara), remang-remang, agak dingin, sepoisepoi (angin), agak tersendat (suara), bau, agak samar, pokoknya tidak tajam.
Sementara kata margana memiliki arti panah (Poerwodarminta, 1931:295).
Dari arti kata yang terdapat dalam kamus di atas terlihat bahwa
klasifikasi angin seperti yang digambarkan dalang tidak semuanya sama
persis pengertiannya dengan pengertian menurut linguistik Jawa. Dalang
banyak melakukan rekayasa kata berdasar kepentingan dunia sastra. Kata
mandra memiliki arti yang beragam, tetapi kemudian dipakai oleh dalang
dalam pengertian yang sempit yaitu hanya untuk menggambarkan angin yang
lembut. Padahal arti sebenarnya tidak spesifik untuk angin saja melainkan bisa
suara, bau dan lain sebagainya. Demikian pula kata margana. Margana oleh
dalang bisa jadi diambil dari kata marga yang artinya jalan, sehingga margana
dianggap angin yang ada di jalan-jalan. Arti ini tidak cocok dengan pengertian
dalam kamus sebab margana artinya panah atau sejenis senjata untuk perang.
Interpretasi yang luas dari sisi bahasa mengenai arti sebuah kata akan berubah
menjadi sempit jika kata tersebut diartikan oleh seorang dalang. Oleh karena
itu memang ada perbedaan antara bahasa kamus (linguistik) dengan bahasa
dalang (sastra) sehingga suatu kata harus dilihat dalam arti yang luas maupun
sempit.
2. Angin Di Dalam Tubuh Manusia
Angin bagi orang Jawa dipercaya bisa menjadi penyebab gangguan
tubuh seperti masuk angin. Angin malam misalnya, dianggap akan berakibat
kurang baik bagi kesehatan. Mengingat bahwa penyakit bisa disebabkan
oleh banyak faktor dan bukan semata-mata disebabkan perilaku kita, maka
nasihat nenek-nenek kita bahwa supaya tubuh tidak mudah terserang penyakit
ada peringatan jangan keluar malam tanpa jaket ada benarnya (Prasetyo,
2004:2). Dengan mengenakan jaket maka setidaknya lubang-lubang dari tubuh
seseorang yang mudah kemasukan angin bisa dicegah. Angin malam yang
bersifat dingin karena mengandung uap air/berembun itu juga dipercaya akan
mengakibatkan tubuh menjadi dingin, dan akan berakibat pada kesehatan
apabila daya tubuh manusia menurun akibat pengaruh dingin tersebut.
Angin yang masuk ke dalam tubuh manusia diperlukan dalam jumlah
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yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Angin yang berlebih di dalam
tubuh akan berakibat munculnya ketidakseimbangan di dalam unsur tubuh.
Ditambah lagi angin yang berlebih di dalam tubuh justru akan mengganggu
proses peredaran darah. Oleh sebab itu orang Jawa menganggap masuk
angin sebagai kondisi tubuh akibat kelebihan angin sehingga justru akan
mengganggu, menyumbat (nyumpeli) atau menutupi peredaran darah. Salah
satu tanda bahwa tubuh terlalu banyak kemasukan unsur angin adalah badan
terasa kaku. Tubuh seakan-akan otot dan syarafnya menegang. Oleh sebab itu
tanda-tanda masuk angin biasanya termasuk badan terasa pegal dan linu.
Menurut pemahaman orang Jawa angin yang berlebih di dalam
tubuh biasanya diakibatkan oleh tindakan, perilaku, perbuatan manusia yang
dilakukan pada malam hari, dimana angin malam dianggap berbahaya. Angin
malam dipercaya bersifat lebih dingin dibandingkan angin pagi maupun siang,
oleh karena itu menutup tubuh dengan pakaian yang tertutup dimaksudkan
agar terhindar dari pengaruh angin jahat (angin malam).
Masuknya angin ke dalam tubuh manusia, apalagi dalam jumlah
berlebih, umumnya tidak dirasakan oleh penderita. Seringkali masuk angin
datang tiba-tiba dan mendadak tanpa didahui oleh peristiwa yang biasa
menjadi penyebab penyakit. Oleh sebab itu menjaga agar tubuh tidak kelebihan
unsur angin di dalam tubuh menjadi sesuatu yang sulit. Akan tetapi upaya agar
tubuh tetap harmoni artinya unsur angin di dalamnya tidak kurang dan tidak
lebih menjadi sesuatu yang penting dilakukan.
Pengaruh angin ternyata tidak hanya terhadap tubuh manusia saja.
Orang Jawa percaya bahwa masuk angin bisa dialami hewan ternak seperti
sapi dan kuda. Sapi dan kuda sering mengalami pegal-pegal, salah urat dan
masuk angin. Oleh karena itu setiap sapi terlihat lesu, tidak mau makan, maka
peternak sapi di daerah Segoroyoso, Plered, Bantul, DIJ membawa sapi mereka
ke tukang pijat ternak desa. Sapi dipijat di bagian punggung, mulai pangkal
kepala hingga ekor, paha, hingga pergelangan kaki, dengan jari-jari tukang pijat
sambil mulutnya komat-kamit selama 15-45 menit tergantung kondisi sapi.
Ternak yang biasa bekerja keras atau diperas tenaganya setiap hari baik untuk
membajak, pacuan atau menarik andong dianggap lebih mudah masuk angin,
keseleso dan kecetit. Menurut penduduk setempat jika sapi masuk angin tidak
segera dirawat atau di bawa ke tukang pijat ternak, perut sapi bisa kembung
dan pada akhirnya mati. Bagi pemiliknya jika ternaknya kena penyakit akibat
bakteri, parasit, maka mereka akan membawanya ke dokter hewan. Namun,
jika mengalami masuk angin atau keseleo cukup di bawa ke tukang pijat ternak
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dengan bayaran Rp10.000 pasti sembuh (Kompas, 1 Desember 2004:A).
Dari pengertian orang Jawa terlihat bahwa sifat angin itu berada
dimana-mana. Angin itu sifatnya merata. Ia bisa masuk ke dalam tubuh siapa
saja tanpa pandang bulu. Akibatnya maka gangguan kesehatan seperti masuk
angin pada manusia bisa menimpa siapa saja. Gangguan masuk angin pada
manusia bisa dianalogkan dengan yang terjadi pada ternak. Manusia yang
kondisinya menurun akibat capai dalam bekerja sama dengan hewan ternak
yang juga mengalami kecapaian karena dipekerjakan tanpa henti. Keduanya
mudah terkena angin yang akan berubah menjadi masuk angin apabila kondisi
tubuhnya sedang dalam taraf yang menurun.
Mahluk hidup dianggap tidak mampu menghindar dari angin.
Manusia akan mengalami kedurungan yaitu tertimpa angin tanpa bisa
mengelak. Tugas dari mahluk hidup hanyalah menjaga agar angin yang berada
di sekeliling kita tidak membawa akibat buruk bagi kondisi kesehatan kita.
Salah satu upayanya adalah menghindarkan diri dari pengaruh angin malam
ataupun unsur dingin yang lain yang ada di sekeliling manusia dan dipercaya
mampu menimbulkan masuk angin.
Kaitan antara angin dan manusia muncul pula dalam mitologi Jawa
yang mendapat pengaruh dari agama Hindu maupun Budha. Dalam mitologi
itu dikenal adanya delapan dewa penguasa alam semesta (Asthabrata).
Salah satu dewa tersebut adalah dewa angin atau Dewa Bayu. Dalam dunia
pewayangan ia dikenal sebagai dewa yang menguasai angin. Dewa Bayu adalah
ayah Bima, sehingga Bima pun dikenal dengan nama Bayuputra. Sebagai anak
penguasa dewa angin, Bima juga dapat memerintah angin. Terdapat sembilan
mahluk di alam ini yang memiliki kemampuan yang sama dalam memerintah
angin. Mereka adalah Batara Bayu, Bima, Anoman, Wil Jajahwreka, Liman
Situbanda, Nagakurawa, Garuda Muhambira, Begawan Mainaka dan Dewa
Ruci. Tanda-tanda dewa sebagai penguasa angin itu antara lain mereka berkain
Dodod Poleng Bang Bintulu Aji dan berkuku Pancanaka. Selain menguasai
angin, mereka juga sanggup berjalan secepat angin (Tim Penulis Sena Wangi,
1999: 276). Letak atau posisi Dewa Bayu adalah di barat laut (Bhattacharji,
1970:8).
Gambaran adanya dewa angin yang menguasai bumi itu menunjukkan
bahwa angin adalah elemen penting dalam hidup sehingga perlu dikendalikan
oleh penguasa. Penguasa angin (dewa angin) bertugas mengatur anasir angin
dalam kehidupan manusia agar seimbang. Apabila dewa angin sedang marah
maka angin yang berhembus dapat bersifat jahat, demikian pula sebaliknya
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apabila dewa angin sedang gembira maka angin yang berembus pun merupakan
angin yang baik. Angin kemudian seperti anasir alam yang lain yaitu api, air,
bumi, dan zat, masing-masing dikuasai oleh dewa tertentu. Bahkan masingmasing anasir ini juga memiliki napsu, roh, suksma, serta arah di dalam mata
angin yang sifatnya tetap (Endraswara, 2006:83).
Asal Usul Istilah Masuk Angin
Di Indonesia, terminologi kata masuk angin seolah-olah dianggap berasal dari
bahasa Melayu yaitu dari kata masuk dan angin. Akan tetapi kata masuk dan angin
ternyata juga dikenal dalam bahasa Jawa. Orang Melayu sering menggambarkan masuk
angin sebagai kondisi tubuh dimana perut terasa kembung. Oleh karena itu masuk angin
lebih dikenal sebagai perut kembung. Kembung itu muncul karena tubuh penderita
kemasukan unsur angin dan angin tersebut tidak mampu dikeluarkan kembali. Menurut
pemangku budaya Melayu di Yogyakarta, orang Melayu di Riau, Medan dan Malaysia
mengenal gejala yang sama dengan masuk angin dengan istilah naik angin. Dari istilah
tersebut seakan-akan digambarkan bahwa angin masuk ke tubuh manusia lewat bawah
(kaki) kemudian naik ke seluruh tubuh, sehingga mengakibatkan tubuh merasa tidak
nyaman2.
Dalam budaya masyarakat Indonesia kata masuk angin telah dikenal
masyarakat baik yang tinggal di Sabang sampai Merauke. Meski masuk angin sering
diidentikkan dengan orang Jawa, namun orang nonJawa pun akrab dengan istilah masuk
angin. Mereka mengenal masuk angin dan penyembuhannya itu akibat berinteraksi
dengan orang Jawa. Budaya khususnya bidang kesehatan yang dimiliki orang Jawa
itu kemudian dikenal serta menyebar sesuai dengan proses persebaran orang Jawa di
pelbagai wilayah di Indonesia. Interaksi antara orang Jawa dan nonJawa ini dalam satu
sisi membawa keuntungan sebab konsep-konsep kesehatan orang Jawa pun kemudian
menyebar ke seluruh antero Nusantara. Suku bangsa yang sebelumnya tidak mengenal
gangguan kesehatan seperti masuk angin akibat interaksi dengan orang Jawa maka
mereka pun meniru apa yang dilakukan oleh orang Jawa. Upaya penyembuhan masuk
angin lewat kerokan ini menyebar luas setelah orang nonJawa melihat dan mengamati
bagaimana kerokan itu bekerja untuk mengatasi gangguan masuk angin. Dari melihat
dan mengamati apa yang dilakukan orang Jawa kemudian orang-orang nonJawa itu
berusaha mengambil konsep Jawa terkait kesehatan, khususnya masuk angin. Mereka
juga mencoba dan membuktikan khasiat kerokan. Pertama-tama orang-orang nonJawa
itu akan meminta orang Jawa untuk mengeroknya terutama jika mereka terasa tidak
enak badan atau badan terasa tidak nyaman. Lama-kelamaan orang-orang nonJawa
Menurut Mahyudin Al Mudra terdapat banyak persamaan konsep kesehatan antara orang Jawa dan Melayu,
meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda.
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kemudian menyerap ilmu pengobatan Jawa dan kemudian mempraktikkannya. Dari
coba-coba dan kemudian merasakan manfaat kerokan sehingga orang-orang nonJawa
pun akhirnya memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama dengan orang Jawa bahwa
jika rasa tidak enak badan muncul maka mereka pun akan berusaha melakukan kerokan
sebagai upaya pertama untuk mengatasi gangguan kesehatan tersebut.
Proses difusi sangat mungkin terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Kekuasan
orang Jawa serta persebaran orang Jawa yang merata ke seluruh wilayah negeri ini
mengakibatkan budaya Jawa pun akan mempengaruhi budaya-budaya lain. Interaksi
yang intens antara orang Jawa dengan masyarakat yang didatanginya memungkinkan
konsep dan pengobatan masuk angin pun kemudian menyebar ke wilayah lain. Walau
demikian masing-masing suku bangsa di Indonesia terbukti memiliki ramuan tradisional
khusus untuk pengobatan masuk angin, yaitu dengan aneka bahan tumbuhan meski
cara pemakainnyapun berbeda-beda (Sangat, dkk, 2004:.x).
Meski tidak ada sumber tulisan yang valid, berdasarkan asal katanya ternyata
masuk angin telah dikenal oleh orang Jawa ratusan tahun yang lalu. Keterangan ini
diperkuat oleh argumen seorang narasumber yaitu dalang R.W. Cermogupita yang
mengatakan bahwa kata “masuk” itu berasal dari bahasa Jawa. “Masuk” berasal dari
kata mangsruk yang artinya klebonan (kemasukan). Sedangkan kata angin juga berasal
dari bahasa Jawa yaitu angin. Oleh karenanya kata masuk angin memang benar-benar
berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri akibat
proses interaksi maupun difusi.
Keterangan informan di atas apabila ditelusur ke dalam sumber tertulis
ternyata ada benarnya. Apabila kata masuk angin ingin dilihat dari kamus bahasa Jawa
yang dianggap tua seperti Baoesastra Djawa karangan WJS Poerwadarminto (1939:295)
maka di situ akan didapatkan kata mangsoek. Mangsoek merupakan bahwa Jawa Kuno
(Kawi) yang memiliki arti: 1. mleboe; 2. ptj (poetjapan) mleboe ing agama lsp (lan sak
piturute); 3, ptj. tjotjog banget (pangonane karo sing ngganggo). Kata mangsoek angin
kemudian diartikan sebagai lara marga kademen (sakit akibat kedinginan). Dari kata
mangsoek di atas yang arti pertamanya adalah mleboe atau kemasukan bisa diberi arti
bahwa kata itu menunjuk pada sesuatu yang masuk 3.
Masih dalam kamus Baoesastro Djawa (Poerwadarminto, 1939:15) terdapat
kata angin (kn atau krama ngaka): lakoening hawa: oleh .. 1. bisa katampek ing angin
(layangan, prau); … anginen ptj: kemboeng (tmr atau tumrap) weteng; ktj (katjotjogna)
kanginn; angin darat kn: angin kang pinangkane saka ing daratan; angin laoet kn: angin
kang pinangkane saka segara. Dari keterangan asal kata mangsoek dan angin di atas
Keterangan yang sama juga diberikan oleh ahli linguistik Jawa Manu Jayaatmaja dan Wisma Nugraha dari
jurusan Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang mengatakan bahwa dalam bahasa
Jawa biasa terjadi proses yang disebut nasalisasi seperti yang terjadi pada kata masuk angin. Masuk akar
dasarnya dari kata pasuk, berubah menjadi asuk (Jawa kuno, yang artinya masuk) kemudian mendapat prefik
nasal p menjadi m sehingga menjadi masuk
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menunjukkan bahwa rangkaian kata masuk angin adalah benar-benar berasal dari akar
kata bahasa Jawa.
Jika akan digali lebih jauh mengenai asal kata masuk angin maka didapatkan pula
sumber lain yaitu buku Kawi-Djinarwa jilid II (Dirdjosiswojo, 1957: 122) bahwa kata
mangsuk yang artinya klebetan berubah menjadi mangsup (Kawi) yang artinya lumebu.
Huruf akhir k berubah menjadi p itu merupakan sebuah variasi pompa bertukar yang
lazim terjadi dalam bahasa Jawa.
Secara etimologi terlihat bahwa justru bahasa Melayu mengadopsi bahasa Jawa.
Dalam proses adopsi tersebut memang seringkali tidak nampak berasal dari bahasa apa
kata yang mereka adopsi tersebut. Akibat fungsi bahasa Melayu sebagai lingua franca
akhirnya banyak pihak menduga bahwa kata masuk angin adalah milik suku bangsa
Melayu.
Istilah masuk angin yang awalnya dianggap sebagai berasal dari bahasa Melayu
terjawab sudah dari paparan di atas. Namun, kapan kata-kata masuk angin mulai popular
dipakai di antara suku bangsa Jawa maupun Melayu tersebut sulit dipastikan. Dari datadata yang berhasil dikumpulkan baik melalui studi pustaka maupun wawancara dengan
pakar bahasa dan budaya Jawa menunjukkan bahwa asal kata masuk angin adalah asli
dari bahasa Jawa.
