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PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Museum Nasional edisi VI tahun 2018 ini merupakan terbitan terakhir
saya sebagai redaktur, karena pada bulan Juli 2018 saya akan memasuki masa purna tugas
sebagai Kepala Bidang Penyajian dan Publikasi, Museum Nasional. Saya bekerja dari
tahun 1989 sampai tahun 2018, jadi saya mengabdi di Museum Nasional selama 29 tahun.
Selain itu terbitan ini juga di tandai dengan hadirnya Bapak Siswanto MA sebagai kepala
Museum Nasional yang baru, Museum Nasional di bawah kepemimpinan bilau semoga
akan lebih baik.
Kegiatan Museum Nasional tahun 2018 masih seperti tahun-tahun yang lalu
disibukan dengan Pembangunan Gedung C dan Entrance yang memasuki tahap ke VI,
melengkapi sarana prasarana storage Museum Nasional di daerah Taman Mini Indonesia
Indah, melaksanakan sebagain tata pameran tetap Gedung A. Memproses pengembalian
koleksi Museum Nusantara dari Delf, Belanda. Di samping itu juga disibukan oleh
kegiatan rotin, seperti lomba cerdas cermat tingkat SLTP tingkat nasional, penerbitan
buku-buku, pembuatan replika, pengadaan koleksi, pameran keliling, beberapa pameran
kerja sama dengan instansi lain dll. Hari Ulang Tahun Museum Nasional ke 240 tahun
dengan berbagai kegiatan, antara lain lomba vlog, Lomba mewarnai, lomba melukis media
kaos, akhir pekan di museum, meet and greet museum educator, night at the museum,
dan puncak acara pada tanggal 30 April 2018 yang diisi dengan acara bedah buku dan
pembukaan pameran foto Museum Nasional serta pameran foto Hardiknas berjalan
dengan lancar.
Jurnal Museum Nasional edisi VI menyajian tulisan sekelumit tentang tokoh
Museum Nasional yaitu pakar keramik Bapak Abu Ridho dan Bpk Amir Sutaarga kepala
Museum Pusat tahun 1962 hingga 1979. Sajian lain terkait dengan kebudayaan materi
(tangible) seperti Sabung Ayam di Jawa dan Bali dalam Data Prasasti, Bogor-Buitenzorg
Kota Sumber Ilmu Pengethauan Hayati Tropika pada Pameran Temporer di Museum,
Manajemen Konservasi : Stusdi Kasus di Museum Etnobotani Indonesia, Penguatan
Masyarakat Penyangga Kawasan Wisata Candi Borobudur melalui Pengembangan
Gerabah di Dusun Klipoh. Kebudayaan non materi/tak benda (intangible) membahas
Konsepsi Triwikrama di India dan Jawa, Sengketa Tanah Masa pada Masa Jawa Kuna,
Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Jawa Kuno dan Konstruksi Gender pada Tokoh
Murtasiyah.

Dengan terbitnya jurnal museum Nasional ke VI ini, diharapkan dapat
meningkatkan wawasan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat luas. Kami
mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para
penulis, tim pembuat jurnal dan semua pihak yang terlibat sehingga jurnal edisi VI dapat
terwujud. Tiada gading yang tak retak, apabila masih ada kekurangan dalam penulisan
maupan tata letak gambar, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
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Bogor-Buitenzorg Kota
Sumber Ilmu Pengetahuan
Hayati Tropika Pada Pameran
Temporer Di Museum
Oleh: Dian Komara M.Hum.
Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia
Pusat Penelitian Biologi LIPI

Abstract
This paper discusses the temporary exhibition content information at the
Ethnobotanical Museum of Indonesia which is now the Indonesian National Museum of
Natural History. The temporary exhibition is one of the museum’s public programs and its
great benefits are felt directly by the public. Some content is the results of research and other
collection interpretations. The theme of the exhibition is appropriated to the goals, concepts
and ideas. The results show that exhibition content is the form of knowledge, experience and
collective memory about: Bogor in the past, herbarium, gaharu, food alternative, natural
batik dye. Temporary exhibitions can provide non-formal education that is more creative and
innovative and provides social relationships directly, so that people are able to communicate
easily.
Keywords: Temporary exhibition, museum.
Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia cukup pesat, hal ini ditunjukan
diantaranya dengan perkembangan komunikasi yang semakin canggih, juga banyak
ilmuwan dan para pakar tertentu yang berkonribusi sesuai dengan bidangnya masingmasing. Buku berjudul “Enam Dasawarsa Ilmu Dan Ilmuwan Di Indonesia” terjemahan
dari buku “The Six Decades of Sciences and Scienties in Indonesia”, adalah merupakan
gambaran masa lalu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia yang dapat disimak
dalam ingatan kolektif perjalanan para ilmuwannya. Mereka berperan dalam merancangbangun program ilmiah dalam bidangnya masing-masing.
Bogor (Buitenzorg) merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan alam yang
ada di indonesia. Sejak jaman pra kemerdekaan negara Republik Indonesia, ilmu
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pengetahuan di bidang pertanian, ilmu kedokteran hewan, tumbuhan dan lain-lain yang
hingga kini berkembang menjadi ilmu biologi sangat melekat di daerah ini. Bukti nyata
dari peninggalan perkembangan ilmu pengetahuan ini adalah dengan adanya lembaga
pendidikan dan institusi yang terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan seperti pertanian,
biologi dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Contoh-contoh bukti tersebut seperti
ditemukan pusat penelitian pertanian (padi, hortikultura, tumbuhan rempah dan obat),
pusat penelitian penyakit hewan, pusat penelitian perikanan air tawar, pusat penelitian
kehutanan, pusat penelitian perkebunan, pusat penelitian karet, pusat penelitian tanah
kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), kampus Sekolah Pertanian Pembangunan –
Sekolah Pertanian Menengah Atas SPP-SPMA atau sekarang Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian (STPP), kantor-kantor pertanian, kantor penelitian tanah, kantor kehutanan,
Kebun Raya Bogor, termasuk Pusat Penelitian Biologi LIPI yang membawahi Museum
Zoologi Bogor dan Museum Etnobotani Indonesia (MEI) kini Museum Nasional sejarah
Alam Indonesia (MUNASAIN).
Dalam sejarahnya banyak di antara institusi-institusi tersebut yang berasal
mula dari Kebun Raya atau Lands Plantentuin. Bogor juga tidak hanya merupakan pusat
ilmu pengetahuan saja namun sejak Indonesia merdeka ilmuwan Indonesia juga dapat
menggatikan ilmuwan Belanda setelah mereka meninggalkan daerah jajahannya. Para
ilmuwan dalam berbagai bidang sumber daya alam tidak kurang dari 25 orang bermukim
di wilayah Bogor (Sastrapraja & Kuswata 3 : 2006).
Herbarium Bogoriense yang kini dikenal dengan Bidang Botani Pusat Penelitian
Biologi, berada di bawah payung sebuah lembaga yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Lembaga ini salah satunya membawahi Pusat Penelitian Biologi yang
berada di Cibinong Science Center (CSC) di wilayah kabupaten Bogor. Peninggalan
gedung ex Herbarium Bogoriense akan dipersiapkan untuk sebuah museum yaitu Museum
Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN)
Eksistensi MUNASAIN Pusat Penelitian Builogi LIPI ini dirasakan penting
mengingat perannya sebagai salah satu jembatan informasi kepada masyarakat umum.
pelajar, mahasiswa, peneliti, pemerhati, komunitas,atau masyarakat awam sekalipun dapat
mengakses informasi melalui koleksi. Layanan berbasis koleksi mempunyai kelebihan
dibanding dengan melalui elektronik. Kelebihan tersebut adalah masyarakat pengunjung
disamping memperoleh pengetahuan juga pengalaman. Pada pameran pertama kali ini
bertemakan “Bogor-Buitenzorg, Kota Sumber Ilmu Pengetahuan Hayati Tropika Dunia”
Konsep
Pameran temporer mengusung konsep yang pertama adalah memperkenalkan
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Kota Bogor sebagai sumber ilmu pengetahuan hayati tropika dunia; kedua memperkenalkan
flora nusantara sebagai sumber ekonomi dunia; ketiga memasyarakatkan keanekaragaman
flora nusantara sebagai pangan alternatif dan berikutnya untuk memperkenalkan flora
sebagai sumber inspirasi motif batik nusantara.
Ide Pameran
Gagasan merealisasikan pameran ini atas dasar keinginan untuk mewujudkan
MUNASAIN sebagai wahana pendidikan, pembelajaran dan pengalaman serta hiburan
bagi masyarakat pengunjung. Sebagaimana inti pernyataan ICOM bahwa museum
mempunyai kegiatan mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan
memamerkan untuk tujuan studi, pendidikan dan hiburan yang bersifat tangibles dan
intangibles dari bukti-bukti material manusia dan lingkungannya. Peter Van Mensch
juga menegaskan bahwa museum dalam kegiatannya adalah menjalankan fungsi dasar
yaitu: penelitian (research), pelestarian (preservation) dan komunikasi (communication).
Penelitian mengacu pada warisan budaya dan berhubungan dengan disiplin ilmu tertentu.
Pelestarian merupakan kegiatan perawatan fisik dan administrasi warisan yang terdiri dari
pengumpulan, dokumentasi, konservasi dan restorasi. Komunikasi merupakan kegiatan
berbagi pengetahuan dan pengalaman di antaranya melalui pameran dan program publik
(Komara 2013 : 14).
Tata pamer akan diupayakan menggunakan konsep kolaborasi interaktif
dan partisipatori sehingga diharapkan pengunjung memperoleh pengetahuan dan
pengalaman yang lebih bervariatif. Pameran museum yang interaktif adalah pameran
yang memberikan pemahaman kepada pengunjungnya melalui sebuah pengalaman
interaksi baik secara fisik, intelektual, emosional dan atau sosial di dalam pameran. Hal
ini merupakan sebuah proses dimana ilmu pengetahuan diciptakan melalui transpormasi
pengalaman (Adam: 2002). Sedangkan pameran museum yang bersifat partisipatif adalah
sebagai tempat dimana pengunjung dapat berbuat (create), berbagi (share) dan terhubung
(connect) satu sama lain dengan sekitar konten pameran (Simon 2010 :ii).
Tujuan
Salah satu program publik yang digelar MUNASAIN ini antara lain pertama
memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang kota Bogor sebagai
pusat ilmu pengetahuan hayati, kedua mempromosikan Museum Etnobotani Indonesia
yang dikembangkan menjadi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, ketiga
mengedukasi masyarakat pengunjung bagaimana belajar dari masa lalu sebagai cerminan
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masa kini dan sebagai harapan di masa datang melalui koleksi, berikutnya memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk membangkitkan memori kolektif melalui koleksi,
terakhir adalah sebagai sarana pendidikan dan hiburan yang bernuansa pengetahuan,
dan pengalaman.
Waktu dan Tempat
Penelitian dan kegiatan pameran temporer diselenggarakan pada tanggal 24
November 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 (6 bulan). Lokasi pameran di Museum
Etnobotani Indonesia– Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN) yang
menempati Gedung Herbarium Bogoriense Jl.Ir. H. Juanda No, 22-24 Bogor Jawa Barat.
Story Line Pameran
Pameran Temporer menggunakan story line dalam bentuk zona dengan
alur sebagai berikut : zona Introduksi (Lobi) : meliputi kegiatan ticketing, registrasi
kedatangan, informasi, pemeriksaan, dan penitipan barang pengunjung, Introduksi
perencanaan pengembangan Museum Etnobotani Indonesia – Museum Nasional Sejarah
Alam Indonesia, Struktur Kelembagaan, Herbarium Bogoriense dulu dan sekarang. Zona
kota Bogor sebagai sumber ilmu pengetahuan hayati tropika dunia dalam betuk pameran
foto-foto. Zona / ruang KerjaTempo Doeloe. Zona Emas Hijau Nusantara (Gaharu). Zona
rempah-rempah Nusantara (sejarah, deskripsi, pemanfaatan dan interaktif). Zona Pangan
Alternatif tediri dari umbi-umbian, serealia, buah dan sayur lokal (interaktif). Zona Batik
dari berbagai motif tumbuhan (hands on). Zona Partisipatif dan Kenangan: “Abadikan
dirimu”, pengunjung dapat berfoto / selfie pada booth pemotretan yang disediakan dan
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boleh menandatangan pada backdrop yang disediakan.
I. Bogor Tempo Doeloe (Koleksi foto-foto)
1.

Pasar Bogor
Pasar Bogor terletak sekitar Jalan Oto Iskandardinata (Otista) sampai ke Lawang
Seketeng depan Museum Zoologi Jalan Djuanda kemudian ke arah jalan Surya
Kencana. Tepat di depan pintu utama Kebun Raya Bogor dijumpai pertigaan Jalan
Otista Djuanda dan Surya Kencana.
Menurut ceritera berbagai sumber bahwa sejak zaman dulu pasar tradisional ini
tidak pernah sepi. Pasar Bogor tetap menjadi sentra perekonomian penduduk sekitar
Kota Bogor. Pasar ini juga merupakan wadah interaksi masyarakat yang menjadi
memori sejarah Kota Bogor. Secara historis pasar Bogor menjadi salah satu pusat
konsentrasi masyarakat non-Eropa yang diizinkan beroperasi di kawasan elit Eropa.
Sejak awal Boutenzorg dirancang sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda dan para pegawai tinggi kolonial, masyarakat non-Eropa dilarang
bermukim di kawasan elit ini. Masterplan, pembangunan dan infrastruktur Kota
Bogor pada zaman kolonial lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat Eropa.

Pasar Bogor 1950an (Foto MUNASAIN)
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Namun demikian dalam tulisan Febrianto Prabowo 2014 menjelaskan bahwa
Gubernur Jendral yang dianggap pemilik pribadi villa Buitenzorg banyak lahan
kosong yang belum dimanfaatkan, maka ada gagasan untuk disewakan. Sejak tahun
1752 Kampung Bogor dengan bupati Demang Wiranata (1749-1758) permohonan
mendirikan rumah di daerah Sukahati (sekarang Empang) dikabulkan oleh Gubernur
Jendral Jacob Mossel. Atara tahun 1761-1775 Van der Parra membuka kesempatan
kepada siapa saja yang ingin menyewa tanah termasuk untuk urusan ekonomi.
Beliau juga mengizinkan pendirian sebuah pasar berdekatan dengan kampung
Bogor dan mulai beroperasi tahun 1770. Pasar Bogor pada awalnya dibuka seminggu
sekali, kemudian dua kali seminggu yaitu Senin dan Jum’at. Semakin tingginya
aktivitas perekonomian dan rampungnya jalur rel kereta Batavia-Buitenzorg sekitar
tahun1873, maka status pasar berubah dari pasar lokal menjadi pasar regional dan
dibuka setiap hari.
Kenyataan hingga kini bahwa di sekitar pasar Bogor terdapat selain masyarakat
probumi yang tinggal di lebak pasar juga terdapat kalangan Tionghoa (Handelstraat,
jalan Surya Kencana) dan perkampungan Arab (daerah Empang). Interaksi yang telah
terjalin berabad-abad menjadikan ketiga kelompok masyarakat saling menerima
keberadaan satu dengan lainnya.
2.

12

Proestation voor rubber Bogor
Pengembangan lembaga penelitian karet diawali dari pembentukan Buitenzorg
Botanic Garden di Bogor, Jawa Barat.Tahun 1890-an mulai melakukan penelitian
tanaman perkebunan antara lain: teh, kopi, tembakau dan karet. Tahun 1900-an
dibentuk lembaga-lembaga penelitian perkebunan di berbagai daerah, antara lain:
“Algemeen Proefstation voor Thee” di Bogor (1916), “Proefstation voor Rubber”
di Bogor (1915), dan “Besoekisch Proefstation” di Jember (1912). Pada tahun 1933
berbagai lembaga penelitian perkebunan yang ada disatukan ke dalam pusat
penelitian perkebunan “Centrale Proefstation Vereniging” (CPV) sebagai berikut:
“Proefstation der CPV” Bogor, “Proefstation der CPV” Malang, “Proefstation der
CPV” Jember. Pada perkembangan selanjutnya, ketiga lembaga penelitian tersebut
digabung menjadi satu lembaga penelitian perkebunan saja yaitu “Proefstation der
CPV” yang berkedudukan di Bogor.
Sementara itu pemerintah Belanda pada tahun 1941 juga membentuk lembaga
penelitian karet alam yang disebut dengan “Nederlands Indische Instituut voor
Rubber Onderzoek” stichting (NIRO Stichting). Tahun 1948 lembaga tersebut diubah
menjadi “Indonesisch Instituut vor Rubbber Onderzoek” stichting (INIRO Stichting).
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Proestation voor rubber Bogor (foto MUNASAIN)

Setelah proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah
Republik Indonesia pada tahun 1957, maka “Proefstation der CPV” Bogor diubah
namanya menjadi Balai Penyelidikan Perkebunan Besar berkedudukan di Bogor
dengan cabangnya di Jember. “Indonesisch Instituut vor Rubbber Onderzoek” stichting
(INIRO Stichting) menjadi Balai Penyelidikan dan Pemakaian Karet. Kedua Balai
Penyelidikan tersebut selanjutnya digabung menjadi Balai Penelitian Perkebunan
Bogor pada tahun 1968.
Tahun 1987 terbentuk Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Indonesia (AP3I), nama Balai Penelitian Perkebunan Bogor diubah menjadi Pusat
Penelitian Perkebunan Bogor pada tahun 1989. Tugas pokok Puslitbun Bogor
antara lain melakukan penelitian rintisan untuk semua jenis komoditi perkebunan
tradisional yaitu: karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan kina.
Pusat Penelitian Karet Bogor adalah salah satu unit kerja dari PT Riset
Perkebunan Nusantara (PT RPN), yang merupakan transformasi dari Lembaga Riset
Perkebunan Indonesia (LRPI) sejak Desember 2009.Puslit Karet Bogor mempunyai
mandat utama melaksanakan penelitian dan pengembangan komoditas karet.
3.

Museum Zoologicum Bogoriense
Museum Zoologicum Bogoriese pada awalnya merupakan laboratorium zoologi
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dengan nama Landbouw Zoologisch Laboratorium. Gedung yang didirikan tahun
1894 ini digagas oleh J. C. Koningsberger ahli botani berkebangsaan Jerman. Fungsi
awal adalah sebagai sarana penelitian yang berkaitan dengan pertanian dan zoologi.
Tahun 1906 namanya berubah menjadi Zoologisch Museum and Wekplaats, Tahun
1910 berubah menjadi Zoologisch Museum en Laboratorium. Sejak tahun 1945-1947
tempat ini dikenal dengan nama Museum Zoologicum Bogoriense, dan akhirnya
sampai sekarang menjadi Museum Zoologi Bogor beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda
No. 9 Bogor Jawa Barat.
4.

Gunung Salak
Nama Salak berasal dari kata “salaka” yang berarti perak. Gunung Salak
merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, di Pulau Jawa.
Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi
dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada
di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, tetapi sejak
2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun, dan dikelola
sebagai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.
Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak. Geoposisi

Pemandangan Gunung Salak dari Kampung Keramat / Sempur (Foto repro pribadi)`
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puncak tertinggi gunung ini ialah 6°43’ LS dan 106°44’ BT dan dinamakan Puncak
Salak I dengan ketinggian puncak 2.211 m dari permukaan laut. Banyak yang mengira
asal nama “Salak” adalah dari tanaman salak, akan tetapi sesungguhnya berasal dari
kata bahasa Sanskerta, salaka yang berarti “perak”. Gunung Salak merupakan gunung
api strato tipe A.
Puncak tertinggi (Puncak Salak I) menurut Hartmann (1938) adalah puncak
berusia tertua. Puncak Salak II berketinggian 2.180 m dpl. dianggap yang tertua
kedua. Selanjutnya muncul Puncak Sumbul dengan ketinggian 1.926 m dpl. Kawah
aktif dapat ditemukan pada puncaknya. Kawah terbesar yaitu kawah Ratu, kawah
Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup merupakan bagian dari sistem kawah Ratu.
Semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan, di antaranya rangkaian
letusan antara 1668-1699, 1780, 1902-1903, dan 1935. Letusan terakhir terjadi pada
tahun 1938, berupa erupsi freatik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri.
Secara morfologi Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam.
Seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat, sehingga kontur gunung
ini tidak mudah terlihat. Hutan-hutan di gunung Salak terdiri dari hutan pegunungan
bawah (submontane forest) dan hutan pegunungan atas (montane forest). Bagian
bawah kawasan hutan, semula merupakan hutan produksi yang ditanami Perum
Perhutani. Beberapa jenis pohon yang ditanam di sini adalah tusam (Pinus merkusii)
dan rasamala (Altingia excelsa). Pada umumnya hutan pegunungan bawah di Jawa
terdapat pula jenis-jenis pohon puspa (Schima wallichii), saninten (Castanopsis sp.),
pasang (Lithocarpus sp.) dan aneka jenis huru (suku Lauraceae).
5.

Balai Penelitian Tanah (Laboratorium Voor Agrogeologie en Grond Onderzoek)
Balai Penelitian Tanah terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 98 Kelurahan Pamoyanan,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi bangunan gedung
ini tepat berada di depan Balai Besar Industri Agro (BBIA), atau bersebelahan dengan
Gedung Badan Planologi Kehutanan. Laboratorium Voor Agrogeologie en Grond
Onderzoek, sebagai bagian dari Lands Plantentuin atau Kebun Raya Bogor dibangun
pada tahun 1905.
Nama gedung ini pernah menjadi Bodemkundig Instituut hingga masa
pendudukan Jepang pada tahun 1942. Jepang mengganti gedung tersebut menjadi
Dozyoobu. Namun setelah Indonesia merdeka, nama Bodemkundig Instituut
digunakan kembali. Pada tahun 1950, nomenklatur Bodemkundig Instituut diganti
menjadi Balai Peneyelidikan Tanah, dan pada tahun 1961 menjadi Lembaga
Penyelidikan Tanah. Pada tahun yang sama namanya berubah lagi menjadi Lembaga
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Balai Penelitian Tanah (Foto repro pribadi)

Penyelidikan Tanah dan Pemupukan, dan pada tahun 1976 dirubah menjadi Lembaga
Penelitian Tanah kemudian menjadi Pusat Penelitian Tanah pada tahun 1981.
Pada 29 September 1988, diresmikan berdirinya Museum Tanah
yang bekerjasama dengan International Soil Reference and Information Centre
(ISRIC) Wageningen Belanda. Pada tahun 1990 mandat penelitian diperluas ke
bidang agroklimatologi. Konsekuensinya, nama institusi ini dirubah menjadi Pusat
Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslittanak). Setelah Otonomi Daerah tahun
2001 nama berubah lagi menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat (Puslitbangtanak). Pada tahun 2002 Puslitbangtanak mempunyai tiga
balai penelitian. Salah satunya adalah Balai Penelitian Tanah (Balittanah).
Desember tahun 2017 Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran
Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian, Gayatri K Rana, menilai urgensi
pemahaman masyarakat terhadap tanah akan terjawab dengan keberadaan museum
tanah di Bogor, pada saat bersaman dengan soft launching museum oleh Menteri
Pertanian Amran Sulaiman.
6.

16

Bibliotheca Bogorienses
Bibliotheca Bogorienses berdiri pada tanggal 18 Mei 1842 merupakan bagian
dari Kebun Raya Bogor sebagai perpustakaan. Gedung yang digunakan sebagai
perpustakaan ini awalnya usul dari Hasskarl, Assistant Hortnales’ Lands-Plantentuin
dan Diard, anggota Natuurkundige Commissie. Sejak dulu hingga sekarang gedung
perustakaan tertua bidang pertanian dan biologi di Indonesia mengalami perubahan
Tahun 1948 perpustakaan diberi nama Bibliotheca Bogoriensis, Centrale
Natuurwetenschappelijke Bibliotheek dan nama tersebut diganti menjadi Pusat
Perpustakaan Penelitian Teknik Pertanian dalam tahun 1962, kemudian masih
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Bibliotheca Bogoriensis (Foto repro pribadi)
tahun tersebut diganti lagi menjadi Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian.
Berkenaan dengan diserahkannya Kebun Raya Indonesia oleh Departemen
Pertanian kepada Departemen Research Nasional (MIPI), PUSTAKA ditempatkan
dibawah Departemen Research Nasional dan Departemen Agraria. Sejarah panjang
Departemen Pertanian membawa dampak perubahan nama dan status Lembaga ini
yang pada akhirnya PUSTAKA sekarang menjadi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran
Teknologi Pertanian.
7.

Laboratorium Treub
Laboratorium Treub dibangun pada tahun 1894 atas prakarsa Prof. Dr.
Melchior Treub. Laboratorium ini merupakan cikal bakal berdirinya Laboratorium
Fitokimia, Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Tahun 2007 Laboratorium
Fitokimia dipindahkan ke gedung baru yang berada di kawasan Cibinong Science
Center. Melchior Treub adalah seorang ahli botani berkebangsaan Belanda. Ia lahir
di Voorchoten, Belanda pada tanggal 26 Desember 1851, dan meninggal di SaintRaphaël, Perancis pada tanggal 3 Oktober 1910 pada umur 58 tahun akibat penyakit
malaria yang dideritanya selang setahun kepulangannya dari Hindia Belanda.
Treub lulus dari program doktoralnya di Universitas Leiden pada tahun 1873.
Dua dosen yang berperan penting bagi keilmuannya Treub kala di Universitas Leiden
adalah W.F.R. Suringar, seorang ahli botani, dan E. Selenka, seorang ahli zoologi.
Setelah itu, ia tertarik untuk menerima tawaran untuk melakukan penelitian botani
di Hindia Belanda yang terkenal sebagai daerah tropis. Ia melakukan penelitian
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sekaligus inventarisasi jenis flora yang ada di daerah tropis.
Gedung Treub hingga kini masih dibawah pengelolaan Kebun Raya Bogor
LIPI. Laboratorium treub difungsikan sebagai sarana penelitian konservasi ex-situ,
yang didalamnya terdiri dari beberapa laboratorium, diantaranya: Laboratorium
Molekuler, Laboratorium Anatomi-Morfologi dan Sitologi, Laboratorium Konservasi

Gedung Laboratorium Treub. (foto MUNASAIN)

Biji, dan Laboratorium Ekologi Konservasi.
8.

18

Pasar Anyar
Pasar Anyar dibangun bersamaan waktu dengan pembangunan jembatan
Anyar, setelah dibangunnya stasiun Kereta Api Bogor tahun 1881. Jalan aspal bersih
disampingnya ada sebuah bangunan gudang yang kini namanya terabadikan sebagai
merk rokok, yaitu Gudang Garam. Nama jalan tetap jalan stasion. Terminal sado dan
delman berada tepat di depan Gudang Garam tersebut.
Awalnya pasar Anyar ini bernama pasar Kebon Kembang. Dahulu disebelah
belakang samping kanan pasar tersebut terdapat lahan kosong yang hanya ditumbuhi
bunga-bunga dan rumput hijau yang tidak boleh diinjak. Lahan ini sering digunakan
untuk pasar malam, bahkan dibangun pula tempat sandiwara (Tonil). Pemain
panggung asal priangan pernah berpentas, di antaranya “Miss Dja Climanof dan
juga Maritje Van Gambir “Nyai Dasima”. Apabila kita berada di tahun 1939, dapat
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Pasar Anyar tahun 50an (Foto MUNASAIN)

kita saksikan kota Bogor yang benar-benar Buitenzorg yang lengang dan dingin. Kini
lahan itu telah berubah menjadi taman Ade Irma Suryani yang padat. Nama dan
bentuk Pasar Anyar tempo dulu mungkin hanya tersisa dalam benak dan bayangan
generasi pendahulu kita yang sekarang berusia 70an. Pasar yang dulu masih rapi dan
teratur. Kios-kios yang dibangun ukurannya telah ditentukan. Barang dagangan yang
digelarpun tidak boleh keluar dan meluber ke trotoar.
9.

Jalan Djuanda
Nama jalan Djuanda berasal dari nama Perdana Menteri Indonesia ke-10 yaitu
Ir. Hadji Djoeanda Kartawidjaya. Beliau lahir di tahun 1911 dan meninggal tahun
1963. Selain dikenal sebagai seorang Perdana Menteri RI tahun 1957-1959, Ir. Hadji
Djoeanda adalah pencetus konsep mengenai negara kepulauan. Dalam Deklarasi
tersebut, Djoeanda menyebutkan bahwa seluruh laut yang berada di dalam kepulauan

Jalan Djuanda tahun 50an (Foto repro pribadi)
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Indonesia adalah termasuk wilayah RI.
Sepanjang jalan ini terdapat gedung-gedung tua di antaranya gedung Badan
Planologi Kehutanan, Balai Penelitian Tanah, Museum Zoologi Bogor, Herbarium
Bogoriense, Hotel Salak the Heritage. Kemudian Balaikota dibangun tahun 1868
dengan nama Societeit dan Gereja Zebaoth, bahkan Sekolah MenengahAtas Negeri I
didirikan tahun 1946, dan gedung tua lainnya.
II. Ruang Kerja Tempo Doeloe
Pada zona ini pengunjung dapat merasakan suasana ruangan penelitian botani
zaman dahulu. Pengetahuan dan praktek proses pengawetan tumbuhan secara kering
(herbarium) dapat diperoleh di ruang ini. Koleksi gambar dan foto-foto pimpinan instansi
botani sejak abad 18 hingga sekarang berjajar di dinding ruangan. Peralatan penelitian
zaman dulu antara lain alat penggambaran, alat ukur, mikroskop, steroskop, kamera
zaman dulu dan peralatan proses pembuatan herbarium kering mulai dari zamankolonial
(Belanda) hingga sekarang.
Herbarium tertua yang dipamerkan antara tahun 1802-1818 adalah dari
kelompok paku-pakuan (Pteridophyta). Proses pembuatan spesimen herbarium kering
cara lama berlangsung hingga tahun 1993. Tahapan proses herbarium mulai dari
pengumpulan, pengepresan, pengeringan, peracunan, identifikasi, pengepakan, dan

(Sumber foto pribadi)
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penyimpanan.
III. Zona Sejarah Rempah Nusantara
Sejarah dan pemanfaatan rempah Nusantara berdasarkan timeline dibagi menjadi
dua bagian yaitu masa sebelum tahun masehi dan setelah masehi. Pada bagian lain
menceriterakan tentang Nusantara sebelum kedatangan Bangsa Barat dan Nusantara
sesudah kedatangan Bangsa Barat.
Pada masa Nusantara sebelum kedatangan bangsa Barat dikenal sebagai jalur
perdagangan internasional, yaitu dua jalur perdagangan yang digunakan oleh para
pedagang. Jalur perniagaan pertama melalui darat atau lebih dikenal dengan “Jalur
Sutra” (Silk Road) yang dimulai dari daratan Tiongkok (Cina) melalui Asia Tengah,
Turkistan hingga ke Laut Tengah.Jalur ini juga berhubungan dengan jalan-jalan
yang dipergunakan oleh kafilah India.Jalur ini merupakan jalur paling tua yang
menghubungkan antara Cina dan Eropa.Jalur perniagaan kedua melalui laut yang
dimulai dari Cina melalui Laut Cina kemudian Selat Malaka, Calicut (India), lalu ke
Teluk Persia melalui Syam (Syuria) sampai ke Laut Tengah atau melalui Laut Merah
sampai ke Mesir lalu menuju Laut Tengah.
Dunia perdagangan di wilayah Nusantara dikontrol oleh dua kerajaan utama
yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan Internasional pada
kurun abad ke-7 hingga ke-15, yaitu:Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit
di Jawa yang kedua-duannya merupakan kerajaan Hindu-Budha.
Pada bagian lainnya menggambarkan tentang Nusantara sesudah kedatangan
Bangsa Barat yang dijelaskan dalam bentuk grafis. Pada zona ini terdapat sajian visual
film/video ekspedisi berkaitan dengan rempah. Bentuk lainnya ditemukan media
interaktif dalam bentuk ceritera tentang salah satu jenis rempah.
IV. Zona Emas Hijau Nusantara
Pengertian emas hijau nusantara dalam zona ini dikhususkan pada tumbuhan
gaharu. Gaharu adalah salah satu tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi yang
sangat tinggi. Tumbuhan pengasil resin berbau harum ini dikelompokkan dalam
suku Thymelaceae terutrama pada marga Aqularia dan Gyrinops. Nilai yang paling
tinggi yang dapat melebihi harga emas diperoleh dari jenis Aquilaria malaccensis
Lamk. Jenis ini merupakan komoditas ekspor internasional yang dapat meningkatkan
devisa Negara, hal inilah mengapa disebut emas hijau nusantara.
Dalam dunia perdagangan internasional gaharu dikenal dengan Agar wood atau
Aloe wood. Nama di Negara lain seperti: Chensiang (China), Jingkoh (Jepang), Qud
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( Arab atau Timur Tengah), Ogoru (India), Mai kritsana (Thailand), Mai ketsana
(Laos) dan Tram huang (Vietnam). Jenis yang mengasilkan wewangian berkualitas
tinggi yaitu: Aqularia microcarpa, A. becariana, A. acuminate, Grynops deciviens, G
versteegii dan G. caudate. Adapun karakter yang mirip a. malaccensis yaitu : Aetoxylon
sypetalum, Gonystylus bancanus, G. macrophyllus, Dalbergia junghuhniana dan
Exoecarya agallocha.
Pemanfaatan gaharu selain untuk upacara keagamaan juga sebagai bahan obatobatan, aroma terapi, bahan makan juga sebagai bahan kosmetik. Bentuk hasil lain

Contoh kayu gaharu dari jenis Aqularia malaccensis dan minyak gaharu (foto pribadi)

V.

adalah minyak gaharu.
Pangan Alternatif
Sumber pangan dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan dan mikroorganisme.
Pangan yang berasal dari tumbuhan terdiri dari kelompok umbi-umbian, biji-bijian
atau serelia dan buah serta sayuran. Pangan sebagai sumber karbohidrat antara lain:
Sagu, umbi-umbian, dan serelia, sedangkan sebagai sumber serat dan vitamin nabati
berasal dari buah dan sayuran. Bahan pangan yang berasal dari kelompok ubi-ubian
antara lain: umbi taka (kecondang), ubi jalar, garut, ganyong, kentang hitam, gadung,
dan lain-lain. Pangan yang berasal dari serelia antara lain: Padi-padian, jagung,
jewawut, jali dan berbagai jenis kacang-kacangan.
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Tumbuhan berbunga yang dimanfaatakan sebagai pangan tercatat lebih dari
6.000 jenis baik tumbuhan liar ataupun yang telah dibudidaya. Tercatat tidak
kurang dari 59 jenis Dioscorea masuk pada pangan umbi-umbian sebagai sumber
karbohidrat, alkohol, tepung, racun ikan dan insektisida. Umbi ini yang mengandung
tanin, saponin dan alkaloid. Umbi lain seperti ubi jalar adalah pangan yang cukup
populer meskipun bukan tanaman asli Indonesia. Umbi lain seperti talas merupakan
umbi lain yang diketahui terdapat 300 jenis yang dibedakan berdasarkan ukuran,
bentuk, warna, daun, batang, umbi, dan bunga (Walujo 2011).
Indonesia juga kaya dengan jenis buah-buahan seperti durian, mangga, salak
manggis, rambutan, kepel, jambu air, duku, srikaya, kupa, jamlang dan lain-lain.
Durian tercatat 27 jenis yang berasal dari Sumatera, Kalimantan dan Malaysia.Hasil
eksplorasi dikawasan hutan Indonesia oleh Puslit Biologi diantaranya tercatat 40
jenis buah-buahan bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat ditemukan di daerah
Taman Nasional Boganinani Wartabone.
Berbagai sumber pangan yang dipamerkan di antaranya:
1.