Memang kata masuk angin tidak bisa diketahui persis kapan mulai
dipergunakan. Akan tetapi dalam sastra Indonesia khususnya cerita atau novel yang
berlatarbelakang budaya Jawa, atau pelakunya orang Jawa masuk angin ini cukup
dikenal oleh mereka. Bahkan digambarkan dalam novel itu bahwa orang-orang Jawa di
luar Pulau Jawa atau orang Indonesia yang berada di luar negeri turut mempopulerkan
tradisi pengobatan masuk angin seperti kerokan ke masyarakat luas.
Novel yang muncul sebelum Perang Dunia II, atau pertengahan tahun tahun
1939-1940 karya HAMKA (1959:59) yang dimuat secara bersambung di harian Pedoman
dengan judul Merantau ke Deli merupakan contoh bahwa pengarang dari Minangkabau
pun mengenal istilah kerokan. Dalam novel itu digambarkan bahwa Leman (orang
Minang) memang kurang sehat. Poniem sang istri (orang Jawa) lalu mengambil uang
sen sebuah, dikeroknya lemusir suaminya. Diambilnya limau kopas, dibelah dua, kedua
belahnya dilumarinya dengan minyak cap Macan, digosokkan ke kening Leman.
Tindakan Poniem atas suaminya dengan cara kerokan dan menggosok
limau dicampur minyak ke kening suaminya menunjukkan bahwa persepsi Poniem
atas kondisi kesehatan suami adalah suami mengalami masuk angin. Oleh karena
itu Poniem melakukan tradisi kerokan yang dikenalnya dari budaya orang Jawa yang
melingkupinya. Meski keduanya bertempat tinggal di tanah Deli dan suami Poniem
adalah orang Minang namun Poniem mengobati suaminya menurut tradisi budaya desa
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asalnya yaitu pedesaan Jawa.
N.H Dini (1988:27) dalam novel Pada Sebuah Kapal menyebut dengan jelas
tentang masuk angin tersebut. Disebutkan bahwa tokoh Sri, seorang gadis dari Semarang
merasa dirinya tidak sesehat yang dia kira. Dia memang tidak pernah memperhatikan
pemeliharaan dirinya. Sakit kepala, batuk-batuk sedikit atau susah bernapas dianggapnya
sebagai masuk angin biasa, bahasa penyakit utama yang mendarah daging di negerinya.
Sementara itu novel yang berjudul Tumini Perawan Orderneming (Karmaputra, 1999:40,
43) menceriterakan gadis desa dari lereng Merapi yang bernama Tumini yang menjadi
kuli kontrak perkebunan di Sumatra. Tumini semua bagian tubuhnya merasa lemah.
Seperti lepas semua persendiannya. Sementara itu rasa nyeri masih tetap dirasakannya.
Ibunya menyarankan agar tidur saja dan besuk jangan masuk kerja dahulu sampai
sembuh benar. Mbok Kromo sang ibu tiri di dapur sudah menyediakan air hangat
untuk mengelap badan Tumini. Ia juga menghaluskan bawang merah dicampur
minyak tanah untuk dibalurkan ke badan Tumini. Ramuan obat ini oleh orang-orang
onderneming dipercayai bisa menyembuhkan ‘masuk angin’. Setelah mengelap badan
Tumini, Mbok Kromo mengeroki badan Tumini dengan uang benggol (logam kuno),
kemudian membalurkan obat yang dibuatnya sendiri tadi.
Dari novel-novel di atas terlihat jelas bagaimana pengarang menceritakan
latar belakang budaya Jawa dan bagaimana tokoh-tokoh novel tersebut memandang
dan mengobati masuk angin. Nama Poniem, Sri, dan Tumini -tiga nama yang dikenal
sebagai nama gadis Jawa- sama-sama memiliki konsep yang sama mengenai kesehatan.
Kondisi tubuh yang lemah, sakit kepala, persendian terasa copot, batuk, serta sesak
napas dipercaya oleh ketiganya sebagai gangguan masuk angin. Konsep Jawa tentang
masuk angin ini kemudian akan disembuhkan dengan kerokan. Masuk angin yang
membuat kesehatan seseorang terganggu, bahkan memaksanya untuk istrirahat
dan tidak bekerja dahulu menunjukkan bahwa masuk angin bisa dianggap kondisi
kesehatan yang serius sehingga memaksa seseorang untuk istirahat dahulu dari bekerja.
Dari cerita itu juga tergambar dengan jelas bahwa penderita masuk angin umumnya
tidak diperbolehkan mandi dahulu melainkan cukup di lap dengan air hangat. Masuk
angin meski dikategorikan sebagai penyakit biasa yang muncul akibat seseorang
tidak memperhatikan perawatan dan pemeliharaan kesehatannya, namun gangguan
kesehatan ini sering dirasakan oleh mereka yang bekerja. Dalam cerita/novel itu juga
disebutkan bagaimana kebiasaan orang Jawa mengenali dan mengatasi masuk angin.
Pengobatan yang sederhana dilakukan dengan uang koin, bawang merah, dan minyak
tanah sebagai alat /media saat mengerok tubuh si sakit.
Satu kerangka pemikiran dengan novel di atas, gangguan masuk angin dan
angin duduk juga muncul pada novel terkini yang terbit tahun 2007. Cerita dengan latar
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belakang budaya penulisnya yaitu Belitong yang telah mengecap kehidupan metropolis
muncul dari novel Tetralogi karya Andrea Hirata yang berjudul Sang Pemimpi
(2007:227). Dalam novel itu penulisnya menggambarkan mengenai angin duduk. Angin
duduk digambarkan sebagai orang yang terserang bisa meninggal dalam waktu 15-30
menit. Dunia kedokteran selama ini 2 tahun terakhir berhasil mengidentifikasi istilah
baru penyakit jantung yang akrab disebut angin duduk dengan Sindrom Serangan
Jantung. Koroner Akut (SSJKA). Gejalanya yaitu muncul keluhan nyeri di tengah dada,
seperti rasa ditekan, rasa diremas-remas, menjalar ke leher, lengan kiri dan kanan serta
ulu hati, rasa terbakar dengan sesak napas dan keringat dingin. Keluhan nyeri ini bisa
merambat ke kedua rahang gigi kanan atau kiri, bahu, punggung. Lebih spesifik ada
juga yang disertai kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau maag. Sumber
masalah sesungguhnya hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung
(vasokonstriksi).
Andrea Hirata (2007:76) penulis novel ini menggambarkan kondisi angin
duduk untuk mendeskripsikan suasana hati tokoh utama novel yaitu Arai saat ia sedang
mengalami panah asmara. Perasaan yang dialami tokoh digambarkan secara hiperbola
seperti kondisi tubuh seseorang yang sedang sakit terkena sakit jantung.
“Aku tahu taktik tengik Arai. Ia menunggu kata-kata langit hanya untuk
membuat Nurmala terkesan. Kembang SMA Bukan Main itu telah ditaksirnya habishabisan sejak melihatnya pertama kali waktu pendaftaran. Meskipun seumur-umur
tak pernah punya pacar tapi Arai punya teori asmara yang sangat canggih. Perempuan
adalah mahluk yang plin-plan, Kal, maka pertama-tama, buatlah mereka bingung.
Sehebat Cassanova, kenyataannya setiap melirik Arai, Nurmala tampak seperti orang
terserang penyakit angin duduk.”
Di bagian lain Andrea Hirata menggambarkan tentang bahayanya sering
terkena angin malam. Suara Bang Zaitun (pemimpin orkes Melayu Pasar Ikan Belok
Kiri) parau, seperti orang berbisik dengan keras. Kulitnya kisut dan ia jelas penyakitan.
Itulah yang terjadi jika sering kena angin malam. Melalui lagu Begadang kak Rhoma
Irama telah mewanti-wanti akibat buruk angin malam pada generasi muda republik ini
(2007:189). Lirik lagu itu berbunyi:
jika sering kena angin malam
segala penyakit akan mudah datang
darilah itu sayangi badan
jangan begadang setiap malam.
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Konsep tubuh dalam budaya Jawa
Tubuh bagi orang Jawa tidak sekedar entitas yang berupa fisik saja melainkan
juga nonfisik. Hal ini terlihat dari pandangan orang Jawa bahwa ritual Jawa terkait
dengan kematian adalah dimaksudkan agar tubuh nonfisik (rohani, yang tidak
kelihatan sifatnya) juga perlu diberi penghormatan lewat sesaji maupun doa. Orang Jawa
akan memperingati upacara selamatan kematian 3, 7, 40, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun
serta 1000 hari dengan tujuan agar arwah si mati mampu kembali ke alamnya dengan
sebaik-baiknya. Selamatan juga dimaksudkan agar semuanya kembali dalam keadaan
harmoni (Simuh, 1999; Pemberton, 1994:14; Endraswara, 2006:13). Upacara selamatan
kematian itu juga dimaksudkan agar baik si mati maupun keluarga yang ditinggalkan
selalu dalam keadaan selamat, tanpa ada rintangan/cobaan lain.
Arwah si mati yang masih dihormati dan didoakan oleh keluarga atau warga
masyarakat menandakan bahwa tubuh bagi orang Jawa boleh musnah akan tetapi
tubuh berupa nonfisik (roh) akan tetap abadi. Dalam kehidupan sehari-hari ada
anggapan bahwa antara tubuh jasmani dan rohani itu merupakan suatu kesatuan yang
harmonis. Bagi orang Jawa kematian hanyalah sebuah proses di mana roh (suksma)
si mati meninggalkan wadah fisiknya, tetapi jiwa si mati hidup pada alam lain yang
disebut alam arwah (Endraswara, 2006) . Antara kehidupan manusia di dunia yang
mengandalkan kekuatan fisik dengan kehidupan akherat yang mendasarkan pada jiwa/
roh sama pentingnya bagi orang Jawa.
Tubuh bagi orang Jawa juga merupakan penjelmaan dari pemiliknya. Apabila
tubuh seseorang sakit berarti merefleksikan terjadinya ketidakseimbangan unsur
jasmani dan rohani. Tubuh juga mampu mengungkapkan bagaimana situasi dan kondisi
masyarakatnya. Harmonisasi tubuh manusia terwujud apabila aspek fisik dan nonfisik
dalam keadaan seimbang. Bagi orang Jawa sakit terjadi apabila ketidakseimbangan
unsur fisik dan nonfisik. Apabila unsur dasar tubuh manusia misalnya panas-dingin
berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi si individu, maka terjadi
keadaan sehat. Sebaliknya jika ketidakseimbangan itu terganggu baik dari luar maupun
dalam seperti: panas-dingin, emosi yang kuat, maka terjadilah penyakit (Foster dan
Anderson, 1988:65; Worsley, 1982:323).
Tubuh manusia juga memiliki unsur angin, selain unsur api, kayu, dan tanah.
Faham seperti ini sangat kuat melekat pada budaya China yang mengganggap tubuh
manusia itu memiliki 5 unsur dasar yaitu: air, logam, tanah, api, dan kayu (Foster dan
Anderson, 1988:34, Chunjiang, 2004:9). Konsep tubuh Jawa tidak jauh berbeda dengan
China, sebab orang Jawa juga mengenal 5 anasir tersebut sebagai unsur tubuh manusia.
Secara kosmologis, baik makrokosmos maupun mikrokosmos terkomposisi dari lima
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unsur kosmis, yakni: air, tanah, api, angin, dan swasono (ether). Konsepsi struktur
ini dalam terminologi Jawa dikenal dengan sebutan sedulur papat lima pancer (empat
saudara, dan ke lima pusat) yang membentuk badan jasmani manusia. Masing-masing
elemen kosmis diresapi jiwa sebagai representasi napsu-napsu jasmaniah. Menurut
Soehardi (1993:60), ke lima napsu jasmaniah ini adalah sebagai berikut.
1. Unsur air merepresentasikan napsu mutmainah atau nurasa yaitu napsu yang
mendorong hasrat ketenangan dan ketentraman, tetapi bersisi negatif ke arah
kemurungan.
2. Unsur tanah merepresentasikan napsu aluamah atau lodra, yaitu napsu
kerakusan yang manifestasinya adalah suka makan banyak dan tidur, tetapi
memiliki sisi positif yakni fisik yang kuat dan kukuh.
3. Unsur api merepresentasikan napsu amarah atau angkara, yaitu napsu gampang
marah, dengki, cemburu dan keras kepala, tetapi berjiwa kukuh pendiriannya.
4. Unsur angin merepresentasikan napsu supiah atau sukardo, yaitu cerminan
napsu kemewahan dan dorongan birahi, tetapi memiliki sifat awas.
5. Unsur swasana (ether) merepresentasikan napsu mulhimah atau nimpuna,
yaitu napsu yang dijiwai kewaspadaan dan kearifan, tetapi bersifat suka bicara.
Meski unsur jasmani manusia Cina dan Jawa memiliki kesamaan namun
tafsir dan kandungan nilai di dalamnya berbeda. Pada orang Jawa unsur itu lebih
mencerminkan refleksi napsu. sementara orang Cina lebih menekankan pada unsur
mendukung dan menentang satu sama lain untuk mempertahankan keseimbangan
dalam ekosistem (Chunjiang, 2004:9).
Angin juga digambarkan sebagai elemen penting kehidupan manusia.
Radjiman (2000), Endraswara (2006), dan Subiyantoro (2009) menyebut bahwa angin
dilambangkan oleh warna kuning bercahaya, simbol napsu supiyah. Dalam kehidupan
orang Jawa pun mereka mengenal tabiat angin. Angin yang baik akan membawa kebaikan
dan keuntungan bagi manusia, sementara angin yang jahat akan mencelakakan manusia
terutama jika manusia tidak mampu menghindarkannya.
Angin yang baik misalnya angin sumilir akan menyebabkan udara sejuk,
manusia tidak terasa panas serta akibatnya akan membawa rasa kantuk bagi yang
merasakannya. Angin sumilir biasanya akan terasa pada siang hari terutama setelah jam
12.00. Angin ini akan menyebabkan seseorang yang terkena pengaruh itu mengalami
kondisi liyer-liyer (rasa kantuk yang sangat) yang kemudian disusul dengan tertidur.
Sebaliknya apabila pada siang atau malam udara sangat panas tanpa disertai hembusan
angin maka seseorang akan merasa gerah dan tidak nyaman untuk tidur. Pada beberapa
masyarakat ada kebiasaan saat udara terasa panas maka mereka harus ngisis (mencari
angin). Ngisis artinya keluar rumah, bisa di bagian teras, di pinggir jalan, di bawah
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pohon atau luar bangunan rumah untuk mencari hembusan angin. Ngisis akan berakibat
tubuh seseorang akan terasa lebih sejuk oleh udara luar rumah yang dihembuskan
angin, angin kemudian menyentuh pepohonan sehingga menyebabkan udara panas
menjadi berkurang panasnya, sebab hembusan angin itu bersifat mendinginkan.
Orang Jawa percaya bahwa di samping angin bermanfaat bagi kehidupan
manusia angin juga bisa mengakibatkan pengaruh buruk bagi manusia. Angin malam
adalah angin yang harus dihindari sebab angin malam itu sifatnya lembab dan
mendinginkan sehingga akan berakibat tubuh seseorang terlalu lembab atau dingin jika
terkena hembusan angin itu.
Kesimpulan
Angin memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat. Angin ibarat
kehidupan yang akan terus bergerak dan memiliki dinamika. Pentingnya angin
terungkap dalam istilah Jawa yang artinya angin itu lembut sekaligus kasar sehingga
tidak dapat terlihat tapi dapat dirasa. Angin di dalam dan di luar tubuh manusia
diperlukan dalam jumlah yang seimbang. Ketidakseimbangan jumlah akan berakibat
pada penyakit dan gangguan tubuh lainnya.
Konsep tentang masuk angin menyebar di wilayah Indonesia lewat interaksi
orang Jawa dan nonJawa serta migrasi orang Jawa ke luar Jawa. Dalam sastra Indonesia
khususnya novel dan cerita lain istilah masuk angin banyak dipakai pengarang untuk
menggambarkan gangguan kesehatan yang dialami pelaku cerita. Pelaku itu adalah
orang Jawa yang kemudian
menerapkan
pengetahuannya
tentang kesehatan tradisional
terhadap orang lain.
Masuk angin dipercaya
oleh orang Jawa sebagai akibat dari
terlalu banyaknya unsur angin
di dalam tubuh sehingga unsur
dingin menjadi dominan. Demi
memulihkan kondisi tersebut
keseimbangan
dapat
dicapai
melalui kerokan yang berfungsi
mengeluarkan
unsur
dingin
di dalam tubuh lewat gesekan
koin dan minyak di dalam kulit.
Kerokan, salah satu metode pengobatan masuk angin
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Abstract
Yogyakarta has been known as an area that has a commitment on educational
equality for disabilities. However, equality is still limited to the formal institutions. While,
the educational equality in the non-formal institutions yet to be seen. In fact, Yogyakarta has
the opportunity to develop educational equality in the non-formal institutions through the