Sagu (Metroxylon sagu)
Pohon sagu banyak dijumpai diberbagai daerah di Indonesia, terutama Indonesia
bagian timur dan masih tumbuh secara liar. Luas areal tanaman sagu di dunia
diperkirakan kurang lebih 2.187.000 hektar, tersebar mulai dari Pasifik Selatan, Papua
Nugini, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sebanyak 1.111.264 hektar diantaranya
terdapat diIndonesia. Daerah yang terluas adalah Papua, menyusul Maluku, Sulawesi,
Riau, Kalimantan, Kepulauan Mentawai, dan daerah lainnya. Jumlah tersebut setara
dengan 7.896.000 – 12.972.000 ton pati sagu kering per tahun.
Sagu termasuk tumbuhan monokotil dari keluarga (famili) Palmae, Marga
(genus) Metroxylon dari ordo Spadiciflorae. Lima marga Palma yang terdapat di
kawasan Pasifik yang zat tepungnya telah dimanfaatkan, yaitu Metroxylon, Arenga,
Corypha, Euqeissona, dan Caryota.
Palma sagu (Metroxylon sp.) dalam istilah botani digolongkan menjadi dua,
yaitu palma sagu yang berbunga dua kali atau lebih (pleonanthic) dan palma sagu
yang berbunga hanya sekali (hapaxanthic). Pohon sagu yang berbunga hanya satu
kali selama hidupnya mempunyai kandungan pati yang tinggi. Golongan ini terdiri
dari Metroxylon longispinum Mart, Metroxylon microcanthum Mart, Metroxylon
rumphii Mart, Metroxylon sagu Rott, dan Metroxylon sylvester Malt. Pohon sagu yang
berbunga lebih dari satu kali selama hidupnya mempunyai kandungan karbohidrat
yang rendah, sehingga kurang disukai. Jenis sagu yang termasuk golongan ini adalah
Metroxylon filare dan Metroxylon elantum.
Pada bagian dalam batang pohon sagu terdapat empulur yang mengandung

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

23

karbohidrat. Batang sagu merupakan
bagian yang terpenting, karena
merupakan tempat penyimpanan pati
atau karbohidrat. Lingkup pemanfaatan
sagu dalam industri sangat luas, seperti
industri pangan, pakan, sorbitol, dan
bermacam-macam
industri
kimia
lainnya.
Produk-produk makanan sagu
tradisional dikenal dengan nama papeda,
sagu lempeng, buburnee, sagu tutupala,
sagu uha, sinoli, bagea, dan sebagainya.
Sagu juga digunakan untuk bahan
pangan yang lebih komersial seperti roti,
biskuit, mie, sohun, kerupuk, hunkue,
bihun, dan sebagainya.
Taka (Tacca leontopetaloides)
Taka atau kecondang dalam
Poster sagu pada pameran temporer (sumber foto MUNASAIN)
istilah botani termasuk suku Taccaceae.
Tumbuhan mirip suweg ini dapat ditemukan di P. Bangka, P. Belitung, Kep
Krakatau, Kep. Karimunjawa, P. Madura, P. Kangean, Sukabumi, Garut dan D. I.
Yogyakarta. Tanaman ini umumnya masih tumbuh liar namun di beberapa daerah
telah membudidaya misal di desa Langsar, Sumenep. Masyarakat sudah lama
memanfaatkan pati dari umbi ini untuk pengganti tepung terigu. Bahan dari umbi
taka setelah menjadi tepung biasanya digunakan sebagai bahan berbagai macam kue
saat lebaran dan resepsi pernikahan. Hasil penelitian Puslit Biologi LIPI tepung taka
dapat dibuat untuk bahan mie
instan.
2.

Hanjeli
jobi L.)

(Coix

larcyma

T a n a m a n
Hanjeli/jali tergolong jenis
tanaman
biji-bijian
atau
serealia tropika dari suku
Pohon Taka (foto pribadi)
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Produk dari umbi taka (foto pribadi)

padi-padian (Poaceae). Tanaman jali berasal dari Asia Timur dan Malaya. Jali sudah
dibudidayakan di Tiongkok 2000 tahun lalu, bahkan di India tanaman jali sudah
ditanam sejak 4000 tahun yang lalu.
Di Indonesia tanaman jali menyebar pada berbagai ekosistem baik iklim kering
maupun basah, seperti yang ditemukan di Sulawesi, Sumatra, Kalimantan. Di Jawa
Barat tanaman jali dibudidayakan secara konvensional di beberapa Kabupaten seperti
Kab. Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Ciamis,dan Indramayu.
Hanjeli adalah jenis serealia yang sudah dikenal petani di berbagai daerah di
Indonesia. Beberapa nama daerah: Jali, Jali Watu, Japen, Jelen (Jawa), Anjalai, Jelai,

Biji Jali (foto pribadi)

Kenjeali, Perara, Senjeali (Sumatera) dan Hajeli, Hanjeli, Hanjere di daerah Sunda.
Tentang tanaman hanjeli oleh salah serorang peneliti Puslit Biologi LIPI Ir Titi
Juhaeti dikatakan bahwa hanjeli mengandung nilai gizi yang cukup tinggi, sehingga
potensial dikembangkan dalam upaya diversifikasi pangan. Program diversifikasi
tidak dimaksudkan untuk mengganti beras sebagai makanan pokok tetapi lebih
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Tabel Nilai gizi jali dibanding biji-bijian lainnya

Skema Penelitian Hanjeli di Puslit Biologi LIPI (Sumber Titi Djuhaeti)

dimaksudkan untuk penganekaragaman pangan terutama sebagai sumber
karbohidrat sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras.
3.

26

Jewawut (Setaria italica)
Jewawut termasuk tanaman serealia ekonomi keempat setelah padi, gandum dan
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jagung. Biji jewawut millet mengandung karbohidrat dan protein yang tidak kalah
dengan beras. Tepung millet bahkan unggul dalam kandungan mineral kalsium. Tiga
jenis millet yang populer yaitu jenis brownstop atau Panicum miliacum, Pearl millet
(Pennisetum thypoides), dan jenis proso atau Italian millet (Setaria italia). Menurut
Duke (1978) dalam Hidayati 2015 pear millet memiliki jumlah kromoson 14 pasang
dengan potensi hasil 3,5 t/ha. Jenis pear millet tersebut termasuk tanaman serealia
ekonomis minor penting dari golongan tanaman semusim.
Millet/Jewawut termasuk tanaman tahan kering, sesuai di lahan marginal
mampu berproduksi 3-4 t/ha. Jewawut seperti halnya sorgum juga merupakan
tanaman serealia yang potensil untuk pangan karena jewawut banyak mengandung
sumber energi, protein, kalsium, vitamin B-1, Riboflavin (B-2), dan nutrisi lainnya
yang setara dengan beras. Jewawut/millet di Jawa Timur digunakan untuk bahan

Jewawut (foto pribadi)

bubur, mie, dan kue kering.
Sehubungan dengan perubahan pemanfaatan millet dari cara tradisional untuk
pangan (bubur, dodol, bajet) ke bahan baku pakan dan industri, maka millet lokal
berpeluang terdesak oleh jenis impor sehingga terancam punah. Oleh sebab itu upaya
menyelamatkan sumber daya genetik masa datang perlu dilakukan. Millet unggul lokal
dari berbagai wilayah di Indonesia harus segera dilestarikan. Disamping itu untuk
memenuhi kebutuhan di masa datang, perlu dilakukan perbaikan genetik sehingga
diperoleh varietas-varietas hibrida unggul yang dapat menggantikan varietas impor.
Kegiatan penelitian bioresource serealia di LIPI disamping ditujukan untuk
melestarikan bioresource juga menunjang ketahanan pangan nasional salah satunya
dengan mendapatkan varietas-varietas hasil pemuliaan yang lebih unggul dan
ideal sesuai dengan karakter yang diharapkan seperti produktivitas tinggi, tahan
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Skema Penelitian (Sumber Nuril Hidayati)

kekeringan, tahan naungan, tahan salinitas tinggi, dan lainnya.
VI. Batik dalam Kilasan Flora Nusantara
Batik telah dikenal secara internasional sebagai salah satu seni kerajinan
berbahan tekstil yang memiliki keindahan dalam proses pembuatan dan ragam
coraknya. Ketika batik mendapat perhatian internasional dengan ditetapkannya
sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 oktober 2009, maka mata
dunia tertuju pada negara Indonesia. Kita semua mengemban dan turut berperan
penting untuk mendukung berbagai langkah dalam menjaga, mengenalkan dan
mengembangkan, beragam kekayaan budaya Indonesia khususnya seni batik.
Khasanah budaya bangsa Indonesia yang demikian kaya, telah mendorong
lahirnya berbagai komposisi dan corak batik tradisional dengan ciri khasnya masingmasing. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman
hayati dunia.
Pada kain batik yang terdapat di Indonesia dapat terlihat beragam motif
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yang memiliki pola komposisi geometris dan organis. Motif geometris umumnya
menampilkan karakter teratur, terarah dan formal antara lain pola “lereng”, “parang”,
”ceplokan” dan “kawung”. Sementara bentuk organis lebih dinamis menampilkan
beragam unsur tetumbuhan seperti bunga, daun antara lain teratai, bunga bangkai,
pohon beringin, jenis paku-pakuan, dan dipadukan dengan fauna yang digambarkan
dalam berbagai karakter, ada yang digambarkan secara naturalistik maupun stilistik
Komposisi motif batik di Indonesia mampu menjadi sebuah karya tangan yang
adilihung ketika memiliki totalitas kompossional dari elemen-elemen penyusunnya
seperti motif utama, “isen-isen” dan motif latar. Corak batik tidak dapat dinilai

Contoh hasil warna batik
dari bahan tumbuhan

dari satu pola penyusunnya saja, melainkan mesti secara keseluruhan sebagai
perwujudannya.
Kerajinan batik Bogor dapat menjadi asset dengan dikembangkannya ciri dan
karakter yang khas berupa paduan seni dengan khasanas ilmiah flora fauna. Spesimen
koleksi keanekaragaman hayati yang tersimpan di Pusat Penelitian Biologi – LIPI
menjadi media imaginasi design motif batik, sekaligus menjadi sumber informasi
ilmiah.
Saat ini penggunaan pewarna pada tekstil, juga untuk batik telah berkembang
dengan pesat, sehingga dapat dengan mudah menemukan warna yang bervariasi
sesuai yang diinginkan. Namun, penggunaan bahan pewarna sintetis dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu
digali kembali penggunaan pewarna alam yang ramah lingkungan.
Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna dapat diambil dari akar atau

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

29

rimpang seperti kunyit Curcuma longa, mengkudu Morinda sp.; daun antara lain jati
Tectona grandis, tarum Indigofera spp, kecipir Psophocarpus tetragonolobus, kelor
Moringa oleifera; kulit kayu secang Caesalpinia sappan, jambal Pelthorum inerme,
tinggi Ceriops tagal dan tegeran Macluca cochinchensis; bunga antara lain teleng
Clitoriaternatea; buah antara lain gambir Uncaria gambir dan pinang Areca cathecu
dan kulit buah antara lain manggis Garcinia dulcis, duku Lancium domesticum,
rambutan Nephelium lappaceum, sabut kelapa Cocos nucifera. Warna yang dihasilkan
cukup banyak variasinya, tergantung dari kadar penggunaan dan lama peredaman
dalam bahan pewarna tersebut. Sedangkan bahan alam yang digunakan sebagai
pengganti penguat warna antara daun Symplocos sp atau kapur sirih dan tawas.
Pada zona ini terdapat demo membatik dan pengunjung dapat
secara langsung mempraktekan bagaimana membatik melalui pelatihan yang
diselenggarakan selama pameran temporer berlangsung.
Penutup
Pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh dari museum. Museum sebaiknya
memiliki Salah satu program publik yaitu pameran temporer, karena masyarakat
dapat mengakses konten sesuai dengan tema yang diprogramkan. Pameran Temporer
merupakan salah satu wadah diseminasi selain melalui publikasi baik cetak, media sosial
dan media internet. Pameran temporer dapat memberikan edukasi non formal yang
lebih kreatif dan inovatif serta memberikan hubungan sosial secara langsung, sehingga
masyarakat mampu berkomunikasi dengan mudah walaupun secara awam. Penyampaian
informasi melalui koleksi pameran mempunyai kelebihan yaitu memperoleh pengalaman
(experience) yang nyata dibanding informasi melalui maya.
Museum Etnobotani Indonesia yang berkembang menjadi Museum Nasional
Sejarah Alam (MUNASAIN) adalah salah satu museum yang dikelola oleh Pusat
Penelitian Biologi LIPI, maka konten Pameran Temporer diantaranya merupakan hasilhasil penelitian sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas yang
berkunjung. Tema pameran Temporer ditentukan oleh konsep, ide, dan tujuan, namun
secara umum adalah museum menjalankan fungsi komunikasi sehingga masyarakat
dapat menikmatinya secara langsung.

30

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Daftar Pustaka
Adams, M. 2002. “Interaktive Learning in Museum of Art and Design ‘The Interaktive
Experience: Linking Research and Praktice” 17-18 May. Institute for Learning
Innovation, Research Centre for Museum and Galleries. University of Leicester.
Barlow et al. 2002. Indonesia Heritage: Manusia dan Lingkungan. Jakarta. Buku Antar
Bangsa
Dean D. 1996. “Museum Exhibition : Theory and Praktice” Routledge. New York USA and
Canada.
Edson, G. Dean. D. 1996. The Handbook for Museums. Routledge, New York, USA.P 151
Dernie, D. 2007. “Part 2 Technique: Display, Lighting, Communication, Color & Grfic”
dalam Exhibition Design. Laurence King Publishing. P.105.
Hein, George E. 1998. “Learning in the Museum”. New York: Routledge
Komara, D. 2013. ”Komunikasi Museum : Studi Kasus Museum Etnobotani Indonesia”
Depok, Indonesia.
Levi-Aldema, Yehuda. 2011. “Question at the Exhibition” dalam Curator.vol. 54 no.3
Rouette,G. 2007. Exhibitions: a practical guide for small museum and galleries, Museums
Australis, Australia.
Soemadihardjo S & Sastrapradja. 2006. Enam Dasawarsa Ilmu dan Ilmuwan di Indonesia.
Naturindo, Indonesia.
Simon, N. 2011.“Particivory Museum, Museum Ssanta Cruz, California” p. ii, 162.
Templer, Inggrid 2009. New Media Interaractivity in the Museum Democratisation or
Dumbing Down?” International Journal of the Inclusive Museum vol.2 Hal.165177.
Soemadihardjo Subagjo, Sastrapraja Setijati, 2005 Six Decades of Science and Scientists in
Indnonesia, Naturindo, Bogor, Indonesia.
Turner Jack, 2011, Sejarah Rempah Dari Erotisme Sampai Imperialisme, Komunitas
Bambu.
Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Samantho, Ahmad Yanuana. 2012. Maluku Pusat Rempah-Rempah Dunia. Diakses pada
tanggal 24 April 2015.https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/03/05/
maluku-pusat-rempah-rempah-dunia/.
http://jabarprov.go.id/index.php/news/26264/2017/12/05/Museum-Tanah-BogorResmi-Dibuka. Diakses tanggal 20 Desember 2017
Catatan berbagai sumber dari penanggungjawab zona Pameran Temporer Museum
Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN)

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

31

Bibliotheca Bogoriensis
(Foto repro pribadi)

32

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

Konstruksi Gender Pada
Tokoh Murtasiyah
(Studi Kasus Serat
Dewi Murtasiyah Pegon)
Oleh: Fajar Wijanarko
Museum Negeri Sonobudoyo

Abstract
Manuscript entitled Dewi Murtasiyah (abbreviated DM) is one of collection
from Sonobudoyo Museum. The text was written in Javanese and Arabic which told about
Murtasiyah as a woman on patriarch domination in the 18th century. Inside the text, visual of
women in that era were presented. Through the method of library research and philology and
codicology’s study, women blaming in the text would be presented. The aim of this research
is to describe gender construction in the text, such as (1) women and her domestication, (2)
women identic behavior, and (3) anatomy of woman fashion.
Key word: Murtasiyah Women, Gender, and Manuscript.

Pengantar
Perempuan dan hegemoni gender menjadi pembicaraan subur pasca ekspansi
kolonial. Hegemoni yang dipahami sebagai relasi kekuasaan dan penindasan di
masyarakat menjadi pisau-pisau yang mengebiri perempuan sebagai produk domestik.
Gramci (1891-1937) mendefinisikan bahwa hegemoni merupakan peranguh kultural
dari sistem aliansi yang disepakati bersama (Andari, dkk., 2005:89-90). Seperti halnya
hegemoni sebagai produk dari kesepakatan kultural, gender juga lahir dari sumber
yang sama. Gender mengonstruksi budaya dari 2 makhluk hidup yaitu perempuan dan
laki-laki. Konsentrasinya bukan lagi pada aspek-aspek biologis, melainkan pada aspek
sosial, budaya, dan psikologis (Mansour, 2012:8). Pandangan mengenai hegemoni gender
selanjutnya dibangun seiring dengan akumulasi pandangan patriarki. Produk dari
hegemoni gender adalah sistem penguasaan perempuan dengan berbagai cara. Gender

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

33

laki-laki dianggap lebih kuat dan perempuan dikondisikan lebih lemah. Konsekuensi
dari sistem hegemoni gender adalah domestikasi perempuan dari ruang-ruang publik
(Andari, dkk., 2005:89-90).
Pola-pola hegemoni gender ini subur mengakar dalam minda masyarakat Jawa.
Padahal, jauh di awal peradaban sejarah bangsa Indonesia, catatan mengenai konsep
kesetaraan perempuan (emansipasi) telah ada sejak abad VII hingga akhir dari imperium
Majapahit. Di era Kalingga (sebuah kerajaan tertua di Jawa), Putri Shimo telah memegang
pemerintahan sejak tahun 647 M. Pada abad X, Ganapriya Dharmapadni perempuan
keturunan raja Jawa Timur, Sri Makuthawangsa Wardhana memerintah di Bali. Periode
berikutnya, era Majapahit selama 2 periode diperintah oleh perempuan. Tahun 1328-1350
Tri Buwana Tunggadewi menduduki tahta Majapahit menggantikan ayahnya, Jayanegara.
Berikutnya, di tahun 1429-1477, Suhita menjadi perempuan kedua yang memegang
pemerintahan menggantikan ayahnya, Wikramawardhana (Soekmono, 1993:71;78).
Di awal masa kerjaan Mataram Islam pasca 1755, sosok Raden Ayu Djajaningrat
sebagai lurah prajurit perempuan Langenkusuma dari Keraton Yogyakarta bertindak
sebagai pengawal Sultan saat penyerbuan Inggris. Para Srikandi yang senantiasa
mengelilingi Sultan saat jatuhnya keraton pada tahun 1812, diantara para pangeranpangeran yang berpura-pura sakit atau menyelinap keluar keraton untuk mencari selamat
dengan berlari ke desa-desa terdekat (Carey, 2012:389-390). Perempuan-perempuan
tersebut akhirnya mampu mensubtitusi posisi laki-laki pada kondisi tertentu. Hingga
seperti pembicaraan di awal, seiring kolonialisasi bangsa Barat di Nusantara, tindakan
pembatasan terhadap perempuan mulai muncul.
Keraton-keraton sebagai pusat kebudayaan mulai memproduksi sejarah melalui
sastra-sastra yang turut mereduksi kuasa perempuan. Berbagai teks seperti wulang putri,
wulang wanita, wulang wanodya, wulang pawestri, wulang estri, ataupun candrarini yang
tersimpan di keraton dan perpustakaan naskah seakan menjadi bukti dari ‘pengondisian’
perempuan terdidik secara normatif. (Behrend, 1990:790-791; Girardet, 1983:1019;
Jandra, 1987:7). Pandangan tersebut terus diwariskan sebagai potret perempuan Jawa yang
bersifat konform pada sistem sosialnya. Perempuan yang selalu berusaha menyesuaikan
diri terhadap aturan-aturan yang berlaku, yang secara tidak langsung telah menekan
ruang geraknya sendiri (Sadli, 1982:155). Bahkan perempuan (per-empu-an) sebagai
empu atau induk dan puan atau tuan dianalogikan sempit menjadi perantara pengantar
kehidupan sebagai pasangan laki-laki (Chalil, 1977:11).
Sistem kebudayaan besar yang terkoneksi dengan kolonial secara terus-menerus
memproduksi perempuan sebagai sosok mrakati, gumati, dan luluh, sehingga melahirkan
konsekuensi pingit. Predikat kanca wingking ‘teman di belakang’ lambat laun melekat.
Bersama dengan predikat tersebut, di sisi lain perempuan didomestikasi dengan kerja
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macak, manak, masak. Predikat lain yang turut melekat pada perempuan Jawa adalah
garwa, sebagai sigaraning nyawa yang menyangatkan bahwa perempuan tidak terlepas
dari peran personal laki-laki (Wulandari, 2006:73).
Masyarakat dengan pemikiran kebudayaan demikian secara tidak langsung
mengklasifikasi perempuan pada 3 golongan, yaitu perempuan yang dihinakan, didewakan,
dan yang disetarakan (Chalil, 1977:13). Kendati perempuan berada pada golongan
didewakan dan disetarakan, namun Ki Hajar Dewantara (1994:237) tetap berpendapat
bahwa perempuan kodratnya adalah diluhurkan. Kesetaraan yang dimaksudkannya
tidaklah lantas serupa dan benar benar sejajar dengan laki-laki, seperti pada kutipan
berikut:
Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan itu belumlah mengandung
arti bahwa seorang perempuan boleh menjalankan tingkah laku dari laki-laki. sering
perempuan tidak bisa meniru perbuatan laki-laki karena bukan kodratnya, kalau mereka
melakukan juga boleh jadi akan berbahaya untuk kesehatan tubuhnya” (Dewantara,
1994:237).
Kodrat yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara adalah konstruksi perempuan
secara biologis, bukan perempuan dalam kaca mata budaya dan keleluuasan gender.
Bagian ini sesuai dengan 6 visual dari teks Dewi Murtasiyah (DM) koleksi Museum
Sonobudoyo. Pada visual tersebut, Murtasiyah diceritakan sebagai istri dari Syeh Ngarip
yang halus budinya. Pribadinya adalah gambaran perempuan yang taat, tidak hanya
kepada Tuhannya, namun juga kepada suaminya. Murtasiyah sebagai poros cerita dalam
sastra wulang ini, merupakan figur perempuan Jawa yang berhasil memainkan peranannya
sebagai seorang istri dan ibu sekaligus. Kecakapan Murtasiyah pada ruang-ruang informal
menjadi bagian dari peranannya pada ruang-ruang yang tidak terpenuhi oleh laki-laki
(Jandra, 1987:187-189). Selanjutnya, pandangan Murtasiyah dalam balutan sastra wulang
tersebut diwujudkan melalui kajian gender. Pembicaraan gender ini lantas didasarkan
pada penampakan visual pada teks. Konstruksi gender dan perempuan yang melekat pada
Murtasiyah berdasarkan visual ilustrasi teks dapat dideskripsikan, diantaranya menjadi:
(1) peran perempuan di pada ruang domestik, (2) sifat dan perilaku identik perempuan,
dan (3) anatomi busana perempuan. Pandangan gender yang dikonstruksi melalui
ilustrasi teks DM, mampu memberi salah satu gambaran posisi perempuan di awal abad
ke XIX. Hal ini dikarenakan teks dan sastra tidaklah lain adalah cerminan kondisi sosial
masyarakat pada masanya (Miller, 2011:13).
Metode Penelitian
Kajian mengenai naskah dengan hiasan ornamen atau gambar kerap dikaitkan
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dengan studi kodikologi. Disiplin ilmu ini menempatkan fisik naskah sebagai obyek
dari kajiannya (Mulyadi, 1994:2). Di dalamnya termasuk kajian mengenai ilustrasi
atau hiasan yang mendukung keberadaan teks (Mulyadi, 1994:69) dan iluminasi atau
hiasan yang berfungsi memperindah naskah. Menurut Kumar dan Mc. Glynn (1996),
beberapa iluminasi memiliki hubungan dengan teks yang menyertainya, sedangkan
beberapa yang lain tidak. Di dalam naskah-naskah Jawa, iluminasi diantaranya berbentuk
wedana, rubrikasi, kursif, kaligrafi, hingga kaligrafi bergambar (Kumar dan Mc. Glynn,
1996:88). Bentuk wedana menurut Saktimulya (1998) merupakan wujud dari gambar
ornamental yang membingkai suatu teks. Beberapa pola wedana pada naskah yang kerap
ditemuai diantaranya: wedana renggan, wedana gapura renggan, rĕrĕnggan, dan rubrikasi
(Saktimulya, 1998:2).
Berdasarkan definisi tersebut, Naskah DM sebagai naskah yang berilustrasi
mengundang perhatian untuk diteliti. Kajian mengenai ilustrasi selanjutnya dipahami
sebagai upaya memaparkan hiasan yang mendampingi teks. Ilustrasi umumnya bertindak
sebagai definisi visual teks (Harthan, 1981:7). Di dalam upaya menemukan kaitan antara
ilustrasi dengan teks, digunakan proses pengalihan teks ke dalam bentuk visual. Menurut
Brilliant (1986:53), proses visualisasi suatu teks memerlukan penerjemahan dari kata
ke gambar dengan langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan data, dilakukan dengan
memetakan arketip dari korpus-korpus sejenis (2) penentuan data atau objek kajian
dan (3) analisis data. Pada tahapan analisis, teks yang menyertakan ilustrasi akan dialihaksarakan guna menemukan keterkaitan antara keduanya.
Serat Murtasiyah dan Persebarannya
Teks DM subur disalin. Arketipnya ditemukan diberbagai tempat penyimpanan
naskah, tidak hanya di keraton-keraton tetapi juga perpustakaan. Berdasarkan studi
katalog, ditemukan 22 teks Murtasiyah yang tersimpan di beberapa perpustakaan
naskah. Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, menyimpan 5
naskah Murtasiyah1. Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdapat 4 naskah2,
Berdasarkan katalog naskah di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, ditemukan 4 naskah yang memuat teks
Murtasiyah. Naskah pertama berjudul Jaransari-Jaranpurnama, Murtasiyah (P203). Teks Murtasiyah pada
naskah ini terletak pada teks kedua (halaman 85-169). Naskah kedua berjudul Serat Johar Manik (met platen)
(P397). Naskah yang beraksara latin ini menyimpan teks Murtasiyah sebagai teks keduanya (halaman 216308). Naskah ketiga berjudul Cariyos Murtasiya (B2.07). Naskah keempat berjudul Serat Rasajati saha Suluk
Murtasiyah (P524). Suluk Murtasiyah pada naskah ini merupakan teks kedua (halaman 130-410). Terakhir,
naskah kelima berjudul Piwulang Cirebon (Serat Murtasiyah) (P285) (Behrend, T.E. dan Pudjiastuti, Titik,
1997).
2
Pada katalog naskah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ditemukan 4 naskah dengan teks Murtasiyah
di dalamnya. Naskah pertama berjudul Dewi Murtasiya (Br.139), yang terdapat pada halaman 1-24. Naskah
kedua berjudul Murtasiya (Br.188). Naskah ketiga berjudul Lessen aan Fatimah (Br. 261). Teks Murtasiyah
pada naskah ini ditulis dengan aksara latin, dan merupakan induk dari teks Murtasiyah pada naskah Br.139 dan
Cs.36. Naskah keempat berjudul Dewi Murtasiyah (Cs.36) yang merupakan salinan naskah Br.261 (Behrend,
T.E. dan Pudjiastuti, Titik, 1998).
1
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Di perpustakaan naskah Museum Sonobudoyo terdapat 6 naskah Murtasiyah3. Di
Widyabudaya Keraton Yogyakarta, terdapat 1 naskah Murtasiyah4, sedangkan di
Widyapustaka Pakualaman terdapat 2 naskah Murtasiyah5. Di Sasana Pustaka Keraton
Surakarta, terdapat 3 naskah Murtasiyah6 dan 1 naskah tersimpan di Reksa Pustaka,
Mangkunegaran7.
Ketertarikan pemilihan teks DM mulanya dikarenakan suburnya penyalinan
dari teks ini. Murtasiyah sebagai gambaran citra perempuan Jawa pada abad XIX menjadi
tolak ukur dari sosok perempuan utama. Figurnya secara berulang diwariskan sebagai
sebuah ajaran luhur yang diadopsi oleh kebudayaan. Pengendapan nilai-nilai kebudayaan
inilah yang selanjutnya membentuk pola pemikiran mengenai perempuan Jawa yang
secara ‘diam-diam’ melegalkan kesetaraan dengan laki-laki. Bukti pewarisan dari teks
Murtasiyah adalah ditemukannya naskah Piwulang Cirebonan (Serat Murtasiyah)
(P.285) koleksi perpustakaan Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, yang mencantumkan
kolofon bertuliskan sengkalan rasa gati wisaya yu atau 1556 Ehe (1634 Masehi) (Triandari,
2010:15-16).
Selanjutnya, pemilihan teks DM koleksi Museum Sonobudoyo (PB A 214)
sebagai obyek kajian didasarkan pada kondisi naskah dan teks yang masih baik di antara
korpus Murtasiyah yang lain. Pada teks tersebut, Murtasiyah sebagai perempuan Jawa
divisualkan melalui ilustrasi yang sekaligus menjelaskan kandungan teksnya. Ilustrasi
Behrend (1990) menuliskan bahwa terdapat 6 naskah yang memuat teks Murtasiyah. Naskah pertama berjudul
Serat Ambya, Amanat Mukhamat, Murtasiyah (SB 11). Pada naskah ini, teks Murtasiyah terletak pada halaman
381-449, sebagai cerita penutup. Naskah kedua berjudul Serat Johar Manik saha Serat Murtasiyah (PB A 95).
Teks Murtasiyah pada naskah ini terdapat pada halaman 102-174, sebagai cerita terakhir. Namun sayangnya
cerita Murtasiyah pada naskah ini belumlah selesai. Naskah ketiga berjudul Cathetan Warni-warni (PB C
49). Naskah ini berisi 13 teks, dan teks Murtasiyah berada pada urutan kesebelah (halaman 234-275). Naskah
keempat berjudul Serat Murtasiyah (PB A 214). Naskah ini menceritakan Murtasiyah sebagai satu-satunya teks,
yang sekaligus merupakan obyek penelitian. Naskah kelima berjudul Serat Murtasiyah saha Serat Primbon (PB
D 13). Teks Murtasiyah pada naskah ini terdapat pada halaman 1-17. Naskah terakhir yang ditemukan pada
katalog Behrend berjudul Serat Murtasiyah (PB A 130) (Behrend, 1990).
4
Pada katalog Nancy, Kraton Yogyakarta, hanya ditemukan satu teks Murtasiyah pada naskah yang berjudul
Serat Murtasiyah (C.23). Naskah dengan kondisi yang cukup terawat ini terdapat 564 halaman, dengan 548
bertuliskan teks, dan 16 halaman ilustrasi gambar (Florida, 1993; Lindsay, 1994).
5
Pada katalog naskah Pura Pakualaman, ditemukan dua teks Murtasiyah. Teks pertama terdapat pada naskah
Dara Murtasiyah (2283/PP/73) yang berjumlah 472 halaman. Sedangkan teks kedua terdapat pada naskah
yang berjudul sama Dara Murtasiyah (2290/PP/73). Naskah kedua ini merupakan milik dari B.R.M.H.
Purwadiningrat di Surakarta, dengan tebal naskah adalah 339 halaman (Saktimulya, 2005).
6
Dibandingkan perpustakaan Kraton Yogyakarta, Sasana Pustaka Surakarta memiliki varian teks Murtasiyah
jauh lebih banyak. Teks pertama terdapat pada naskah berjudul Serat Murtasiyah (KS.27A) yang merupakan
milik dari Sunan PB X. Teks kedua terdapat pada naskah berjudul Serat Murtasiyah (KS.338). Pada naskah
ini terdapat 14 teks, dan Murtasiyah tertulis pada teks ketigabelas. Naskah ini merupakan milik dari Bendoro
Raden Ajoe Hadi Ratu Sedah Mirah. Teks ketiga terdapat pada naskah berjudul Serat Dara Murtasiyah
(KS.471). Secara jelas, kolofon pada naskah Murtasiyah ini menunjukkan Sunan PB IX sebagai pemiliknya
(Florida, 1993).
7
Di perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran, hanya terdapat satu naskah Murtasiyah (MN404B).
Tidak ditemukan catatan mengenai kolofon naskah. Hanya saja yang memprihatinkan adalah kondisi naskah
kurang terawat dan terjadi berbagai macam kerusakan (Florida, 2000).
3
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inilah yang lantas mampu memberi gambaran secara nyata kepada pembaca mengenai
perempuan tanpa harus menafsirkan. Selain itu, teks Murtasiyah sebagai kesusastraan
pesantren erat dengan khazanah Islam yang jarang menempatkan perempuan sebagai
tokoh utama (Pigeaud, 1970:222).
Konstruksi Gender dalam Serat Murtasiyah
Perkawinan antara pola pemikiran kolonial dan sejarah di nusantara melahirkan
budaya baru mengenai cara pandang terhadap perempuan. Raden Ayu Djajaningrat yang
lantas dikerdilkan prakarsanya pada era penyerbuan Inggris tahun 1812, secara terusmenerus mereduksi perempuan. Pada akhirnya, perempuan-perempuan Jawa pasca
kolonial berada pada kebudayaan warisan yang dikenal dengan patriarki. Budaya inilah
yang menurut Komizar (1971) yang menempatkan perempuan sebagai kombinasi dari
obyek seksual, istri sekaligus ibu. Perempuan tidak digambarkan sebagai sosok yang
cerdas, tetapi pribadi yang patuh. Capaian dan kepuasannya pun terbatas pada wacana
cantik yang lagi-lagi parameternya berasal dari laki-laki (Siswati, 2014:180).
Sudewa (1991) melalui kajian dari Serat Panitisastra turut memberi pandangan
bahwa gender perempuan memang dibentuk secara domestik. Praktik kerja macak,
manak, masak tidak pernah terlepas dari diri perempuan abad XIX. Pada teks Panitisastra
gubahan dari Raden Tumenggung Sastranegara di tahun 1746, perempuan-perempuan
di lingkungan Keraton Surakarta berperan ganda sebagai istri yang pandai bersolek
sekaligus ibu yang berkewajiban kodrati untuk melahirkan. Keutamaan perempuan
sebagai seorang istri tidaklah lain yang sintal kedua payudaranya, untuk ditimang di
ranjang tidur8. Sedangkan perempuan sebagai ibu yang apabila telah bersuami, maka
hendaknya mendapatkan anak laki-laki9 (Sudewa, 1989:129-130). Peruntukan anak
laki-laki sebagai sebuah keharusan sebenarnya berhubungan dengan keberlanjutan dari
penerus tahta. Maka, perempuan pada masa tersebut dikondisikan berada para jeratan
feodal dan kultural sekaligus.
Handayani (2004) mengutarakan bahwa perempuan yang terdomestikasi
merupakan kelaziman dari budaya era tersebut. Akan tetapi, bagian terpenting dari
domestikasi perempuan adalah munculnya istilah apiking lalaki gumantung wanodyane
atau apiking anak gumantung ibu (Handayani, 2004:207-208, bdk. Wulandari, 2006:73).
Akumulasi dari gambaran kondisi perempuan, terutama dalam teks Panitisastra
pun subur untuk diadopsi pada penulisan teks-teks sejamanya. Salah satu teks yang
membicarakan perempuan dengan kondisi serupa adalah teks DM. Keuntungan dari teks
DM adalah munculnya ilustrasi visual dari Murtasiyah, perempuan pada teks tersebut.
‘lamun mukyaning wanudya/ tan lyan gemuhing kang payudara kalih/ ingema neng papreman//’ Keutamaan bagi
perempuan, tidaklah lain (adalah) sintalnya kedua payudara, untuk ditimang(nya) di ranjang tidur (Sudewa,
1989:72:130).
9
‘lamun mungguh ing wanudya yen alaki/ oleha anak lanang//’ Adapun bagi seorang perempuan, apabila ia telah
bersuami (maka) hendaknya dapat memberikan anak laki-laki (Sudewa, 1989:71:129).
8
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Beradarkan ilustrasi Murtasiyah dalam teks DM, kontruksi gender terhadap perempuan
dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal, di antaranya: (1) peran dan fungsi perempuan, (2)
perempuan sebagai obyek seksual, (3) anatomi diri dan busana perempuan, serta (4) sifat
dan perilaku perempuan.
Peran Perempuan di Ruang Domestik
Konstruksi gender yang melekat pada perempuan selalu dikaitkan dengan
peran dan fungsinya. Perempuan sebagai istri memiliki peranannya dalam memenuhi
hasrat suami. Perempuan seolah-olah pada ruang domestik dikondisikan sebagai obyek
seksual dari laki-laki. Pada bagian ini tampak pada ilustrasi saat Murtasiyah dan Syeh
Ngarip sedang memadu kasih di papreman ‘kamar tidur’ (lihat gambar 1). Di samping itu,
pada kutipan teks DM juga disebutkan bahwa Murtasiyah sebagai seorang istri merayu
suaminya, Syeh Ngarip sehingga dipeluk dan dicumbunya hingga memadu kasih bagaikan
permata hati di peraduan.
Ki Syech Ngarip amiharsi/ aturane ingkang garwa/ luntur welas ing galihe/ deya
pinekul ingarasan/ dan minggah dhateng papreman/ tan mendha rinungrumrungrum/ duh socaning pagulingan// (I:25)
‘Ki Syeh Ngarip mendengar, perkataan sang istri, meluluhkan iba di hatinya,
dipeluk dicium sang istri, lalu naik ke atas tempat tidur, tidak kurang dibelaibelai, sang istri menjadi permata hati di peraduan’
Pada ilustrasi tersebut, papreman ‘tempat tidur’ divisualkan Syeh Ngarip berada
di atas tempat tidur berkelambu dengan hiasan bunga-bunga berwarna cokelat. Tangan
kanannya memegang payudara dari Murtasiyah yang sintal, dan Murtasiyah membalas
dengan memegang lengan serta wajahnya. Tanpa perlu dijelaskan lagi, secara eksplisit
ilustrasi tersebut terjadi di sebuah kamar (lihat gambar.1). Murtasiyah dan Syeh Ngarip
lantas saling memagut kasih yang dijelaskan melalui kutipan teks di bait selanjutnya.
Tutuging ambendra rasmi/ Syeh Ngarip layan kang garwa/ careming manah
kalihe/ sigra sami aluwaran/ bedhag siram wajib enggal/ sabaqdane kalihipun/
alinggih imbalam sabda// (I:26)
‘Sesudah selesai memadu kasih, Syeh Ngarip dan istrinya saling
bercinta, keduanya segera saling menanggalkan pakaian, cepat-cepat mandi
wajib, sesudah itu keduanya, duduk saling berbicara’
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Murtasiyah sebagai seorang istri lagi-lagi berkewajiban untuk memadu kasih
(berhubungan seksual) dengan suaminya. Perihal ini secara langsung berkaitan dengan
tujuan dari perkawinan Jawa, yaitu meneruskan keturunan melalui ‘manak’. Berhubungan
secara seksual bukanlah hal yang tabu dalam pandangan masyarakat Jawa. Bagian ini
adalah episode yang telah lazim dan legal ketika berada pada ikatan perkawinan (Suseno,
1975:176). Pada kondisi ini pula perempuan lagi-lagi berperan sebagai obyek seksual
sebagai bentuk peran pengabdiannya kepada suami.
Gender perempuan dalam cara pandang demikian lantas dikelola sebagai sosok
istri yang patuh terhadap kehendak suami. Di samping sebagai istri, gender perempuan
selanjutnya dikontruksi sebagai ibu. Perannya lantas berlipat ganda yang antara satu dan
lainnya saling berkaitan. Pada episode ini, Murtasiyah diilustrasikan sedang menunggu
(melayani) suaminya, Syeh Ngarip yang sedang makan, sambil menggendong anaknya,
Candradewi sekaligus menjaga nyala api agar tidak padam (lihat gambar. 2). Di dalam
teks DM pun diceritakan kepiawaian Murtasiyah sebagai seorang istri sekaligus ibu.
Syech Ngarip anulya dahar/ kang garwa angalaladeni/ rumaksa mangke ing
pandam/ sarya amangku kang siwi/ sakecanipun abukti/ damar surem cahcanipun/
meh tumeka maring pejah/ kasaruh kang putra nangis/ asmu kewran manahe Nyi
Murtasiyah// (III:9).
‘Syeh Ngarip kemudian makan, istrinya melayani, menjaga lampu, sambil
memangku anaknya, sedang nikmatnya menyantap, lalu cahaya lampu semakin
gelap, hampir saja mati, bersamaan dengan itu anaknya nangis, hati Nyi
Murtasiyah menjadi bingung’
Bakti perempuan sebagai seorang istri pada kutipan teks tersebut adalah
melayani suami. Murtasiyah menyiapkan makan untuk Syeh Ngarip sekaligus menjaga
anak dan cahaya api lampu agar tetap menyala. Hingga pada suatu saat, ketika cahaya
api tersebut mulai memadam karena sumbu yang habis, dengan cekatan Murtasiyah
mencabut rambutnya utuk dijadikan sumbu. Episode tersebut secara eksplisit terdapat
pada kutipan berikut:
Gugup bedhol kang rema/ enggal pineles tumuli/ awatawis tigang lembar/ kinarya
sumbu karsaning/ angencar cahyane wening/ kang pandam hurube mancur/ Syech
Ngarip sampune dhahar/ ambeng enggal den-urudi/ […] (III:10)
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Gugup mencabut rambut, lalu segera dipilin, kira-kira tiga lembar, keinginannya
dijadikan sumbu, lalu bersinar cahaya bening, lampu cahayanya sangat terang,
Syeh Ngarip selesai makan, lalu piring cepat diberesi […]
Tindakan Murtasiyah tersebut adalah bentuk dari kepatuhannya terhadap
suami. Tanpa disadari, tindak yang dilakukan oleh Murtasiyah adalah buah dari ideology
patriarki yang telah mengakar pada konstruksi sosial masyarakat Jawa. Walby (1990)
menyebutkan bahwa patriarki privat ini bermuara pada wilayah rumah tangga, wilayah
yang erat dengan dominasi laki-laki. Pelbagai persoalan dan dominasi muncul sebagai
buah dari sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai produk gender yang
superior (Andari, dkk., 2015:90-91).
Sifat dan Perilaku Identik Perempuan
Perempuan dan seksualitas layaknya dua sisi mata uang. Kedua saling mengkait
dan tidak dapat berdiri salah satunya sendiri. Seksualitas perempuan tidak sebatas pada
aktivitas kamar, melainkan jauh lebih luas definisinya. Meskipun tidak dapat dielakkan
bahwa momok seksual selalu berdekatan dengan hubungan di atas ranjang. Seperti pada
teks Candrarini, seksualitas berhubungan pula dengan ngadi salira ‘merawat diri’. Pada teks
Candrarini, merawat diri diungkapkan dengan istilah rumarah ngadi warna ‘berdandan’,
manjrenih mardiweni, wawida ganda rum-arum ‘memelihara rambut dengan wewangian’,
atau winoring naya memanis ‘selalu ceria dan bermuka manis’. Semuanya dilakukan
dengan tujuan agar suami senang dan bahagia, ‘mangesthia ing reh cumondhonging karsa’
(Pikatan, 2012:45).
Seperti halnya pada teks Candrarini, perilaku merawat diri juga dilakukan
oleh Murtasiyah (lihat gambar. 3). Syeh Ngarip menunjukkan jalan kepada Murtasiyah
saat akan bebersih karena ingin membuang air. Perilaku bersih Murtasiyah ini menjadi
upaya dalam merawat diri yang kaitannya dengan aspek seksualitas perempuan. Episode
tersebut turut pula dituangkan di dalam teks.
Sumahur Nyi Murtasiyah/ kabelet titinjah mami/ dhateng pundi wonten toya,
Ki Syech Ngarip amangsuli/ ing kana ana kali/ lalamakan nyangking buyung/
sarwi ngindhit cepon beras/ was pisan ta denpususi, dipun kintil tamune
saparanira// (VI:9)
‘Menjawab Nyi Murtasiyah, saya ingin buang air, di mana ada sumber air, Ki Syeh
Ngarip menjawab, di sana ada sungai, membawa bejana air, sambil mengempit
bakul beras, beras tersebut sekaligus dicuci, diikuti ke mana pun tamunya pergi’
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Pada kutipan tersebut, Murtasiyah yang ingin membuang air dan mencuci beras
ditunjukkan arahnya oleh Syeh Ngarip. Akan tetapi, secara tidak sadar, Murtasiyah yang
berjalan lebih dulu di depan diikuti oleh Syeh Ngarip di belakangnya, tanpa ia ketahui.
Ketika Murtasiyah sedang membersihkan diri dan mencuci berasnya, Syeh Ngarip dengan
sabar menunggunya di tepi sungai.
Di sisi lain sifat dan perilaku perempuan yang mengonstruksi gendernya
berawal dari sifat konfrom, yaitu sifat yang menerima terhadap konsekuensi budaya.
Maka produksi gender adalah produk dari kebudayaan masyarakat (Eviota, 1992:711). Sifat-sifat menerima ‘nrima’, pasrah, halus, setia, berbakti menjadi ciri khas ideal
perempuan Jawa pada umumnya. Namun, perempuan Jawa yang nrima dan pasrah
bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan lebih pada sistem pengendalian diri
dalam mengupaya sesuatu. Kajian mengenai kondisi demikian menurut Widarso (2002)
menjadi pengelolaan diri perempuan ke dalam, yang tidak hanya bersifat setia, berbakti,
sabar, tetapi juga cerdas, kritis, kreatif, dan inisiatif (Andari, dkk., 2005:91).
Episode perempuan Jawa yang nrima dan pasrah pun ditunjukkan pula dalam
diri Murtasiyah. Di gambarkan pada teks DM bahwa Murtasiyah merupakan istri dari
Syeh Ngarip seorang pendeta, seorang pemuka agama yang arif. Selayaknya seorang
perempuan Jawa yang telah diperistri, Murtasiyah adalah sosok yang berbakti kepada
suami. Sifatnya sopan dan selalu hormat. Hingga pada suatu saat, Murtasiyah harus
ditinggal oleh Syeh Ngarip yang hendak bertapa. Ia pun diberi amanah untuk menunggu
rumah, menjaga ternak serta menunggu perkebunan buah duku selama Syeh Ngarip
bertapa.
Caritane deya linewi/ nama Dewi Murtasiyah/ asru bakti ing lakine/ kakung
pandhita ngibadah/ wancine maksi tarune/ Ki syeh Ngarip wastanipun/ asru bakti
ing Pangeran// (I:10)
Syeh Ngarip amuwus aris/ wahu dhateng ingkang garwa/ Dewi Murtasiyah
mangke/ isun jaluk sukanira/ kang rumaksaha ing umah/ den- becik atunggu
dhuku/ manira arsa patapan// Nyi Murtasiyah nembah ris/ matur dhateng
ingkang raka/ pawestri wus dungdumane/ tinilar wonten ing griya/ kinarya
patunggu desa/ kahula sewu jumurung/ tuan kesah ing patapan// (I:14-15)
‘Ceritanya seorang dengan kelebihan, bernama Dewi Murtasiyah, sangat
berbakti kepada suaminya, seorang pendeta laki-laki yang rajin ibadah, sejak
masih muda, bernama Ki Syeh Ngarip, sangat taat kepada Allah’
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‘Syeh Ngarip berkata perlahan, kepada sang istri, Dewi Murtasiyah, saya meminta
kesediaanmu, menjaga ternak, dengan baik menunggu buah duku, saya akan
bertapa. Nyi Murtasiyah memberi hormat dengan sopan, berkata kepada sang
suami, sudah semestinya perempuan, ditakdirkan berada di rumah, menunggu
rumah, ‘saya sangat setuju, tuan pergi bertapa’
Pada kutipan teks tersebut diceritakan bahwa Murtasiyah sebagai istri
memanglah pribadi yang patuh terhadap suami. Namun, sudut pandang lain melihat
bahwa Murtasiyah sebagai perempuan memiliki ruang gerak terbatas. Domestikasinya di
rumah sebagai istri yang patuh untuk menjaga ternak dan menunggu kebun buah duku
menjadi siklus yang terus berulang, tanpa ada heterogenitas.
Di sisi lain, sebagai seorang ibu, Murtasiyah dengan terampil mengurus anaknya,
Candrakirana sambil melayani suaminya. Sampai akhirnya saat menunggui nyala api
yang redup, Murtasiyah menyabut 3 helai rambutnya untuk dijadikan sumbu. Sayangnya
Murtasiyah mengaku kepada Syeh Ngarip bahwa jumlah rambut yang dicabutnya adalah
7 helai (lihat gambar. 2). Syeh Ngarip yang merasa marah atas kebohongan Murtasiyah,
lantas mengusirnya. Murtasiyah dianggap sebagai istri yang durhaka, sehingga perginya
terlunta-lunta (Triandari, 2010:91).
Murtasiyah dengan penuh penyesalan pergi dari rumah. Pribadinya menaruh
pengharapan agar dapat kembali kepada suami dan anaknya, Syeh Ngarip dan
Candrakirana. Penyesalan ini membawanya terus berjalan sempoyongan, hatinya gundah,
dan air matanya terus mengalir deras (lihat gambar. 5). Episode kepergian Murtasiyah dari
rumah dengan bercucuran air mata pun nampak pada kutipan teksnya. Saputangannya
Murtasiyah tidak pernah terlepas menyeka matanya yang terus menangis.
Tumungkul Sang Murtasiyah/ ngaloyong lampahe riri/ maju mundur tindakira/
madhep mungkur madhep nuli/ agung kaetang ing gali/ anderes mijil ingkang
ngeluh/ kampuh kebek dening waspa/ tan ondhan gene ngusapi, mangke Sang
Dewi Murtasiyah samana// (III:28)
‘Tunduklah Sang Murtasiyah, sempoyongan jalannya perlahan, maju- mundur
jalannya, galau dipikirkan, semakin deras mengalir menangis, kain telah basah
oleh air mata, tidak berhenti mengusap air mata, demikianlah keadaan Dewi
Murtasiyah itu’
Justifikasi durhaka terhadap seorang istri agak sangat mudah dilakukan oleh
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laki-laki. Potret ini merupakan produk budaya patriarki yang membatasi ruang diplomasi
antara perempuan, sehingga secara gender berada di bawah kehendak laki-laki. Di
sisi lain, pada ilustrasi Murtasiyah saat menangis tersedu dan air matanya terus diseka
dengan sapu tangan (lihat gambar. 5). Tangisannya lantas membawanya ke orang tuanya.
Murtasiyah memohon ampun atas kesalahannya terhadap suaminya. Kyai Syeh Akbar pun
lantas menerima permohonan maafnya. Murtasiyah lantas dengan cepat menghampiri
bapaknya, dan bersimpuh (lihat gambar. 6).
Pengakuan salah Murtasiyah kepada Syeh Ngarib lantas membawanya kepada
pemberian maaf dari orang tuanya. Murtasiyah sebagai perempuan yang taat kepada
Tuhannya, telah mengaku salah dengan penuh kelapangan dada. Kyai Syeh Akbar
mendengar permohonan maaf tersebut lantas senang hatinya.
Sampuning ngaras Sang Dewi/ matur nuhun pangapura/ kang agung
pangapuntene/ sampun kirang pangaksama/ sadayaning kaluputan/ Ki Syech
Akbar manggut-manggut/ jenggot jejenggote pethak// (V:3)
Ki Syech Akbar ngancarani/ nyanggrama tatamunira/ wong ayu linggiya kene/ Nyi
Rubiyah Andhawiyah/ tumunten anyandhak asta/ Nyi Murtasiyah angunjung/
nubruk pada ingarasan// (V:5)
‘Sesudah mencium Sang Dewi, berkata mohon ampun, sebesar-besarnya
pengampunan, sudah kurang mohon ampun, semua kesalahan, Ki Syeh Akbar
mengangguk, jenggot putihnya bergoyang-goyang’
‘Ki Syeh Akbar menyambut, mengatakan pada tamunya, orang cantik duduklah
di sini, Nyi Rubiyah Andhawiyah, mengambil tangan, Nyi Murtasiyah cepat
menghampiri, sujud mencium’
Berdasarkan ilustrasi pada gambar 5 dan gambar 6, secara visual gender
perempuan dikonstruksi sebagai mahluk yang berperasaan lembut. Hatinya mudah terlukai
dan dicederai. Pada episode ini perempuan justru sangat kentara berada pada hegemoni
patriarki. Hegemoni melakukan kendali melalui penciptaan kesadaran umum masyarakat
oleh kelas yang berkuasa. Kaitannya dengan budaya patriarki, hegemoni ini diproduksi
oleh laki-laki dengan obyek perempuan. Konvensi yang berlaku pada hegemoni ini adalah
paksaan dengan kerelaan. Dengan kata lain, perempuan memang dipaksa untuk berada
pada situasi yang dikondisikan oleh laki-laki secara superior. Terlebih pada praktiknya,
hegemoni dicapai bukan melalui indoktrinasi langsung, tetapi menyusup lewat tatanan
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nilai dan sistem makna yang dihayati masyarakat. Ideologi bukan cuma cerminan atas
kondisi material sebagaimana pandangan kaum Marxis. Namun konsepsi kehidupan yang
tampak dalam semua aspek masyarakat Gramci via Andari, dkk., 2005:89-90).
Tokoh Murtasiyah melalui visual sekaligus dalam teks DM berada kepatuhankepatuhan yang dikonstruksi oleh laki-laki. Konstruksi gendernya mulai dikonformasi
dengan budaya produk superioritas. Pandangan terhadap gendernya ditunjukkan melalui
sifat dan perilaku, seperti berbudi halus, patuh, bijaksana hingga mudah menangis (lihat
gambar. 4-5-6).
Anatomi Diri dan Busana Perempuan
Berbicara mengenai anatomi diri dan busana perempuan, maka berkaitan
langsung dengan konsep gender yang disandangnya. Gender merujuk pada konsep
laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial budaya dan psikologi. Gender
juga dibedakan dari jenis kelamin yang melibatkan dimensi biologis. Peran gender
adalah harapan sosial yang menentukan laki-laki dan perempuan seharusnya berpikir,
bertindak, dan merasakan (Santrock, 2008: 217). Berangkat dari pola pemikiran gender
yang mengklasifikasikan perempuan berdasarkan anatomi diri dan pemikiran yang
diwujudkan dalam bentuk busana, maka gender Murtasiyah dapat diwujudkan secara
eksplisit berdasarkan visual ilustrasinya.
Pada episode Murtasiyah kembali ke rumah kedua orang tuanya, Ki Syeh
Akbar dan Nyai Rubiyah Andhawiyah, terlihat konstruksi gender perempuan dari tokoh
Murtasiyah dan Nyai Rubiyah. Pada episode tersebut digambarkan bahwa Murtasiyah
sedang duduk bersimpuh di lantai. Tangannya mencoba menggapai ibunya, Nyai Rubiyah
Andhawiyah. Akan tetapi, sang ibu sebagai istri yang taat kepada suami, menurut untuk
tidak membukakan pintu Murtasiyah yang telah lama bersimpuh. Sang ibu memilih
menyampaikan pesan kepada anaknya, bahwa sebaiknya ia pulang karena bapaknya
sedang marah (lihat gambar. 4).
Nyi Rubiyah Andhawiyah/ kang putra den bibisiki/ balik sir geh lungaha/ ramanira
lagi rutik/ Dewi Murtasiyah aglis/ minter sarwi kruna guguk/ sarta nyuhun asta
kanan/ kang asta keri sumampir/ dhateng pundhak angles lulusing nalangsa//
(III:41)
‘Nyi Rubiyah Andhawiyah, membisiki anaknya, pulang(lah) kamu, segera
pergilah, bapakmu sedang marah. Dewi Murasiyah segera pergi sambil menangis
tersedu, sambil memohon dengan tangan kanan, tangan kiri diletakkan, ke
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pundak menghilangkan kesedihan’
Baik Murtasiyah ataupun Nyai Rubiyah merupakan sosok perempuan yang pada
ilustrasi teks dapat diidentifikasikan anatomi diri sekaligus busanaya. Secara anatomi diri,
perempuan memiliki lengan yang ramping dengan rambut panjang terurai. Keduanya
bermata liyepan dengan posisi wajah yang luruh dan hidung wali mring (Triandari,
2010:63). Gambaran anatomi diri seperti ini banyak ditemukan pada tokoh perempuan
dalam wayang kulit, seperti Sembadra dan Drupadi.
Pada bagian anatomi busana, Murtasiyah dan ibunya adalah kain kemben ‘kain
penutup dada’ dengan kain jarik yang melilit di bagian bawah. Atribut lain yang digunakan
oleh Murtasiyah adalah jamang polos atau turidan, sumping sekar sekar kluwih sebagai
hiasan telinga. Bledegan (gelapan) utah-utah panjang berbentuk kepala burung garuda
dan lidah yang menjulur (utah-utah panjang) untuk hiasan mahkota atau rambut. Citra
perempuan yang khas dari atribut Murtasiyah adalah slendhang putren dengan wastra
berbentuk gerigi seperti daun bersusun dua. Sedangkan pada Nyai Rubiyah Andhawiyah,
atribut yang digunakan adalah hiasan kepala, hiasan telinga, dan hiasan leher. Hiasan
kepala yang digunakannya yaitu gelung Putri Makuta dengan bledegan (gelapan) utah-utah
panjang yang menyerupai kepala burung garuda menjulur (utah-utah panjang). Hiasan
telinga Nyi Rubiyah Andhawiyah pun menggunakan rembing (anting-anting) berwarna
serta sumping sekar kluwih. Pada bagian leher Nyi Rubiyah Andhawiyah terdapat atribut
berupa slendhang putren dengan wastra dengan bentuk gerigi menyerupai daun bersusun
dua (Triandari, 2010:64-65).
Berdasarkan urain tersebut, secara fisik perempuan dikonstruksi lebih lemah
dengan lengan kecil, pandangan luruh, dan sifat pembawaan yang patuh. Pada ilustrasi
Murtasiyah saat menyusui Candradewi (lihat gambar. 2), akan tampak bahwa perbedaan
anatomi diri perempuan ditunjukkan pula dengan payudara. Sifatnya yang konform dan
penyayang pun tercermin melalui kutipan teks istrinya pun melayani, menjaga nyala
lampu sambil mengasuh anaknya ‘kang garwa angalaladeni, rumaksa mangke ing pandam,
sarya amangku kang siwi’.
Sedangkan secara seksualitas, gender perempuan yang erat dengan keindahan
diri, maka cenderung mengenakan atribut aksesosris lebih banyak dibandingkan dengan
laki-laki. Apabila dibandingkan pada ilustrasi saat Murtasiyah kembali ke rumah orang
tuanya, visual pakaian kyai Syeh Akbar cenderung digambarkan sederhana. Sedangkan
visual pakaian dan atribut aksesoris yang dikenakan baik Murtasiyah dan Nyai Rubiyah
lebih beragam. Adapun atribut khas yang menunjukkan gender perempuan adalah
slendhang putren dengan wastra dengan bentuk gerigi menyerupai daun bersusun dua
(lihat gambar. 4).
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Apabila diamati, anatomi busana yang dikenakan perempuan berbeda dengan
laki-laki. Berbagai macam atribut yang dikenakan sejatinya berkaitan dengan sifatnya
yang senang berhias. Seperti pada teks Candrarini yang menggambarkan sosok Srikandi
sebagai perempuan pandai berhias dan berbusana. Di dalam berbusana, Srikandi
senantiasa menyesuaikan dengan tubuh, waktu, dan suasana hatinya, ‘bangkit mantes lan
memangun, jumbuh ingkang busanadi, tumrape marang sarira, ing warna tibaning wanci’
(Pikatan, 2012:46).
Kesimpulan
Perempuan selalu mempunyai cara untuk berkonfrom dengan kebudayaan yang
disandangnya. Perjalanan gender perempuan telah dimulai jauh sebelum Majapahit,
yaitu ketika perempuan mampu mensubtitusi laki-laki. Hingga pada akhirnya, produksi
kebudayaan kolonial mereduksi perempuan menjadi gemulai dan luruh. Sejarah tersebut
lantas terdokumentasi salah satunya melalui teks DM yang memiliki ilustrasi tentang
Murtasiyah yang berada pada kepungan patriarki. Pada teks tersebut, gender perempuan
diilustrasikan sebagai obyek seksual ketika memadu kasih di atas ranjang berkelambu
(lihat gambar. 1). Perempuan juga berperan ganda sebagai istri dan ibu yang dengan
penuh kasih sayang melayani suami dan mengasuh anaknya (lihat gambar. 2). Di samping
itu, perempuan sebagai pribadi yang bersifat feminin ditunjukkan dengan pakaian dan
atributnya yang bermacam-macam, serta pribadinya yang bersifat patuh (lihat gambar. 4).
Melalui ilustrasi dari teks DM tersebut diklasifikasikan, pembentukan gender perempuan
di awal abad XIX tidak jauh dari fungsi domestik macak, manak, masak. Konstruksi
gendernya berdasarkan ilustrasi tersebut, lantas dapat dikelompokkan menjadi (1) peran
perempuan di pada ruang domestik, (2) sifat dan perilaku identik perempuan, dan (3)
anatomi busana perempuan.
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Gambar 1.
Murtasiyah yang memadu kasih dengan suaminya, Syeh Ngarip.

Gambar 2.
Murtasiyah saat melayani suaminya sekaligus menggendong putrinya
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Gambar 1.
Murtasiyah yang memadu kasih dengan suaminya, Syeh Ngarip.

Gambar 2.
Murtasiyah saat melayani suaminya sekaligus menggendong putrinya
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Gambar 3.
Syeh Ngarip saat menunggu Murtasiyah yang membersihkan diri di tepi sungai.

Gambar 4.
Murtasiyah bersedih dan hendak mengadu pada orang tuanya, namun ditolak.
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Gambar 5.
Murtasiyah saat menangis tersedu, air matanya terus diseka dengan sapu tangan.