museum.
This study choose Sonobudoyo as research location based on its status as a regional
museum. This research tries to offer the facilities and learning model in the museum for
disabilities. Meanwhile, the object of this study focused on three groups of disabilities, such as
auditory impairment, mobility impairment, and visual impairment.
This research was started from collecting data with observation, interviews, and
literatures study; data processing; and formulating the facility and educational models for
disabled people. The results showed that the facilities to accommodate disabilities learning
such as, the text labels, braille labels, photographs, images, audio devices, audio-visual,
tactile objects, guide and interpreter. The learning model for disabilities is a collaborative
learning. It is a group work between disabilities and accompanied by a facilitator. This model
was chosen because learning for those groups will be increase with social interaction.
Keywords: Sonobudoyo, Disabilities, Learning Model
Pengantar
Yogyakarta telah dikenal sebagai salah satu provinsi yang menjamin
keberlangsungan hak-hak kelompok disabilitas. Hal ini terlihat dari keberadaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan HakHak Kelompok Disabilitas dan didukung dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
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Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan HakHak Kelompok Disabilitas. Salah satu hak kelompok disabilitas yang dijamin adalah
dalam bidang pendidikan. Perlindungan hak dalam bidang pendidikan ini telah diatur
dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat
Sumber Pendidikan Inklusif dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Keseluruhan peraturan tersebut telah menjamin
keseteraan pendidikan di segala jenis dan jalur, salah satunya adalah jalur nonformal.
Museum merupakan salah satu institusi nonformal yang memiliki tujuan
pendidikan dan mendukung keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat. Pengembangan
pembelajaran nonformal di museum memiliki peluang yang cukup besar untuk dilakukan
di Yogyakarta. Penyebabnya adalah jumlah dan beragamnya tema museum yang ada
di Yogyakarta. Selain itu, pendidikan inklusi yang dikembangkan di Yogyakarta masih
berfokus pada instansi formal, seperti sekolah dan belum menyentuh instansi nonformal
sehingga peluangnya masih cukup terbuka.
Pengembangan museum sebagai tempat belajar nonformal yang inklusi di
Yogyakarta dapat dimulai dari Museum Sonobudoyo. Pemilihan museum ini dikarenakan
beberapa alasan, pertama, Museum Sonobudoyo merupakan museum milik Pemerintah
Daerah Yogyakarta. Dengan status tersebut maka Museum Sonobudoyo dapat menjadi
panutan bagi museum-museum lain yang ada di Yogyakarta dalam menerapkan peraturan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengunjung Museum Sonobudoyo
sangat beragam dari segi usia, status sosial, agama, etnis, dan kondisi kesehatan.
Dengan adanya latar belakang tersebut maka muncul pertanyaan yaitu (1)
Bagaimana cara mengembangkan Museum Sonobudoyo menjadi tempat belajar yang
tepat bagi kelompok disabilitas fisik? (2) Apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan
museum sebagai tempat belajar bagi kelompok disabilitas fisik? Pertanyaan tersebut
memiliki tujuan untuk (1) Mengembangkan Museum Sonobudoyo sebagai museum yang
memiliki tanggung jawab pendidikan bagi masyarakat, khususnya kepada kelompok
disabilitas, (2) Mengetahui sejauh mana ketersediaan fasilitas pendidikan serta model
pembelajaran yang terjadi di Museum Sonobudoyo, (3) Meningkatkan tanggung jawab
Museum Sonobudoyo dalam mewujudkan persamaan hak bagi kelompok disabilitas
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pandangan baru museum menempatkan pengunjung sebagai prioritas utama
(Lord, 2012: 47). Lord (2012: 39-43) menyebutkan bahwa pengembangan museum
dimulai dengan melihat pengunjung sebagai subjek museum. Dengan menempatkan
pengunjung sebagai subjek maka pemenuhan kebutuhan pengunjung menjadi hal utama.
Ridlo (2011) menyebutkan bahwa desain pameran yang baik perlu disesuaikan dengan
usia, kondisi kesehatan, dan tujuan kedatangan pengunjung. Tujuan dari penyesuaian
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ini adalah museum dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat dan meningkatkan
peran aktif pengunjung. Keaktifan pengunjung dapat diperoleh melalui program publik
yang diselenggarakan oleh museum. Menurut Sulistya (2013) keterlibatan pengunjung
dapat memberikan dua dampak positif yaitu memunculkan minat kunjungan museum
dan mendukung tujuan museum. Perhatian terhadap kebutuhan pengunjung akan
mendukung mewujudkan tujuan utama museum yaitu sebagai institusi pembelajaran
(centre of learning). Menurut Yusiani (2010) pembelajaran di museum akan berjalan
efektif apabila menggunakan pola baru yaitu bagaimana museum menciptakan narasi dan
bagaimana narasi tersebut disampaikan kepada pengunjung.
Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, penelitian ini
menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengamatan langsung,
wawancara, dan studi pustaka. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi
fasilitas yang diberikan Museum Sonobudoyo. Wawancara dilakukan terhadap dua pihak,
staf museum dan kelompok disabilitas fisik,dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
mengenai kebijakan museum mengenai pengunjung disabilitas, kegiatan yang ditawarkan
kepada pengunjung disabilitas, dan keberadaan fasilitas bagi pengunjung disabilitas.
Selain itu, juga untuk mengetahui pendapat kelompok disabilitas baik mengenai kondisi
museum ataupun pameran temporal yang pernah dikunjungi. Studi pustaka dilakukan
dengan mencari infomrasi dari buku, artikel, dan hasil penelitian mengenai museum,
kelompok disabilitas, ataupun keberadaan kelompok disabilitas di museum. Data-data
yang terdiri atas karakteristik pembelajaran di museum serta karakteristik pembelajaran
bagi kelompok disabilitas fisik kemudian dianalisis untuk mendapatkan simpulan
mengenai cara mengembangkan Museum Sonobudoyo menjadi tempat belajar yang
inklusif.
Pembahasan
Berdasarkan pengumpulan data dilapangan diketahui bahwa Museum
Sonobudoyo memiliki beberapa kelemahan terkait dengan kesetaraan hak kelompok
disabilitas. Kelemahan pertama diketahui dari belum adanya kebijakan museum yang
diperuntukkan bagi kelompok disabilitas. Hal ini juga sesuai dengan keterangan yang
disampaikan oleh Setyobudi (wawancara, 26 November 2014) dan Riharyani (wawancara,
23 Desember 2014) yang menyatakan bahwa keberadaan pengunjung disabilitas belum
menjadi prioritas utama. Prioritas utama museum masih terbatas pada kajian terhadap
koleksi dan tata pamer. Bukti belum adanya kebijakan tersebut dapat dilihat dari minimnya
fasilitas museum yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas. Keberadaan fasilitas bagi
kelompok disabilitas ini hanya terbatas pada pemenuhan aksesibilitas berupa ramp yang
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digunakan oleh kelompok disabilitas mobilitas untuk masuk ke museum.
Kedua, belum adanya pegawai Museum Sonobudoyo yang mendapatkan
pelatihan dengan tema yang berkaitan dengan kelompok disabilitas, baik dalam pelayanan
maupun penyusunan program pendidikan bagi kelompok disabilitas. Selama ini, pelatihan
yang ditawarkan kepada pegawai museum cenderung pada aspek teknis, seperti pelatihan
konservasi, dokumentasi, dan penyajian koleksi. Selain pegawai, di Museum Sonobudoyo
memiliki staf pemandu, namun staf ini bukan termasuk pegawai Museum Sonobudoyo
karena statusnya sebagai pegawai kontrak. Berbeda dengan pegawai museum, pemandu
ini mendapatkan pelatihan yang erat hubungannya dengan pelayanan pengunjung.
Meskipun begitu, pelatihan tersebut tidak ada yang berhubungan dengan kelompok
disabilitas (Iccha, wawancara, 26 November 2014 dan Aria, wawancara, 26 November
2014).
Ketiga, fokus Museum Sonobudoyo bukanlah sebagai institusi pendidikan tetapi
sebagai tempat wisata. Hal tersebut seperti penjabaran misi Museum Sonobudoyo seperti
berikut ini:
a. Mewujudkan pengembangan museum sebagai sumber daya budaya yang
memiliki peran dan nilai strategis sebagai daya tarik utama kepariwisataan di
Yogyakarta;
b. Mengoptimalkan dan menwujudkan peran museum sebagai wahana pelestarian,
pewarisan nilai-nilai tradisi sejarah budaya serta rekreasi bagi segenap lapisan
masyarakat;
Keberadaan misi museum ini memang cukup dimaklumi mengingat Yogyakarta
merupakan salah satu destinasi tujuan wisata yang terkenal dengan seni dan budayanya.
Maka, tidak mengherankan apabila Museum Sonobudoyo lebih menonjolkan sisi
pariwisata karena koleksi di museum ini didominasi oleh hasil seni dan budaya.
Keempat, informasi yang disampaikan kepada pengunjung belum
mempertimbangkan perbedaan intelektual. Hal ini secara tidak langsung dijumpai ketika
melakukan pengamatan terhadap cara pemandu menemani pengunjung berkeliling.
Pada prinsipnya, kunjungan di Museum Sonobudoyo dilakukan secara berurutan mulai
dari pintu masuk dan pintu keluar yang melewati beberapa ruangan dengan tema-tema
tertentu. Tema tersebut telah disesuaikan dengan kronologis masa yang menceritakan
perkembangan seni dan budaya (Setyobudi, wawancara, 26 November 2014). Dengan
adanya urutan tema tersebut pemandu memberikan informasi sesuai dengan koleksi
yang ditampilkan. Informasi yang disampaikan pemandu kepada pengunjung ternyata
memiliki isi serta bobot yang sama, baik ketika disampaikan kepada pengunjung anakanak, remaja, maupun dewasa.
Kelima, cara penyampaian informasi di Museum Sonobudoyo masih bersifat
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didaktik, yaitu hanya focus proses memberi informasi kepada pengunjung. Tujuannya
adalah membuat pengunjung yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kondisi didaktik
di Museum Sonobudoyo dapat diketahui dengan menggunakan ulasan Taber (2011)
dan Lord et al (2012). Menurut pendapat Taber (2011), proses didaktik diperoleh karena
pembelajar tidak terhubung langsung dengan materi pendidikan dan hanya mendapatkan
informasi dari orang lain. Dalam pandangan Lord et al (2012), proses didaktik ini
diketahui dari tidak adanya interaksi langsung dengan benda maupun interaksi melalui
perangkat interaktif. Kondisi didaktik di Museum Sonobudoyo dapat ditemui dengan
didominasinya pemberian informasi melalui label dan kondisi pemandu di Museum
Sonobudoyo hanya memberikan informasi umum tanpa ada inisiatif untuk mengajak
pengunjung menggali informasi secara lanjut. Selain itu, Museum Sonobudoyo juga
belum maksimal menawarkan perangkat teknologi.
Kelima kondisi yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa
Museum Sonobudoyo belum mampu menghadirkan museum sebagai tempat belajar bagi
kelompok disabilitas. Adanya kelemahan tersebut dicarikan solusi. Pencarian solusi ini
disesuikan dengan karakteristik pembelajaran di museum dan karakteristik yang dimiliki
oleh kelompok disabilitas fisik.
Karakteristik Pembelajaran di Museum
Karakteristik pembelajaran di museum dapat dilihat melalui paradigma baru
museum. Menurut Weil (2000: 12) museum bukan lagi merupakan tempat untuk
memelihara benda-benda buangan (a cemetery of bric-a-brac) namun, telah berubah
menjadi tempat untuk memelihara olah pikir masyarakat (a nursery of living thoughts).
Pemeliharaan ini dilakukan dengan melakukan transfer informasi yang berasal dari
koleksi museum kepada pengunjung. Dean (2002: 26) menyebutkan bahwa proses
transfer informasi ini dilakukan melalui tiga cara, pertama melalui kata, seperti bahasa
baik dengan mendengar ataupun membaca. Cara ini membutuhkan usaha dan proses
mental dalam memahami makna suatu kata. Kedua, melalui keberadaan sensasi. Cara
ini ditempuh dengan mengaktifkan kemampuan indera seperti mengecap, menyentuh,
membau, mendengar yang berasosiasi dengan objek koleksi museum. Terakhir, melalui
visual. Cara ini mampu meningkatkan kemampuan memori dari individu pembelajar.
Dari transfer informasi yang menggunakan tiga cara diatas dapat dikembangkan ke
dalam berbagai cara belajar seperti proses mengenali, berpikir, mengamati, dan meneliti
(Brüninghaus-Knubel, 2004: 122). Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pendidikan
di museum telah berubah dari pendidikan pasif ke pendidikan aktif dan sering disebut
dengan pembelajaran.
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Menurut Hein (1998), prinsip pendidikan aktif yang dianut museum pada saat ini
cenderung menerapkan prinsip konstruktivisme. Secara umum teori konstruktivisme ini
adalah pemikiran mengenai proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman yang ada
di dalam diri manusia (Sjøberg, 2006: 2-3). Menurut Tabber (2006 dalam Sjøberg, 2006: 3)
kemunculan konstruktivisme ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik manusia sebagai
individu pembelajar, yaitu manusia tidak saja secara pasif menerima pengetahuan tetapi
juga secara aktif mengolah pengetahuan tersebut. Proses ini terjadi karena manusia telah
menerima banyak ide ataupun pengetahuan yang diterima secara langsung dari kehidupan
sehari-hari, seperti interaksi sosial dan budaya, interaksi dengan materi atau benda, dan
lainnya. Hal ini mengakibatkan manusia memiliki pemahaman tersendiri mengenai
pengetahuan yang diperolehnya dan tidak jarang mengakibatkan perbedaan pendapat.
Keadaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan manusia telah tersusun secara konseptual
yang memungkinkan untuk menyusun pengetahuan berdasarkan pada pemahamannya
sendiri.
Melalui berbagai kajiannya, Mensch dan Mensch (2011: 38-45) menyatakan
bahwa penerapan konstruktivis sebagai prinsip pendidikan di museum menawarkan
tiga poin utama. Pertama, menawarkan berbagai bentuk pengalaman. Pengalaman
merupakan aspek utama dari proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses
pembelajaran merupakan proses keterikatan antara pembelajar dengan pengalaman yang
ditawarkan (Inspiring Learning for All dalam Mensch dan Mensch, 2011: 36). Terdapat
empat jenis pengalaman yang dapat ditawarkan kepada pengunjung museum, yaitu
pengalaman belajar (to learn), pengalaman praktek (to do), pengalaman untuk merasakan
(to be), dan pengalaman hiburan (to enjoy) (Pine dan Gilmore, 1998: 101). Empat jenis
pengalaman tersebut tersusun dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah level partisipasi
individu yang terdiri atas partisipasi aktif dan paritisipasi pasif, sedangkan dimensi kedua
adalah keterikatan antara individu dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Keempat jenis
pegalaman ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Empat Jenis Pengalaman
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(Sumber: Pine dan Gilmore, 1998: 101)