Gambar 6.
Murtasiyah memohon pertolongan kepada Kyai Syeh Akbar, ayahnya.
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Terminologi Konservasi dan
Preservasi Cagar Budaya
Oleh: Hubertus Sadirin
Senior Conservationist and Trainer

Abstract
As we are all aware that conservation and preservation of cultural heritage is
multidisciplin e approach. Basically there are so many terminologies applied in the
implementation of conservation and preservation of cultural property that sometimes make
us confuse.
It is therefore, the article of Terminologies on Conservation and Preservation of
Cultural Property is written to give the same perception to all of the readers. The first article is
still very limited and it is expected that it could be improved in a future. We are all aware that
in the national policy of preservation of cultural property Law of the Republic of Indonesia
Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation, it is not explicitily mentioned the
term of conservation and preservation, but it could be implicitly distinguished into two
different technical terms, namely curative conservation and preventif conservation. Preventive
Conservation is intended to protect cultural property from any degradation agentswhereas
curative conservation is intended to give remedial treatment to the deteriorated cultural
property by taking into account the authenticity of form, layout, style, material, and/or
technology of Cultural Conservation.
We fully realized that it is not so easy to compose the terminologies and it is therefore
it is expected to have a imput data and comments for future improvement.
Latar Belakang
Pelestarian cagar budaya mencakup aspek yang luas dan memerlukan
pemahaman secara seksama terhadap seluruh aspek terkait. Seccara garis besar, menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya aspek
yang terkait dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) aspek
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pelindungan; (2) aspek pengembangan; dan (4) aspek pemanfaatan.
Aspek pelindungan mencakup 4 (empat) kelompok kegiatan utama yaitu, a)
penyelamatan; b) pengamanan; c) zonasi; d) pemeliharaan, dan e) pemugaran. Fokus
kegiatan aspek pengembangan terletak pada situs cagar budaya. Sedangkan aspek
pemanfaatan dapat berupa pemanfaatan cagar budaya sendiri maupun situsnya, yang
dalam pelaksanaannya dapat berupa pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial,
pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
Aspek pengembangan mencakup 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu penelitian,
revitalisasi, dan adaptasi. Pada dasarnya aspek pengembangan cagar budaya harus
memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai
yang melekat pada cagar budaya. Pelaksanaannya didasarkan atas penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya.
Aspek pemanfaatan pada dasarnya memberikan kesempatan kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan setiap orang untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Dalam kaitannya dengan
hal ini Pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk ijin, dukungan Tenaga Ahli
Pelestarian , dan/atau pelatihan. Sementara itu, terkait dengan promosi dimaksudkan
untuk membperkuat identitas budaya, meningkatkan kualitas hidup, dan pendapatan
masyarakat.
Dalam tulisan ini, fokus terminologi dibatasi pada aspek pemeliharaan, yaitu
pemeliharaan fisik, baik yang menyangkut pemeliharaan material Cagar Budaya dan/atau
situsnya, termasuk dalam hal ini adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya. Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya ada keterkaitan
dengan disiplin ilmu terkait lainnya, maka terminologi ini juga membicarakan istilahistilah yang sering digunakan dalam ilmu lain tersebut. Dengan demikian diharapkan
akan lebih memperkaya wawasan konservasi Cagar Budaya secara keseluruhan. Dalam
kaitannya dengan pelestarian fisik, kita mengenal dua istilah yang hampir sama dan sering
digunakan secara rancu, yaitu preservasi dan konservasi. Kedua istilah ini dipergunakan
untuk masing-masing pengertian pelestarian dalam arti umum dan khusus yaitu teknik
pengawetan dan perbaikan.
Istilah preservasi pada umumnya digunakan di Amerika yang mencakup
konservasi, sedangkan di Inggris dan Australia konservasi mencakup preservasi. Hal
tersebut nampak pada Burra Charter pasal 1.4 yang menyebutkan bahwa konservasi
mencakup pemeliharaan/perawatan, preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adopsi. Di
Indonesia, dalam bidang pelestarian Cagar Budaya pada umumnya kita mengenal istilah
preservasi untuk pengertian perawatan rutin yang dilakukan dalam rangka menanggulangi
benda cagar budaya agar tidak mengalami kerusakan atau pelapukan, jadi lebih bersifat
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penanggulangan (preventif). Sedangkan konservasi digunakan untuk pengertian teknik
pengawetan dan perbaikan terhadap cagar budaya yang telah mengalami kerusakan atau
pelapukan. Jadi lebih berisfat pengobatan (kuratif). Dalam konteks inilah terminologi
konservasi dan preservasi yang dimaksud dalam judul tulisan ini. Batasan ini perlu
ditekankan di sini agar sudah ada persamaan persepsi sebelum melangkah lebih jauh dan
untuk menghindari adanya perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kerancuan.
Sebagaimana diketahui, bahwa konservasi cagar budaya sendiri mempunyai dua
cakupan, yaitu konservasi kimiawi dan arsitektural. Sasaran konservasi kimiawi adalah
pengawetan material artefak atau material bangunan, yang banyak dikenal dengan istilah
konservasi. Sedangkan konservasi arsitektural adalah perbaikan struktur dan pemulihan
arsitektur bangunan yang lebih dikenal dengan istilah pemugaran. Dalam banyak hal
terutama di kalangan arsitek istilah pemugaran ini masuk dalam konteks konservasi
dalam arti umum.
Penyusunan terminologi konservasi dan preservasi cagar budaya ini dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman yang sama akan peristilahan yang digunakan dalam
bidang pemeliharaan cagar budaya, baik yang sifatnya bergerak maupun yang tidak
bergerak. Adapun mengenai tujuannya adalah untuk memudahkan para pengguna atau
pemerhati dalam memahami setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan
cagar budaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk memperluas wawasan bagi para
pemerhati, sehingga dapat menggunakan istilah secara tepat dalam persepsi yang sama.
Untuk mengantarkan terminologi ini kami sajikan sekedar ilustrasi mengenai
perkembangan konservasi di Indonesia sebagai salah satu cabang disiplin ilmu dalam
menunjang pelestarian cagar budaya pada umumnya dan pengembangan
konservasi cagar budaya pada khususnya.
Perkembangan Konservasi Cagar Budaya di Indonesia
Di Indonesia, pengetahuan tentang konservasi dapat dikatakan masih berusia
muda dan secara intensif baru mulai berkembang sejak hamper lima dekade terakhir
ini, karena secara komprehensif-interdisipliner baru mulai berkembang sejak adanya
pemugaran candi Borobudur.
Namun demikian, sebenarnya kesadaran mengenai perlunya pengembangan
konservasi secara interdisipliner dapat dikaitkan dengan upaya pemugaran candi
Borobudur pada awal masa kemerdekaan, yaitu sejak 1926 ketika Van Erp menemukan
proses pelapukan batu candi Borobudur, walaupun sampai dengan tahun 1929 masih
belum ditemukan cara penanggulangannya.
Secara nyata upaya pengembangan ke arah konservasi baru dimulai pada tahun
1955 ketika Indonesia meminta bantuan UNESCO untuk mengatasi permasalahan
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pelapukan batu candi Borobudur. Kemudian pada tahun berikutnya datang tenaga ahli
konservasi dari Belgia yang disusul dengan pelatihan tenaga teknis Indonesia di Belgia
pada tahun 1957. Selanjutnya beberapa tenaga ahli konservasi dari Eropa seperti halnya
Prof. Dr. C. Voute, ahli hidrologi (Belanda), Dr, Giselle Hyvert (Perancis), Dr. Burstede
(United Kingdom), Dr. J. Dumarcay (Perancis), C.C. T. de Beaufort (Belanda), Th. A.
Roosendaal (Belanda), Prof. Dr. R.M. Leamire (Belgia) berdatangan untuk mengadakan
penelitian masalah pelapukan batu candi Borobudur.
Atas dasar komitmen bantuan internasional dan dimulainya pemugaran candi
Borobudur melalui PELITA sejak tahun 1969, perintisan konservasi mulai dilakukan
secara intensif . Mulai tahun 1971 pelatihan kader teknisi konservasi dilakukan, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, pendidikan dasar konservasi
dengan jangka waktu tiga tahun dilakukan atas kerjasama antara DEPDIKBUD dan
Universitas Gadjah Mada, dengan materi berupa teori dan praktek, baik di lapangan
maupun di laboratorium. Selain mata kuliah dasar yaitu sejarah kebudayaan Indonesia,
sejarah arsitektur Indonesia, dan kepurbakalaan, diberikan mata kuliah pokok seperti
halnya ilmu purbakala, sejarah, geologi, petrografi dan pelapukan batuan. kimia, fisika,
mikrobiologi, arsitektur, dll. Selama pendidikan mereka mengalami penggemblengan
mental maupun fisik layaknya “kawah candradimuka”. Sampai dengan tahun 1975
sebanyak 50 teknisi bersertifikat konservasi telah dididik dan langsung dipekerjakan
pada Proyek Pemugaran Candi Borobudur. Sebagian dari para teknisi tersebut diberikan
kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan/keahlian di luar negeri melalui
seleksi ketat. Pendidikan tersebut atas sponsor UNESCO maupun bantuan bilateral,
yaitu di National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, India (2
orang), ICCROM-Italia (3 orang), Stone Mineralogy, BRGM dan Institute Geographique
Nationale, Perancis (5 orang), Nationaal Rijtuigmuseum Ninoord, Belanda (1 orang),
National Museum, Thailand ( 3 orang).
Seiring dengan pelaksanaan kegiatan pemugaran dan konservasi Candi
Borobudur, juga mulai dilakukan pengadaan peralatan canggih untuk penunjang
konservasi maupun riset di bidang konservasi. Beberapa jenis peralatan tersebut
antara lain Scanning Electron Microscope (SEM), Universal Testing Machine (UTM),
Spectrophotometer, Flame Photometer, Microporosimeter, Mikroskop Polarisasi, Electronic
Counter for Microbiology, Atomic Absorbance Spectroscope (AAS), Energy Dispersive
X-Ray Spectrophotometer (EDS), 3D, Differential Thermal Analyisis (DTA), beberapa unit
peralatan perekam data iklim makro dan mikro, dll.
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), sejak tahun 19771999 juga telah dilakukan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) di bidang konservasi (dan
pemugaran) sebanyak 15 kali masing-masing dengan jangka waktu 4 bulan dan masingmasing diikuti oleh 25 teknisi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia. Diklat
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tersebut terbagi dalam jenjang Diklat Dasar dan Diklat Lanjutan. Para tenaga teknis hasil
didikan Diklat tersebut kini tersebar di UPT seluruh pelosok nusantara, seperti halnya
di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala-BP3) dan beberapa Kanwil DEPDIKNAS
(sekarang Kantor Dinas Kebudayaan). Sementara itu, juga telah diselenggarakan 9 kali
Diklat tingkat Regional ASEAN dalam bidang konservasi (dan pemugaran) yang diikuti
oleh sebanyak 50 peserta yang berasal dari Thailand, Philipina, Malaysia, Singapura, dan
Indonesia sendiri, serta peserta dari UNESCO yang berasal dari Myanmar, Bangladesh,
Vietnam, India, dan Palestina yang mengirimkan teknisinya untuk belajar ke Borobudur.
Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0605/O/1991 tertanggal 30
November 1991, telah didirikan lembaga khusus dalam bidang konservasi yaitu Balai Studi
dan Konservasi Borobudur yang sekarang menjadi Balai Konservasi Borobudur. Lembaga
tersebut berada pada tataran eselon IIIB dan mengemban misi untuk pengembangan
metodologi konservasi cagar budaya di Indonesia, baik yang terbuat dari bahan organik
maupun non orgnik. Dari segi metodologi selain penerapan teknologi, pengembangan
juga dilakukan ke arah analisis material bangunan.
Dalam konteks konservasi bangunan cagar budaya, analisis kualitas material
bangunan yang digunakan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diektahui
sebelum ada intervensi terhadap bangunan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan
bersamaan dengan identifikasi permasalahan teknis lainnya seperti misalnya identifikasi
pengaruh kapilaritas air tanah tehadap kelembaban dinding bangunan, penelitian
kondisi keterawatan masing-masing komponen bangunan secara keseluruhan. Itu semua
merupakan bagian dari diagnosis permasalahan teknis yang harus dilakukan dalam
rangka menentukan strategi penanganan konservasi terhadap bangunan cagar budaya.
Demikian juga hal ini juga diberlakukan terhadap konservasi benda cagar budaya
Konsepsi Pengembangan
Dari segi kaidah-kaidah akademik, latar belakang, dan motivasi budaya, serta
pengalaman empirik perkembangan konservasi di Indonesia selama ini kiranya dapat
dianalisis tentang modus atau pola kerja konservasi. Pada dasarnya modus tersebut
mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu prinsip, pola pikir pendekatan, serta metode kerja
yang merupakan suatu kesatuan sistem, yang secara teknis dikenal dengan istilah trilogi
konservasi. Ke tiga aspek ini akan mempunyai peranan yang signifikan dalam proses
pengembangan konservasi dan preservasi di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah
mengenai peristilahan yang digunakan yang pada gilirannya akan berpengaruh secara
langsung terhadap pengembangan terminologi konservasi dan preservasi Cagar Budaya.
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Prinsip Konservasi
Prinsip merupakan rambu-rambu yang manjadi acuan dasar agar tindakan
konservasi dapat mencapai sasaran dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang
ada.
Sebagaimana diketahui bahwa cagar budaya memiliki potensi yang sangat penting
sebagai data arkeologi dan sebagai aset budaya nasional yang bernilai sangat penting. Di
lain pihak juga memiliki kelemahan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya yang
terbatas dan memiliki sifat yang tak terbaharukan.
Untuk menjaga potensi dan menanggulangi terhadap kelemahan dan
permasalahan tersebut maka diperlukan tindakan konservasi yang berprinsip pada
kaidah-kaidah arkeologis. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelestarian dan keaslian
benda, dan menghindari pemalsuan atau kerusakan data maupun bendanya sendiri. Salah
satu kaidah utama yaitu konsep otentisitas yang mencakup otentisitas bahan (authenticity
of material), otentisitas disain (authenticity of design), otentisitas teknologi pengerjaan
(authentixity of worksmanship), dan otentisitas tata letak (authenticity of setting).
Dalam rangka menunjang konsepsi tersebut di atas diperlukan aturan-aturan,
termasuk dalam hal ini adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Selain kebijakan
yang bersifat nasional seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta perangkat Undang-undang dan paraturan
terkait lainnya, juga konvensi internasional seperti halnya Charta Venesia (1964), Charta
Burra (1982), dan Konvensi Warisan Dunia yang dikeluarkan oleh UNESCO (1972).
Di samping kaidah-kaidah arkeologis dan aturan-aturan berdasarkan atas
kebijakan pemerintah, dalam hal tertentu juga perlu memperhatikan aprersiasi masyarakat,
terutama berkaitan dengan cagar budaya milik masyarakat yang masih digunakan (living
monument). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tiga serangkai yang
saling terkait satu sama lain yaitu lingkup akademik, lingkup pemerintah, dan lingkup
masyarakat.
Pola Pikir Pendekatan
Pada dasarnya bidang konservasi dan preservasi menggeluti permasalahan
degradasi bahan yang berkaitan dengan kerusakan (damage) dan pelapukan (deterioration)
material cagar budaya. Permasalahan tersebut meliputi interaksi antar faktor penyebab,
mekanisme proses kerusakan dan pelapukan, serta gejala yang ditimbulkan sebagai akibat
adanya proses tersebut, yang dapat ditelusuri secara sistematik. Oleh karena, pendekatan
setiap permasalahan yang dihadapi menggunakan pendekatan yang melilbatkan banyak

60

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

disiplin ilmu (multi discipline approach)
Faktor internal adalah faktor bawaan yang ada pada material yang digunakan,
yang dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas bahan dasar yang digunakan baik berupa
material organik atau non organik, lokasi/kondisi geotopografi, dan teknologi pengerjaan.
Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan di sekitar cagar budaya tersebut
berada , yang pada dasarnya dapat berupa faktor biotik maupun non biotik. Interaksi
antara faktor internal dan eksternal tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses
degradasi bahan dasar Cagar Budaya yang digunakan, yaitu dalam bentuk kerusakan
(damage) dan pelapukan (deterioration). Bentuk dan tingkat degradasi yang terjadi akan
tergantung dari kualitas bahan dasar yang digunakan dan kompleksitas faktor lignkungan
yang berpengaruh. Dari segi prosesnya, degradasi bahan tersebut dapat berupa proses
mekanis, kimiawi, biotis, maupun fisis, yang kenyataannya di lapangan proses tersebut
saling terintegrasi satu sama lain. Untuk mengetahui secara tepat mengenai jenis agensia
dan prosesnya dapat ditelusuri dengan cara diagnosis konservasi. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pola pikir pendekatan yang digunakan adalah prosedur diagnostik.
Metode Konservasi
Prinsip dan pola pikir tersebut di atas merupakan dasar yang digunakan dalam
penetapan metode konservasi, yang pada dasarnya mencakup prosedur pelaksanaan,
sistem, dan teknik yang akan diterapkan. Prosedur perlu ditetapkan untuk mencapai sasaran
yang diinginkan, sedangkan sistem dan teknik ditetapkan berdasarkan permasalahan
teknis yang dihadapi di lapangan. Sistem dan teknis harus melalui analisis dan pengujian
atas efektifitasnya, sehingga secara teknis-ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.
Prosedur konservasi meliputi diagnostik akar permasalahan teknis dan prosedur
pelaksanaan. Prosedur diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan
teknis yang dihadapi yang selanjutnya diikuti dengan diagnose akar permasalahan
yang dihadapi dan menetapkan kesimpulan mengenai metode dan teknik yang akan
diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Prosedur pelaksanaan konservasi
perlu ditetapkan secara sistematis agar secara teknis-arkeologis pelaksanaan konservasi
dapat dipertanggunjawabkan. Dalam pelaksanaannya, prosedur konservasi meliputi
pendukementasian kondisi eksisting, baik sebelum, selama pelaksanaan, maupun
pascakonservasi., termasuk dalam hal ini adalah proses kegiatan secara teknis arkeologis.
Sistem konservasi menggambarkan kaitan konservasi antar bagian atau
komponen cagar budaya yang tekniknya tergantung dari permasalahan masing-masing.
Dalam hal ini konservasi masing-masing komponen menjadi bagian subsistem konservasi
cagar budaya secara menyeluruh. Untuk pekerjaan-pekerjaan besar, sistem jaringan kerja
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yang komprehensif dan sistematis sangat diperlukan.
Teknik konservasi cagar budaya pada dasarnya meliputi pekerjaan pembersihan
yang dilakukan secara mekanis atau mungkin kimiawi, perbaikan bagian yang telah
mengalami kerusakan (pecah, gempil, terbelah, dan lain-lain.), konsolidasi struktur
bahan, pengawetan (fumigasi, sterilisasi), pelapisan kedap air, pelapisan bahan penolak
air, dan palapisan bahan pelindung kelembaban. Dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dan harus didasarkan atas hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Sistematika Terminologi
Terminologi konservasi dan preservasi cagar budaya disajikan dalam suatu
sistem yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan
masyarakat. Pola penyajian seperti halnya kamus dimana setiap istilah (term) disusun
secara alfabetis dan diberikan penjelasan secara lugas dan gamblang, dan jika diperlukan
diberikan gambar atau skema.
Berikut ini disajikan dalam skala yang masih terbatas terminologi yang sering
digunakan dalam konservasi dan preservasi cagar budaya di Indonesia.
AA
absolut
Mutlak, tidak ada kecualinya, tiada
bersyarat lagi.
abrasi
Erosi yang disebabkan oleh air laut.
absorbsi
Penyerapan, pengisapan oleh benda (padat
atau cairan) yang berlangsung ke seluruh
bagian benda itu. Misalnya penyerapan
atau pengisapan air hujan oleh tanah atau
bahan-bahan porous lainnya seperti halnya
batu, kayu, bata, dll.
abu
Zat non organik yang tidak menguap; sisa
dari proses pembakaran atau hasil oksidasi.
adhesi
Gaya tarik menarik antar dua partikel
benda yang tak sejenis, misalnya antara
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partikel air dengan partikel kaca, atau
antara partikel raksa dan partikel kaca.
aerob
Keadaan tanpa adanya oksigen.
aerasi
Pengisian angin atau gas, penganginan.
agensia kerusakan/pelapukan
Penyebab terjadinya kerusakan atau
pelapukan oleh faktor fisis, kimiawi, atau
biotis.
agitasi
Goyangan dalam air rendaman untuk
mempercepat proses pelarutan endapan
garam-garam terlarut.
air
•
Zat cair dengan rumus kimia H2O;
terionisasi lemah menjadi ion hidrogen

(H+) dan ion hidroksida (OH); memiliki
massa jenis maksimum pada suhu 4°C;
memiliki panas jenis cukup tinggi;
memiliki titik beku pada suhu 0°C dan
titik didih 100°C pada tekanan atmosfer;
berdaya hantar buruk; dan bersifat tidak
berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau,
serta berfungsi sebagai pelarut universal.
•
Zat cair yang ada pada permukaan
bumi sebagai bagian terbesar dari lapisan
hidrosfer bumi.
•
Zat cair yang berasal dari awan
sebagai hujan, dan embun, danau, sungai,
laut, dan dari dalam tanah.
air hujan
Air yang jatuh ke permukaan bumi akibat
proses penguapan air dan kondensasi
dengan membentuk awan di atmosfer
bumi, umumnya mengandung gas-gas
dari atmosfer yang terlarut. Air ini kurang
memenuhi syarat sebagai air minum
karena miskin mineral, dan dapat menjadi
penyebab kerusakan atau pelapukan bahan
bangunan di permukaan bumi.
air barita
Larutan barium hidroksida Ba (OH)2
air kapur
Larutan kalisum hidroksida, Ca (OH)2
dalam air; simbol: Ca (OH)2. Dibuat dengan
cara melarutkan kapur tohor (CaO) atau
kalsium hidroksida Ca (OH)2 ke dalam air
dengan mengambil cairan jernihnya.
air kapiler
Air yang bergerak melalui pipa-pipa
kapiler.

air laut
Air yang ditemukan di laut; umumnya
mengandung garam terlarut berupa NaCl
dan sejumlah kecil garam-garam KCl,
MgCl2, MgBr2, MgSo4, CaSo4, CaC03,
MgCl2.
air mineral
Air yang berasal dari bawah permukaan
tanah; dapat keluar sebagai air mata-air atau
melalui pipa yang dibuat khsus. Umumnya
mengandung mineral atau garam tertantu
yang tidak ditemukan dalam air biasa atau
air permukaan.
air murni
Air yang bebas dari zat asing terlarut.
air raksa
Zat cair yang rupanya seperti timah.
air sadah
Air yang mengandung salah satu dari
garam-garam Mg dan Ca dari bikarbonat,
sulfat, dan halogenida. Air yang
mengandung garam bikarbonatnya seperti
Mg(HCO3)2 atau Ca(HCO3)2 disebut air
sadah sementara (karena dapat dihilangkan
cukup dengan pemanasan), dan disebut air
sadah tetap jika air mengandung salah satu
dari atau semua garam Ca/Mg dari sulfat
atau halogenida (hanya dapat dihilangkan
melalui proses kimia tertentu.
air tanah
Air yang keluar dari tanah.
air bebas
Air yang terdapat dalam rongga-rongga sel
kayu, paling mudah dan terdahulu keluar.
air kapiler
Air yang naik melalui pipa-pipa kapiler
material bangunan porous
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air terikat
Air yang terdapat dalam dinding-dinding
rongga sel kayu dan sangat sulit untuk
dilepaskan.
algisida
Bahan kimia yang dipergunakan untuk
pengendalian pertumbuhan ganggang.
alkali
Senyawa bersifat basa karena larutannya
dalam air dapat memberikan ion
hidroksida.
alkalimetri
Cara penetapan jumlah basa terlarut atau
konsentrasi larutan basa melalui titrimetri.
alkohol
•
Berasal dari bahasa Arab: al-kuhul
(sesuatu yang mudah menguap);
•
Beberapa senyawa yang serupa
dengan ethanol dalam hal sifat atau adanya
gugus hidroksil – OH; sebagai nama
golongan. Golongan alkohol mencakup
:alkanol, alkantriol, alkohol pilihidroksi.
alveol
Tipe penyakit batuan berupa lubanglubang
akibat
proses
pelapukan
biokimiawi, postule yang telah terbuka
bagian permukaannya-lihat postule.
amilum (pati)
Suatu polisakarida berwarna putih berupa
butiran halus (tepung) yang berasal dari
tumbuhan; merupakan campuran dari 2
polimer yaitu amilosa dan amilopektin.
Pati alam mengandung 10-20% amilosa
dan 80-90% amilopektin; bila terhidrolisis
akan berubah dengan membentuk
dekstrin dan kemudian berakhir dengan
menghasilkan glukosa; struktur kimianya
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secara pasti belum diketahui namun diduga
bahwa bagian luar dari butyiran amilum
sebagai amilosa sedangkan bagian dalam
butirannya sebagai amilopektin.
amoniak
Gas tak berwarna, berbau tajam, dan
bersifat racun dengan rumus kimia NH3.
dibuat secara industrial melalui proses
Haber dengan reaksi antara N2 dan H2
oleh adanya katalis logam Pt. Gas ini dapat
dikemas sebagai amoniak cair; digunakan
untuk memenuhi kebutuhan industriindustri pupuk, asam sulfat, bahan peledak,
dan serat sintetis. Amoniak cair bersifat
autoionisasi dan digunakan nsebagai
pelarut pada reaksi-reaksi bebas air; mudah
larut dalam air dengan memebntuk larutan
yang mengandung NH4OH dan sebagaian
kecil berupa ion NH4 + dan ion OHsehingga larutan bersifat basa tetapi basa
NH4OH tidak dapat diisolasi dan bersifat
tidak stabil.
amorf
Menunjukkan bahwa zat padat yang
bersangkutan tidak memiliki bentuk fisik
seperti kristal. Zat yang benar-benar amorf
sukar ditemukan; sedangkan zat amorf
yang ada sesungguhnya terdiri dari kristalkristal amat kecil tetapi tdak membentuk
kisi kristal. Contoh zat amorf: karbon,
bunga belerang, dan kaca.
amonifikasi
Proses terjadinya amoniak
anabolisme
Proses perombakan zat-zat pada tumbuhtumbuhan
anaerob

Keadaan tanpa oksigen.
analisa kimia
Cara penetapan atau pengujian adanya
suatu zat atau unsur di dalam suatu bahan/
sampel.
analisa kualitatip
Analisa untuk menentukan jenis zat atau
konstituen dalam suatu bahan.
analisa kuantitatip
Analisa untuk mengetahui jumlah
(kuantitas) dari zat atau konstituen
dalam suatu bahan. Untuk hal tersebut
dapat menggunakan beberapa teknik
analisa
seperti
halnya
volumetri,
spektrophotometri, kromatografi, dan
sebagainya.
analisis
•
Proses
penguraian
sesuatu
menjadi komponen yang lebih kecil atau
komponen pembentuknya;
•
Suatu proses pemecahan masalah
dengan menggunakan
cara berfikir
(logika)
tertantu untuk memperoleh
suatu hasil atau kesimpulan tentang faktor
penyebab munculnya masalah itu.
anion
Suatu ion adalah sebuah atom atau molekul
dengan kutub positip (+) atau negatip (-).
Anion adalah ion dengan kutub negatip (-)
anoda
Komponen dalam elektrokimia; sebagai
elektroda positif pada sel elektrolis,
sedangkan pada sel folta sebagai elektoda
negatif; daerah temapt berlangsungnya
rekasi reduksi.
antibiotik
Zat kimia yang dihasilkan oleh makhluk

hidup dan berfungsi dapat menghambat
atau mematikan perkembangan makhluk
hidup (terutama mikroorgnisme) tertentu
kini dapat disintesa.
apatite
Mineral yang terdapat di alam yang
mengandung Ca3 (PO4)2 dan CaCl4, atau
CaF2; ditemukan sebagai klorapatit dengan
rumus kimia 3Ca3(PO4) 2.3CaCl2 dan
sebagai fluorapatit dengan rumus kimia
3Ca3(PO4) 2.CaF2; digunakan sebagai
sumber fosfor dan senyawanya, dan bahan
untuk pembuatan pupuk fosfat.
aqua
Kata latin berarti air.
aquabides
Air sebagai hasil dari pengembunan uap
air akibat penguapan atau pendidihan; air
sebagai hasil dari 2x distilasi.
aquades
Dari istilah latin aquadestilata yang
berarti air suling, air yang diperoleh pada
poengembunan uap air akibat penguapan
atau pendidihan air.
asam
•
Senyawa
berasa
masam,
memrahkan lakmus biru, larutannya
dalam air mempuyai pH lebih kecil dari 7,
dan dapat menetralkan larutan basa;
•
Elektrolit yang dapat terionisasi
dalam pelarut air dengan memberikan ion
hidrogen, H+.
•
Menunjukkan suasana   suatu
larutan dengan pH lebih kecil dari 7.
asam keras
Tipe asam yang mampu mengion hampir
sempurna di dalam larutan (air). Contoh
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asam kuat adalah H2SO4, HCl, HNO3, HBr,
dan HJ.
asam lemah
Tipe asam yang mampu mengion hanya
sebagian kecil di dalam larutan (air).
Contoh asam lemah antara alin HCN,
CH3COOH, H2CO3, H2S, H3BO3.
asimilasi
Pengambilan zat dari luar (lalu diolah,
dicernakan dsb, sehingga meresap menjadi
bagian dari yang mengambil itu.
arsip
Simpanan surat-surat penting.
atmosfer
1 Lapisan udara atau gas yang meliputi
bumi. 2 Satuan dalam tekanan udara.
Air Bebas Mineral
aquades
Jenis air yang diperoleh dengan cara
penyulingan
aquabides
Air suling yang disuling kembali.
artifisial
Buatan, bikinan, bukan asli.
authentik
Asli, original
azurit
Jenis korosi perunggu berwarna biru indigo
yang disebabkan oleh garam karbonat:
2CuCO3.Cu(OH)2
B
bahan organik
Bahan yang berasal dari jasad hidup, terdiri
dari hidrokarbon, serta dapat mengalami
pembusukan secara biologis dan mudah
terbakar. Beberapa contoh bahan organik
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adalah kayu, tulang, kertas, tekstil, dan
lukisan
bahan non organik
Bahan yang berasal dari mineral batuan.
Beberapa contohnya adalah batuan yang
meliputi batu vulkanis (batu gunung),
batu endapan, dan batu mulia, keramik:
terakota, gerabah dan poselin, logam yang
meliputi emas, perak, perunggu, besi, dan
kuningan
bakteri
Jasad renik bersel satu dan tidak berwarna,
berbentuk bulat, lengkung, atau spiral.
bakterisida
Bahan kimia yang dipergunakan untuk
pencegah dan membasmi bakteri yang
merugikan.
baku mutu
Standar mutu.
barometer
Alat pengukur tekanan udara, satuan
ukuran atmosfir (atm)
basa
Senyawa kimia yang mengandung gugusan
ion hidroksil yang bermuatan negatip
(OH-) yang rasanya pahit dan dapat
membirukan kertas lakmus merah dengan
pH >7.
basa keras
Senyawa
kimia
yang
mempunyai
11<pH<14, misalnya NaOH, BaOH, KOH,
Ca (OH)2, Sr (OH)2.
basa lemah
Senyawa kimia dengan 7<pH<11.
batuan beku
Jenis batuan yang terbentuk karena
pembekuan sauatu leburan silikat

yang disebut magma. Jenis batuan ini
dikelompokkan menjadi dua yaitu batuan
intrusif yaitu batuan yang membeku
di dalam permukaan bumi dan batuan
ekstrusif yaitu batuan yang membeku di
luar permukaan bumi.
batu granit
Jenis batuan beku yang mengandung
silika lebih besar dari 66%. Jenis batuan
ini termasuk dalam kategori jenis batu
asam dengan permukaan kasar dan warna
heterogen.
batu basal
Jenis batuan beku yang mengandung
silika kurang dari 52%. Jenis batuan ini
termasuk dalam kategori batu basa dengan
permukaan sangat kompak dan porositas
berkisar dari 10-50%.
batu andesit
Jenis batuan beku yang mengandung silika
antara 52%-66%. Jenis batuan ini termasuk
dalam kategori batuan intermedia atau
batuan menengah, dengan ciri-ciri warna
abu-abu terang, permukaan kasar, porositas
berkisar antara 14-30%.
batuan sedimen
Jenis batuan yang terbentuk dari hasil
sedimenatsi atau pengendapan.
batu pasir
Jenis batu sedimen yang tersusun atas
mineral utama kuarsa dan sejumlah
mineral-mineral lainnya seperti felspar
dan mika.
batu gamping
Jenis batuan yang mempunyai struktur
permukaan yang bervariasi dengan tingkat
porositas berbeda-beda tergantung dari

proses pengendapannya.
batu metamorf
Batuan yang berasal dari batuan beku atau
batuan sedimen yang telah berubah bentuk
dari asalnya akibat suhu dan tekanan tinggi.
bata
Jenis bahan bangunan yang merupakan
hasil olahan manusia secara tradisional
yang terdiri atas campuran tanah liat, pasir,
dan bahan organik tertentu dan dibakar
pada suhu berkisar antara 250-6500C.
bencana (disaster)
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam, manusia dan
keduanya, kerugian harta benda, kerusakan
lingkungan, kerusakan sarana, dan utilitas
umum serta menimbulkan gangguan
terhadap tata kehidupan dan masyarakat.
berat jenis
Perbandingan berat benda dengan berat air
yang sama besarnya (misalnya berat jenis
batu 3,0 artinya batu yang beratnya 3 dm3
beratnya 3,0 kg). Atas dasar berat jenis (B.J)
nya mineral dapat dikelompokkan menjadi
mineral ringan (B.J. <2,8), misalnya kuarsa,
felspar dan mineral berat (B.J. >2.8),
misalnya pirit, korondum.
berat jenis riil
Berat jenis yang ditentukan berdasarkan
atas hasil pembagian berat kering dengan
volume mutlak benda.
berat jenis kenampakan
Berat jenis suatu benda yang ditentukan
berdasarkan atas pembagian hasil berat
kering dengan volume keseluruhan.
berat molekul
Jumlah berat atom dari suatu zat.
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Misalnya asam khlorida (HCl), berat
atom H=1 dan H=35,5 sehingga berat
molekulnya adalah 36,5.
belahan
Tingkat membelahnya suatu batuan
ditinjau dari segi bentuk, arah, dan
kesempurnaan belahan. Ada tiga macam
belahan yaitu belahan rata, belahan tidak
rata, dan belahan searah.
biokimiawi
Proses pelapukan material yang disebakan
oleh faktor biotis dan kimiawi.
bronze deaseases
Tipe korosi pada logam perunggu
yang disebabkan oleg garam khlorida,
merupakan tipe korosi yang paling akut
bola basah
Alat pengukur suhu udara berdasarkan
atas termometer basah.
bola kering
Alat pengukur suhu udara berdasarkan
atas termometer kering
C
calgon
Sodium hexametaphosfat yaitu bahan
pembersih endapan pada logam perunggu.
cuaca
Keadaan udara pada suatu saat.
cuprite
Jenis korosi perunggu berwarna merah
atau kemerah-merahan yang disebabkan
oleh pengaruh oksigen dengan formula
Cu2O
curah hujan
Banyaknya air hujan yang jatuh dalam
satuan waktu (menit, hari, bulan, tahun).
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D
diagnosa
Penentuan suatu jenis penyakit atau
pelapukan bahan dengan memeriksa
gejala-gejalanya.
diasidifikasi
Suatu proses pembebasan dari kondisi
keasaman
difus
Sinar difus sinar yang tersebar atau sinatr
tidak langsung.
difusi
Penyebaran. Difusi sinar: penyebaran sinar.
dekomposisi
Proses penguraian suatu zat
desintegrasi
Perubahan yang terjadi pada sifat-sifat fisik
(warna, tekstur, bentuk, ukuran, volume)
material/mineral
dimensi
Ukuran tiga dimansi: tiga ukuran (lebar,
panjang, dan tinggi).
distruktif
Bersifat merusak
distorsi
Penyimpangan dari kenyataan.
degradasi
Penurunan kualitas karena kerusakan atau
pelapukan akibat interakasi dengan faktor
lingkungannya.
doff
Tidak mengkilap
durasi
Lamanya