Kedua, menawarkan berbagai strategi belajar. Pengunjung yang datang ke
museum sangatlah beragam, baik dari tingkat usia, intelektual, kesehatan, status sosial,
hingga daerah asal. Beragamnya pengunjung ini memberikan dampak terhadap perbedaan
tipe belajar. Mensch dan Mensch (2011: 38) menyebutkan bahwa strategi belajar sangat
ditentukan melalui cara mereka belajar. Salah satu teori yang sering digunakan adalah
Multiple Intelligencies (MI) yang dikemukakan oleh Howard Gardner (Gardner dan
Hatch 1988 dalam Lynch, 2004: 133). Teori MI ini terdiri atas delapan kemampuan, yaitu
penggunaan bahasa, logika, visual, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan
naturalistik.
Ketiga, menawarkan proses interpretasi. Menurut Taber (2011: 40) keberadaan
interpretasi ini telah mengubah pandangan lama pendidikan. Cara pandang lama
menyatakan bahwa persepsi pembelajar diperoleh dari mengenali dan mengetahui makna
yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Cara pandang lama ini dapat dilihat
melalui bagan berikut:

Bagan 1. Proses Penyerapan Pengatahuan Pada Cara Pandang Lama
(Sumber: Taber, 2011: 41)

Sementara itu, dalam konstruktivis, persepsi diperoleh pembelajar dari
proses interpretasi berdasarkan pada pengalaman langsung dengan materi pendidikan.
Konsekuensi dari adanya proses interpretasi ini adalah adanya perbedaan dalam
memberikan makna (Taber, 2011: 44).
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Bagan 2. Proses Penyerapan Pengetahuan Pada Cara Pandang Baru
(Sumber: Taber, 2011: 43).

Menurut Lord et al (2012: 194), proses interpretasi yang dilakukan di museum
dapat dilakukan seperti gambar berikut:

Gambar 2. Proses Interpretasi di Museum
(Sumber: Lord et al, 2012: 194)

Melihat gambar tersebut dapat diketahui bahwa proses interpretasi dapat terjadi
melalui empat tindakan. Pertama, dengan berinteraksi secara langsung dengan objek
koleksi. Kedua, dengan mengamati benda dalam suatu vitrin. Ketiga, melalui pemberian
informasi secara pasif. Keempat, pemberian informasi dengan menggunakan bantuan
perangkat interaktif.
Selain konstruktivisme, pendidikan aktif di museum juga diperoleh melalui
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proses belajar yang melibatkan tiga konteks, yaitu konteks personal, konteks sosial-budaya,
dan konteks fisik (Falk dan Dierking, 2000: 10). Menurut Chang (2006, 179-180), ketiga
konteks tersebut saling mempengaruhi untuk membentuk proses dan produk belajar.
Hal ini karena ketiga konteks tersebut memiliki beberapa faktor kunci yang mampu
mempengaruhi proses belajar. Pada konteks personal faktor pembelajaran tersebut terdiri
atas, motivasi dan ekspektasi; pengetahuan awal, ketertarikan, dan kepercayaan; pilihan
dan kontrol (Falk dan Dierking, 2000: 137-138). Hasil pembelajaran bersifat personal,
sehingga peran individu pembelajar sangat penting dalam melakukan pemilihan tema
dan aktivitas. Hal ini juga dikarenakan museum adalah institusi pendidikan yang bebas
pilihan.
Konteks sosial-budaya terdiri atas mediasi dalam suatu kelompok sosial dan
mediasi yang difasilitasi oleh orang lain (Falk dan Dierking, 2000: 138-139). Pada
faktor pertama, didasari pada kunjungan museum yang biasanya berkelompok. Dengan
keberadaan kelompok ini, setiap pengunjung dapat mengutarakan pendapat. Sementara
faktor kedua, menempatkan orang khusus sebagai mediator. Mediator ini biasanya
ditawarkan sebagai pemandu maupun pelaku seni-budaya (performer). Tujuan adalah
agar mediator ini membagi pengalaman mereka secara langsung kepada pengunjung.
Sementara itu, konteks fisik terdiri atas, desain pembelajaran dan orientasi di
museum (Falk dan Dierking, 2000: 139). Keberadaan desain pembelajaran ini disesuaikan
dengan kondisi museum sebagai institusi pendidikan yaitu harus mampu membangkitkan
sifat belajar pengunjung. Tidak mengherankan apabila museum menyediakan berbagai
macam fasilitas belajar bagi pengunjung. Kondisi tersebut kemudian didukung dengan
keberadaan orientasi. Orientasi ini membantu pengunjung untuk merasa aman dan
nyaman dengan kondisi di sekelilingnya. Keterkaitan tiga konteks di atas dapat dilihat
seperti gambar berikut:

Gambar 3. Pembelajaran Kontekstual
Sumber: Falk dan Dierking (2000: 10-11)

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

135

Selain tiga konteks yang telah disebutkan di atas, model pembelajaran ini
memiliki dimensi keempat yang penting, yaitu waktu. Falk dan Dierking (2000: 10-11)
menyatakan bahwa proses belajar tidak dapat berlangsung secara singkat. Pembelajar
memutuhkan waktu setahap demi setahap untuk mengumpulkan, memilah, dan
memahami setiap informasi yang diterima. Secara umum, pembelajaran adalah proses
integrasi dan interaksi untuk membentuk pemahaman dari konteks personal, sosialbudaya, dan fisik dalam jangka waktu tertentu.
Dua konsep pendidikan museum yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa
pembelajaran yang dilakukan di museum mendapat dua pengaruh besar, dari luar dan di
dalam diri individu pembelajar. Pengaruh dari luar diperoleh dengan adanya kebutuhan
terhadap sarana dan prasarana yang mendukung serta hubungan dengan orang lain.
Pengaruh dari dalam dipengaruhi oleh kondisi mental individu pembelajar. Kondisi
mental ini berkaitan erat dengan proses pemaknaan terhadap informasi yang telah
dimilikinya. Maka, tidak mengherankan apabila prinsip pendidikan konstruktivisme
dan pendidikan kontekstual saling terkait. Bahkan, prinsip pendidikan konstruktivisme
merupakan unsur utama dari penddidikan kontekstual (Imei, 2000: 1).
Karakteristik Kelompok Disabilitas Fisik
Sementara itu, karakteristik kelompok disabilitas fisik dapat dilihat dari dua
hal, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik layanan pendidikan. Karakteristik fisik
tiap kelompok disabilitas ini berbeda-beda. Bagi kelompok disabilitas audio, akses
terhadap suara merupakan kelemahan utama (Suparno et al, 2007: 12). Keterbatasan
tersebut mengakibatkan individu ini hanya mampu mengakses informasi melalui indera
penglihatan dan terkadang menggunakan indera perabaan, penciuman, serta pengecapan.
Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok disabilitas audio ini memberikan karakteristik
tersendiri (Somantri, 2006: 97). Pertama, dari segi fisik dapat dilihat dari cara berjalan agak
kaku dan membungkuk karena ada permasalahan keseimbangan. Pernapasan menjadi
pendek karena individu ini tidak terbiasa untuk mendengarkan suara dalam kehidupan
sehari-hari dan mengucapkan intonasi yang baik. Kemudian, ciri fisik lainnya adalah
cara melihat yang sangat antusias. Hal ini sangat dimaklumi karena indera penglihatan
merupakan unsur dominan dalam menunjukkan keingintahuannya. Kedua, dari segi
bahasa individu ini biasanya memiliki karakteristik, terbatasnya kosakata yang dimiliki,
kesulitan dalam memahami kata-kata yang mengandung ungkapan dan idiomatik, dan
tata bahasanya kurang teratur. Ketiga, dari segi intelektual ataupun akademisi individu ini
sangat lamban karena adanya keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa.
Bagi kelompok disabilitas mobilitas, keterbatasan yang dimilikinya adalah
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ketidakmampuan untuk bergerak bebas (Kurniawan et al, 2014: 39). Individu dengan
disabilitas ini biasanya menggunakan alat bantu gerak seperti kursi roda. Dalam proses
belajarnya, kelompok ini masih dapat menggunakan seluruh inderanya, baik dari visual
ataupun audio. Hal yang membatasi individu ini lebih pada keterbatasan dalam bergerak
ataupun jangkauan dalam mengakses benda. Karakteristik kelompok ini dapat dilihat
secara fisik. Biasanya kelompok ini menggunakan alat bantu untuk bergerak seperti kursi
roda. Karakteristik lainnya juga dapat dilihat dari cara bergeraknya yang lambat dan
ketidakmampuan dalam menjangkau benda-benda yang diletakkan pada tempat tinggi.
Bagi kelompok diabilitas visual, penglihatan merupakan kelemahan utama. Dengan
keterbatasan tersebut, kelompok disabilitas ini tidak memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasi kualitas, atribut, warna, raut, dan profil dari suatu objek; tidak mampu
dalam memahami konsep terkait ruang, jarak, ukuran, dan atribut-atribut lain terkait
hubungan spasial; dan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen yang
terpisah-pisah ke dalam sebuah keutuhan yang jelas (Sattler, 2002 dalam Kurniawan et
al 2014: 41-42). Kurniawan (2014: 43-45) menjelaskan bahwa individu dengan disabilitas
visual memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik ini dapat dilihat dari penggunaan
tongkat putih ataupun anjing pemandu untuk membantu dalam memberikan informasi
mengenai kondisi lingkungan di sekitarnya. Pola mobilitas yang dimiliki cenderung linear
dan sederhana. Kondisi tersebut mengakibatkan kelompok disabilitas visual memiliki
perilaku berjalan lambat. Kekurangan dalam indera penglihatan ini mampu ditutupi
dengan adanya kemampuan dalam mengolah persepsi dari indera peraba dan indera
pendengaran.
Dengan adanya perbedaan karakteristik fisik di atas, maka karakter prinsip
layanan pendidikan tiap kelompok disabilitas juga memiliki perbedaan. Sesuai dengan
Moores (2000 dalam Hernawati et al, 2010), terdapat tujuh prinsip pendidikan bagi
kelompok disabilitas audio, antara lain:
• Prinsip keterarahwajahan. Ketika berbicara dengan tunarungu maka harus
dilakukan dengan berhadapan secara langsung (face to face). Kondisi ini
untuk memudahkan kelompok disabilitas tersebut dapat melihat gerak bibir,
bahasa tubuh, ataupun penggunaan bahasa isyarat. Tujuannya agar pesan yang
disampaikan dapat dipahami dan dimengerti.
• Prinsip ketanggapan. Prinsip ini menekankan pada respon yang dilakukan oleh
pendamping terhadap informasi yang telah diperoleh kelompok disabilitas.
• Prinsip visualisasi. Semua pembelajaran yang diberikan hendaknya dapat
diilustrasikan dalam bentuk gambar yang bercerita tentang materi yang diberikan
atau lebih dikenal dengan visualisasi yang berguna untuk memudahkan anak
tunarungu mengerti akan maksud dan isi pembelajaran.
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•