E
efektif
Manjur; mujarab; mempan; ada efeknya
atau pengaruhnya.
efisien
Cermat; tidak membuang-buang energi
dan waktu; paling sesuai dan tepat untuk
sustu tujuan.
eflouresen
Endapan yang terjadi akibat sedimentasi
Kristal-kristal garam pada permukaan
material batu/bata
ekologi
Ilmu tentang hubungan anatara mahluk
hidup dan lingkungannya.
ekonomis
Hemat; tidak boros.
eksponen
Pangkat, Eksponen hidrogen:
eksplisit
Tidak berbelit-belit sehingga orang dengan
mudah menangkap maksudnya dan tidak
mempunyai gambaran yang kabur atau
salah mengenai sesuatu yang disampaikan.
eksplorasi
Penyelidikan; penjajagan.
eksplosif
Dapat meledak atau meletus; misalnya
bahan kimia Hidrogen Peroksida (H2O2).
ekspert
Ahli; tenaga ahli; cakap; mahir; orang yang
mempunyai keahlian khusus.
eksperimen
Percobaan dalam bidang ilmu pengetahuan
elektrolisa
Pembersihan dengan cara menggunakan
larutan elektrolit

elastik
Suatu keadaan benda yang dapat mulur
dan mengerut, misalnya karet.
elemen
1 unsur, 2 alat pembangkit tenaga listrik
secara kimia.
elektrolit
Suatu persenyawaan yang larutannya
merupakan penghantar listrik
elektro
Yang mengenai atau yang diadakan dengan
tenaga listrik, misalnya elektromagnet.
elektrokimia
Pembersihan korosi perunggu dengan
memnfaatkan arus listrik
Elektrolisa
Suatu proses yang memanfaatkan larutan
yang bermuatan listrik
elektron
Satuan benda benda yang terkecil yang
mengandung listrik negatif (-); yang
mengandung listrik positip (+) disebut
proton
elemen
1 Unsur; 2 alat pembangkit tenaga listrik
secara kimia.
elevasi
Ketinggian
ensim
1 Bahan (protein) yang dihasilkan oleh selsel hidup yang menyebabkan terjadinya
perubahan kimia, misalnya khamir (yeast)
adalah sel-sel hidup yang menghasilkan
ensim yang dapat mengubah gula menjadi
alkohol. 2 Katalisator organik
ekuivalen
Kesetaraan; sama; sebanding.
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ekuilibrium
Keadaan kesetimbangan
ekstrinsik
Kondisi internal suatu benda
erosi
Menjadi aus karena air misalnya pada batu.
F
fentilasi
Pengudaraan, penganginan.
filtrat
Larutan yang dihasilkan dari proses
penyaringan.
filtrasi
Penyaringan
fisikokimiawi
Proses pelapukan material yang disebabkan
oleh adanya pengaruh fisik dan kiwiawi
flouresen
Benda yang menyinar selama kena sinar,
misalnya mineral flourit, kalsit, intan,
sphalerit.
fluiditas
Tingkat kecairan
fotolisa
Kerusakan bahan yang disebabkan oleh
pengaruh sinar matahari.
fotosintesis
Terjadinya proses asimilasi pada khlorofil
tumbuh-tumbuhan dengan bantuan sinar
matahari.
Persamaan reaksi:
nCO2+2nH2O→(CH2O)n+nH2O+nO2
fresko
-(painting): jenis lukisan yang teknik
pembuatannya dilakukan pada saat
medianya masih belum kering.
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fluktuasi
Naik turun seperti gelombang
fumigasi
Pengobatan yang dilakukan dengan cara
penguapan atau gas bahan kimia.
fumigan
Bahan untuk fumigasi
fungi
Jamur penyebab pembusukkan bahan
organik
fungisida
Bahan kimia yang dipergunakan untuk
mencegah dan membasmi jamur dan
cendawan.
fisika
Ilmu Fisika: ilmu alam.
frekuensi
Kekerapan, jarang kerapnya.
fokus
Titik api; titik pertemuan berkas sinar
(panas, bunyi) setelah berbias atau
dipantulkan.
flora
Segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat di
suatu daerah atau di suatu masa.
fotosintesis
Kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk
menggunakan zat karbon dari udara untuk
diubah menjadi bahan organik dengan
bantuan cahaya matahari.
G
garam
Larutan asam dan basa yang dicampur
dengan perbandingan yang tepat, misalnya
NaCl.
gempil

Bagian kecil benda yang karena suatu
akibat mekanis pecah dan sudah tidah
berada di tempat semula.
glasir
Lapisan permukaan keramik yang
menyerupai kaca
gravimetri
Analisa suatu zat berdasarkan atas berat.
granulometri
Ukuran butiran dari suatu bahan padat
yang dinyatakan dengan satuan mesh.
Ukuran butiran partikel terbagi atas pasir
kasar dengan diameter antara 2,0 – 0,2
mm, pasir halus dengan diameter antara
0,2 – 0,02 mm, lumpur dengan diameter
0,02 – 0,002 mm, dan tanah liat dengan
diameter di bawah 0,002 mm.
glosi
Mengkilap
gubal
Lapisan kulit terluar pada bagian kayu.
gutasi
Pengeluaran air mellui lubang-lubang tepi
daun.
gravitasi
Gaya tarik bumi (g)
H
Habitat
Kondisi yang sesuai dengan kesukaan
hidupnya
Higroskopis
Bersifat mudah menyerap air
harmonis
Suatu keadaan yang serba selaras dengan
lingkungannya.
herbisida
Bahan kimia yang dipergunakan untuk

mencegah dan membasmi tanaman
pengganggu atau gulma.
hemiselulosa
Adalah seslulosa berupa persenyawaan
dengan molekul-molekul besar yang
bersifat karbohydrat. Hemiselulosa dapat
tersusun oleh gula yang bermatabat lima
dengan rumus C5H10O5 yang disebut
pentosan atau gula bermatabat enam
disebut hexosan. Zat-zat ini terdapat
sebagai bahan bangunan dinding-dinding
sel dan juga sebagai bahan zat cadangan.
hidrolisa
Proses penguraian ion H+ dan ion OH- dari
air yang bereaksi dengan komponen bahan
bangunan.
hidratasi
Proses dimana air bereaksi dengan
unsur-unsur lain. Hasil reaksi tersebut
berpengaruh terhadap permukaan mineral.
hifa
Benang-benang individual dari miselium
jamur.
hifa fertil
Hifa pada miselium jamur yang berfungsi
untuk berkembang biak.
hifa vegetatip
Hifa pada miselium jamur yang berfungsi
untuk mencari makan.
higroskopik
Daya menyerap atau melepaskan air atau
kelembapan
higrometer
Alat pengukur kandungan air atau
kelembapan udara lingkungan
homogen
Terjadi dari bagian-bagian yang sejenis.
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hospes
Jasad yang ditumpangi parasit (inang).
hujan asam
Hujan yang pH airnya berada pada suasana
asam.
I
identifikasi
Penggunaan kriteria yang ditetapkan dan
nomenklatur untuk mengidentifikasi
mikroorganisme dengan membandingbandingkan ciri-ciri yang ada pada satuan
yang belum diketahui dengan satuansatuan yang sudah dikenal. Identifikasi
mikroorganisme yang baru diisolasi
memerlukan pencirian, deskripsi, dan
pembandingan yang cukup, dengan
diskripsi yang telah dipublikasikanuntuk
jasad-jasad renik lain yang serupa.
iklim
Keadaan udara pada suatu daerah.
iklim mikro
Keadaan udara pada lingkungan tertentu
yang lebih sempit, misalnya ruangan atau
lingkungan di sekitar benda.
iklim makro
Keadaan udara pada suatu daerah tertentu
sampai dengan radius maksimum 10 ilit
Mineral penyusun tanahberwarnna hitam
iluminasi
Penyinaran pada sasaran tertentu.
imbibisi
Perembesan
imunitas
Kekebalan terhadap suatu penyakit
impregnasi
Mengisi, meresapi.
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infeksi
Masuknya bibit ke dalam jaringan dan
menimbulkan penyakit.
infestasi
Beradanya jasad renik dalam tubuh hospes.
inokulasi
Suatu teknik menumbuhkan suatu jenis
jasad renik pada suatu jenis zat makanan
atau medium tertentu
inokuitas
Metode pengujian dampak negatif suatu
jenis bahan kimia terhadap benda uji.
inkubasi
Suatu metode untuk menumbuhkan suatu
jenis jasad renik pada kondisi yang sesuai
dengan kondisi lingkungannya yang cocok
incralac
Bahan pelindung yang termasuk dalam
jenis thermoplastic yang secara komersial
dikenal dengan Paraloid B-72 (pelarutnya
adalah Chlorothene). Bentuknya kristal
berwarna translusen
isolasi
Suatu metode untuk memisahkan antara
jasad reni yang satu dengan lainnya
sehingga merupakan biakan murni yang
tidak tercampur dengan jasad renik
lainnya.
injeksi
Penyuntikan bahan perekat cair ke dalam
suatu retakan yang masih menempel
untuk merekatkan kembali bagian yang
retak tersebut.
insektisida
Bahan kimia yang dipergunakan yang
dipergunakan untuk mencegah dan
membasmi hama serangga.

Intensitas
intrinsik
Kondisi internal dari suatu jenis bahan
J
jenuh
Kenyang; jemu
jasad fotosintetis
Jenis jasad renik membutuhkan sinar
matahari yang dalam kehidupannya
jasad pioneer
Jasad yang pertama kali tumbuh/
berkembang, misalnya ganggang
jasad renik
Jasad yang sangat kecil ukurannya
K
kaolinit
Mineral penyusul tanah liat berwarna putih
Karat
Satuan yang digunakan dalam mengukur
kadar logam emas. Kadar emas murni
adalah 24 karat. Dikatakan logam emas 22
karat artinya jenis logam tersebut terdiri
atas 22 bagian unsur emas (Au) dan 2
bagian unsur logam lain.
kambium
Suatu lapisan pada bagian kayu tumbuhtumbuhan yang berfungsi sebagai jalannya
zat makanan, yang fungsinya kea rah luar
membentuk kulit baru dan kjearah dalam
membentuk kayu yang baru.
kadar air
Banyaknya air yang terkandung dalam
suatu bahan. Kadar air (Ka) diperhitungkan
atas jumlah kandungan air dalam suatu
jenis bahan dibagi berat bahan kering

tanur dikalikan 100%.
karakter
Sifat, watak.
karat
Lapisan kemerah-merah atau kekuningkuningan pada permukaan benda logam
akibat proses oksidasi.
katalisator
Zat yang berfungsi untuk mempercepat
terjadinya reaksi tetapi tidak ikut bereaksi.
katoda
Kutub positip.
karbonatasi
Proses terbentuknya garam karbonat.
kapiler
Pembuluh rambut.
kapur paris (French Chalk)
Bubukan kapur putih yang sangat halus.
karbon
Unsur kimia dalam batu bara.
karbonatasi
Proses pembentukan karbon.
kayu teras
Bagian kayu yang teridri atas sel-sel yang
dibentuk melalui perubahan-perubahan
sel hidup pada lingkran kayu gubal bagian
dalam, disebabkan terhentinya fungsi
sebagai penyalur cairan dan lain-lain
proses kehidupan.
kedap Air
Suatu kondisi yang tidak tembus air.
kedap udara
Suatu kondisi dimana udara tidak bisa
masuk ke dalam ruangan.
kekerasan
Daya tahan mineral terhadap suatu goresan
yang dinyatakan dalam skala Mohs (skala
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1-10). Skala kekerasan ini bersifat relatif
artinya mineral dengan kekerasan 9 tidak
berarti tiga kali mineral dengan kekerasan
3. Cara identifikasinya dilakukan dengan
cara menggores mineral tersebut dengan
standar kekerasan yang sudah diketahui
nilainya.
kerusakan
Perubahan yang terjadi pada suatu
benda dimana sifat-sifat fisik benda tidak
mengalami perubahan.
kelembapan udara
Kelengasan udara
kelembapan udara relatif maksimum
Kelembapan udara yang dicapai pada
pukul 02.00 dinihari.
kelembapan udara relatif minimum
Kelembapan udara yang dicapai pada
pukul 14.00.
keteguhan tarik
Kekuatan benda untuk menahan gaya-gaya
yang berusaha enarik benda tersebut.
keteguhan tekan/kompresi
Keteguhan benda untuk menahan muatan
jika benda tersebut dipergunakan untuk
penggunaan tertentu.
kilap
Transparansi suatu mineral batuan.
Dibedakan menjadi kilap kaca (vitrous),
kilap sutera (silky), kilap resin (resinous),
dan kilap (dull).
klimatologi
Cabang disiplin ilmu yang mempelajari
tentang iklim.
klorofil
Butir-butir hijau daun dalam khoroplas.
konsolidasi
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Proses perkuatan kembali struktur bahan
yang telah mengalami kerapuhan sebagai
akibat dari proses pelapukan dengan
menggunakan sutau jenis bahan kimia
tertentu. Jenis bahan yang digunakan
dapat berupa bahan non organik misalnya
flousilikat, sodium silikat atau berupa
bahan organik misalnya Paraloid B-72,
Poly Methyl Methacrylate (PMM), Poly
Venyl Acetate (PVA). Silikon
kontaminasi
Tercemarnya oleh kotoran atau penyakit
dari lingkungannya.
korosi
Terjadinya keausan pada benda logam.
korosif
Menyebabkan terjadinya korosi.
kertas lakmus
Kertas penunjuk suasana asam atau basa
suatu jenis larutan.
konservasi
Tindakan perawatan terhadap suatu benda
yang telah mengalami pelapukan dengan
menggunakan bahan pengawet.
kamuflase
Tindakan penyelarasan dengan kondisi
lingkunganya.
karat
Gejala pelapukan yang disebabkan oleh
proses oksidasi dan pengaruh unsur-unsur
lain di sekitar benda.
konsentrasi
Kadar atau besarnya nilai yang terkandung.
korosi:
Pengikisan permukaan benda karena
proses fisi atau kimiawi.
kuratif

Bersifat mengobati terhadap suatu jenis
penyakit atau masalah pelapukan yang
telah terjadi.
kurator
Penanggung jawab atau pengelola museum.
keteguhan tarik
Kekuatan (kayu) untuk menahan gayagaya yang berusaha menarik benda
tersebut misalnya kayu. Kekuatan tarik
terbesar pada kayu ialah sejajar arah serat.
Kekuatan tarik tegak lurus arah serat
kayu lebih kecil daripada kekuatan tarik
sejajar arah serat dan keteguhan tarik ini
mempunyai hubungan dengan ketahanan
kayu terhadap pembelahan.
keteguhan tekan
Kekuatan bahan untuk menahan gayagaya atau muatan jika dipergunakan untuk
keperluan tertentu.
keteguhan lentur
Kekuatan bahan untuk menahan gaya yang
berusaha melengkungkan bahan.
kriptokristal
Mineral yang mengkristal sangat halus
sehingga tidak dapat dilihat dengan mata.
konsolidasi
Perkuatan ikatan antar mineral
konsolidan
Bahan yang digunakan untuk konsolidasi
L
laminasi
Lapisan
larutan
Enceran, bahan cair.
lignin
Senyawa kimiawi yang kompleks, tidak

berstruktur, dan bentuknya amorf. Dinding
sel tersusun oleh suatu rangka molekul
selulosa yang antara lain terdapat lpula
lignin. Kedua bagian ini merupakan suatu
kesatuan yang erat, yang menyebabkan
dinding sel menjadi kuat menyerupai
beton bertulang besi. Selulosa laksana
batang-batang besi dan lignin sebagai
semen betonnya.
lebur
Luluh atau hancur menjadi cair, misalnya
logam timah dipanaskan sampai pada suhu
3320 C.
lateks
Getah pohon karet.
luks
Satuan penyinaran.
light meter
Alat pengukur cahaya.
M
magnitisme
Suatu sifat dapat ditarik oleh suatu mineral
berarti sifat dapat menarik jenis logamlogam, kikiran besi, paku, pines.
makroskopis
Pengamatan yang dilakukan tanpa
menggunakan alat pembesar atau
mikroskop.
malakit (malachite)
Jenis korosi perunggu yang disebabkan
oleh karbonat, air, dan oksigen berwarna
hijau tua dengan formula CuCO3.Cu(OH)2
manuskrip
Surat-surat dokumen
manual
1.buku petunjuk; 2. dilakukan dengan

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

75

tangan tanpa menggunakan peralatan.
mikron
Satuan ukuran panjang gelombang
sinar yang besarnya adalah 1/1000 mm
(0,001mm)
Mineral
Bahan penyusun batuan
mineral primer
Mineral penyusun utama, adalah mineral
yang terbentuk secara langsung dari
pembekuan magma
mineral sekunder
Mineral terjadi karena mineral primer
mengalami perubahan struktur akibat
proses pelapukan.
medium
Campuran antara beberapa jenis bahan
kimia tertentu yang mengandung zat
makanan untuk pertumbuhan jasad
renik tertentu, misalnya medium untuk
menumbuhkan jamur, ganggang, bakteri,
dan lain-lain.
megaskopis
Pengamatan dengan mata telanjang tanpa
bantuan alat pembesar.
membran
Selaput
mekanis
Menggunakan alat mesin.
mekanisme
Tata cara atau prosedur.
melesak
Bagian dasar benda cagar budaya yang
posisi/letaknya terbenam sebagian atau
seluruhnya dari posisi semula.
meniskus
Batas permukaan zat cair
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metabolisme
Proses pertukaran zat dalam suatu tumbuhtumbuhan yang pada dasarnya terbagi
dalam dua golongan yaitu anabolisme
(proses penyusunan) dan katabolisme
(proses pembongkaran).
metode
Cara yang telah teratur dan terpikir baikbaik untuk mencapai suatu maksud
Mikroskopi
Pengamatan menggunakan peralatan
mkroskop
mikroorganisme
Jasar renik, jasad yangukurannya sangat
kecil sekali
makroskopi
Pengamatan dengan mata telanjang
tanpa bantuan .
mikro elemen
Unsur-unsur yang sangat kecil (<1%)
mohs
Satuan standar kekerasan suatu jenis
mineral dalam bentuk skala Mohs yang
menunjukkan nilai kekerasan suatu jenis
mineral yaitu skala 1-10.
Skala 1 : Mineral Talk
Skala 2 : Mineral Gipsum
Skala 3 : Mineral Calcite
Skala 4 : Mineral Flourite
Skala 5 : Mineral Apatite
Skala 6 : Mineral Felspar
Skala 7 : Mineral Kuarsa
Skala 8 : Mineral Topas
Skala 9 : Mineral Korundum
Skala 10: Mineral Intan
molal
Larutan yang mengandung 1 gram molekul

zat dalam tiap liternya.
molekuler
monokrom
Satu macam warna
molalitas (M)
Larutan yang mengandung 1 gram molekul
zat dalam tiap liternya.
monomineral
Terdiri atas satu jenis mineral, misalnya
gamping, marmer, batu pualam.
movikol (PVAc)
Jenis bahan perekat organik yang bahan
dasarnya terdiri atas poly venyl alkohol.
morfologi
Kenampakan kondisi permukaan benda
milimeter
Satuan ukuran panjang yang besarnya
1/1000 meter.
mililiter
Satuan isi atau volume zat cair yang
banyaknya 1/1000 liter.
miselium
Masa benang yang bercabang-cabang pada
struktur pertumbuhan jamur.
miring
Keadaan dimana benda mengalami
perubahan posisi atau letak semula
sehingga garis permukaannya tidak rata
lagi.
N
nanometer
Satuan ukuran panjang gelombang cahaya
yaitu 1/1000 mikron (1 mikron adalah
1/1000 mm).
nantokit
Jenis korosi perunggu yang disebabkan

oleh garam khlorida-CuCl2
natural
Alami
nigrosin
Tinta cina, bahan pengecatan gram untuk
bakteri.
noda
Bercak-bercak (bisa juga berupa goresan)
karena vandalisme.
nomenklatur
Penamaan satuan-satuan yang dicirikan
dan dibatasi oleh klasifikasi.
non organik
Jenis material yang terdiri atas bahanbahan tidak mudah terbakar
Normalitas
Larutan yang mengandung 1 gram
ekuivalen zat dalam tiap liternya.
Normatif
Sesuai dengan aturan.
O
obligat aeorob
Memerlukan
oksigen
pertumbuhannya.
obligat anaerob
Tidak memerlukan oksigen
pertumbuhannya.

untuk

dalam

organisme
Jasad yang sangat kecil ukurannya atau
jasad renik.
organik
Bahan yang tersusun atas material yang
mudah terbakar
ornamen
Berukir

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

77

P
paginasi
Penomeran halaman
pamor
Penampilan
panjang gelombang
Panjang yang diukur dari dua buah titik
yang berurutan dari sebuah gelombang
yang berfase sama.
partikel
Butiran
parasit
Jasad yang hidup di dalam tubuh jasad
lainnya.
patina
Lapisan kesetimbangan pada benda yang
terbentu secara alamiah sebagai akibat dari
proses keseimbangan antara kondisi bagian
dalam dan bagian luar benda. Lapisan ini
bersifat melindungi dan merupakan bagian
penting yang menunjukkan nilai kekunoan
benda yang harus dilindungi serta tidak
boleh rusak karena tindakan konservasi.
parasit bligat
Parasit yang tidak dapat hidup di luar sel
jasad hidup (hospes), misalnya virus.
patah lelah
Suatu keadaan dimana benda sudah tidak
dapat lagi menahan beban stabil yang
ditopangnya sehingga menjadi patah.
patogen
Suatu jenis jasad yang menimbulkan
penyakit pada kondisi lingkungan tertentu
pengujian penuaan
Metode pengujian dipercepat siklusnya. 1
siklus meliputi kondisi panas, rendaman,
dan kering natural, masing-masing selama
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12 jam sebanyak 10 kali siklus.
pengelupasan bawang
Jenis pengelupasan yang terjadinya lapis
demi lapis dan secara khusus terjadi pada
batu pasir yang secara teknis dikenal
dengan istlah spehereodal wheatering
plastis
Mudah
dibentuk
sesuai
dengan
keinginannya.
pecah
Benda cagar budaya yang karena suatu
akibat mekanis terbelah menjadi beberapa
bagian.
pecahan
Kenampakan pada permukaan batuan yang
diamati setelah batuan dipecah.Pecahan
mineral batuan dapat berupa pecahan
konkoidal (seperti pecahan kaca), pecahan
rata, dan pecahan tidak rata.
pelapukan
Perubahan yang terjadi pada suatu benda
dimana sifat-sifat fisik dan kimiawinya
telah mengalami perubahan total.
pembersihan
Tindakan untuk membebaskan permukaan
benda dari segala bentuk debu, kotoran,
dan jasad renik yang dapat mengancam
kondisi kelestariannya.
perbaikan
Tindakan yang dilakukan terhadap suatu
benda yang telah mengalami kerusakan
(patah, retak, pecah), dengan cara
pengeleman, penyambungan, atau injeksi.
permiabel
Bersifat dapat meneruskan air.
penyambungan
Tindakan
perbaikan
dengan
cara

merekatkan kembalai bagian benda yang
pecah atau patah kepada bagian induknya
dengan cara: (1) cara biasa yaitu hanya
dengan bahan perekat, (2) menggunakan
angkur yaitu penyambungan untuk
pecahan atau patah besar dengan bahan
pereklat dan angkur anti karat.
pengeleman
Perekatan kembali bagian benda yang telah
terlepas kepada bagian induknya dengan
menggunakan bahan perekat.
penyelarasan
Tindakan
yang
dilakukan
untuk
menyamakan warna dengan warna aslinya.
pengangkuran
Tindakan penyambungan dengan angkur
anti karat. Biasanya jenis angkur yang
digunakan adalah kuningan
panjang gelombang
Panjang riak gelombang (sinar)
pestisida
Jenis obat-obatan pembernatas penyakit
pada cagar budaya, Di dalamnya ada
algisida (obat pemberantas jenis-jenis
ganggang), herbisida (obat pemberantas
jenis-jenis
herba/rumput-rumputan),
insektisida (obat pemberantas jenis-jenis
serangga), bakterisida (obat pemberantas
jenis-jenis bakteri), dll.
polimineral
Adanya mineral tambahan selain mineral
pokok.
polimer
Polimerisasi
polikrom
Lebih dari satu macam warna cat yang
digunakan.

porselin
Gerabah yang dilapisi dengan glasir dalam
proses pembuatannya.
postul
Jenis penyakit batu berupa bisul yang di
dalamnya terdapat protonema lumut dan
ganggang.
posphoresen
Benda yang tetap menyinar selama
beberapa saat setelah sumber sinar
dihilangkan.
Potongan radial
Potongan yang searah dengan jari-jari
lingkaran
poly venyl alcohol (PVAc)
Bahan perekat jenis thermoplastic
yangdiperdagangkan
dengan
nama
Movocll atau Fox
plester bernafas
Plester yang bisa menguapkan air
presipitat
Endapan yang tersisa dalam proses
penyaringan larutan.
pengelupasan
Terlepasnya permukaan benda karena
pengaruh proses pelapukan secara
fisikokimiawi.
perunggu
Jenis logam yang terdiri atas campuran
unsur tembaga (Cu) dan timah putih (Sn).
pigmen
Zat warna.
pioner
Pelpopor; Jasad pioner: jasad yang paling
awal pertumbuhannya, misalnya ganggang
merupakan jasad pioner pada bahan
bangunan porous.
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polusi
Pengotoran
porous
Berpori; banyak pori-pori.
porositas
Banyaknya prosentase volume pori-pori
dalam suatu bahan atau benda.
porositas Total
Prosentase hasil pembagian volume poripori dengan volume keseluruhan benda.
penggaraman
Proses terjadinya pelarutan sebagaian
unsur-unsur bahan dan mengendap
pada permukaan benda, misalnya pada
permukaan batu atau bata.
preservasi
Tindakan yang dilakukan dalam rangka
menanggulangi benda agar tidak terkena
penyakit atau penyebab pelapukan, korosi.
preventif
Tindakan pencegahan
psychrometer
Alat
pencatat
kelembapan
udara
lingkungan dengan satuan prosen (%).
R
radiasi
Penyinaran; - matahari: penyinaran
matahari
rapuh
Lapuk, hancur.
rasio
Perbandingan
rayap rayu kering (Drywood Termite/
Teranean Termite)
Jenis rayap yang menyerang komponen
kayu bagian atas permukaan tanah. Jenis
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rayap ini kesukaan tumbuhnya pada
bagian-bagian atas bangunan.
rayap rayu basah (sub teranean termite)
Jenis rayap yang menyerang komponen
bangunan kayu yang berada di bagian
bawah permukaan tanah.
regenmeter
Alat pencatat jumlah curah hujan dengan
satuan mililiter (ml)
rekonstruksi
Penyusunan
kembali
menggunakan
material yang sama yang digunakan
sebelumnya
resistan
Bersifat tahan lingkungan.
reproduksi
Perkembangbiakan
retak
Bagian awal dari proses pecah dan masih
berada di tempatnya.
reversibel
Bersifat bolak-balik atau dapat dinetralisir
kembali.
rhizoid
Akar semu yang menembus pada bagian
medium atau tempat tumbuhnya jasad
renik (substrat)
risalah
Ringkasan mengenai ilmu pengetahuan.
S
salinitas
Keasaman suatu jenis larutan.
sedimen
Endapan suatu partikel tertentu.
sedimentasi
Proses terjadinya endapan.

sensitif
Peka terhadap suatu rangsangan.
selulosa
Adalah bahan kristalin untuk membangun
dinding-dinding sel. Bahan dasar sellulosa
adalah glukosa, gula bermartabat enam,
dengan rumus C6H12O6. Molekul-molekul
glukosa dismabung menjadi meolekulmolekul besar, panjang dan berbentuk
rantai dalam susunan menjadi glukosa.
Selolusa merupakan bahan penting bagi
industri-industri yang memakai selulosa
sebagai bahan baku, misalnya pabrik
kertas, pabrik sutera tiruan,
Seluloid
Campuran kamper, peroksiti, dan alkohol
sinar
Gelombang
elektromagnit
yang
mempunyai penyinaran dengan panjang
gelombang yang bervariasi, dengan dua
tipe radiasi yaitu sinar tampak dan sinar
tidak tampak.
sinar tampak (visible light)
Adalah sinar dengan panjang gelombang
yang berkiasar di antara 400-760
nanometer. Berkas sinarvtersebut terdiri
atas sinar berwarna merah, jingga, hiaju,
biru, nila, dan ungu.
sinar tidak tampak (invisible light)
Sinar dengan panjang gelombang di bawah
400 nanometer yang dikenal dengan sinar
ultraviolet (UV). Sinar UV walaupun
pa njang gelombangnya pendek tetapi
energinya sangat tinggi dan di atas 760
nanometer yang dikenal dengan sinar infra
merah (IR)
simbiose

Perpaduan antara dua jenis jasad yang
saling berdampingan dimana salah satunya
mendapatkan keuntungan dan lainnya
mendapatkan kerugian atau mungkin
tidak menderita sama sekali. Ada tiga
jenis yaitu komensalisme (renggang
hubungannya dan tidak ada jasad yang
merasa untung atau rugi), mutualisme
(saling menguntungkan), dan parasitisme
(salah satu di antaranya dirugikan)
silika
Mineral Silika (SiO2)
silikat
Mineral silika (Si)
silika gel
Mineral silika yang bersifat porous yang
berfungsi untuk penyerapan kelembapan
lingkungan mikro.
sinar infra merah
Sinar tidak tampak yang panjang
gelombangnya > 760 nanometer
sinar ultra lembayung (UV)
Sinar tidak tampak dengan panjang
gelombang <400 nanometer
sirkulasi
Perputaran udara
simbiose
Kerjasama yang saling menguntungkan
spektrum
Berkas; -sinar: berkas sinar
stabilisasi
Proses penghentian korosi yang terjadi
pada suatu benda logam
sterilisasi
Proses untuk mematikan semua organisme
yang terdapat pada atau dalam suatu benda.
sterilisasi kering
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Sterilissi dengan menggunakan panas
kering
sterilisasi basah
Sterilisasi dengan menggunakan uap air
panas(bertekanan)
substrat
Tempat tumbuhnya suatu jenis jasad renik.
Suhu Udara
suhu udara maksimum
Suhu udara yang terjadi pada saat pukul
14.00.
suhu udara minimum
Suhu udara yang terjadi pada pukul 02.00.
Survei
supernatan
Cairan bening tanpa endapan.
suspensi
T
taksonomi
Penataan teratur unit-unit ke dalam
keolompok satuan yang lebih besar.
tekstur
Ukuran relatif sel-sel kayu atau serat-serat
kayu. Bredasarkan atas teksturnya jenis
kayu digolongkan menjadi kayu bertekstur
halus contoh giam, lara, kulim, kayu
bertekstur sedang contoh jati, sonokeling,
dan kayu bertekstur kasar contoh kempas,
meranti.
titik embun
Derajat suhu tempat uap menjadi titik-titi
air
titik didih
Derajat suhu tempat barang cair mulai
mendidih
titik lumer
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Derajat suhu tempat barang padat menjadi
cair
titrimetri
Metode penentuan kadar suatu zat
berdasarkan atas reaksi suatu zat dengan
larutan zat (unsur) lain yang telah diketahui
konsentrasinya dengan sangat teliti.
tembaga
Jenis logam dengan notasi Cu.
temper
Bahan penyusun yang digunakan dalam
pembuatan bata, tanah liat (clay), pasir, dan
bahan orgnik.
tempera
-(painting): jenis lukisan yang dibuat
setelah media kering.
termoluminisen
Benda yang menyinar kalau dipanasi,
misalnya mineral quartz.
termometer
Alat pengukur suhu udara, satuannya
adalah derajad Celsius (0C)
termometer maksima
Alat pengukur suhu udara maksima.
termometer minima
Aklat pengukur suhu udara mimima.
termoplastik
Jenis bahan konservasi yang mengering
karena menguapnya bahan pelarut yang
digunakan, misalnya Poly Venyl Acetate
(PVA), Paraloid B-72, Poly Methyl
Methacrylate (PMM)
termosetting
Jenis bahan konservasi yang mengeras
karena reaksi atas dua komponen bahan
yang dipergunakan yaitu resin dan
pengeras, misalnya Davis Fuller 614,

Eurolan Fk-20, Araldit AW106/HV953.
temper
Komposisi bahan penyusun
terakota
Bahan dari tanah lihat yang dibakar pada
suhu tertentu.
tarnis
Pemudaran yang terjadi pada logam perak
sebagai akibat dari interaksi dengan kondisi
lingkungannya.
troboluminisen
Benda yang menyinar apabila digores .
tosan Aji
Jenis logam yang disakralkan atau pusaka.
transparan
Tembus pandang atau cahaya, jernih.
translusen
Tembus cahaya tetapi agak keruh.
U
ultra ungu
Sinar lembayung.

V
vandalisme
Kerusakan yang terjadi sebagai akibat
perlakuan manusia, baik disengaja maupun
tidak.
vital
Sangat penting.
virulensi
Kemampuan suatu jenis jasad untuk
menimbulkan infeksi.
Viskositas
Angka kekentalan suatu zat/larutan,
dimensinya sentipois, misalya angka
kekentalan air adalah 1 sentipois
visual
Tanpa alat pembesar
Angka kekentalan suatu zat, satuannya
adalah sentipois (cp)
vacuum
Kondisi hampa udara.
volumetri
Analisa suatu zat berdasarkan atas volume
atau isi.
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Konsepsi Triwikrama Di
India Dan Di Jawa
Oleh: Hariani Santiko
Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia

Abstract
In Indonesia, especially in the area who acquaintate with the wayang performance,
the term “triwikrama” is widely known. The term came from India in the Vedic time.
“Trivikrama” came from the Sanskrit root “kram+vi” means “steps, srtides”.Trivikrama
according to the Vedic samhita is Visnu with his three strides traversing the world (the
upper region, the earth, the water). In the Puranas Visnu Trivikrama is known as his Dwarfavatara (Vamanavatara), as a dwarf Visnu conquered the demon-Bali by asking the earth
with his three steps, and suddenly Visnu is able to enlarge himself in a miraculous way.
In Java the term triwikrama is known in inscrptions and in the Old-Javanese kakawins.
However in the kakawins the trivikrama is not always related with Wisnu but with other
figures who became very big and had demonic appearance after performing triwikrama.
Pengantar
Dalam kesenian wayang yang sudah dikenal cukup lama di tengah kita, sering
terdapat adegan tokoh-tokoh tertentu dalam wujud “Triwikrama”. Tokoh yang sedang
melakukan triwikrama tersebut diwujudkan bertubuh tinggi besar, berparas demonik dan
wujud tersebut diakibatkan oleh kemarahan atau memperlihatkan kesaktian si tokoh.
Penelitian arkeologi tentang istilah triwikrama ini memperoleh hasil yang
menarik, karena istilah tersebut dikenal tidak hanya di Jawa tetapi telah dikenal di India
sejak jaman Veda. Di India, istilah triwikrama telah muncul pada syair-syair Veda (sekitar
tahun 2000 -1500 sebelum Masehi), kemudian dijumpai pada kitab-kitab Brahmana
dan Purāna, khususnya Visnu Purāna. Sumber-sumber tertulis India tersebut memberi
arti tertentu tentang Triwikrama, suatu konsepsi yang dikaitkan dengan dewa Wisnu.
Sementara itu data dari sumber tertulis yaitu prasasti dan karya sastra Jawa Kuna di Jawa
konsepsi triwikrama berbeda dengan konsepsi yang ada di India Di Jawa tokoh yang
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menjalankan triwikrama tidak hanya Wisnu, tetapi dilakukan oleh beberapa dewa selain
Wisnu dan ada tokoh-tokoh lain termasuk dewi pula. Sehingga muncul permasalahan,
pertama apa konsepsi triwikrama di India maupun di Jawa, kedua selain Wisnu siapa
sajakah tokoh-tokoh di Jawa yang melakukan triwikrama dan ketiga mengapa terjadi
perbedaan tersebut ? Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan ketiga permasalahan
tersebut dan metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode interpretasi dan
rekonstruksi makna konsep triwikrama.
Konsepsi Triwikrama di India
Dalam sumber-sumber terulis di India, istilah triwikrama terdapat dalam kitabkitab Veda, kitab Brahmana dan kitab Purāna. Dalam sumber tertulis tersebut tokoh
yang terkait dengan Triwikrama adalah dewa Wisnu, tetapi mitos Wisnu Triwikrama pada
syair-syair (samhita) Veda berbeda dengan mitosnya dalam kitab Purāna. Dalam syairsyair Veda yang merupakan hasil pemikiran para penganut agama Veda yang muncul
dan berkembang di India Barat Laut antara 2000-1500 tahun sebelum Masehi, Wisnu
merupakan salah satu dari 33 dewa yang perwujudan kekuatan alam. Bentuk agama Veda
adalah Kat-Henotheism( kat:berganti-ganti heno :satu), dari jumlah 33 yang dianggap
dewa tertinggi berganti-ganti tergantung kepentingan manusia. Upacara bersaji (offering)
sangat penting dalam agama tersebut, upacara dilakukan di sebuah tanah lapang (ksetra)
yang disebut Vedi, bukan di sebuah bangunan suci. Di ksetra tersebut didirikan 3 tungku
(agni) utama yang dibuat dari bata, tungku sebelah timur berbentuk persegi disebut
Ahavaniya, lambang dari langit (dyau), tungku sebelah barat berbentuk bulat disebut
Garbhapatya, lambang tanah/bumi, dan tungku sebelah selatan berbentuk setengah
lingkaran atau segitiga disebut Daksinagni (Thibaut 1875, Kramrisch I,1946:23).
Dalam syair-syair Veda, dewa Wisnu disebut melakukan triwikrama yang
berarti melakukan “tiga langkah”. Kata triwikrama berasal dari akar kata kram +vi yang
berarti “menapak. melangkah”. dan Wisnu yang gagah berani, dengan tiga langkahnya
mengelilingi dunia setiap hari. Tiga langkah yang dilakukan Wisnu, dimulai dari timur
menuju ke zenith ( langkah pertama), dari zenith ke barat (langkah kedua), dan dari
barat menuju ke timur melalui Suryaloka yang letaknya sangat tinggi (langkah ketiga).
Dengan tiga langkahnya ini Wismu dianggap sebagai dewa yang menguasai tiga dunia
yang meliputi seluruh daratan, air dan angkasa, berarti Wisnu sebagai penakluk jagatraya.
Kejadian melakukan “tiga langlah” ini diungkapkan dengan istilah-istilah tertentu yang
dikaitkan dengan sifat Wisnu yaitu krānta, vikrānta, krāma, vikrāmana (Gonda 1954:5565).
Untuk memperoleh sifat-sifat Wisnu, seseorang, baik raja maupun orang
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kebanyakan, harus melakukan upacara “tiga langkah Wisnu” yang dilakukan sebelum
upacara besar, misalnya upacara Vajapeya, Rajasuya. Dalam upacara-upacara tersebut
seseorang harus melakukan tiga langkah dengan membaca mantra-mantra. Adapun
tujuan seseorang melakukan upacara berbeda-beda, seorang raja melakukan upacara
dengan tujuan menang perang atau menjadi raja besar (Cakravartin), sedangkan orang
kebanyakan ingin melenyapkan kesulitan hidup yang menjadi musuhnya (Gonda 1954:
94, Santiko 2011: 148).
Pada kitab-kitab Purāna, Visnu Triwikrana dihubungkan dengan salah satu
avatara Wisnu yaitu Vamanāvatara, Wisnu berubah menjadi seorang kerdil untuk
berperang melawan seorang rasaksa yang bernama Bali, cucu Hiranyakasipu. Wisnu
yang bertubuh cebol tersebut minta tanah kepada rasaksa Bali sebanyak tiga langkahnya.
Permintaannya dikabulkan, dan tiba-tiba tubuh Wisnu berubah menjadi tinggi besar, dan
dengan tiga langkahnya, tiga dunia dikuasai olehnya (O’Flaherthy 1975: 178-179).
Dalam ikonogtafi Hindu, Wisnu Triwikrama dari sumber Purāna, Wisnu
digambarkan bertubuh tinggi besar, muka biasa, tidak demonis, Wisnu mengangkat salah
satu kakinya keatas, berdiri tegak di atas satu kaki.
Konsepsi Triwikrama di Jawa
Tinggalan Arkeologi berupa arca maupun relief yang menggambarkan tokoh
yang melakukan triwiktama tidak (belum ?) ditemukan di Jawa.. Data tentang peristiwa
triwikrama masa Jawa Kuna kita temukan dalam sumber tertulis berupa prasasti dan
karya sastra Jawa Kuna, khususnya kakawin.
Triwikrama pada sumber prasasti
Tidak banyak prasasti yang membicarakan tentang triwikrama, dari pengamatan
hanya dua prasasti dari kerajaan Tarumanagara sekitar abad 5 Masehi, beberapa
prasasti dari masa Kadiri , dan prasasti Jiu dari kerajaan Majapahit.
1) Raja Pūrnawarman dari kerajaan Tarumanagara , Jawa Barat, mengeluarkan 7
buah prasasti, tetapi baru 5 yang bisa dibaca. Di antara ke-5 prasasti tersebut hanya
dua yang dapat dikaitkan dengan peristiwa triwikrama, yaitu prasasti Ciaruteun
dan prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak.
Prasasti Ciaruteun, di Ciampea Bogor, terletak di tepi sungai Ciaruteun. Prasasti
ditulis di atas batu kali, terdiri dari empat baris dan terdapat gambar telapak kaki.
Berbahasa Sansekerta dan memakai aksara Pallawa. Adapun isi prasasti sebagai
berikut:
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• vikrāntasyāvanipateh
• śrīmatah pūrnnawarmanah
• tārumanāgarendrasya
• visnoriva pādadwayam (Poerbotjarolo 1952:12)
(Terjemahan: Sepasang telapak kaki seperti (sepasang) telapak kaki Wisnu ini,
adalah (milik) yang mulia sang Pūrnnawarman, raja Tarumanāgara, yang dengan
tiga langkahnya, (menjadi) penakluk jagatraya ).
Prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak, ditemukan di kampung Lebak, di
pinggir Sungai Cisanghiang, kecamatarn Munjul. Berbahasa Sansekerta dan
memakai aksara Pallawa, terdiri dari 2 baris berbunyi sebagai berikut:
• vikrāntasya  ‘yam vanipateh satyapara(k)rā(mah
• narendraddvajabhūtena śrīmatah pūrnnawarmnanāh (Soemasio 1984:42,cat.4)
(Terjemahan: Ini tiga langkah penakluk jagatraya, raja yang kuat dan jujur yang
mulia Pūrnnawarman, dijadikan panji oleh raja-raja di dunia).
Pada kedua prasasti yang dikeluarkan oleh raja Pūrnawarman tersebut terdapat
kata vikrānta- yang semula diartikan “gagah berani, gagah perkasa”, tetapi dari
penelitian Gonda, kata tersebut merupakan salah satu sebutan untuk Wisnu
Triwikrama, Wisnu sebagai penakluk jagatraya. Memperhatikan adanya gambar
telapak kaki pada batu prasasti Ciaruteun serta isi kedua prasasti tersebut, rupanya
Pūrnawarman telah melakukan upacara “tiga langkah Wisnu” untuk menjadi
seorang raja besar (Caktawartin).
2) Raja-raja jaman Kadiri pada umumnya memakai gelar nama-nama dewa Wisnu,
dua di antaranya adalah raja Kameśwara dan raja Śrengga atau Kertajaya memilih
gelar Triwikrama.
Raja Kameśwara dengan gelarnya secara lengkap adalah Śrī Mahārāja Kameśwara
Triwikramāwatara Aniwaryyawiryya Parakrama Digwijayottungadewanāma.
Nama gelar raja tersebut terdapat pada prasasti Semanding tahun 1104 Saka, dan
prasasti Ceker tahun 1107 Saka.
Kemudian gelar raja Śrengga secara lengkap adalah Śrī Mahārāja Śrī Sarweśwara
Triwikramanindita Śrenggalancana Digwijayottungadewanāma. Ada lima buah
prasasti yang dikeluarkan oleh raja tersebut dengan gelar Triwikrama. (Sumadio
II, 1984: 222).
Triwikrama yang merupakan gelar dewa Wisnu dipakai sebagai nama gelar
kedua raja tersebut, jelas mereka menginginkan sifat-sifat dewa tersebut sebagai
penakluk jagatraya, menjadi raja besar.
Dari data yang telah terkumpul, di Jawa, Wisnu dipuja sebagai dewa pelindung dan
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dihubungkan dengan konsep astabrata, yaitu 8 cara terbaik yang harus dilakukan
oleh seorang raja. Demikian pula tidak ada bukti raja-raja Kadiri memeluk agama
Waisnawa. Bahkan ada prasasti yang menyebut bahwa raja Jayabhaya dari Kadiri
mempunyai Guru seorang pendeta dari aliran Siwa Bhairawa.
3)
Dari jaman Majapahit hanya sebuah prasasti yang terkait dengan
triwikrama, yaitu prasasti Jiu (Trailokyapuri) III-IV yng dikeluarkan oleh raja
Girindrawarddhana, Dalam prasasti disebut diperintahkan oleh raja, ketika
peringatan śraddha dari sang mokteng indranibhawana, untuk mendirikan sima
daerah Saweg untuk membiayai bangunan suci dari Maharsi Bharadwaja dan
Śri Bhatara Rama pratisthta trailokanatha. Perintah raja ini ditujukan kepada
Brahmaraja Ganggadhara (Yamin II, 1962: 241).
Dalam prasasti tersebut kata “trailokanatha” yang berarti “raja di tiga dunia”
tidak lain berhubungan dengan konsep “triwikrama”, tetapi siapa yang disebut Śri
Bhatara Rama, belum jelas.
Triwikrama pada sumber karya sastra
Dalam karya sastra Jawa Kuna, terutama kakawin, kita jumpai peristiwa
triwikrama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu, terdapat antara lain pada
kakawin-kakawin Rāmayana, Bharatayuddha, Arjunawiwaha, Ghatotkacasraya,
Smaradahana, Arjunawijaya dan Sutasoma. Di bawah ini akan disalin hanya bait-bait
dalam kakawin tersebut yang menggambarkan peristiwa triwikrama.
:
1) Dalam kakawin Ramayana (abad 9-10 Masehi), terdapat pada Sarga 2: 54-55,
dibawah hanya dikutip bait 55:
Hyang aswino sira kunang umahas mara ngke
Hyanh kāmadewa ta kunang madulur basanta
Ākāra inggita sulaksana rūpa  sampat
Sang hyang triwikrama umahā katona (Santosa I, 1980: 61)
(: Apakah hyang Aswino yang masuk menuju ke sini
(atau) mungkin hyang Kamadewa bersama-sama dewa Basanta
Bertubuh sempurna, gerakannya dan bentuknya
Mungkin Hyang Triwikrama yang membuat (dirinya) agar terlihat.)
Bahwa Hyang Triwikrama yang dimaksud di sini adalah Wisnu, dapat kita
ketahui dari sarga 1:1-2, yang menceritakan bahwa raja Dasaratha adalah ayah dari
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Triwikrama ( Triwikramapita), dan pada bait 2 dikatakan bahwa Triwikrama tidak lain
adalah Bhatara Wisnu yang turun ke dunia dengan maksud untuk membahagiakan
manusia (Santoso I, 1980:37).
2) Kakawin Arjunawiwaha pupuh pupuh XXVII:1 -7, dikutip bait 3 sebagai
berikut::
• Pi(ng)pat pi(ng) lima yan m(j)nangka miwah kagiri-giri ya triwikrama
Ngke sang hyang tri(pu)rāntakāgnisara pa(ng)lepas i(ng)riya muwah triwikd(a)ma
Ndah yekā pinasang rahas(y)a ning upaya tekap ira sang āry(w)a phālguna
Suksmajnana ring antasapa katutur nira ri wkas ikang anugraha //4//
(Wiryamartana 1999:109-110)
• Empat lima kali dilakukannya demikian, lagi-lagi dengan mengerikan ia
bertriwikrama
• Kini panah api Sang Hyang Tripurantaka dilepaskan padanya , ladi lagi iapun
bertriwikrama
• Maka ketika itu dipasanglah siasat rahasia oleh Sang Arya Palguna
• Ilmu gaib perihal kutuk balik direnungkanlah berakhrnya anugerah (siddhi). )
Pada pupuh XXVII 1-7, Niwatakawaca yang sakti karena anugerah kesaktian
(siddhi) oleh Bhatara Bherawa menyerang para dewa, dihadapi oleh Panduputra
(Arjuna) dengan senjata saktinya Sang Hyang Pasupata.. Dipanah dengan panah
Pasupata, Niwatakawaca melakukan triwikrama (bait 3) berubah wujud dahsyat.
Tetapi karena kesombongannya, Niwatakawaca berhasil dibunuh oleh Arjuna.
Dalam kakawin Bharatayuddha disusun pada masa pemerintahan raja
Jayabhaya dari Kadiri, Kresna menjadi utusan kaum Pandawa ke Hasrinapura. Oleh
karena perlakuan Kaurawa yang tidak sopan, Kresna marah keluar ke halaman dan
melakukan triwikrama (Wirjosuparto 1967:67).
Ngka kroddha krēsna mangadeg saka ring pahöman
-munggwing natar sira wibhuh kasi kalamrētyu
Mintonakēn kramanira n tuhu wisnumurtti
Lila triwikrama makāwak ikang triloka//1//
(:saat itu raja Kresna dengan marah berdiri dan keluar dari tempat berunding
Di halaman ia memperbesar tubuhnya sebesar Kalamertyu
Ia perlihatkan keadaan yang sesungguhnya
bahwa ia penjelmaan Wisnu
Sangat mudah ia bertriwikrama mempunyati tubuh tiga dunia).
Tekwan caturbhuja siran trisirah trinetra
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Sakweh bhattara pinakawaknira samuha
Brahmarsi dewa-gana raksasa yaksa sura
Mwang daitya danawa pisaca manusa sakti//2//
(sampai empatlah jumlah tangannya , ia bermata tiga,
badannya merupakan kumpulan dewa=dewa
Brahmarsi, dewa-gana, raksasa, yaksa, sura
Serta daitya, danawa, pisaca, manusia sakti).