Prinsip keperagaan. Keperagaan atau praktek akan lebih memudahkan disabilitas
untuk mengerti apa yang diajarkan serta upayakan semua pembelajaran yang
dilakukan dapat diperagakan secara pengalaman oleh anak sehingga anak
mudah memahami dan mengerti apa yang diajarkan guru.
• Prinsip pengalaman. Mengajak anak tunarungu untuk “mengalami” secara nyata
dapat memudahkan anak untuk mengerti akan hubungan yang ada.
• Sementara prinsip pendidikan untuk kelompok disabilitas mobilitas sesuai
dengan Choiri (1996 dalam Widati et al, 2010), antara lain adalah:
• Prinsip banyak indera. Proses pendidikan sedapat mungkin memanfaatkan dan
mengembangkan indera-indera yang ada. Dengan pendekatan banyak indera,
dapat membantu proses pemahaman kelompok disabilitas mobilitas.
• Prinsip individualisasi. Individualisasi mengandung arti pengembangan
kemampuan diri.
Terakhir, prinsip pendidikan bagi kelompok disabilitas visual sesuai dengan
pernyataan yang disampaikan oleh Widjajanti dan Hitipeuw (1995 dalam Suparno, 2007:
5-6 – 5-7) antara lain:
• Prinsip totalitas. Prinsip totalitas berarti keseluruhan atau keutuhan. Keseluruhan
dimaksudkan bahwa dalam mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan
keseluruhan indera, sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang
dikenalkan harus utuh, tidak sepotong-potong.
• Prinsip berkesinambungan. Prinsip kesinambungan memiliki arti adanya
kelanjutan antara satu materi ke materi lainnya. Prinsip ini dilakukan untuk
memberikan informasi yang saling berkaitan satu sama lainnya
• Prinsip aktivitas. Kelompok disabilitas dapat memberikan respon terhadap
stimulus yang diberikan. Reaksi ini dilaksanakan dalam bentuk mengamati
sendiri ataupun bekerja sendiri. Kelompok disabilitas diharapkan aktif tidak
hanya sebagai pendengar. Tanpa aktivitas, konsep yang diterima kelompok
disabilitas hanya sedikit dan akan merasa jenuh. Dengan adanya aktivitas maka
pengalaman belajar yang diperoleh banyak, mereka memperoleh kepuasan
dalam belajar sehingga akan mendorong rasa ingin tahu yang tinggi.
• Prinsip individual. Prinsip ini sama dengan prinsip yang dimiliki oleh kelompok
disabilitas mobilitas yaitu lebih menekankan pada pengembangan kemampuan
diri.
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Pengembangan Museum Sonobudoyo sebagai Tempat Belajar bagi Kelompok
Disabilitas Fisik
Berdasarkan pada dua karakteristik di atas, diketahui bahwa untuk
mengembangkan dan mewujudkan museum sebagai tempat belajar bagi kelompok
disabilitas fisik diperlukan dua hal, pertama, penyediaan fasilitas yang tepat dan
disesuaikan dengan keterbatasan yang dimiliki kelompok disabilitas. Kedua, menawarkan
model pembelajaran yang tepat bagi kelompok disabilitas.
a. Penyediaan Fasilitas Bagi Kelompok Disabilitas Fisik
Kelompok disabilitas audio adalah kelompok yang tidak dapat
mengakses informasi melalui indera pendengaran. Keterbatasan ini kemudian
disiasati dengan mengembangkan kemampuan indera lainnya. Indera yang
dikembangkan dan dominan digunakan untuk kegiatan sehari-hari, termasuk
belajar, adalah indera penglihatan (Somantri, 2006: 97). Oleh karena itu, fasilitas
pendidikan yang ditawarkan kepada kelompok disabilitas audio di museum
lebih ditekankan pada fasilitas visual yang sering digunakan untuk kegiatan
melihat dan membaca.
Beberapa fasilitas yang terkait dengan kegiatan melihat dan membaca
adalah foto, gambar, video, serta teks. Fasilitas gambar ataupun foto merupakan
fasilitas dua dimensi yang menampakkan suatu gambaran benda, sedangkan
video menampakkan gambar bergerak. Ketiga media tersebut biasa digunakan
bersama teks dengan tujuan untuk memperjelas informasi yang diberikan.
Hasil wawancara dengan individu disabilitas audio (Candra, 18 Maret 2015
dan Beni, 8 April 2015) menyebutkan bahwa teks merupakan salah satu
sumber informasi bagi kelompok disabilitas yang dapat diakses secara mandiri.
Namun, penggunaan teks ini memerlukan perhatian khusus. Menurut Hamidah
(wawancara, 18 Maret 2015) kelompok disabilitas audio tidak dapat mengakses
teks yang menggunakan pilihan kata yang rumit karena kelompok disabilitas ini
memiliki kelemahan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, teks yang diberikan
kepada kelompok disabilitas audio harus menggunakan kata yang sederhana.
Sangat disayangkan, selama penulisan tesis ini, penulis belum bisa mendapatkan
contoh kalimat yang tepat untuk diberikan kepada kelompok disabilitas
audio. Informasi yang diperoleh penulis lebih banyak berisi tentang proses
meningkatkan pemahaman tata bahasa bagi kelompok disabilitas audio.
Selain gambar dan teks, indera penglihatan bagi kelompok disabilitas
juga menjadi alat utama untuk berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan
kelompok disabilitas audio ini dikenal dengan istilah bahasa isyarat. Bahasa
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isyarat merupakan gabungan dari gerak jari, tangan, bibir, raut muka dan
bahasa tubuh. Bagi individu maupun kelompok yang ingin berkomunikasi
dengan kelompok disabilitas audio tetapi tidak memiliki keterampilan bahasa
isyarat maka perlu menyediakan interpreter sebagai penerjemah. Interpreter
merupakan individu yang memiliki keterampilan penggunaan bahasa isyarat.
Dengan adanya interpreter ini memungkinkan kelompok disabilitas audio dapat
berinteraksi langsung dengan individu maupun kelompok yang tidak dapat
berbahasa isyarat.

Foto 1. Interpreter Bahasa Isyarat
(Sumber:http://cms.ipressroom.com.s3.amazonaws.com/173/files/20145/53b18fea299b5037ef001540_MOT_
tur/MOT_tur_mid.jpg)

Bagi kelompok disabilitas mobilitas, akses informasi tidak dipengaruhi
oleh keterbatasan yang dimilikinya karena kelompok ini masih dapat
menggunakan seluruh inderanya. Hal ini memungkinkan kelompok disabilitas
ini masih dapat menggunakan indera penglihatan, pendengaran, serta indera
lainnya seperti sentuhan, pengecapan, dan pembauan untuk belajar. Maka tidak
mengherankan apabila kelompok ini masih dapat mengakses fasilitas audio,
visual, maupun audio-visual sekaligus.
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Foto 2. Pemandu Bagi Kelompok Disabilitas Mobilitas
(Sumber: Kurniawan, et al, 2014: 115)

Hal yang perlu dipahami ketika menawarkan fasilitas bagi kelompok
disabilitas mobilitas adalah kondisinya yang berada di kursi roda (EP, wawancara,
14 April 2015). Penggunaan kursi roda mengakibatkan kelompok disabilitas
memiliki jangkauan ketinggian yang berbeda dengan individu normal. Upaya
untuk memudahkan kelompok disabilitas mobilitas dalam mengakses, maka
setiap fasilitas menerapkan konsep desain universal (Universal Design).
Konsep ini kemudian diadopsi dan diterapkan di Indonesia melalui Peraturan
Menteri PU No. 30/PRT/M/2006. Berdasarkan pada peraturan menteri tersebut,
ketinggian benda yang ideal bagi pengguna kursi roda sekitar 110 cm. Hal sama
juga ditemukan pada batas ketinggian benda yang dapat dijangkau oleh mata.
Gerakan kepala maksimal yang masih dapat menjangkau benda adalah 30° yang
artinya tinggi benda maksimalnya adalah 180 cm.
Kelompok disabilitas visual merupakan kelompok disabilitas yang
tidak dapat menggunakan indera penglihatannya. Hal ini mengakibatkan
akses informasi hanya dapat diterima secara baik dengan indera perabaan
dan pendengaran. Indera perabaan berfungsi untuk mengetahui kondisi fisik
suatu benda sehingga kelompok disabilitas ini mampu memahami bentuk dan
proporsi benda.
Pemberian informasi melalui sentuhan dapat dilakukan dengan
menyediakan fasilitas berupa benda taktil. Benda taktil adalah benda yang
disediakan khusus untuk tujuan dapat disentuh oleh pengunjung (BrüninghausKnubel, 2004: 126). Menurut Ginley (2013), dalam menghadirkan koleksi taktil
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terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, koleksi yang dipilih dapat
mewakili tema yang ada. Kedua, koleksi yang dipilih tersebut dapat berupa
koleksi asli ataupun koleksi replika tergantung dari kebijakan pengelola museum.
Ketiga, koleksi dipasang secara permanen dalam suatu tempat agar terhindar
dari segala hal yang berisiko. Ketiga rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan ruang kepada kelompok disabilitas untuk mengenal koleksi yang
ada di museum.
Semua koleksi yang ada di museum dapat digunakan sebagai objek
sentuhan. Namun, ada beberapa yang perlu diperhatikan terutama dalam aspek
konservasi. National Park Service (2010: 1) menjelaskan bahwa kulit manusia
yang menjadi indera perabaan merupakan tempat keluarnya keringat dan
minyak yang apabila menempel pada koleksi akan mengakibatkan kerusakan.
Maka, aktivitas ini memerlukan fasilitas tambahan berupa sarung tangan.

Foto 3. Penggunaan Sarung Tangan untuk Benda Taktil
(Sumber: http://media.mlive.com/kzgazette_impact/photo/art-tur2jpg-4ebeeac6de96503d.jpg)

Koleksi yang biasa digunakan sebagai objek sentuhan adalah koleksi tiga
dimensi. Namun, tidak menutup kemungkinan pula penggunaan koleksi dua
dimensi. Menurut Ginley (2013) dalam menyediakan objek taktil pada koleksi
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dua dimensi perlu dilakukan modifikasi berupa pembuatan replika koleksi dua
dimensi yang kemudian dibentuk menjadi gambar timbul. Pemodifikasian
koleksi dua dimensi menjadi objek yang dapat diraba akan memberikan
kesempatan kepada kelompok disabilitas visual untuk mengetahui secara detail
apa yang digambarkan. Hal ini dikarenakan kelompok disabilitas visual tidak
dapat memahami informasi secara konseptual.
Bagi kelompok disabilitas visual, sentuhan ini juga berfungsi untuk
membaca. Kelompok disabilitas visual menggunakan jari untuk membaca huruf
braille yaitu huruf yang tersusun dari beberapa titik yang merujuk pada abjad
tertentu. Keberadaan huruf ini memudahkan kelompok disabilits untuk secara
mandiri membaca dan memahami informasi yang diberikan.
Informasi yang diperoleh juga dapat diterima melalui suara, baik dari
perangkat audio maupun dari pemandu. Somantri (2006: 68) menjelaskan,
dengan suara maka individu ini mampu mendeteksi dan menggambarkan
tentang arah, sumber, jarak suatu objek, serta ukuran dan kualitas ruangan.
Namun, kelemahannya adalah tidak dapat memberikan gambaran nyata
mengenai bentuk, kedalaman, dan warna.
Fasilitas audio ini lebih dominan digunakan apabila dibandingkan
dengan fasilitas braille (Anais, wawancara, 18 Maret 2015). Kondisi ini dilandasi
dari keefektifan sistem yang digunakan. Informasi yang diperoleh melalui huruf
braille membutuhkan waktu yang cukup lama karena penyandang disabilitas
perlu meraba dan membaca kata per kata. Sementara, penggunaan fasilitas audio
memungkinkan kelompok disabilitas visual untuk mendapatkan informasi
secara cepat. Namun, penggunaan perangkat ini membutuhkan konsentrasi
yang baik, jika tidak, maka informasi yang diberikan tidak dapat dipahami
(Irma, wawancara, 31 Maret 2015).
Selain perangkat audio suarau ini juga dapat diakses melalui pemandu.
Pemandu yang khusus bagi kelompok disabilitas visual ini disebut dengan
interpreter. Pada kesempatan ini, yang dimaksud dengan interpreter disabilitas
visual adalah orang yang bertugas untuk melakukan deskripsi verbal secara detail
terhadap suatu koleksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran imajinasi
kepada kelompok disabilitas visuak. Pada akhirnya, kelompok disabilitas dapat
memahami setiap benda yang ada di sekelilingnya.
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Foto 4. Interpreter bagi Kelompok Disabilitas Visual
(Sumber: Kurniawan, et al, 2014: 116)

b.

Model Pembelajaran Bagi Kelompok Disabilitas Fisik
Keberadaan karakteristik prinsip layanan pendidikan bagi kelompok
disabilitas merupakan langkah pertama untuk menentukan model pembelajaran
yang tepat. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa prinsipprinsip layanan pendidikan bagi kelompok disabilitas fisik dapat dapat dibedakan
menjadi dua karakteristik. Karakteristik tersebut dapat dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 1: Persamaan Karakteristik Pendidikan Ketiga Kelompok Disabilitas
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Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan karakteristik pendidikan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik A yang menekankan adanya
interaksi dan karaktersitik B yang cenderung pada keberadaan aktivitas. Hal
ini menunjukkan bahwa poin penting dalam menawarkan pendidikan bagi
kelompok disabilitas adalah keberadaan interaksi dan aktivitas.
Keberadaan interaksi dan aktivitas ini tidaklah berdiri sendiri, namun
saling melengkapi satu sama lain. Menurut Shank (2004), terminologi interaksi
dalam dunia pendidikan sudah mencakup aktivitas. Hal ini seperti ditunjukkan
dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa interaksi merupakan
sekumpulan aktivitas yang mengajak pembelajar untuk melakukan segala
latihan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya terhadap suatu
konten informasi.
Moore dan Kearsley (2011: 132-133) membagi interaksi dalam bidang
pendidikan menjadi tiga. Pertama, interaksi antara pembelajar dengan konten
pendidikan. Interaksi ini merupakan inti dari pembelajaran karena setiap
pembelajar harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sampai dengan proses
personal dalam diri pembelajar, seperti sikap dan tingkah laku. Hasil interaksi
ini adalah perubahan dan peningkatan pemahaman, perspektif, dan pola pikir
dari pembelajar. Kedua, interaksi antara pembelajar dengan instruktur. Dalam
interaksi ini, instruktur bertugas untuk membantu pembelajar untuk berinteraksi
dengan konten pendidikan. Hal penting dalam interaksi ini adalah instruktur
mampu untuk mengetahui minat dan motivasi dari pembelajar. Ketiga, interaksi
antar pembelajar. Interaksi dibangun langsung antar satu individu pembelajar
dengan individu lain namun, dapat pula antar kelompok. Secara umum interaksi
ini merupakan cara untuk membantu pembelajar melahirkan ide dan menguji
konten informasi yang ditampilkan.
Tiga jenis interaksi yang telah disebutkan oleh Moore dan Kearsley
dapat diterapkan di museum. Pertama, membangun interaksi antara
pengunjung disabilitas dengan koleksi museum. Bagi individu yang memiliki
ketidakmampuan untuk menggunakan salah satu inderanya, maka perlu
mengembangkan interaksi dengan menggunakan indera lainnya. Kedua,
membangun interaksi antara kelompok disabilitas dengan para pendamping.
Pendamping di sini adalah staf museum yang bertugas untuk memberikan
penjelasan detail koleksi museum kepada pengunjung disabilitas. Pendamping
ini dapat terdiri atas pemandu museum ataupun interpreter. Pemandu museum
merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi
secara langsung. Keberadaan pemandu ini akan mampu memberikan suasana
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berbeda karena terjadi pertukaran informasi melalui percakapan hingga diskusi.
Interpreter merupakan pendamping khusus yang disediakan untuk kelompok
disabilitas yang memiliki keterbatasan indera, terutama bagi disabilitas
audio dan visual. Bagi kelompok disabilitas audio, tugas interpreter adalah
menerjemahkan informasi verbal ke dalam bahasa isyarat. Bagi kelompok
disabilitas visual, interpreter ini bertugas untuk memberikan pendeskripsian
secara mendetail terhadap suatu koleksi. Ketiga, membangun interaksi antar
pengunjung museum. Interaksi ini dimulai dengan pembentukan kelompok
yang dapat terdiri baik kelompok disabilitas ataupun terdiri atas gabungan
antara kelompok disabilitas dan individu normal. Interaksi antar pengunjung ini
akan mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat.
Sementara itu, prinsip aktivitas memiliki tujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar melalui suatu kegiatan. Menurut
European Commission (2006: 9-10), aktivitas memiliki dua kriteria utama yaitu adanya
unsur kesengajaan dan dilakukan secara terorganisir. Aktivitas yang disengaja memiliki
pengertian bahwa kegiatan ini dilakukan dan dibuat secara sengaja serta memiliki tujuan
yang telah ditetapkan, sedangkan terorganisir memiliki maksud sebagai kegiatan yang
telah direncanakan baik dalam pola ataupun urutan tertentu.
Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2004: 100) aktivitas yang dapat ditawarkan
kepada individu pembelajar terdiri atas delapan aktivitas, meliputi:
a. Aktivitas melihat. Aktivitas ini meliputi membaca, memperhatikan gambar,
memperhatikan orang lain bekerja, dan memperhatikan suatu percobaan.
b. Aktivitas berbicara. Aktivitas ini meliputi bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, dan diskusi.
c. Aktivitas mendengar. Aktivitas ini meliputi mendengarkan uraian, percakapan,
musik, dan pidato.
d. Aktivitas menulis. Aktivitas ini meliputi menulis cerita, karangan, laporan, dan
angket.
e. Aktivitas menggambar. Aktivitas ini dapat berupa menggambar, membuat grafis,
peta, dan diagram.
f. Aktivitas motorik. Aktivitas ini berupa melakukan gerak tubuh seperti, membuat
konstruksi, permainan, berkebun, dan berternak.
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g.

Aktivitas mental. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan memberikan kegiatan
berupa menganalisa, mengingat, dan mengambil keputusan.
h. Aktivitas emosional. Aktivitas ditunjukkan dengan adanya perasaan bosan,
bergembira, bersemangat, berani, tenang, dan gugup
Secara umum, penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses belajar kelompok
disabilitas tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan aktivitas. Keduanya bukanlah sesuatu
yang baru di museum karena termasuk dalam proses belajar dari prinsip konstruktivisme
dan prinsip kontekstual. Dalam prinsip konstruktivisme, keberadaan interaksi dan
aktivitas ini dapat diterapkan dalam tiga unsurnya, yaitu:
• Tawaran Pengalaman
		
Pengalaman belajar dapat diwujudkan dengan membaca label, melihat
gambar ataupun foto, mendengarkan penjelasan dari pemandu ataupun
interpreter, mengerjakan tugas yang diberikan, mencatat deskripsi, melihat
video, berdiskusi, hingga melakukan eksperimen.
		
Pengalaman praktek dapat ditawarkan dengan usaha menawarkan
kegiatan yang berkaitan dengan koleksi, seperti memainkan gamelan,
memainkan dan menirukan suara tokoh wayang, membatik, membaca prasasti,
membuat alat batu sederhana, menari, membuat motif ukir, dan memainkan
permainan tradisional.
		
Pengalaman merasakan dapat dilakukan dengan menghayati (mencoba
untuk memahami perasaan si seniman dari informasi yang diterima) setiap
karya koleksi sehingga dapat mengetahui nilai estetisnya.
		
Sementara, pengalaman hiburan ditawarkan dengan menikmati sajian
yang ditampilkan di museum, seperti pertunjukkan wayang, pertunjukkan
gamelan, dan pertunjukkan tari.
• Tipe Belajar
		
Keberadaan prinsip interaksi ataupun aktivitas diharapkan mampu
memberikan peluang terhadap penggunaan seluruh tipe kemampuan dalam
multiple intelligencies pada model pendidikan yang ditawarkan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada seluruh kelompok disabilitas
yan memiliki perbedaan kemampuan baik antar kelompok ataupun dalam
suatu kelompok disabilitas. Keberadaan interaksi dan aktivitas dalam Multiple
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Intelligencies dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Contoh Penerapan Multiple Intelligencies
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• Proses Interpretasi
		
Dalam mengupayakan proses interpretasi yang memenuhi unsur
interaktif dan/atau didaktik seperti tertera pada diagram di atas, maka penglola
museum perlu melakukan pemenuhan fasilitas dan konten pendidikan yang
sesuai dengan kondisi kelompok disabilitas. Pemenuhan ini dapat dicontohkan
pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Contoh Pemenuhan Proses Interpretasi

Dalam pembelajaran kontekstual interaksi dan aktivitas ini dapat diketahui dari
keberadaan konteks yang dimilikinya. Terdapat dua buah konteks yang terhubung langsung
dengan interaksi dan aktivitas, yaitu konteks sosial dan konteks fisik. Konteks sosial dapat
dilihat dari adanya kebutuhan interaksi dengan pemandu maupun interpreter sedangkan
konteks fisik diketahui dari kebutuhan fasilitas dalam pembelajaran kelompok disabilitas.
Konteks personal belum dapat dijumpai dari penjelasan di atas karena hasil kajian penulis
terbatas pada konteks sosial dan fisik. Meskipun begitu, bukan berarti konteks personal
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tidak ada. Konteks personal ini muncul ketika pengunjung merencanakan kunjungan ke
museum maupun ketika pengunjung mendapatkan informasi pendahuluan dari pemandu
di museum.
Pada hakekatnya, proses belajar kelompok disabilitas dengan menggunakan
interaksi dan aktivitas telah memenuhi penerapan prinsip-prinsip pendidikan di museum.
Namun, tentunya, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan
kemampuan kelompok disabilitas dalam memahami materi pendidikan (Hamidah,
wawancara, 2015). Meskipun kelompok disabilitas ini tidak memiliki perbedaan
akademik dengan masyarakat umum, tetapi kelompok ini mengalami keterlambatan
dalam memahami informasi. Salah satu cara yang biasa ditempuh oleh Hamidah dan
teman-teman pendamping lainnya adalah membentuk kelompok belajar dan pendamping
bertugas sebagai fasilitator. Tugas fasilitator adalah menjelaskan lebih lanjut mengenai
materi pembelajaran yang belum jelas. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konteks
sosial sangat penting dalam pembelajaran kelompok disabilitas
Proses belajar yang menekankan peran sosial ini disebut dengan model
pembelajaran kolaboratif (Collaborative Learning). Gerlach yang dikutip oleh Dennen
(2000 dalam Widjajanti, 2008: 3) yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif
adalah proses yang melibatkan interaksi diantara individu dalam situasi pembelajaran.
Hal ini berakar dari suatu teori pembelajaran yang fokus pada interaksi sosial sebagai
cara untuk membentuk pengetahuan. Interaksi sosial ini dapat dilakukan dengan cara
mengembangkan pola pikir kritis melalui diskusi, klarifikasi suatu ide, dan evaluasi
ide pembelajar lain (Gokhale, 1995). Bahkan bagi Wiersema (2000: 1), pembelajaran
kolaboratif ini dinyatakan sebagai suatu filosofi, baik dalam hal bekerjasama, belajar
bersama, berubah bersama, dan saling memperbaiki satu sama lain. Dari beberapa
pengertian di atas didapatkan suatu karakteristik pembelajaran kolaboratif, yaitu suatu
model pembelajaran berkelompok dan mengupayakan adanya interaksi satu sama lain
yang saling membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masingmasing individu.
Pembelajaran kolaboratif ini memiliki beberapa asumsi dasar (Smith dan
MacGregor, 1992). Pertama, belajar adalah suatu proses konstruktif aktif. Dalam
mempelajari informasi, ide-ide atau keterampilan baru, pembelahar harus berusaha secara
aktif. Mereka perlu untuk mengintegrasikan materi baru ini dengan informasi yang sudah
diketahui. Dalam situasi pembelajaran kolaboratif, pembelajar tidak hanya mengambil
informasi atau ide-ide baru tetapi juga menciptakan makna baru. Kedua, belajar
tergantung pada konteks. Kegiatan pembelajaran kolaboratif dimulai dengan suatu tugas
daripada dari fakta dan ide-ide. Dari tugas yang diberikan tersebut, pembelajar berusaha
mencari strategi pemecahan masalahnya dengan menggunakan konteks yang ada. Ketiga,
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keberadaan pembelajar yang beragam. Dalam suatu proses belajar, pembelajar memiliki
perbedaan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan pengalaman. Perbedaan ini bukan
dianggap sebagai halangan tetapi suatu kesempatan untuk membangkitkan perspektif
yang beragam. Keempat, belajar adalah aktivitas sosial. Keberadaan kelompok dalam
pembelajaran kolaboratif ini dapat menghasilkan sinergi intelektual dari banyak pikiran
yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Eksplorasi secara bersama ini dapat
memberikan suatu umpan balik berupa pemahaman yang lebih baik daripada belajar
secara mandiri. Pada asumsi terakhir ini perlu ditekankan suatu pengertian bahwa hasil
yang diperoleh dari pembelajaran kolaborasi ini bukanlah cerminan hasil suatu kelompok
tetapi lebih kepada pemahaman tiap individu.
Berdasarkan pada asumsi tersebut, model pembelajaran yang dapat ditawarkan
di Museum Sonobudoyo adalah pembelajaran kolaboratif. Upaya yang dilakukan untuk
mewujudkan model pembelajaran tersebut adalah melalui beberapa cara berkut ini:
1. Pengalokasian waktu belajar, baik durasi kunjungan maupun waktu penawaran
kegiatan kepada kelompok disabilitas. Alokasi waktu yang diperlukan untuk
belajar sekitar satu jam. Pemilihan waktu untuk menyelenggarakan pembelajaran
tersebut dapat dilakukan satu bulan sekali atau dua minggu sekali tergantung
pada kebijakan museum.
2. Pembentukan suatu kelompok bagi pengunjung disabilitas yang terdiri dari dua
hingga lima orang. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan sebagai dukungan
untuk mengurangi dampak negatif dari faktor penghalan yaitu dengan
memunculkan toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan yang ada.
3. Penawaran beberapa topik pembelajaran, misalnya yang didasarkan pada
kebudayaan, subjek, maupun usia (lihat tabel 4.9). Adanya beberapa topik ini
semakin membuka kesempatan untuk menjelajahi museum.
4. Pemberian tugas yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Tugas tersebut
berdasarkan pada topik yang dipilih. Tugas ini kemudian dicari solusinya dengan
memanfaatkan beragam cara, seperti, diskusi, praktek, eksplorasi, dan ceramah
serta dibantu dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan kelompok
disabilitas seperti, label teks dan braille, benda taktil, video, perangkat audio,
interpreter, gambar atau foto, dan pemandu
5. Pengelola museum melakukan pendampingan selama kelompok disabilitas
tersebut berusaha untuk memecahkan permasalahan. Pendampingan ini berasal
dari pemandu maupun interpreter.
6. Pada bagian akhir, dilakukan presentasi tiap individu untuk mengetahui
pemahaman kelompok disabilitas tersebut selama proses belajar.
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Simpulan
Berdasarkan penelitian tersebut, maka diketahui bahwa dalam mengembangkan
dan mewujudkan Museum Sonobudoyo sebagai tempat belajar untuk kelompok disabilitas
fisik yang diperlukan adalah (1) Adanya fasilitas yang sesuai dengan keterbatasan yang
dimiliki oleh kelompok tersebut. Fasilitas yang diperlukan berbeda satu sama lain,
yaitu disabilitas audio yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi melalui
suara membuthkan fasilitas yang berkaitan erat dengan penggunaan indera penglihatan
seperti teks, interpreter bahasa isyarat, dan gambar atau foto. Disabilitas mobilitas yang
memiliki keterbatasan dalam bergerak berpindah tempat masih dapat menggunakan
inderanya untuk mengakses fasilitas berupa label, pemandu, dan perangkat teknologi.
Perhatian utama bagi kelompok ini kesesuaian dengan jangkauan dari kursi roda.
Disabilitas visual memiliki keterbatasan untuk menggunakan indera penglihatan. Maka,
fasilitas yang dibutuhkan sangat berkaitan erat dengan penggunaan indera pendengaran
dan perabaan, seperti huruf braille, perangkat audio, interpreter, dan benda taktil. (2)
Menawarkan model pembelajaran yang tepat untuk kelompok disabilitas fisik. Model
pembelajaran yang tepat untuk kelompok disabilitas ini adalah pembelajaran kolaboratif.
Model ini diperoleh melalui keberadaan interaksi dan aktivitas yang merupakan salah
satu ciri pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Pemilihan model pembelajaran
kolaboratif ini disebabkan oleh kondisi kelompok disabilitas yang cenderung akan lebih
memahami materi belajar secara maksimal melalui interaksi sosial.
Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi yang terdiri atas (1)
Melakukan peninjauan ulang mengenai kebijakan yang telah dilakukan di museum.
Tinjauan ini dilakukan untuk memaksimalkan kebijakan museum yang berkaitan erat
dengan aspek pendidikan. Dalam melakukan kegiatan ini, pengelola museum juga
perlu memperhatikan peraturan daerah serta isu-isu pendidikan yang berkembang di
Yogyakarta. (2) Meluaskan target pengunjung museum. Cara yang ditempuh adalah dengan
menyediakan fasilitas yang dapat diakses dan digunakan oleh pengunjung museum yang
beragam. Selain itu, juga adanya program museum bagi seluruh pengunjung, termasuk di
dalamnya adalah program pendidikan. (3) Melakukan kerjasama dengan organisasi atau
institusi lain yang ada di sekitar museum. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan
peran serta organisasi tersebut di museum serta sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan museum.
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Kajian Perubahan
Pameran Tetap di Lantai Dasar
Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia
Oleh : Dian Komara M.Hum.
Staff Museum Etnobotani Indonesia Bidang Botani
Pusat Penelitian Biologi LIPI