Kakawin Smaradahana dari jaman Kadiri pupuh VIII:-7-10, Menceritakan tentang
dewa Siwa yang melakukan triwikrama dalam bentuk Rudra yang menakutkan,
sebagai berikut:
Krodha hyang paramasiwangadeg sarosa
Iccanantara tumuluy triwikramagong
Krūrabhairawa manengah ring antariksa
Wwilning wwil dengen atakut mulat kagoman//7/
(Hyang Paramasiwa bangkit berdiri
Dengan teratur ia segera bertiwikrama (membesarkan) diri
Bhairawa yang mengerikan berada di angkasa
Raksasa-setan yang galak memandangnya dengan takut dan gemetar)
Rudrākāra lima sirahnirāprameya
Bhinnā rambut alimunan sumöng rumēmbe
Lwir medha pralaya haturnya n ekēl awyang
Kadbhūtaruñu-ruñu tang tangan sahasra//8//
(berbentuk Rudra dengan lima kepala tak terukur
Rambut kusut yang menakutkan berkilauan dan rapat
Seperti mega-mega pada waktu kehancuran, berikal kemerah-merahan
Dengan menakutkan ia menjulurkan tangan-tangannya yang berjumlah 1000 ke
segala penjuru ).\
Kakawin Gatotkacasraya yang disusun oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh pada
jaman Kadiri masa pemerintahan raja Jayabhaya, terdapat tiga tokoh yang melakukan
triwikrama, yaitu bhatari Durga (pupuh XXX), dewi Ratih (pupuh XXV), dan
Baladewa (pupuh XLII:10 dan pupuh LXIII:1). Hanya saja kata istilah triwikrama
di bagian uraian tentang bhatari Durga diganti dengan istilah göng-göngēn. Cerita
dimulai pada pupuh XXIX ketika Abhimanyu yang bersedih hati dan putus asa pergi
ke tempat tinggal bhatari Durga untuk disantap. Bhatari Durga bertempat tinggal
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di puncak sebuah gunung yang tinggi, istananya yang indah dihias permata, tetapi
penuh darah, tulang dan raksasa – raksasa yang menakutkan . Selanjutnya pada pupuh
XXX:8 diceritakan :
Mijil prāpte heng garjjita lumihat ing mukya tadahen
Matangyan gēng-göngēn lwir amēpēkana ing andabhuwana
Wwalu ing hasta tendas tiga dada wēlang lampir aganal
Matāwēlwādangstrāsalit irung arong roma murarak //8/
(keluarlah sampai diluar senang hatinya melihat wajah yang akan disantap
Itulah sebabnya memperbesar (dirinya) seolah-olah memenuhi bulatan dunia
Delapan tangannya , kepala tiga dada belang lampir tebal (kasar)
Mata melotot, gigi taring tajam, hidung berlobang besar, rambut kasar (dan) kusut).
Pada bait selanjutnya, Durga tidak jadi menyantap Abhimanyu, karena oleh
Abhimanyu diucapkan mantra sakti yang melembutkan hati bhatari Durga (Santiko
1987).
Selanjutnya dewi Ratih pada pupuh XXV marah kepada Abhimanyu, karena
ketika Ratih berjalan bersama dewa Kāma, suaminya, Abhimanyu hanya menyembah
dewa Kama dan karena merasa diabaikan, Ratih marah dan melakukan triwikrama,
menakutkan dan garang, bertabiat seperti Durgā, berteriak keras dan dahsyat
(Wirjosuparto 1960: 63).
Sementara itu pada pupuh XLII::10, dan pupuh XLIII: 1, raja Baladewa melakukan
triwikrama karena marah, dan dibujuk oleh para resi dengan mengucapkan “Jayajaya” .
Pada jaman Majapahit, data tentang triwikrama terdapat pada dua buah
kakawin, yaitu dalam kakawin Arjunawijaya dan kakawin Sutasoma. Dalam kakawin
Arjunawijaya yang disusun setelah pemerintahan Hayam Wuruk, terdapat perbedaan
dengan uraian triwikrama di sumber kakawin lainnya. Peristiwa triwikrama terdapat
pada pupuh XXXIX:1-3, dan pupuh LXII:1, tidak terkait dengan kemarahan,
melainkan dengan sengaja membendung sungai Narmada untuk menyenangkan hati
permaisuri dan para pengiringnya yang ingin menikmati keindahan sungai tersebut.:
Ambēk śrī naranātha garjita mihat lwā ning mahā-narmadā
gambhirādalēm ing tēngah sama lawan jro ning mahāsāgara
ndah yeka sira yan triwikrama magöng lwir meru sāksāt katon
dīrgha ing hasta sahasra ghora ya lumung tulyāngrēgēp sañjata//1//
( Raja senang hatinya melihat luasnya Maha-Narmada
Bagian tengah sangat dalam seperti samudra
Oleh karena itu ia mengambil bentuk triwikrama yang besar seperti Meru
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Tangannya panjang berjumlah 1000 bergerak dahsyat semuanya memegang
senjata.
Tindak lwir bubula ng mahitala guntur tikang parwata
Tan dweka n tumedun siraguling anengko lwah nikang narmada
Sampunya n kasirep kabeh sira bangun tambak malang ring nadi
ghurna n matsya awreg umesat de yanga sang bhupati //3//
(:ketika berjalan tanah seperti terbelah gunung bergemutuh
Segera ia turun (ke air) berbaring menghalangi (aliran) sungai Narmada
Ia seperti tambak melintang sungai yang sekarang telah berhenti mengalir
Dan ikan-ikan membentur tubuh raja kucar kacir terpelanting) (Soepomo I,
1977: 133).
Dalam kakawin Sutasoma yang disusun oleh pengarang yang sama yaitu
Mpu Tantular, peristiwa triwikrama terdapat pada pupuh CXXXVI: 1. Bagian ini
lanjutan pupuh sebelumnya yaitu pupuh CXXXV, yang menceritakan perang antara
raja Dhatraputra (Dasabahu) melawan raja Porusada. Taka Porusada memperbesar
tubuhnya (paramawibhuh) karena merupakan penjelmaan Maharudra. Melihat
keadaan tersebut raja Dasabahu melakukan triwikrama sebagai berikut (Santoso
1975:565):
Dhirambek prabhu Dhatraputra ri hilangning sarwwabhanottama
Yeka hetuniran triwikrama magong lwir hyang jagatkarana
Ring kayadi sameka siddhi ring ulah glanang trilokha ksaya
Ghorang hastadeseka yatna rumegep sarwwastra tiksnojwala //1//
(:raja Dhatraputra tetap tabah hatinya melihat panah saktinya lenyap
Oleh karena itulah ia melakukan triwikrama (menjadi) besar seperti hyang
Jagatkarana
Sama pada bentuk tubuh, kesaktian (siddhi) serta tindakannya, tiga dunia
khawatir dan takut
Delapan arah mata angin ketakutan melihat keduanya memegang segala jenis
senjata yang tajam bersinar (Santoso 1975:565)
Pengertian triwikrama pada prasasti dan karya sastra Jawa Kuna
Data dari prasasti tidak ada penjelasan mengenai terjadinya peristiwa tersebut.
Berdasarkan penelitian Gonda, kata “vikranta” adalah sebutan untuk dewa Wisnu
yang melakukan tiga langkah untuk menguasai tiga dunia, dikenal dengan sebutan
“tri+vikrama”. Pada batu prasasti Ciaruteun terdapat gambar sepasang kaki, hal ini
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membuktikan bahwa Purnawarman telah melakukan upacara “tiga langkah” dalam
agama Veda, agar ia bersifat Wisnu (vikranta) menjadi penguasa tiga dunia, menjadi
Cakrawartin (Santiko 2011:146).
Pada prasasti masa Kadiri dan Majapahit pun tidak ada penjelasan tentang
triwikrama secara jelas. Dari beberapa gelar nama Wisnu, gelar Triwikramalah yang
dipilih oleh raja-raja Kadiri karena Wisnu di Jawa dipuja sebagai dewa pelindung dan
menjadi istadewata raja-raja dan para pahlawan dalam kakawin. Dalam prasasti Jiu III
pada masa Majapahit kata triwikrama tidak disebut secara eksplisit, tetapi pengertian
“penguasa tiga dunia” sebagai akibat “tiga langkah Wisnu” (triwikrama) terdapat
pada kata “trailokyawijaya” (pemenang di tiga dunia). Namun siapa yang diberi gelar
tersebut tidak jelas.
Berbeda dengan data prasasti, data peristiwa triwikrama dalam karya sastra Jawa
Kuna khususnya kakawin memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.
Peristiwa triwikrama tidak hanya dikaitkan dengan Wisnu, kecuali dalam
kakawin Ramayana (sebagai Rama), Kresnayana (sebagai Kresna), terdapat pula
dalam kakawin Bhomakawya dan kakawin Hariwijaya sebagai Kresna.
2.
Di samping sebagai Wisnu atau avataranya, yang melakukan triwikrama adalah
fewa Siwa, Daja Manimanyata/Niwatakawaca, Bhatari Durga, dewi Ratih, raja
Baladewa, raja Arjunasahasrabahu, Porusada dan Sutasoma.
3.
Dalam kakawin tersebut terdapat kata sinonim untuk “triwikrama” yaitu
“wibhuh, paramawibhuh, gong-gongen”, terkandung pengertian “memperbesar,
mengembangkan tubuh”. Tetapi berbeda dengan Wisnu dalam Purana, yang
memperbesar tubuh tetapi tidak berwujud demonis, tetapi dalam kakawin tokohtokoh yang melakukan triwikrama menjadi sangat besar tubuhnya, dengan ciriciri demonis, berkepala lebih dari satu, bertangan banyak, menakutkan.
4.
Pada peristiwa triwikrama ini ada faktor emosi, baik kemarahan, kegembiraan,
yang tak terkendali serta mempelihatkan kesaktian di tokoh.
Penutup
Dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat beberapa perbedaan antara peristiwa
triwikrama di dalam karya sastra kakawin dan uraian dalam kitab-kitab Purana.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan H.G.Quaritch Wales (1948), F.D.K. Bosch (1952),
serta hasil Diskusi Ilmiah Arkeologi tahun 1984 di Jakarta, unsur-unsur kebudayaan asing
termasuk kebudayaan India, yang “datang” diserap dan diolah sesuai dengan orientasi,
persepsi, pola/sikap, dan gaya hidup bangsa, kemudian diwujudkan sebagai suatu ciptaan
baru. Penciptaan , penyerapan, pengolahan dan perwujudan baru ini meliputi ke-7 unsur
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kebudayaan yang “masuk” ke Indonesia. Kemampuan menyerap serta menyeleksi dan
pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga tercapai suatu ciptaan
baru yang berbeda dengan yang ada di tempatnya semula, disebut sebagai local genius
(Bosch 1952). Berdasarkan hasil penelitian Arkeologi, local genius tampak pada berbagai
tinggalan Arkeologi, misalnya pada bangunan sakral dan profan, gaya seni, bahasa. religi,
pranata sosial, dan sebagainya (Ayatrohaedi 1984:260-261).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita kemukakan, bahwa adanya perbedaan
mengenai peristiwa triwikrama di India dan di Indonesia merupakan suatu contoh local
genius. Namun usaha meramu unsur budaya ini dilakukan oleh para kawi, yang memiliki
kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru pada ciptaannya.
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Sabung Ayam di Jawa dan Bali
dalam Data Prasasti
Oleh : Shafrina Fauzia
Magister Ilmu Antropologi,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Abstract
The ancient Javanese and Balinese people have known cockfighting since the 8th
century. This is evidenced by the existence of the terms on the cockfighting event on the
inscription. In addition, the evidence of the existence of cockfighting is also found in the
manuscript and relief of the temple. This activity is not only done by ordinary people, but also
among royal family. There are differences function and meaning of cockfighting in Java and
Bali. Cockfighting in Java is known as a gambling activity which provide entertainment for
people. Gambling cockfights are officially regulated by royal employees. While the cockfighting
in Bali better known as part of a religious ceremony.
Keywords: Java, Bali, cockfighting, gambling, ceremony
Pendahuluan
Sabung ayam adalah tradisi pertarungan antara dua ayam jantan pada suatu
arena atau wilayah tertentu. Kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masa HinduBuddha, terutama pada masyarakat Jawa dan Bali kuno. Belum dapat dipastikan kapan
sabung ayam pertama kali muncul di Indonesia, namun pada prasasti śima abad
ke-8 disebutkan adanya pejabat dan kegiatan perjudian sabung ayam (Isham, 2015).
Pembahasan mengenai sabung ayam menarik untuk dikaji karena tidak hanya dapat
menggambarkan bentuk hiburan masyarakat pada masa lalu, tetapi juga terkait dengan
suatu ritual kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Prasasti sebagai data
utama dalam pembahasan ini menyediakan data berupa istilah-istilah yang mengacu
pada kegiatan sabung ayam. Prasasti tersebut berasal dari masa Jawa dan Bali kuno yang
terdiri dari prasasti Taji, Prasasti Serai, Prasasti Batur Pura Abang, dan Prasasti Batuan.
Selain dari prasasti, terdapat sumber lain yang memuat tentang sabung ayam seperti Serat
Adu Jago, lontar Çiwa Tattwa Purana, dan relief candi Purwa di Bangi.
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Sabung Ayam di Jawa
Sabung ayam dikenal sebagai salah satu kegiatan perjudian. Sistem perjudian
pada masa Jawa Kuno merupakan bagian dari acara hiburan yang dilakukan di dalam
maupun di luar ibukota kerajaan (Isham, 2015). Sabung ayam banyak ditemukan di
daerah-daerah Jawa, karena mudah dilakukan dan hanya membutuhkan ayam sebagai
alat berjudi. Pada masa Jawa Kuno, catatan mengenai sabung ayam dapat ditemukan di
dalam prasasti śima. Dalam beberapa prasasti di bagian Mangilala drwya haji (abdi dalam
kerajaan) terdapat beberapa profesi yang berkaitan dengan kegiatan sabung ayam, yaitu
juru judi, tuha judi, malandaɳ, lca, dan taji. Juru judi dan tuha judi merupakan pemimpin,
kepala, dan pengawas yang mengatur perjudian di dalam kerajaan dan penarik pajak
perjudian, malandaɳ merupakan orang yang mengatur perjudian dalam bentuk sabung
ayam, lca merupakan orang yang mengatur jalannya perjudian sabung ayam. Sedangkan
taji adalah pembuat senjata tajam yang diikatkan di kaki ayam untuk digunakan dalam
sabung ayam, taji dapat dianggap sebagai penarik pajak dari taji (senjata) tersebut.
(Zoetmulder, 1995 dalam Isham, 2015). Lĕbĕlĕb menurut Stutterheim adalah pejabat yang
mengatur perjudian sabung ayam. Penulisan lĕbĕlĕb juga selalu berdampingan dengan
malandaɳ dan lca.
Dalam prasasti Taji 823 S, terdapat bagian acara hiburan yang mengadu babi dan
ayam
“…gĕl manawuɳ karuɳ hayam kapua mahyun taṇḍa rakryān maguyu
guywan umarsukhamwak nikanaɳ rāma. I sampun taṇḍa rakryān masawuṅan
maṅigal ikanaɳ rāma kabaiḥ molih…”
Terjemahan:
“…menari, mengadu babi hutan dana yam, Tanda Rakryan sama-sama ingin
bersenda gurau membuat senang hati pejabat desa itu sesudah Tanda Rakryan
berkumpul menari dapat/sebanyak 4 keliling…”
Prasasti lain yang menyebutkan adanya kegiatan sabung ayam, prasasti
Wangwang Bangen 746 S, Waharu Kuti 762 S, Kancana 782 S, Waharu I 795 S, Telang I
dan II 825 S, Kubu-kubu 827 S, Sangsang 829 S, Kaladi 831 S, Timbanan Wungkal 834 S,
Harinjing B 843 S, Sangguran 850 S, Sarangan 851 S, Gulunggulung 851 S, Linggasuntan
851 S, Waharu II 851 S, Turyyan 851 S, Cunggrang I dan II 851 S, Poh Rinting 851 S, Jrujru 852 S, Waharu IV 853 S, Anjukladang 857 S, Gandhakuti 964 S, Pupus 1022 S, Hantang
1057 S, Talan 1058 S, Tuhanaru 1245 S, Pabuharan, dan Waharu III.
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Dalam cerita Cindelaras atau Raden Panji, sabung ayam digunakan sebagai
mediasi agar ia dapat bertemu dengan ayahnya. Raden Kamandaka dari Kerajaan Pajajaran
saat sedang bersembunyi dari kejaran para punggawa Pasirluhur, pekerjaannya adalah
menyabung ayam. Raden Kamandaka selalu menang dan memberikan semua uang hasil
taruhannya kepada Nyai Kretirasa, seorang janda miskin yang telah menyediakan tempat
untuk ia menginap. Sabung ayam hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Hal ini dikarenakan
para raja Jawa masa lalu menganggap ayam jago sebagai kelangenan (peliharaan) yaitu
simbol dari kekuasaan dan kejantanan (Anggraeni, 2009). Pada Serat Adu Jago, sabung
ayam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu. Serat Adu Jago juga
menjelaskan hal yang berkaitan dengan sabung ayam, seperti cara memelihara ayam
aduan dan jurus-jurus yang digunakan dalam permainan (Anggraeni, 2009).
Sabung Ayam di Bali
Sabung ayam diperkirakan muncul di kalangan masyarakat Bali pada abad
ke-10. Hal ini ditandai dengan adanya istilah lagan sawung pada Prasasti Sembiran A.
I (Saputra, 2016). Pada masyarakat Bali, sabung ayam memiliki makna religius. Sabung
ayam digunakan sebagai bentuk persembahan kepada Bhuta dan Kala yang merupakan
makhluk perwujudan dewa-dewa yang bersifat merusak. Upacara ditandai dengan
tumpahnya darah yang tercecer di tanah akibat pertarungan atau penyembelihan hewan
(tabuh rah atau labuh getih). Penggunaan ayam sebagai persembahan dalam tabuh rah
sesuai dengan Caru Manca Sata yang merupaka upacara korban dengan memakai lima
ekor ayam berwarna putih, merah, putih siungan (ayam putih yang memiliki paruh dan
kai berwarna kuning seperti burung tiung), hitam, dan brumbun (ayam yang bulunya
berwarna campuran putih, merah, kuning, dan hitam). Selain itu, ayam dianggap juga
memiliki sifat yang mirip dengan Bhuta Kala, yaitu suka berkelahi, tamak, ingin berkuasa,
dan menang sendiri (Andrianto, 2003).
Upacara korban atau tabuh rah juga dilakukan jika terdapat bangunan yang baru
selesai dibuat. Hal tersebut disebutkan dalam Prasasti Serai (no. 302, lembaran 3b, baris
6) masa Ratu Sri Gunapriya Dharmapanti tertanggal 26 November 993
“…yan mangdiri sanga ya, kajadyan panabungan…”
Terjemahan:
“…jika mendirikan sanggar (tempat suci) diijinkan mengadakan sabungan
ayam…”
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Disebutkan juga di dalam Prasasti Batur Pura Abang (no. 305) tertanggal 6 April 1011
“…mwang yan pakaryya-karyya, masanga kunang wgilaya manawunga
makatang tlung parahatan, ithaninnya, tan pamwita, tan pawwata ring nayakan
saksi…”
Terjemahan:
“…lagi pula jika mengadakan upacara-upacara misalnya tawur kesanga
patutlah mengadakan sabungan ayam tiga sheet di desanya, tidaklah minta ijin
tidaklah membawa (memberitahukan) kepada yang berwenang…”
Dalam Prasasti Batuan tertanggal 26 Desember 1022.
“…kunang yang manawunga ing pangdwan makantang tlun parahatan, tan
pamwita ring nayaka saksi mwang tunggur, tan kana mita pamli…”
Terjemahan:
“…apabila menyabung ayam untuk upacara suci batasnya hanya tiga kali
pendaratan (telung seet) tidak meminta ijin kepada yang berwenang, dan juga
kepada pengawas sabungan tidak dikenakan cukai…”
Dalam lontar Çiwa Tattwa Purana yang menyatakan keharusan orang
di bumi untuk membuat persembahan dengan melakukan pertarungan ayam
dan nyepi agar tidak mendapat musibah (Andrianto, 2003). Terdapat juga bukti
adanya sabung ayam dalam relief candi Purwa di Bangi, Bali. Dalam relief,
terdapat pengatur jalannya sabung ayam (malandaɳ) di bagian tengah panil, koin
mas, dan taji yang dipasang di kaki ayam (Isham, 2015).
Pada perkembangannya, masyarakat Bali lebih mengenal sabung ayam sebagai
sebuah hiburan. Muncul istilah tetajen yang berasal dari taji (sesuatu yang tajam atau
benda tajam) sedangkan kata tajen umumnya dipakai untuk memperoleh kesenangan.
Taji merupakan senjata yang diikatkan pada kaki ayam sehingga dapat melukai ayam
lawan. Hal ini memunculkan sesuatu yang menarik, sehingga dijadikan taruhan oleh para
penonton sabung ayam. Perjudian sabung ayam telah dikenal pada masa pemerintahan
raja-raja Bali. Raja sering memaksa rakyatnya untuk ikut serta memeriahkan tajen dengan
mengikuti sabung ayam. Masyarakat Bali kini mengenal tajen sebagai perjudian sabung
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ayam.
Dalam melakukan tajen, terdapat tempat khusus yang memiliki batas (kalangan).
Pada bagian dalam kalangan terdapat tanda sebagai batas lokasi untuk melepas ayam
(gowet). Dalam setiap kalangan terdapat lima gowet, yaitu empat di setiap sisi kalangan
dan satu di bagian tengah kalangan. Di sekeliling kalangan digunakan sebagai tempat
menonton petarungan ayam. Masyarakat Bali mengenal beberapa jenis tajen (Andrianto,
2003), yaitu:
a. Tajen Tabuh Rah
Tajen ini merupakan bagian dari upacara pengorbanan. Dalam pertarunagn salah
satu ayam diharuskan kalah atau mati. Sehingga hanya satu ayam yang diberi taji,
sedangkan ayam lainnya diberi tusuk bambu atau benda lain sebagai pengganti
senjata. Tajen tabu rah dilakukan di dalam Pura.
b. Tajen Terang
Tajen ini terbagi menjadi tajen odalan dan tajen undangan. tajen odalan berkaitan
dengan upacara adat, yang meneruskan prosesi tabuh rah di dalam Pura. Tajen
odalan dilakukan di halaman luar Pura. Sedangkan tajen undangan dilakukan untuk
mencari dana yang dipergunakan memperbaiki Pura yang rusak, memperbaiki jalan,
atau membangun bangunan penting adat.
c. Tajen Branangan dan Tajen Dual Met
Ditujukkan khusus untuk berjudi saja.
Berdasarkan keterangan di atas, sabung ayam memiliki beberapa fungsi pada
masa Bali Kuno yaitu,
• Sebagai sumber pendapatan raja, karena kegiatan sabung ayam dikenai pajak
• Sebagai hadiah raja, dalam Prasasti Batur Pura Abang A terdapat catatan mengenai
pembebasan sabungan jika ada warga yang mengawinkan kuda di bukit Airhwang
• Sebagai pelengkap ritual di tempat suci (Saputra, 2016).
Kesimpulan
Sabung ayam sudah ditemukan sejak abad ke-8. Sumber-sumber prasasti
menyebutkan bahwa sabung ayam dilakukan di daerah Bali dan Jawa. Kegiatan ini tidak
hanya dilakukan olah masyarakat biasa, tetapi juga di kalangan raja-raja. Peraturan
mengenai pajak perjudian khususnya sabung ayam dapat ditemukan di prasasti masa Bali
Kuno, yaitu prasasti Dayankayu dan Asahduren 1071 S. Pada masa Jawa Kuno, prasasti
yang mengatur yaitu, prasasti Hantang 1057 S, Jaring 1103 S. Sabung ayam benar-benar
ditangani secara sistematis. Dalam data prasasti, keberadaan sabung ayam ditujukkan
dengan adanya profesi yang dikhususkan untuk mengatur kegiatan perjudian sabung
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ayam, khususnya di wilayah Jawa. Sabung ayam yang dilakukan di Jawa dan Bali pada masa
lalu memiliki perbedaan fungsi. Di Jawa, sabung ayam hanya digunakan sebagai hiburan
yang mengarah ke perjudian. Sedangkan di Bali, sabung ayam berkaitan dengan upacara
religi. Meskipun dalam perkembangannya juga berubah menjadi kegiatan perjudian.
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Sabung ayam
Foto: ToanNguyen | Pixabay
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Abstract
Inscriptions as a written source store much information about the history of the
past, especially the Hindu-Buddhist Indonesia or more familiar with the classical term
Indonesia. Certainly, the information given by the inscription is not sufficiently detailed given
the limited space for citraleka (the writer of the inscription) to contain all the information
in detail. In this article will be raised topics about traditional medicine. Inscription does not
mention in detail about the treatment, but the inscription calls the professions that work as a
cure for a disease. The mention of these professions is sufficient as the first clue in performing
traditional treatment tracking. In order to complete this paper, will be presented supporting
data such as data from ancient manuscripts collection of the Faculty of Humanity, University
of Indonesia and artifacts in the form of pipisan and ghandik. It is hoped that the results of
this paper can trigger similar studies in order to preserve the history and local wisdom and
collaborate with the field of medical science and pharmacy.
Keyword: Inscription, Manuscript, Medicine
Pendahuluan
Prasasti menyimpan banyak informasi dari mulai pemerintahan, dinasti
kerajaan, makanan, hak tanah, hak waris, hutang-piutang, hingga profesi-profesi yang
digeluti masyarakat pada masa itu. Profesi yang disebutkan di prasasti bermacam-macam,
namun untuk tulisan ini hanya berfokus pada profesi acaraki, tuha nambi, kdi, walyan,
dan janggan yang semuanya bermuara pada satu jenis profesi yang sama yaitu dokter atau
orang yang dapat menyembuhkan penyakit.
Prasasti tidak secara gamblang menyebutkan metode pengobatan ataupun
jenis obat-obatan yang dipakai. Prasasti hanya menyebutkan tentang profesi tabib atau
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tukang obat dengan istilah Walyan atau acaraki (pembuat jamu). Meski prasasti tidak
menyebutkan metode atau obat seperti apa yang digunakan dalam praktek oleh Walyan,
ini cukup menjadi petunjuk bagi para peneliti bahwa pada masa klasik terdapat profesi
‘dokter’ atau tukang obat yang diakui oleh kerajaan pada masa itu.
Data Prasasti
Prasasti yang menyebutkan profesi ini adalah prasasti Balawi, prasasti Sidoteka,
prasasti Bendosari, dan prasasti Madhawapura. Isi dari prasasti-prasasti tersebut adalah
sebagai berikut :
• Prasasti Balawi
Prasasti Balawi berangka tahun 1305 M :
“...juru gusali (pandai besi), tuha nambi1 (tukang obat), tuha dagang (ketua
pedagang), pinta palaku, sakupang satak (?), pakuda (pengurus kuda),…”
“...paprayaccita (penjaga kebersihan upacara), kdi (dukun wanita), walyan2
(tabib), widu mangidung (penyanyi),…”
• Prasasti Sidoteka/Jayanagara II
Prasasti ini berangka tahun 1323 M :
“… tuha dagang (ketua pedagang), tuha nambi (tukang obat),… wli tamba
(orang yang menyembuhkan penyakit),…”
• Prasasti Bendosari/Manah I Manuk/Jayasong
Prasasti ini berangka tahun 1360 M :
“… kepada orang-orang tua dalam pertapaan di Pakandangan, sebidang
sawah 16 lirih (satuan ukuran luas tanah), kepada lingkaran perdikan di Kuku
sebanyak 2 lirih, kepada janggan 3 (tabib desa)…”
Tuha (Kepala/Pengawas), Nambi (merupakan bentuk kata lanjutan dari Tamba/Tambo yang artinya adalah
obat). Sehingga Tuha Nambi adalah kepala atau pengawas dari para tukang obat (Zoetmulder, 1995: 1281).
2
Walyan/Waliyan/Wli : dokter, pengobat, penyembuh, dan dukun (Zoetmulder, 1995: 1380).
3
Janggan mempunyai banyak arti, setidaknya penulis telah menghimpun lima arti dari kata janggan. (1) Janggan
adalah suatu profesi keagamaan, namun belum dapat diidentifikasi pekerjaan yang dilakukan secara spesifik.
Hal ini disinggung di dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian 1440 S (1518 M) yang berbahasa Sunda
Kuno. (2) Janggan disebutkan didalam prasasti Bendosari di atas yang diartikan oleh Poerbatjaraka sebagai tabib
desa. (3) Janggan dalam kamus Sanksekerta-Indonesia diartikan sebagai murid/siswa. (4) Janggan disebutkan
oleh Denys Lombard sebagai orang suci atau guru agama (Lombard, 2008: 223). (5) Di dalam kamus Jawa Kuno,
janggan diartikan sebagai ladang jangga yaitu sejenis tumbuhan menjalar yang berbunga harum (Zoetmulder,
1995: 412-413). Perbedaan arti dari janggan ini menyebabkan sukarnya dalam menentukan definisi dari kata
janggan, setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan kesukaran ini. (a) Terjadi pergeseran makna dari
penyebutan janggan antara di prasasti Bendosari dan naskah Sanghyang Siksa. Jarak yang cukup jauh yaitu 158
tahun boleh jadi terbukanya kemungkinan pergeseran makna tersebut, terlebih lagi perbedaan bahasa yang
digunakan di antara keduanya. (b) Terjadi kekeliruan yang dilakukan ahli bahasa kuno dan jika hal ini terjadi
maka perlu diadakan pembacaan dan alih bahasa ulang. (c) Kata janggan adalah kata yang polisemi, yaitu satu
kata yang memiliki banyak arti.
1
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Prasasti Madhawapura
Prasasti ini tidak berangka tahun, namun dari gaya bahasanya dapat diketahui
berasal dari periode kerajaan Majapahit. Penggalan isinya sebagai berikut :
“...pembuat pakaian (abhasana) tiga dasar (ukuran), angarawi (pembuat
kuali), acaraki4 (penjual jamu),…”
Prasasti sudah menyebutkan bahwa terdapat profesi ‘dokter’ pada masa lalu,
namun untuk lebih mengetahui jenis obat apa yang digunakan kemudian bagaimana
metode pengobatannya, maka kita harus melihat naskah-naskah kuna yang dapat menjadi
data pendukung dari kajian ini.
Data Naskah
Naskah yang dimasukkan didalam tulisan ini adalah empat naskah-naskah
koleksi Perpustakaan FIB UI berbahasa Jawa (Nawaningrum, 2004: 46-50). Keempat
naskah tersebut adalah :
• Naskah NR 147
Naskah ini berupa naskah primbon berbahasa dan beraksara Jawa. Halaman
145 berisi tentang mantra-mantra untuk orang sakit gila. Sementara itu, halaman
153 dan 154 terjilid setelah halaman 142. Halaman 153 dan 154 berisi teks tentang
mantra untuk menghindar dari binatang berbisa. Halaman 146 sampai dengan
161 berisi teks pengobatan. Pada halaman 159 separuh halaman berisi teks
pengobatan separuhnya lagi berisi tentang mantra-mantra.
• Naskah A 34,03
Naskah ini merupakan hasil salinan dari teks aslinya pada tahun 1934 di
Yogyakarta oleh H. Overbeck. Naskah ini berbentuk prosa yang berisi tentang
ngelmu, yang dimiliki oleh orang Jawa, termasuk juga petangan, mantra, donga,
maupun filsafat mistik.
• Naskah NR 366
Naskah ini diberi judul Primbon berjumlah 130 halaman, namun yang berisi
ramuan obat-obatan hanya 13 halaman, dari halaman 42-55. Terdapat catatan
yang menunjukkan penanggalan yaitu 19 Syawal, Jimakir 1834 (19 Desember
1904).
• Naskah B 48
Naskah ini berjudul Resep Jampi-Jampi Jawi, berbentuk prosa berbahasa
Acaraki berasal dari kata Caraka yaitu orang bijak yang menyusun buku/kitab tentang obat-obatan. Kemudian
Acaraki dalam kamus Jawa Kuno diartikan sebagai seorang penjual dan penyedia ramuan tumbuh-tumbuhan
(Jamu?) atau obat-obatan, dan disebut juga sebagai ahli obat (Zoetmulder, 1995: 168).
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Belanda dan Jawa dengan menggunakan ejaan lama. Naskah ini adalah salinan
yang dibuat oleh J.W. Van Dapperen pada tahun 1936. Naskah ini berisi tentang
obat-obatan yang sering dipakai oleh orang-orang Jawa dan cara-cara mengobati
penyakit.
Dari keempat naskah ini didapatkan beragam metode untuk mengolah bahan
obat-obatan dan cara memberi obat kepada si sakit dan juga membacakan mantra-mantra.
Metode mengobati dengan ramuan tumbuhan atau obat antara lain bahan-bahan obat
dipipihkan/direbus/dibakar/dikunyah/diulek, kemudian untuk memberikan obat yang
sudah diolah ini dapat ditapalkan/diminum/dibedakkan/ diborehkan atau juga dimakan.
Pengobatan Tradisional
Pada data naskah di atas telah disebutkan bahwa terdapat dua metode pengobatan
masyarakat. Metode tersebut adalah pengobatan dengan ramuan tumbuh-tumbuhan dan
pengobatan dengan mantra-mantra yang akan dipaparkan di bawah ini.
Ramuan Obat
Dari data-data naskah di atas dapat diketahui berbagai penyakit dan ramuanramuan obat serta tanaman-tanaman apa yang digunakan dalam dunia pengobatan
pada masa lalu. Penyakit dan ramuan-ramuan obat itu akan diuraikan sebagai berikut:
• Batuk.
Daun kemiri tujuh lembar, akar kamorongan, adas, minyak wijen, abu rowan
tiga jumput, kunyit, bawang merah dibenamkan dalam abu panas, dipipis5,
kemudian diminum.
• Berak Darah Disertai Lendir.
Pentil kelapa, adas, pulasari, bawang merah, dipipis, kemudian diminum.
• Kencing Batu.
Podisari, murmak daging, ketumbar, terawas, adas, pulasari, kunyit, arang
wuluh, daun lara garut, dipipis, kemudian diminum.
• Lemah Syahwat.
Akar girang, akar tapak liman, akar jeruk manis, akar sidaguri, akar raja
wangi, jintan hitam, jintan putih, mungsi brenggala, adas, pulasari, minyak sapi.
Kesemua bahan itu dicampur lalu dipipis, diberi air perasan wuni, direbus dengan
menggunakan kuali baja, lalu dibuat bulatan kecil-kecil ditelan tiap pagi, sebanyak
tiga-tiga, setelah tujuh hari, rasakan khasiatnya.
Dipipis yaitu dihaluskan atau digiling
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Penglihatan Kabur.
Asam kawak, kayu manis, pulasari, adas merah, dipipis, kemudian
dipupukkan.
Dalam mengolah ramuan-ramuan jamu diatas para pembuat jamu menggunakan
pipisan dan alas penggilasan atau yang disebut ghandik. Pipisan tebuat dari batu andesit
yang dibentuk bulat memanjang. Kemudian ghandik atau alas penggilasan terbuat dari
batu andesit yang dibentuk persegi panjang pada permukaan penggilasan, lalu pada
bagian badan dan kaki biasanya lebih kecil dari bagian permukaan dan berbentuk
persegi. Seringkali pipisan ditemukan pada saat dilakukan ekskavasi ataupun oleh
warga yang tidak sengaja menemukan di tengah proses kegiatan mereka, seperti
bapak Engkar yang menemukan pipisan pada saat menggali untuk membuat pondasi
bangunan rumah.
Mantra

Berbicara soal mantra, maka yang ada dibenak kita adalah dukun atau ahli
falak dan sejenisnya. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat
profesi “dokter” yang menyembuhkan penyakit dengan mantra-mantra, seperti kdi,
walyan, dan janggan yang mempunyai banyak arti salah satunya adalah dukun. Demi
memperjelas metode kerja dari dukun kita perlu melihat aktifitas dukun pada masa
kini sebagai data pembanding.
Pada masyarakat tradisional dukun disebut sebagai ‘orang pintar’ karena dianggap
dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Dukun juga biasanya dituakan,
dihormati, dan diberi julukan tertentu seperti mbah atau ki, walaupun ada di antara
dukun-dukun tersebut yang belum berusia lanjut. Metode yang biasa dipraktekan
adalah si sakit biasanya datang untuk konsultasi dengan dukun, jika penyakitnya
sangat parah sehingga tidak memungkinkan bagi si penderita untuk datang maka
pihak keluarga akan mendatangkan dukun tersebut ke rumah. Kemudian untuk
mengetahui penyakit yang dialami oleh pasien, dukun harus mengetahui riwayat
pasien dari keadaan sehat sampai kemudian sakit. Setelah diketahui masalahnya
maka akan diberi penanganan-penanganan sesuai penyakit yang diderita.
Sebagai contoh dari praktek penyembuhan dukun adalah jika terjadi sawan
yaitu penyakit pada anak kecil, biasanya gejala yang ditimbulkan adalah naiknya
suhu tubuh sehingga mengalami panas tinggi, rewel, dan kejang-kejang. Dukun
melakukan penerawangan dengan perantara segelas air putih, setelah itu biasanya
ia berkesimpulan bahwa ada roh-roh atau makhluk halus yang ingin ‘berkenalan’
dengan si anak. Setelah itu dukun membacakan jampi-jampi serta mantra ke dalam
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Pipisan dan ghandik yang ditemukan oleh bapak Engkar.
(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut)

Penggunaan pipisan dan ghandik di masa
sekarang. (Sumber: http://arsip.tembi.net)
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air tadi, kemudian air tersebut diminumkan ke anak yang sakit dan sisanya diusapkan
ke ubun-ubunnya. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga kondisi anak tersebut
mereda dari sakitnya. Air mantra itu disebut suwuk6, selain digunakan untuk
menyembuhkan anak sawan, air ini dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit
akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa seperti ular dan kalajengking. Caranya
adalah mencampurkan suwuk dan ramuan obat tertentu, kemudian dibalurkan di
atas bagian tubuh yang terkena gigitan atau sengatan (Sulistinah, 1982: 66-63).
Kesimpulan
Pengobatan tradisional meskipun tidak secara jelas dituliskan didalam prasasti
namun ini menjadi petunjuk bagi penelurusan pengobatan tradisional yang melabuhkan
pencarian kepada data-data naskah kuno. Kemudian diketahui bahwa terdapat berbagai
metode meramu obat, dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan
hingga cara memprosesnya, salah satunya dengan memipis atau menggilas bahan-bahan
tersebut dengan pipisan dan ghandik. Selanjutnya diketahui pula penyembuhan atau
pengobatan tradisional tidak hanya dengan ramuan obat saja, namun dapat juga dengan
mantra-mantra yang dibacakan oleh dukun.
Terakhir adalah sangat mungkin tulisan ini disanggah, dikritik, dan dilakukan
penambahan guna memperkaya khazanah ilmu arkeologi, melestarikan kearifan lokal,
dan diharapkan tulisan ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmu kedokteran sehingga
Indonesia bisa terbebas dari obat-obatan kimia berbahaya.

Suwuk: Pelindung, dewa pelindung.
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Abstract
Land disputes are often a problem that arises in a society that already knows the
economic value. The economic value contained in a plot of land can lead to a conflict between
two parties. The problem that arises is usually the owner of the land. It turns out, the land
dispute is not only happening in the modern-day and materialist but has existed since the
Ancient Java proved by the inscription data.
Keywords: Land disputes, ancient java.

Pendahuluan
Arkeologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu mendapatkan
informasi melalui material culture yang masih ada sampai sekarang. Pada masa HinduBuddha, jejak-jejak kebudayaan banyak terekam melalui artefak tertulis yaitu prasasti.
Prasasti sebagai sumber tertulis dapat dipercaya karena ditulis oleh masyarakat pendukung
suatu masa secara langsung, meskipun tetap harus dikaji terlebih dahulu mengenai suatu
prasasti sebelum mengkajinya lebih lanjut. Selain itu, informasi dalam prasasti juga
dikaitkan dengan material culture yang berasal dari masa yang sama dengan prasasti
tersebut berasal (Soesanti, 1996: 4).
Prasasti memiliki kekuatan hukum karena dikeluarkan langsung atas perintah
raja atau pejabat kerajaan. Prasasti dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan isinya
yaitu tentang penetapan sima (perdikan), proses peradilan (jayapattra), penaklukan
daerah tertentu, dan lain-lain (Soesanti, 2010: 17). Unsur-unsur pada prasasti biasanya
tentang seruan kepada dewa, unsur-unsur penanggalan, nama raja atau pejabat yang
mengeluarkan prasasti, pejabat-pejabat tinggi yang menerima perintah raja atau pejabat
untuk penetapan sima, keterangan tentang hasil pajak sima sebelumnya, untuk apa sima
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itu, sebab-sebab raja menetapkan sima, pemberian pasak-pasak kepada raja, saji-sajian,
upacara penetapan sima, upacara penetapan sumpah atau kutuk, dan penulis prasasti
(Boechari, 2012: 185). Sedangkan unsur sebab dikeluarkannya suatu prasasti dinamakan
sambandha. Sambandha dapat bermacam-macam, diantaranya pembelian sebidang
tanah oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan, pemberian hadiah yang berjasa bagi kerajaan,
perubahan status kepemilikan tanah, dan sebagainya (Trigangga dkk, 2015: 26). Salah
satu sambandha yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah persengketaan tanah masa Jawa
Kuna.
Pada masa Jawa Kuna, tanah memiliki nilai penting karena berfungsi sebagai
sumber kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pada masa Majapahit terdapat ketentuan
mengenai pemanfaatan tanah dalam perundang-undangannya yang disebut UMM.
Dalam UMM tersebut dikatakan bahwa tanah yang dimiliki harus dikelola secara intensif
agar memberikan hasil yang banyak dan memberikan keuntungan yang banyak pula.
Begitupun sebaliknya, jika tanah ditelantarkan dan tidak terurus maka akan dikenai denda
oleh raja (Slametmoeljana, 1967: 37-41; Dwiyanto dkk, 1992: 51). Tanah menjadi suatu
harta yang memiliki nilai ekonomis tinggi, terlihat dari adanya aktivitas jual-beli tanah
pada masa Jawa Kuna (Bimas, 2000: 2). Dengan begitu karena nilai penting tanah tersebut,
terkadang menimbulkan di dalam masyarakat terutama masalah kepemilikan sehingga
terjadi persengketaan seiring dengan bertambahnya tingkat kebutuhan masyarakat akan
tanah .
Masalah persengketaan tanah perlu ditelusuri lebih lanjut menganai penyebabnya.
Oleh karena itu digunakan beberapa prasasti untuk ditelusuri sebagai sumber data yaitu
Prasasti Tija, Prasasti Himad, Prasasti Manah I Manuk, Prasasti Bendosari, Prasasti
Sarwadharma, dan Prasasti Parun.
1. Prasasti Tija (929 M)
Persoalan sengketa tanah yang tertulis dalam prasasti ini yaitu antara Kbo
Kikil melawan San Awaju di Manayuti. Dua puluh delapan tahun yang lalu Buyut
Amataki membeli sebidang tanah perdikan kawajwan di Tija dan Haru-haru
dengan cara waruk lpas dan saat itu tanah tersebut dimanfaatkan oleh Kbo Kikil.
Sengketa ini dimenangkan oleh pihak Kbo Kikil. Keputusan tersebut terdengar
oleh Rakaryan Jasun Wunkal yang merasa tidak dibela oleh Awaju di Manayuti
sebagaimana mestinya. Setelah itu raja mendengarkan kesaksian para Awaju di
Mapapan, di Padang, di Pankaja, dan di Palinjwan. Mereka semua membantah
pernyataan Awaju di Manayuti yang menyatakan bahwa mereka berhak
menggadaikan, dwal lpas, dan berhak menjual waruk tanah perdikan kawajwan.
Pajaknya juga tidak harus diserahkan pada nayaka, tetapi dikuasai oleh mereka
sendiri kecuali panemas dan paure yang memag harus menyerahkan pajaknya
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kepada nayaka. Sengketa itupun pada akhirnya tetap dimenangkan oleh pihak
Kbo Kikil karena juga terdapat surat keterangan jual beli pada Buyut Amataki
yang diberikan oleh Rakaryan Asma dan setelah 28 tahun dijual tetapi baru
dipermasalahkan pada saat itu (Boechari, 2012: 244).
2.

Prasasti Himad
Prasasti ini memuat persengketaan antara para rama (pejabat desa) di
Walandit dengan para dapur (masyarakat desa) di Himad. Para rama bersaksi
bahwa mereka memiliki prasasti dari zaman Sindok yang berisi ketetapan bahwa
Sang Hyang Dharmma Kabuyutan berstatus swatantra. Oleh karena itu desa
Walandit juga berkewajiban untuk melakukan pemujaan dan memelihara tanah
tersebut termasuk mengawasi orang-orang yang mandi dan mengambil air di
tempat suci itu. Sedangkan para dapur Himad hanya dapat bersaksi bahwa sebuah
khundi tani (tempat air yang terbuat dari tanah) berasal dari Himad dan para
rama di Walandit mengetahui kerusakan atas Sang Hyang Dharmma Kabuyutan
dari masyarakat di Himad. Perkara ini akhirnya dimenangkan oleh pihak rama di
Walandit dan Rakaryan Mapatih pu Mada memberikan surat keswatantraan atas
Sang Hyang Dharmma Kabuyutan tersebut (Boechari, 2012: 245).