Abstract
This paper discusses the changes in the presentation of the collections on permanent
exhibition on the ground floor of the Indonesian National Museum of Natural History after
soft launching. Aspects of change in collection display order are associated with structuralism
of presentation of the results of material cultural heritage in the realm of the museum. The
aim of the paper is to determine and document the results of changes in theme and form of
the collection display structure and the number of exhibition sub-themes collection. Results
show that in terms of the shape, the structure of collection display has undergone changes
marked with the presence of supporting collection of artifacts both static and dynamic. The
existence of the supporting collection can help the communication of collection with visitors.
Theme and number of artefacts collections on display are also changing
Keywords: permanent exhibition, the change, Indonesian National Museum of Natural
History
Pendahuluan
Indonesia mempunyai warisan alam dan budaya yang sangat kaya. Bangsa
Indonesia sudah wajar bila berupaya melestarikan warisan tersebut dengan sungguhsungguh, karena kekayaan alam dan budaya merupakan bagian sangat penting
dalam pengembangan kebudayaan nasional. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
memperhatikan perkembangan permuseuman, karena museum selain berfungsi sebagai
lembaga pelestari warisan budaya juga sebagai lembaga edukatif kultural.
Dewasa ini perkembangan museum di Indonesia cukup pesat, ditandai salah
satunya dengan kemunculan museum-museum baru. Pada tahun 2015 lahir antara lain:
Museum Batik Nasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) - Jakarta, Museum
Noken di Jayapura dan juga beberapa Museum Situs Semedo di Tegal Jawa Tengah,
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Museum Trinil di Ngawi Jawa Timur dan Museum Ogan Komering Ulu di Sumatera
Selatan. Indonesia juga telah melahirkan sebuah nama museum baru di Bogor Jawa Barat
tahun 2016 yaitu Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN) Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), meskipun masih dalam taraf persiapan Story line.
MUNASAIN merupakan pengembangan dari Museum Etnobotani Indonesia
(MEI). Bersamaan soft launching MUNASAIN 31 Agustus 2016 diselenggarakan
kesepakatan pengembangan museum dalam bentuk Deklarasi Bogor. Deklarasi tersebut
ditandatangani unsur pemerintah dan swasta antara lain: oleh Kepala LIPI yang diwakilkan
kepada Dr. Ir. Akhmadi Abbas, Deputi IPH LIPI Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, Ketua
UNESCO bagian Kebudayaan Bernards alens Zako, Ketua harian UNESCO Prof. Dr.
Arief Rahman Hakim, Direktur Pelestarian dan Cagar Budaya Dirjen Kebudayaan Dr.
Harry Widiyanto, AMIDA Jawa Barat Sanga Aditia P., akademisi museum, perusahaan
swasta dan lain-lain. Pada kesempatan lain Deklarasi Bogor ditandatangani Ketua LIPI
Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen dan Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Dr. Witjaksono
M.sc. dan pejabat perusahaan swasta.
Dengan kegiatan pengembangan museum tentu mengalami perubahan, baik
penyajian secara fisik maupun konsep bentuk struktur koleksi artefak yang dipamerkan
khususnya pada pameran tetap museum. Identifikasi hasil perubahan konsep tema
pameran tetap yang terselenggara saat ini dan bagaimana perubahan konsep bentuk
struktur penyajian koleksi yang berimplikasi pada perubahan jumlah koleksi artefak
dalam sajian pameran tetap di lantai dasar MUNASAIN menjadi pokok dalam bahasan
tulisan ini.
Hasil kajian perubahan baik bentuk struktur pada display pameran tetap
ataupun susunan tema koleksi yang dipamerkan dapat menjadi bahan pembanding
bagi kaum akademik permuseuman maupun praktisi museum, terutama bagi museum
yang bernaung di bawah pemerintah, khususnya museum LIPI. Tujuan lain adalah
sebagai bahan dokumentasi bagi perjalanan perkembangan MUNASAIN, karena dalam
perencanaan pengembangannya bahwa ruang lantai dasar akan dipergunakan sebagai
fasilitas pendukung museum seperti perkantoran, perpustakaan, storage, dan lain-lain.
Metode
Untuk memperoleh gambaran yang utuh digunakan strategi pendekatan
studi kasus sebagai objek penelitian. Objek penelitian berlokasi di Museum Nasional
Sejarah Alam Indonesia jalan Ir. H. Djuanda No.22-24, Bogor, Jawa Barat. Waktu
penelitian dilakukan dua bulan sebelum penyelenggaran soft launching MUNASAIN
bulan Juni hingga Oktober 2016. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas penulis,
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mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosesdur pengumpulan
data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell : 2010).
Penelitian dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data,
interpretasi dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh dari hasil observasi
lapangan yang dilakukan setiap hari kerja. Pengamatan penting dilakukan karena
menggunakan kekuatan panca indra untuk menghimpun data secara langsung dan
merekam atau mencatat aktivitas di Museum Nasional sejarah Alam Indonesia. Aktivitas
tersebut difokuskan pada material fisik dengan interpretasi display yang diteliti sebagai
bagian dari komponen perubahan fisik museum. Pengumpulan data sekunder berupa
studi literatur dilakukan untuk mendukung tulisan. Sumber data diperoleh dari data-data
tertulis yang terdapat di perpustakaan.
Data diolah dengan cara mengidentifikasi dan memilah-milah data, selanjutnya
menganalisis data secara deskriptif terhadap data guna menjawab masalah penelitian
dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan strukturalisme penyajian koleksi dan
edukasi museum, sehingga diharapkan dapat mengevaluasi dan menjadi bahan sintesis.
Kemudian meninjau ulang keterkaitan antara jawaban permasalahan dan masukan dari
data yang tersedia. Interpretasi terhadap data dan pengamatan dilakukan sebagai dasar
analisis dan diharapkan dapat menjawab permasalahan serta sebagai bahan penarikan
kesimpulan
Struktur dalam penyajian koleksi
Stukturalisme dalam dunia permuseuman masih dianggap perlu untuk melihat
atau mengevaluasi sajian koleksi artefak museum. Artefak menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah benda-benda, seperti alat, perhiasan yang menunjukkan kecakapan
kerja manusia yang ditemukan melalui penggalian arkeologi, dapat pula diartikan bendabenda hasil kecerdasan manusia. Dengan demikian artefak dapat dikatakan benda-benda
yang merupakan hasil kebudayaan materi.
MUNASAIN sebagai salah satu museum yang merupakan pengembangan dari
MEI mempunyai artefak budaya dan koleksi alam. Penyajian artefak yang dipamerkan di
ruang lantai dasar gedung museum pada saat ini mengalami perubahan stuktur. Secara
umum koleksi masih dominan pada koleksi artefak etnobotani dan tengah berusaha
dilengkapi dengan koleksi lainnya. Koleksi MUNASAIN dapat dikatakan sebagai bagian
dari cerminan hasil kebudayaan materi alam Indonesia termasuk manusia dan bendabenda di lingkungannya.
Dalam memahami dasar penyajian koleksi di museum, salah satu teori yang
dapat mengadopsi dari Pierce (1991) yang menyatakan bahwa : Ferdinand de Saussure
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memandang bahasa sebagai suatu sistem kata yang inter-dependent, nilai dari setiap
kata dihasilkan dari kehadiran yang bersamaan dengan sesuatu yang lain. Kita dapat
menganalogikan hal tersebut dengan kebudayaan materi di museum, maka berarti
kebudayaan materi merupakan suatu sistem artefak yang inter-dependent, berarti nilai
dari setiap artefak dihasilkan dari kehadiran yang bersamaan dengan sesuatu yang lain.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam serangkaian pilihan membentuk suatu
bahasa yang terdiri dari kosa kata dan elemen sistem gramatikal atau yang disebut
langue atau language (bahasa Inggris). Saussure membuat suatu dasar yang membedakan
antara langue dan parole (speech). Kosa kata dan elemen tata bahasa dipilih dari langue,
untuk membentuk susunan yang disebut kalimat. Kalimat itulah yang menjadi sarana
berkomunikasi, yang berarti bahwa kata hanya memiliki arti apabila berhubungan dengan
kata lain. Hal ini dapat diaplikasikan pada museum dimana dapat ditetapkan tampilan
atau display koleksi artefak dan koleksi pendukungnya (seperti misalnya narasi, lukisan,
gambar, foto, atau rekaman video dan lain-lain), atau dengan artefak lainnya, sehingga
dapat membentuk kalimat yang menjadi sarana komunikasi yang mengandung makna.
Hal ini dapat diaplikasikan pada berbagai museum meskipun masih sangat sederhana,
namun mempunyai dampak yang sangat membantu interaksi atau komunikasi antara
objek / koleksi artefak dengan pengunjungnya.
Gambaran langue dan parole dalam bahasa atau budaya materi agar mudah
dapat dilihat berikut :

Gambar Diagram Hubungan langue dan parole untuk Bahasa (Kiri) dan Kebudayaan Materi (Kanan).
Sumber, Pearce,1991 : 49
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Sejarah Singkat Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia
Sejak Indonesia meraih kemerdekaan dari tangan Belanda, Herbarium Bogoriense
yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.22-24 Bogor Jawa Barat, merupakan bagian dari
Djawatan Penyelidikan Alam atau Lembaga Pusat Penyelidikan Alam dibawah Departemen
Pertanian. Institusi tersebut kemudian berubah dengan nama Lembaga Biologi Nasional
(LBN) di bawah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). LBN selanjutnya menjadi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi (Puslitbang Biologi), dan akhirnya menjadi
Pusat Penelitian Biologi (Puslit Biologi) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Gedung Herbarium Bogoriense selanjutnya ditempati oleh Bidang Botani hingga tahun
2007. Tahun 2007 hingga sekarang Bidang Botani Puslit Biologi LIPI menempati gedung
baru di area Cibinong Science Center.
Ide pertama untuk mendirikan Museum Etnobotani Indonesia disingkat MEI
dicetuskan oleh Prof. Sarwono Prawiroharjo. Pada saat itu Beliau menjabat sebagai ketua
MIPI (sekarang LIPI), bertepatan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung
Herbarium Bogoriense pada tahun 1962. Ide tersebut dipikirkan dan dimantapkan
kembali oleh Dr. Setijati Sastrapraja ketika memegang jabatan sebagai Direktur Lembaga
Biologi Nasional (LBN) pada tahun 1973. Setelah melalui proses yang cukup panjang
akhirnya MEI terwujud dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1982 oleh Prof. Dr. Ing. B.J.
Habibie, pada saat itu Beliau menjabat sebagai Mentri Riset dan Teknologi di Indonesia.
Ruang pameran Museum Etnobotani Indonesia menempati sebagian kecil yaitu di lantai
dasar gedung Herbarium Bogoriense.
Sejak Puslit Biologi beralih ke Cibinong Science Center (CSC) tahun 2007,
pengembangan museum pernah digagas dalam Idea Concept Paper (ICP) LIPI tahun
2008, perencanannya dipersiapkan akan dikembangkan kearah Museum Sejarah Alam
dan Aktivitas Manusia atau Museum of Nature and Human Activities, namun belum
berhasil terwujud. Pada tahun 2015-2016 MEI pernah mengadakan pameran temporer
yang pertama kali dan terinspirasi untuk mengembangkan museum kembali.
Pada tahun tersebut Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (IPH-LIPI) Prof. Enny Sudarmonowati sering mengadakan rapat pertemuan
dengan stakeholder museum membahas pengembangan museum. Museum Etnobotani
Indonesia akhirnya berhasil dikembangkan menjadi Museum Nasional Sejarah Alam
Indonesia (MUNASAIN) pada tanggal 31 Agustus 2016. Soft launching MUNASAIN
yang dibuka oleh Kepala LIPI yang diwakilkan kepada Dr. Akmadi Abbas dan dihadiri
oleh Dr. Bima Arya (Wali Kota Bogor), Para Pejabat di Lingkungan LIPI, di antaranya:
Dr. Siti Nuramaliati dan Prijono (Sekretaris Utama LIPI), Perwakilan dari UNESCO
Jakarta Office, Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd. (Ketua Harian Komisi Nasional
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Indonesia untuk UNESCO), Dr. Harry Widianto, DEA (Direktorat Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman, Kemendikbud), Pemerintah Daerah Bogor, Perwakilan
Perusahaan swasta, Pelajar, dan Media Pers. Wali Kota Bogor beserta seluruh tamu
undangan menyempatkan keliling menuju ruangan pameran.
Konsep pengembangan MUNASAIN
Konsep pengembangan tema dan perencanaan museum Museum nasional Sejarah
Alam Indonesia dalam perencanaan fisik menempati gedung berlantai 5 termasuk lantai
dasar. Pada saat ini lantai dasar digunakan sebagai ruang pameran tetap pengembangan
awal sebelum dikembangkan ke lantai berikutnya. Komitmen pengembangan MUNASAIN
yang disertai Deklarasi Bogor secara fisik rencana pengembangan adalah sebagai berikut :
1. Lantai semi basement akan dipergunakan untuk fasilitas pendukung
permuseuman, perpustakaan, storage, dan lain-lain.
2. Lantai 1 akan dipergunakan sebagai ruang informasi umum (introduction room).
Pada bagian lain berisi tema yang akan disajikan antara lain: tentang sejarah
geologi, geografi, dan biografi Indonesia: evolusi kehidupan manusia; serta
evolusi dan diversitas kehidupan biotanya. Dalam perkembangannya, manusia
merupakan agen perubahan sehingga terjadi pemisahan antara ekosistem alami
dan ekosistem buatan yang berkaitan dengan sejarah ekologi di Indonesia.
Informasi ekosistem ini kaya dengan keragamannya, sehingga berdampak juga
pada kekayaan jenis biotanya. Hubungan manusia dengan sumber daya hayati
dan lingkungan, berisi informasi tentang praktek perladangan berpindah, praktek
agroforestri serta sejarah pergeseran budidayanya. Kebijakan pengelolaan
lingkungan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi, baik ex-situ, insitu dan konservasi lokalnya.
3. Lantai II dalam perencanaan akan dipergunakan untuk pameran dengan
tema pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Menggambarkan
modifikasi dan persebaran tanaman budidaya biotanya. Informasi tentang
persebaran plasma nutfah sebagai sumber pangan, obat dan energi yang tersebar
di seluruh nusantara, beserta etika dalam pengelolaan kehati berbasis kearifan
lokal perlu digambarkan dengan jelas untuk memberikan informasi kepada
masyarakat terutama generasi muda.
4. Lantai III akan mengusung tema ketergantungan manusia terhadap
lingkungannya. Menggambarkan hubungan manusia dengan daratan, perairan
darat dan lautan. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dengan
berdasarkan pengetahuan lokalnya.
5. Lantai IV di isi tentang perkembangan teknologi pemanfaatan kehati yang
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terkini. Pada lantai ini menggambarkan diorama sejarah bioteknologi, mulai
yang sangat sederhana seperti fermentasi tempe, pengawetan makanan secara
tradisional, teknik perbanyakan dengan kultur jaringan dan juga teknologi yang
lebih tinggi seperti rekayasa genetika, teknologi kloning dan juga teknologi nano.
Perkembangan teknologi ini dialokasikan untuk pengembangan pemanfaatan
kehati dengan biologi molecular dan rekayasa genetika untuk mencari sumber
pangan, kesehatan, energi, pengedalian lingkungan dan produk biomaterial.
Lantai V dalam perencanaan akan diisi dengan cafeteria dan vertical garden

Perubahan Display Pameran Tetap Lantai Dasar MUNASAIN
Indonesia memiliki kekayaan flora dan budaya yang beraneka ragam. Dalam
kebudayaan masa lalu tersimpan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan
oleh masyarakat lokal atau suku bangsa. Menurut indeks Ensiklopedi Suku-Suku Bangsa
di Indonesia yang ditulis seorang ahli antropologi J.M. Melalatoa (1995) menuliskan
bahwa suku bangsa di Indonesia jumlahnya hampir 500 suku bangsa. Sedangkan
antropolog Zulyani Hidayah mencantumkan sebanyak 656 suku bangsa Koentjaraningrat
(2005). Kekayaan yang ditunjang dengan kondisi keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan
ini sebaiknya kita peduli dan mempertahankan potensi tersebut.
Display pameran di lantai dasar gedung museum sebelumnya dikategorikan pada
tema pemanfaatan tumbuhan Indonesia. Benda-benda koleksi pada ruang pameran tetap
secara umum dikelompokkan ke dalam katagori tertentu. Kelompok tersebut merupakan
sub tema yang diimplementasikan kedalam judul vitrin. Kelompok-kelompok ini
berdasarkan katagori nama jenis (Species) tumbuhan; katagori penggunaan; nama tempat
atau pulau dan nama suku bangsa (etnis).
Kelompok-kelompok yang termasuk kategori nama jenis tumbuhan antara
lain: vitrin Labu, Pandan, Bambu, Kelapa, Aren, Palem, Rotan, Lontar, Sagu dan Pisang.
Kelompok-kelompok yang termasuk kategori penggunaan antara lain sebagai Alat
Berburu, Pakaian Suku Pedalaman, Alat Pertanian, Alat Rumah Tangga, pewarna Batik,
Tumbuhan dan bali, Kerajinan, Perangkap Ikan, Peralatan Perikanan, Jamu Gendong, Alat
Musik Tradisional, Bahan Jamu, Tumbuhan Obat, Mainan Anak-anak, Topi dan Anyamanyaman. Kelompok berdasarkan nama pulau dijumpai dua vitrin yaitu Kalimantan dan
Lombok. Sedangkan judul vitrin yang dikatagorikan ke dalam etnis / suku bangsa adalah
vitrin Batak dan Tana Toraja.
Penyajian benda-benda artefak pada pameran dibagi menjadi kelompokkelompok sebagaimana katagori yang telah disebutkan sebelumnya ditata dalam bentuk
vitrin-vitrin. Gambaran display koleksi yang dianggap sebagai alur pameran adalah
sebagai berikut:
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Denah Ruang Pameran Tetap Lantai Dasar
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Kini kategori tersebut telah dirubah menjadi kelompok: Introduksi (Introduction),
makanan (Food) dan minuman (Beverage), kesehatan (Health) , seni (Art), dan ritual
serta kontruksi (Contruction) yang diimplementasikan dalam bentuk blok atau zona yang
diberi tanda dengan warna.
Zona Introduksi menyajikan koleksi yang berkaitan dengan kegiatan domestikasi,
species, adaptasi dan evolusi. Fosil tumbuhan; tengkorak perkembangan manusia; koleksi
basah tumbuhan dan pemutaran film kegiatan explorasi penelitian di lapangan.

Denah Lantai Dasar MUNASAIN (sumber Foto : pribadi)

Blok Makanan (Food) ditandai dengan dinding berwarna hijau muda, terdiri
dari: vitrin Pakaian Suku Pedalaman mempunyai 27 koleksi, vitrin Alat Pertanian berisi
26 koleksi, vitrin Kekayaan Pangan Nusantara, vitrin Peralatan Dapur Nusantara 18
koleksi, vitrin Aren terdapat 15 koleksi, vitrin Peralatan Rumah Tangga 31 buah, vitrin
Kelapa 15 koleksi, vitrin Pewarna Batik 3 jenis koleksi bahan pewarna dan 2 koleksi kain,
vitrin Bambu 39 koleksi, vitrin Labu 15 buah koleksi.vitrin Jamu Gendong menampilkan
5 jenis ramuan jamu yaitu : koleksi jamu beras kencur, jamu kunir asem, jamu pahitan,
jamu cabe puyang dan jamu galian. Vitrin Berburu dan Proses menjadi Manusia terdiri
dari 9 koleksi. Vitrin Lombok terdapat 9 koleksi, vitrin Masa Lalu dan Masa Depan 3
koleksi, vitrin Diri, Rumah dan Bentang Alam dijumpai 7 koleksi, vitrin Kalimantan 24
koleksi.
Blok Minuman (Beverage) ditandai dengan dinding vitrin berwarna kuning
muda dan merupakan vitrin tertutup terdiri dari : vitrin Minuman Tradisional Indonesia
menyajikan 5 koleksi artefak dan beberapa jenis minuman tradisional seperti es pala,
wedang secang, wedang uwuh, dan lain-lain. Vitrin Minuman Fermentasi Tradisional
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Indonesia menampilkan 3 koleksi kendi, brem Bali dan kekolok. Vitrin Leguminosae
memperlihatkan jenis kacang-kacangan, tumbuhan obat dari kacang-kacangan dan
secang sebagai pewarna alami.
Vitrin Tenun 3 buah artefak, vitrin Alat Tenun , vitrin Kain Tenun terdiri dari 4
koleksi yaitu kain tenun sumba. tenun ulos, tenun ulap doyu dan tenun Flores. Vitrin Sagu
terdapat 20 koleksi. Vitrin Lontar merupakan vitrin besar ukuran 3 kali vitrin sebelumnya,
menampilkan 36 buah koleksi.
Blok Kesehatan (Health) ditandai vitrin tertutup kaca dengan dinding warna
hijau terdiri dari : vitrin Tumbuhan dan Bali dijumpai 24 koleksi artefak, vitrin Upacara
Adat Bali, vitrin Kerajinan Tangan Indonesia 29 koleksi, vitrin Lesung dan Kentongan
14 koleksi, vitrin Alat Perangkap Ikan 14 koleksi. Pada bagian sudut ruangan dijumpai
display vitrin terbuka Alat Perikanan yang terdiri dari 34 koleksi. Zona sekitar ini terdapat
permaian congklak yang dapat dimainkan sambil beristirahat (terutama bagi pengunjung
anak-anak). Selanjutnya vitrin Palem yang merupakan vitrin tetutup mempunyai koleksi
28 koleksi. Vitrin terbuka Bahan Jamu ditemukan sebanyak 33 koleksi simplisia. Vitrin
Batak terdapat 6 koleksi, vitrin Pisang 6 koleksi. Pada blok kesehatan terdapat vitrin
koleksi Sejarah Spa dan Evolusi Tren Kecantikan yang merupakan koleksi produk modern.
Vitrin ini terdiri dari 2 dalam bentuk vitrin tertutup dan 2 vitrin terbuka.
Blok Ritual dan Seni (Art) yang ditandai dengan dinding vitrin berwarna biru
dan Abu-abu terdiri dari : vitrin Tas 15 koleksi, Hiasan Dinding 7 koleksi, Rotan 37 koleksi,
Rerumputan dan Tana Toraja. Vitrin Pelindung Kepala 23 koleksi, vitrin Alat Musik dari
Bambu 8 koleksi, dan vitrin Mainan Tradisional Anak-anak disajikan 17 koleksi. Pada
area ini terdapat display Sejarah Museum Biofarma yang merupakan penyajian produk
obat-obatan modern yang berbahan tumbuhan.
Blok Kontruksi (Contruction) yang ditandai dengan dinding vitrin berwarna
coklat. Area ini terdiri dari vitrin Hutan dan Kayu yang menampilkan ilustrasi hutan
dan 5 koleksi kayu, vitrin Jenis-jenis Kayu Penting Indonesia, display penelitian ekologi
tentang hutan gambut (masih proses), Sinar Mas (APP), WCS dan Bio Material (akan
mengalami pergantian). Area ini masih proses dengan penambahan koleksi dari Riset
Perkebunan Nusantara.
Perubahan secara keseluruhan display ruang pameran tetap lantai dasar
Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia terwujud setelah acara soft launching yang
diselenggarakan 31 Agustus 2016 sebenarnya dari nama atau judul vitrin tidak terlalu
banyak berubah namun ada beberapa penambahan judul vitrin. Perubahan signifikan
pertama adalah penambahan koleksi pendukung bagi artefak museum berupa backdrop
yang mencantumkan penjelasan dalam bentuk teks, tabel, gambar-gambar atau foto-foto
dan sebagian kecil menggunakan pendukung audio visual. Tampaknya masih sederhana
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namun memberikan makna yang luar biasa pengaruhnya dalam komunikasi koleksi
dibanding dengan kondisi semula.
Perubahan dengan menghadirkan koleksi pendukung artefak maka benda
koleksi akan bermakna, tergantung dari kelengkapan pendukungnya. Artefak dalam
sebuah museum hanya akan memiliki arti apabila dimaknai dari luar karena artefak
adalah benda bisu. Pendukung berupa visual lebih menarik dari pada teks ataupun
gambar, karena berkesan lebih hidup dan mempunyai kapasitas informasi lebih banyak
dibanding teks atau gambar (statis). Dari sekian banyak koleksi artefak diantaranya dapat
mengungkapkan perasaan dan kepercayaan manusia. Benda dan makna yang sinkronis,
bentuk dan nilai dari sesuatu merupakan suatu hasil dari sejarah yang terakumulasi
pada masyarakat yang membuat dan menggunakan benda tersebut. Pengaruh kehadiran
pendukung koleksi dapat kita bandingkan contoh display di bawah ini :

Contoh vitrin Pakaian Suku Pedalaman dan Alat Perangkap Ikan sebelum perubahan
(Foto pribadi)
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Contoh vitrin setelah perubahan (Foto pribadi)

Pada contoh gambar di atas koleksi artefak pakaian suku pedalaman pada vitrin
yang telah mengalami perubahan lebih berceritera dibanding dengan vitrin sebelumnya,
meskipun masih dalam bentuk statis, yaitu berupa gambar foto dan teks. Hal yang sama
pada contoh vitrin peralatan perangkap ikan lebih bermakna setelah ditambahkan
backdrop yang berisi gambar dan teks. Secara umum vitrin telah mengalami perubahan
struktur meskipun masih dengan kondisi artefak yang paralel.
Contoh di atas masih dalam bentuk statis, bila dilengkapi dengan dengan
pendukung visual maka akan lebih lengkap informasinya. Dengan demikian pendukung
koleksi dalam penyajian pameran sangat penting bagi kelangsungan komunikasi informasi
melalui benda atau koleksi.
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Pengunjung di bagian blok Food (Foto : pribadi)

Secara ringkas koleksi artefak pada vitrin yang telah mengalami perubahan
dapat dilihat pada tabel di bawah:
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Keterangan *) jumlah perkiraan

Berdasarkan data dan pengamatan menunjukan bahwa penempatan kelompok
koleksi belum sesuai dengan katagori kelompok (Subtema), kecuali pada blok Introduction
dan blok contruction. Zona atau blok pangan atau makanan (Food) masih terdapat judul
vitrin koleksi yang tidak sesuai dengan katagorinya seperti vitrin Pakaian Suku Pedalaman
vitrin Alat Pertanian; vitrin Peralatan Dapur Nusantara; vitrin Peralatan Rumah Tangga;
vitrin Pewarna Batik; vitrin Bambu; vitrin Labu; Vitrin Berburu dan Proses menjadi
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Manusia; Vitrin Lombok; vitrin Masa Lalu dan Masa Depan; vitrin Diri, Rumah dan
Bentang Alam; dan vitrin Kalimantan. Pada vitrin tersebut koleksi yang ditampilkan
bukan termasuk katagori pangan atau makan namun cenderung kepada katagori koleksi
peralatan (teknologi tradisional). Pada blok ini yang sesuai dengan judul blok adalah
vitrin Kekayaan Pangan Nusantara, Aren, Kelapa.
Pada blok Minuman (Beverage) ditandai dengan dinding vitrin berwarna kuning
muda dan merupakan vitrin tertutup terdiri dari : vitrin Minuman Tradisional Indonesia
menyajikan 5 koleksi artefak dan beberapa jenis minuman tradisional seperti es pala,
wedang secang dan wedang uwuh. Vitrin Minuman Fermentasi Tradisional Indonesia
menampilkan 3 koleksi kendi, brem Bali dan kekolok. Sedangkan vitrin Leguminosae
memperlihatkan jenis kacang-kacangan, tumbuhan obat dari kacang-kacangan dan
secang sebagai pewarna alami, vitrin Tenun 3 buah artefak, vitrin Alat Tenun , vitrin Kain
Tenun terdiri dari 4 koleksi yaitu kain tenun sumba. tenun ulos, tenun ulap doyu dan
tenun Flores, vitrin Sagu terdapat 20 koleksi, vitrin Lontar merupakan vitrin yang bukan
termasuk minuman (kecuali air nira / laru lontar).
Blok Kesehatan (health) merupakan area pameran yang menyajikan tentang
koleksi artefak yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan pada umumnya dalam
bentuk simplisia. Pada area ini terdapat beberapa judul vitrin yang tidak masuk kelompok
yang berkaitan dengan kesehatan antara lain : vitrin Palem, Batak, dan Pisang.
Blok Ritual dan Art sebagian besar berkaitan dengan ritual dan seni. Pengertian
ritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkenaan dengan ritus, sedangkan
ritus diartikan sebagai tata cara dalam upacara keagamaan jadi ritual dapat diartikan
hal yang berkaitan dengan tata cara dalam upacara keagamaan. Ritual dalam ilmu
sosiologi adalah aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang
melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Ritual
biasanya selalu dikaitkan dalam konteks keagamaan.
Kata Seni merupakan sebuah karya yang dibuat dengan ide gagasan dan kemauan
sendiri biasanya mengandung nilai keindahan atau kebutuhan manusia. Koleksi yang
termasuk unsur seni antara lain vitrin vitrin Tas, Hiasan, Tana Toraja dan Rotan. Vitrinvitrin tersebut dapat mengedukasi bagaimana seni anyaman-anyaman dan motif-motif
hasil karya etnis yang ada di Indonesia. Seni musik tradisional seperti pada vitrin alat
Musik Tradisional Dari Bambu merupakan salah satu contoh display yang relevan dengan
katagorinya.
Jumlah koleksi artefak yang dipamerkan pada 65 display (vitrin) mengalami
perubahan tema dan subtema koleksi. Jumlah koleksi sementara pada saat ini adalah
5.853 koleksi yang terdiri dari artefak budaya. Jumlah koleksi yang disajikan pada vitrin
terdapat perubahan jumlah karena pengaruh penambahan koleksi pendukung yang
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ditempatkan pada volume yang tetap. Namun demikian koleksi yang dikeluarkan dari
display tetap menjadi koleksi museum dan disimpan di ruang storage.
Pada akhir penelitian dijumpai 2 vitrin yang belum melengkapi pendukung
koleksi seperti pada vitrin Klimantan dan Lombok Secara umumnya sajian koleksi yang
ditampilkan pada ruang pameran tetap lantai dasar gedung museum terdapat perubahan
struktur. Aplikasi strukturalisme dalam permuseuman dijumpai pada koleksi artefak
budaya materi yaitu kehadiran koleksi pendukung baik dalam bentuk grafis, teks dan
visual lainnya yang dapat membantu komunikasi objek dengan mengunjung.. Perubahan
struktur sajian koleksi dapat diimajinasikan dengan sederhana sebagai berikut :
Struktur penyajian lama

Bagan Struktur penyajian lama

Struktur penyajian baru

Bagan Struktur penyajian baru
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Kesimpulan
Penyajian koleksi di ruang pameran tetap lantai dasar Museum Sejarah Alam
Indonesia (MUNASAIN) mengalami perubahan bentuk srtuktur yang ditandai dengan
adanya koleksi pendukung artefak baik statis maupun dinamis dinamis. Perubahan struktur
sajian koleksi tersebut terletak pada tema dan subtema. Nama vitrin setelah perubahan
telah teridentifikasi hampir seluruhnya. Jumlah koleksi alam dan artefak budaya setelah
perubahan yaitu 5.853, namun hingga saat ini proses seleksi dan penambahan masih
berlanjut.
Secara fisik koleksi pada katagori sub tema umumnya tetap, hanya beberapa
vitrin mengalami perpindahan dan penambahan. Vitrin yang mengalami perpindahan
yaitu pada vitrin Jenis-Jenis Kayu Penting Indonesia dan simplisia Tumbuhan Obat
(PT Esai). Beberapa penambahan judul vitrin yaitu Minuman Tradisional Indonesia,
Minuman Fermentasi Indonesia, Leguminosae, Berburu dan Proses Menjadi Manusia,
Masa Lalu dan Masa Depan dan vitrin Diri Rumah dan Bentang Alam.
Ditinjau dari aplikasi strukturalisme di MUNASAIN pada sajian koleksi
berimplikasi pada susunan koleksi, komunikasi objek (pemaknaan) dan dengan volume
yang tetap atau sama mengalami pengurangan jumlah koleksi. Koleksi yang tidak lolos
seleksi untuk ditampilkan disimpan di ruang storage.
Saran
Perubahan secara struktur dalam penyajian koleksi sebaiknya konsekwen
dengan katagorinya, hal ini agar tidak menjadi bahan pertanyaan bagi yang menelitinya.
Penempatan koleksi dalam setiap vitrin tidak terlalu banyak sehingga dapat memuat
bentuk struktur penyajian yang lebih lengkap dari setiap objek / artefak pada volume
vitrin yang sama atau tidak berubah. Penambahan koleksi pendukung artefak sebaiknya
diperbanyak ke arah yang lebih dinamis seperti kelengkapan visual dalam bentuk video/
TV screen, touch screen, dan video game interaktif.
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