3.

Prasasti Manah I Manuk
Pihak yang bersengketa pada prasasti ini ialah Aki Santana Mapanji beserta
kawan-kawannya dan Apanji Anawung Harsa. Sarana bersaksi bahwa tanah di
Manah I Manuk seluas 67 lirih merupakan tanahnya yang sudah dimiliki sejak
nenek moyangnya ada. Sedangkan Apanji Anawung Harsa bersaksi bahwa tanah
itu miliknya karena nenek moyang Santana telah menggadaikan tanah tersebut
sebesar satu setengah taker perak, pada saat tanah Jawa belum mengenal gegaman
pipis (Prasodjo, 1987: 31—32).

4.

Prasasti Sarwadharma (1191 Saka/1269 M)
Prasasti ini berisi tentang sebidang tanah punpunan Sang Hyang
Sarwadharma yang telah ditetapkan sebagai wilayah swatantra dan sudah terlepas
dari Thanibala. Akan tetapi pada suatu saat Thanibala menyuruh warga Sang
Hyang Sarwadharma untuk kerja bakti dan memungut sejumlah pajak. Rakyat
yang khawatir dan tidak berani melawan akhirnya mengadu pada San Ramapati
(pemimpin dari semua pejabat pada suatu daerah). San Ramapati pun menghadap
raja bersama dengan Rakaryan Apatih dan San Apanji Tan Utama untuk
memohon agar dilakukan penetapan ulang terhadap Sang Hyang Sarwadharma
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sebagai wilayah yang swatantra. Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan oleh
raja dan Thanibala tidak lagi berhak menyuruh penduduk wilayah tersebut untuk
kerja bakti dan memungut pajak kecuali pajak pemujaan untuk menjamin adanya
jaminan pengamanan dari Thanibala (Boechari, 2012: 244—245).
5.

Prasasti Parun
Pada prasasti ini pihak yang bersengketa ialah pejabat-pejabat desa
Parun melawan pejabat-pejabat desa Plan. Para tanda rakryan mempertimbangan
kesaksian kedua belah pihak dengan berdasarkan kitab-kitab hukum, pendapat
umum, kasus-kasus sejenis yang pernah terjadi, guru kaka (?), dan berdasarkan
isi kitab Kutara Manawa, mengikuti jejak para pejabat kehakiman yang telah ahli
sejak zaman dahulu kala. Pada akhirnya, pihak desa Parun dimenangkan karena
berani menanggung akibat terkena kutukan arwah raja (?) yang dicandikan di
Parun dan para pejabat desa Parun tersebut diberikan surat jayason agar masalah
serupa tidak terjadi di kemudian hari (Boechari, 2012: 247).

Jenis Tanah yang Menjadi Sengketa
Berdasarkan data-data prasasti tersebut dapat terlihat bahwa persengketaan
tanah tidak hanya terjadi pada masa kini, tetapi sudah ada sejak masa Jawa Kuna. Jenis
tanah yang dipersengketakan yaitu tanah sima dan tanah bukan sima. Tanah sima ialah
tanah yang status pajaknya diubah atas perintah raja atau pejabat raja yang disebut rakai
atau pamgat (Jones, 1984: 59). Tanah sima berstatus swatantra yang berarti tidak dapat
dipungut pajaknya oleh patih, nayaka, wahuta, partaya, pangkur, tawan, tirip, rama,
dan petugas mangilaladrabyahaji. Oleh karena itu, pajak atas tanah tersebut dan segala
kewajiban penduduk yang berada di tanah sima tersebut menjadi hak sang kepala sima
(Darmosoetopo, 2003: 94).
Kepala sima memiliki beberapa hak, di antaranya hak mengatur wilayah sima,
hak menarik pajak atas tanah wilayah sima, hak melarang penarik pajak memasuki
wilayah sima, hak untuk menentukan besaran denda yang terjadi di atas tanah sima, hak
memakan rajamangsa, dan hak istimewa lainnya (Suhadi, 1994: 78—79). Pajak-pajak yang
dapat ditarik oleh kepala sima meliputi pajak tanah, pajak perdagangan, pajak kesenian,
pajak profesi, pajak warga kilalan, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat pengabdian
wajib yang harus dilakukan oleh penduduk tanah sima kepada kepala sima.
Selain itu juga terdapat kasus sengketa tanah atas tanah yang bukan sima.
Masalah sengketa yang terjadi pada tanah ini tidak jauh berbeda dengan sengketa yang
terjadi pada tanah sima yaitu sengketa kepemilikan. Akan tetapi, karena tanah yang bukan
sima tidak memiliki keistimewaan apapun selain keuntungan materialis dari tanah itu
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sendiri, sengketa tanah yang terjadi diduga bukan terjadi atas faktor kekuasaan. Hal yang
melatarbelakangi sengketa tanah tersebut murni karena urusan pribadi dan sengketanya
lebih ke arah personal, bukan kolektif.
Penyelesaian Sengketa
Kasus sengketa tanah masuk ke dalam jenis hukum perdata atau jayapattra. Oleh
karena itu, penyelesaian kasus ini harus melalui pengadilan. Berbeda dengan kasus utang
piutang yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, masalah sengketa tanah
biasanya merupakan masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan
lagi sehingga umumnya kasus ini selalu masuk ke ranah hukum. Proses peradilan kasus
sengketa tanah tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus lainnya yang masuk ke pengadilan
yaitu dengan menghadirkan kedua pihak yang terlibat dan saksi-saksi sebanyak yang
diharuskan oleh pihak pengadilan. Setelah keputusan ditetapkan oleh pengadilan, pihak
yang dimenangkan diberi tanda berupa prasasti atau surat jayapattra. Tanda bukti ini
diberikan agar di kemudian hari tidak terjadi masalah serupa pada tanah yang sama.
Sedangkan kronologi kasus yang diabadikan dalam prasasti juga berguna untuk acuan
hukum pada kasus dengan jenis serupa yang terjadi di kemudian hari.
Kesimpulan
Banyaknya hak yang dapat diperoleh kepala sima atas suatu wilayah sima yang
kemudian diduga menjadi hal utama yang mendasari adanya persengketaan tanah. Kasuskasus persengketaan tanah yang ada merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk
memperoleh hak atas suatu tanah sima. Hal ini seperti yang tertulis di prasasti Tija yaitu
Awaju di Manayuti yang bersengketa dengan Kbo Kikil. Hal yang dipermasalahkan ialah
karena dalam prasasti disebutkan bahwa ketika masih menguasai tanah sima kawajwan di
Tija dan Haru-haru, Awaju di Manayuti berhak atas segala jenis pajak yang ditarik pada
penduduk, kecuali panemas dan paure yang tetap harus diserahkan kepada nayaka.
Sedangkan persengketaan tanah yang terjadi bukan di wilayah tanah sima
berlandaskan motif ekonomi karena nilai jual tanah sangat tinggi. Ketika seseorang atau
kelompok memiliki sebidang tanah, mereka dapat memanfaatkan tanah tersebut menjadi
areal pertanian atau ladang dan kemudian menjadi sumber pendapatan dan pemenuh
kebutuhan hidup mereka. Hal ini terjadi karena kebutuhan hidup yang semakin hari
semakin meningkat sehingga masyarakat Jawa Kuno membutuhkan banyak materi
untuk mencukupinya. Akan tetapi, sengketa tanah pada kedua jenis tanah tersebut tetap
memiliki cara penyelesaian yang sama yaitu dengan membawa kasusnya ke pengadilan.
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Abstract
Environmental management is a way that is done to keep the environment to
stay sustainable and avoid the damage as part of efforts to fulfill human life itself. This
problem of environmental management must have existed since the days of Ancient Java
(Jawa Kuno), where the people have been thinking about how to manage their environment
to avoid from their environmental damage such as creating organizations related to
environmental management, dam construction and water channel in an effort to handle
floods etc. About environmental management in ancient Javanese society can be seen from
several inscriptions, namely: Prasasti Tugu (abad Ke-5 M), Prasasti Jurungan (876 M),
Prasasti Tunahan (872 M), Prasasti Haliwangbang (877 M), Prasasti Mulak (878 M),
Prasasti Mamali (878 M), Prasasti Kwak I (879 M), Prasasti Taragal (830 M), Prasasti
Kubukubu (905 M), Prasasti Rukam (907 M), Prasasti Kaladi (909 M), Prasasti Wulig (935
M), Prasasti Baru (1030 M), Prasasti Sanghyang Tapak (1030 M), Prasasti Kamalagyan
(1037 M).
Keyword: archaeology, Ancient Javanese, Environmental management,
Inscription

Pendahuluan
Kehidupan manusia bergantung pada keadaan lingkungan yang ada di
sekitarnya. Manusia membutuhkan udara, air, dan tanah sebagai sumber dayanya.
Udara diperlukan oleh manusia untuk bernafas, air diperlukan oleh manusia untuk
keperluan hidup dan sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia, dan tanah
merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Semua itu dapat
didapat jika lingkungan dalam kondisi yang baik.
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Tetapi sekarang ini lingkungan tempat hidup manusia telah mengalami
banyak kerusakan tentunya karena lingkungan disekitar kita tidak dipelihara dengan
baik sehingga lingkungan tercemar dan rusak. Ketika lingkungan telah mengalami
kerusakan, manusia baru menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Manusia
dianggap menjadi salah satu penyebab bencana itu terjadi selain dari bencana karena
faktor alam. Pembalakan hutan, penebangan liar, penjarahan hutan, dan pencurian
kayu merupakan faktor yang memperburuk kualitas tanah sehingga menyebabkan
banjir bandang dan tanah longsor sekaligus.
Pengelolaan Lingkungan Masa Jawa Kuno
Dari sumber-sumber arkeologi berupa prasasti, naskah kuno, dan relief candi
kiranya dapat ditelusuri adanya peraturan-peraturan yang dikenakan pada kelompokkelompok tertentu. Ada juga pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, pembuatan
bendungan, bahkan sanksi hukum bagi para pelanggar peraturan. Prasasti-prasasti
yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan ini, yaitu:
1. Prasasti Tugu (abad Ke-5 M)
2. Prasasti Jurungan (876 M)
3. Prasasti Tunahan (872 M)
4. Prasasti Haliwangbang (877 M)
5. Prasasti Mulak (878 M)
6. Prasasti Mamali (878 M)
7. Prasasti Kwak I (879 M)
8. Prasasti Taragal (830 M)
9. Prasasti Kubukubu (905 M)
10. Prasasti Rukam (907 M)
11. Prasasti Kaladi (909 M)
12. Prasasti Wulig (935 M)
13. Prasasti Baru (1030 M)
14. Prasasti Sanghyang Tapak (1030 M)
15. Prasasti Kamalagyan (1037 M)
Kerusakan Lingkungan
Faktor yang mempengaruhi rusaknya lingkungan ini adalah karena bencana
alam dan juga manusianya ang tidak bisa menjaga keseimbangan lingkungannya. Di
dalam beberapa prasasti menyebutkan beberapa bencana alam seperti gunung meletus,
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gempa bumi merupakan faktor alam yang merusak lingkungan. Dalam prasasti Rukam,
pada masa pemerintahan Balitung terjadi bencana gunung meletus yang menyebabkan
lingkungan di sekitarnya rusak yang kemudian raja Balitung memberikan perintah
untuk menjadikan desa Rukam sebagai sima bagi neneknya, Rakryan Sanjiwana.
Sedangkan bencana yang terjadi karena faktor manusianya yaitu seperti banjir
dan tanah longsor. Pembukaan lahan dengan cara membakar dalam beberapa tahun
terakhir ini memperburuk kualitas lingkungan kita. Sehingga ketika musim penghujan,
air hujan tidak meresap ke dalam tanah dan apabila lereng tempat air semakin panjang
dan curam akan terjadi pengelupasan permukaan tanah atau disebut dengan erosi
(Soemarwoto, 1983: 202).
Sistem Organisasi
Adanya istilah-istilah tuha alas, juru alas, atau pasuk alas menunjukkan profesi
pengawas kehutanan sudah disadari masyarakat kuno. Informasi seperti ini antara lain
terdapat pada prasasti Jurungan (876 M), Tunahan (872), Haliwangbang (877), Mulak
(878), Mamali (878), Kwak I (879), Taragal (830), Kubukubu (905) dan Kaladi (909).
Selain itu juga ada jabatan tuhaburu, yaitu pejabat yang mengurus masalah perburuan
binatang di hutan. Mereka yang melanggar akan dikenakan hukuman. Hukuman paling
ringan berupa pengenaan pajak. Hukuman lebih berat berupa denda atau hukuman
pidana. Hal ini tentu dilakukan untuk menjaga agar hewan-hewan tertentu tidak punah.
Dalam mengelola lingkungan dimulai dari tingkat terkecil, yaitu wanua yang
didalamnya bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing seperti tuhalas, huler,
tuha kalang, dan hulu wwatan. Tuhalas atau pasuk alas merupakan pejabat yang
bertugas mengawasi hutan dalam wilayah kekuasaannya. Dalam prasasti Jurungan
dan prasasti Kubukubu tercatat nama seorang tuhalas dari Desa Sekarpandan yaitu si
Rengu, isi dari prasasti Kubukubu yaitu “…tuhalas I skarpandan si Rengu…”. Sedangkan
dalam prasasti Kaladi istilah pasuk alas bagi salah seorang pejabat yang tidak boleh lagi
emasuki wilayah yang telah dijadikan sima “…tan kataman denang palih wahutamuang
saprakara ning mangilala drwya haji ri dangau…pasukalas….”. malamwak merupakan
pejabat yang mengelola instalasi irigasi, huluwras adalah pejabat yang mengurusi
lumbung padi, kalang adalah pejabat mengurus hasil hutan, hulu wwatan adalah pejabat
yang mengurusi jembatan, tuha buru merupakan koordinator perburuan dan malaman
adalah pejabat yang mengurus kebun bunga (Boechari, 1997a: 9).
Pembuatan Bendungan dan Saluran Air
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Dalam prasasti Kubukubu, Wulig, dan Kamalagyan menyebutkan mengenai
pembuatan saluran air dam bendungan. Prasasti Kamalagyan (1037 Masehi)
menyebutkan Bengawan (Brantas) yang seringkali membanjiri daerah sekitarnya.
Akibat dari banjir tersebut, sumber penghasilan kerajaan dari sektor pajak (pajak dari
hasil pertanian) menjadi berkurang. Sebelumnya penduduk mungkin secara gotong
royong membuat tanggul-tanggul tetapi kurang kokoh, sehingga beberapa kali jebol
dan banjir menggenangi daerah hilirnya, sehingga raja mengerahkan seluruh rakyatnya
untuk kerja-bakti membuat bendungan di Waringin Sapta.
Bendungan yang dibangun secara bersama-sama itu kuat sehingga
terbendunglah aliran sungai Brantas. Kini sungai tersebut alirannya dipecah menjadi
tiga ke arah utara. Daerah-daerah sekitarnya tidak kebanjiran, hasil sawah menjadi
berlipat, dan sumber penghasilan kerajaan dari sektor pajak bertambah. Untuk menjaga
kelestarian bendungan Waringin Sapta, Airlangga memerintahkan penduduk desa
Kamalagyan untuk tinggal di dekatnya dengan tugas menjaga supaya jangan ada yang
menghancurkan karya besar itu. Kompensasinya, pajak yang mereka harus setorkan
kepada kas kerajaan dihapus dan dialihkan untuk pemeliharaan bendungan.
Dalam prasasti Tugu menjelaskan mengenai penggalian Sungai Candrabaga
oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun
ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk
menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan
Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.
Isi:
pura rajadhirajena guruna pinabahuna khata khyatam purim prapya
candrabhagarnnavam yayau//
pravarddhamane dvavingsad vatsare sri gunau jasa narendradhvajabhutena
srimata purnavarmmana//
prarabhya phalguna mase khata krsnastami tithau caitra sukla trayodasyam
dinais siddhaikavingsakaih
ayata satsahasrena dhanusamsasatena ca dvavingsena nadi ramya gomati
nirmalodaka//
pitamahasya rajarser vvidaryya sibiravanim brahmanair ggo sahasrena
prayati krtadaksina//
Terjemahan”
“Dahulu sungai yang bernama Candrabhaga telah digali oleh maharaja yang
mulia dan yang memilki lengan kencang serta kuat yakni Purnnawarmman, untuk

120

Prajnaparamita

Jurnal Museum Nasional

mengalirkannya ke laut, setelah kali (saluran sungai) ini sampai di istana kerajaan
yang termashur. Pada tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnnawarmman
yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi
panji-panji segala raja-raja, (maka sekarang) dia pun menitahkan pula menggali
kali (saluran sungai) yang permai dan berair jernih Gomati namanya, setelah kali
(saluran sungai) tersebut mengalir melintas di tengah-tegah tanah kediaman Yang
Mulia Sang Pendeta Nenekda (Raja Purnnawarmman). Pekerjaan ini dimulai
pada hari baik, tanggal 8 paro-gelap bulan dan disudahi pada hari tanggal ke
13 paro terang bulan Caitra,jadi hanya berlangsung 21 hari lamanya, sedangkan
saluran galian tersebut panjangnya 6122 busur. Selamatan baginya dilakukan oleh
para Brahmana disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan”
Prasasti Wulig menyebutkan bahwa Rakryan Binihaji Rakryan Mangibil
(istri Pu Sindok) memerintahkan rama di Wulig, Pangkitan, Padi Padi, Pikattan,
Panghawaran, dan Busuran untuk membuat dawuhan, dia juga menetapkan tiga
dawuhan di Kahuluan, Wuatan Wulas dan Wuatan Tamya. Isi prasasti berbunyi:
(baris ke- 8 sampai 10)
8. ra irika diwasa rakryan binihaji rakryan mangibil
9. pagebhaken ikang dawuhan katrini I kahulunan
10. I wuatan wulas I wuatan tamya….
Terjemahan: ketika itulah perintah Rakryan Binihaji Rakryan Mangibil,
menetapkan tiga dawuhan di kahulungan, di Wuatan Wulus dan di Wuatan
Tamya….
(baris ke-11 sampai 13)
11. irikana dawuhan muang umajara kamu te pangu
12. pullakna dawuhan te lyenu ikana weluran
13. ri wengi nguniwaih umalappa twaknya i rahina kunang
Terjemahan: jangan hendaknya ada yang berani mengusik-ngusiknya, atau
menyatukan bendungan itu (?) yang mengalir di tengah-tengah sungai di waktu
malam dan mengambil ikannya di waktu siang
Kesimpulan
Masyarakat masa jawa kuno lebih bijak dalam hal pelestarian lingkungan
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dibandingkan dengan masyarakat modern sekarang ini. Mereka sudah memiliki
aturan, petunjuk, rencana, serta strategi yang sesuai dengan lingkungan alamnya.
Konsep kosmologis yang dianut oleh masyarakat Jawa Kuno berperan dalam setiap
tindakan pengelolaan lingkungan karena masyarakat Jawa Kuno sangat mempercayai
apabila mereka merusak lingkungan alam, maka keseimbangan antara dunia manusia
dan semesta akan terganggu sehingga akan menimbulkan malapetaka bagi mereka.
Dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa
dalam pengelolaan Iingkungan dimasa Jawa Kuna terdiri dari pembuatan bangunan
berupa bendungan, jembatan, dan lain-lain, serta dibuatnya beberapa aturan seperti
pelestaran lingkungan, perubahan fungsi lahan, dan perbaikan daerah yang terkena
bencana.
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Abstract
This thesis describes the study of conservation as one of the characteristics of the
new museum with a new perspective. Research conducted on conservation management
Ethnobotany Museum Indonesia, using a qualitative approach. The new museum conservation
management activities include organizational structure, principles, programs, research, and
information technology in the conservation field. The results of the analysis and discussion
of research concluded Ethnobotany Museum Indonesia does not have a conservation
management in accordance with the concept of the new museum. Conservation activities
are still oriented towards the preservation of cultural collections that are characteristic of
traditional museums. To become a new museum in the field of conservation management
Ethnobotany Museum Indonesia must expand the concept of preservation is not only to
preserve a collection of cultural objects. However, preserving a collection of cultural objects
such as people’s collective memory with the widest breadth of information open to the public.
Keywords: Conservation management; New museum; Indonesian Museum of
Ethnobotany; Traditional museum.
Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang tinggi. Indonesia mempunyai
keunikan luar biasa karena diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Sekalipun luas permukaan tanah tidak sampai 1.3% luas permukaan bumi. Diperkirakan
dari seluruh jumlah flora dan fauna yang ada di dunia, 12% berada di Indonesia (Rifai,
2000:4). Tingginya tingkat keanekaragaman hayati tersebut dikarenakan Indonesia
merupakan negara tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis
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Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan jenis tumbuhan dan memiliki
ekosistem paling kompleks di dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati Indonesia
merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo (Maryanto et al., 2013: 25).
Keanekaragaman hayati terbesar tersebut sangat bermanfaat ketika pada awal peradaban,
dimana manusia amat bergantung pada tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan
dan sebagai tempat berteduh. Walujo (2000:76) mengatakan bahwa bagi masyarakat
tradisional yang umum tersebar di Indonesia, hubungan yang erat antara alam dengan
kehidupan sehari-hari tercerminkan dalam berburu, mengumpul, dan bertani. Dalam
hal ini, tumbuhan yang bermanfaat secara ekonomi terhadap manusia tersedia di hutan
Indonesia sejak dahulu kala, hutan Indonesia menyediakan tumbuhan yang bermanfaat
secara ekonomi kepada manusia. Sebagian di antaranya sederet umbi, kacang-kacangan,
sayuran, buah, dan lain sebagainya (Bennett et al., 2002:64).
Bennett juga menyatakan bahwa sebagian besar suku bangsa Indonesia telah
memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kebudayaannya. Dalam
hal ini suku bangsa di Indonesia telah mengembangkan (membudidayakan) sendiri,
untuk beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing, tumbuhan yang tumbuh di
sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka akan pangan, sandang, papan,
dan kebutuhan lainnya (Soekarman & Soedarsono, 1992). Adaptasi terhadap lingkungan
inilah yang menghasilkan kebudayaan terutama persepsi tentang tumbuhan, yang
hasilnya dapat berupa benda budaya (tangible) maupun tak benda (intangible). Benda
budaya inilah yang akhirnya disebut sebagai koleksi dan disimpan serta dipamerkan di
museum.
Ilmu yang mempelajari museum di sebut dengan museologi. Museologi adalah
ilmu sosial yang mempelajari museum secara menyeluruh, mulai dari sejarah muncul
dan berkembangnya, filosofi yang termaktub dalam visi dan misinya, hingga peran
pendidikan, sosial, dan politik serta kebijakan yang ditempuhnya (Vergo, 2006:1). Definisi
museum menurut ICOM (International Council of Museum) tahun 2007 adalah sebagai
berikut: yang menyatakan bahwa museum merupakan sebuah lembaga nirlaba, institusi
permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum,
yang memperoleh, melestarikan, penelitian, berkomunikasi, dan pameran warisan
berwujud dan tidak berwujud kemanusiaan dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan,
studi, dan hiburan.
Upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam kontek
museum adalah koleksi yang berada di museum. Koleksi museum merupakan salah satu
aspek penting dalam sebuah museum. Koleksi tersebut mencerminkan warisan budaya
dan alam masyarakat yang menjadi ciri asal-usulnya. Dengan demikian koleksi tersebut
memiliki karakter yang luar biasa dan termasuk ciri yang khas dan kuat dengan identitas
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nasional, regional, etnis, agama, dan politik (ICOM). Koleksi dapat dianalisis menurut
bahannya seperti batu, kayu, bulu, kulit, tulang, keramik, dan logam (Ambrose & Paine,
2006:135). Semua jenis koleksi museum memiliki peran penting dalam penelitian,
pendidikan, dan hiburan. Koleksi museum, baik di dalam ruang pamer maupun berada
di ruang terbuka, secara otomatis, rentan akan resiko pencurian bahkan kerusakan ketika
museum terbuka untuk umum. Kerusakan dapat terjadi baik disengaja maupun tidak
disengaja, melalui vandalisme, kebakaran, banjir, dan bencana lainnya (Ambroise &Paine,
2006:199).
Permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah konservasi yang ada
di Museum Etnobotani Indonesia dengan pertimbangan; pertama, bahwa koleksi yang
ada di museum seluruhnya berbahan dasar dari kayu/tumbuhan/nabati yang rentan
akan proses pelapukan. Kedua, karena koleksi inti dari museum yang memiliki nilai
penting bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, hiburan
dan koleksi juga berperan sebagai sarana edukasi serta penyebarluasan pengetahuan
mengenai etnobotani. Pentingnya melakukan konservasi terhadap koleksi di museum
untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah manajemen
konservasi yang dilakukan oleh Museum Etnobotani Indonesia? Dan bagaimanakah
model manajemen konservasi yang dapat diaplikasikan ke Museum Etnobotani Indonesia
sesuai konsep ilmu New Museology?
Permasalahan penelitian ini menjadi penting karena Museum Etnobotani
Indonesia memiliki misi di bidang konservasi artefak etnobotani dalam rangka
mendokumentasikan pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan. Berdasarkan
permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui manajemen konservasi Museum Etnobotani Indonesia dan membuat konsep
manajemen konservasi yang sesuai dengan ilmu New Museology melalui koleksinya
berdasarkan proses konservasi yang dilakukan oleh pihak museum.
Teori dan Konsep
Pelestarian menurut Mensch (2003:10) merupakan perlindungan kekayaan
budaya melalui kegiatan yang meminimalkan kerusakan kimia, fisik, dan mencegah
hilangnya informasi dari koleksi. Tujuan utama dari pelestarian adalah untuk
memperpanjang keberadaan benda budaya. Pelestarian merupakan salah satu fungsi
dasar museum. Pelestarian (preservation) mengacu pada perawatan secara fisik dan
administrasi, termasuk di dalamnya koleksi, dokumentasi, konservasi, dan restorasi.
Konservasi terdiri dari kegiatan pencegahan dan perbaikan. Konservasi
pencegahan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mencegah kerusakan
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maupun mengurangi potensi terjadinya kerusakan. seperti penanganan, penyimpanan,
dan pengelolaan koleksi (Getty, 2005:92). Sementara itu, konservasi perbaikan adalah
suatu perawatan koleksi yang fokus terhadap masing-masing objek dan membutuhkan
waktu serta dana yang besar (Ambroise & Paine, 2006:185). Konservasi pencegahan
memerlukan pengetahuan teknis seperti suhu, kelembaban, oksigen, komposisi gas, debu,
dan kontrol cahaya (Edson & Dean, 1993:93).
Konservasi pencegahan serta perbaikan terhadap koleksi tak dapat lepas dari
perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan membutuhkan koordinasi dan jadwal
yang teratur dalam melakukan konservasi, sehingga berbagai kegiatan membutuhkan
manajemen yang baik, termasuk dalam hal ini adalah manajemen konservasi. Manajemen
konservasi merupakan suatu sistem untuk merencanakan, memonitor, dan melakukan
konservasi secara berkala (Keene, 2002:3). Dalam perkembangannya manajemen
konservasi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dalam ilmu museum.
Seperti museum baru lahir karena tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi yang
lebih terbuka mengenai komunitas, identitas, dan memori masyarakat (Mensch, 2003:7).
Perubahan manajemen konservasi lama dan baru yang akan dibahas pada kesempatan
ini dibagi menjadi 5 nomor perbedaan. Pembahasan mengenai manajemen konservasi
pernah dilakukan oleh Dewi (2013:39-40). Secara ringkas perbedaan manajemen
konservasi dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber: Keene, 2002 (telah di olah kembali)., Mensch, 2003., Magetsari, 2003., dan Ambrose & Paine, 2006.
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1. Struktur organisasi
Dalam struktur organisasi museum tradisional, kurator memiliki peran
yang lebih besar dan merupakan subject matter specialist dari museum tersebut.
Kurator bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan dalam museum, seperti penelitian,
dokumentasi, konservasi, pameran, dan pendidikan. Jadi, peran kurator sesuai dengan
jenis koleksi yang dipamerkan. Dalam perkembangannya struktur organisasi museum
mengalami perubahan, dari yang sebelumnya peran kurator sangat dominan dalam
semua kegiatan di museum, kini museum dikelola sesuai dengan fungsi dasarnya dan
peran kurator berubah menjadi seorang peneliti. Kegiatan museum menjadi terpisah dan
berbeda, struktur organisasi disusun berdasarkan pembagian kerja yang jelas. Pembagian
kerja berdasarkan fungsional bukan spesialisasi dari ilmu tertentu (Mensch, 2003:4-5).
Perubahan paradigma terjadi pada museum baru, dimana museum mengubah
orientasinya dari sebelumnya koleksi ke orientasi masyarakat. Perubahan-perubahan
itu terjadi karena masyarakat, kepada siapa kegiatan museum ditujukan, juga sedang
mengalami perubahan yang berlangsung dengan cepat pula. Namun demikian, apa yang
menjadi penyebab utama dari perubahan itu pada hakekatnya adalah perkembangan
teknologi komuniksi dan teknologi informasi (Magetsari, 2003:6). Pada museum baru,
struktur organisasi di susun berdasarkan manajerial. Akan tetapi, kegiatan museum
murni tetap diutamakan sebagaimana yang telah dilakukan museum tradisional, yang
berbeda hanyalah dalam hubungannya dengan masyarakat (Magetsari, 2003:11).
2. Prinsip konservasi
Prinsip konservasi museum tradisional adalah dalam segi perawatannya
hanya terfokus pada perbaikan/pengobatan koleksi benda budaya daripada mencegah
kerusakan benda koleksi (Keene, 2002:86). Konservasi perbaikan adalah proses dimana
kerusakan objek dihentikan dan kelangsungan hidup koleksinya dalam kondisi stabil
dan terjamin. Tugas dari konservator untuk menganalisis dengan segala cara termasuk
untuk memperbaiki dan menggunakan metode pengobatan yang reversible (Ambrose &
Paine, 2006:190). Ambrose & Paine juga (2006:190) menyatakan bahwa catatan, termasuk
foto-foto, harus diambil dari semua pekerjaan perbaikan yang dilakukan pada koleksi
dan salinan harus dikembalikan ke museum dengan koleksinya. Jika di masa depan
akan dilakukan perbaikan, catatan ini akan berharga sebagai sejarah konservasi koleksi.
Referensi silang harus dibentuk untuk sistem dokumentasi koleksi museum, sehingga
catatan semua pekerjaan yang telah dilakukan mudah diakses. Konservasi pengobatan
berbanding terbalik dengan konservasi pencegahan.
Konservasi pencegahan merupakan suatu cara untuk mencegah atau
memperlambat kerusakan benda melalui kontrol lingkungan koleksi (Getty, 1994:92).
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Konservasi pencegahan yang efektif harus mengurangi kebutuhan untuk perbaikan
koleksi dan memastikan bahwa koleksi museum yang ditampilkan, ditangani, disimpan,
dan dipelihara dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan (Ambrose & Paine,
2006:167). Menurut Ambrose & Paine konservasi pencegahan sekarang menjadi prioritas
utama untuk semua museum dari tingkat lokal sampai internasional. Setiap bahan koleksi
memerlukan penanganan khusus yang disesuaikan dengan bahan pembentuk koleksi.
Dalam kasus museum baru, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh seorang konservator
lebih mengutamakan pada pelestarian warisan budaya tak benda (non-material), seperti
cerita sejarah, persepsi individu, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Hauenschild menyebutnya
dengan istilah memori (Hauenschild, 1988:13).
3. Program konservasi
Benda budaya membutuhkan perlindungan secara fisik dengan kualitas
konservasi yang baik dan konsisten. Manajer pelestarian menerapkan konsep
perlindungan dan layanan keamanan untuk melindungi, meneliti, dan kegiatan khusus
untuk melestarikan koleksi. Pencegahan memiliki nilai lebih dari segi ekonomis,
terutama dengan menyediakan program perlindungan yang efektif bagi koleksi daripada
memulihkan maupun mengobati koleksi dari kerusakan, pencurian, kebakaran, dan
bencana alam (Liston, 1993:90). Pada masa museum tradisional, pelaksanaan konservasi
hanya terbatas pada peran dari kurator selaku konservator dan publik tidak dapat
mengakses ke dalam laboratorium konservasi.
Museum baru menekankan pentingnya akses masyarakat dalam program
konservasi. Dalam hal ini adalah akses masyarakat ke dalam laboratorium konservasi.
Program ini memberikan pelatihan umum mengenai konsep konservasi pencegahan, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa restorasi akan memiliki visi yang luas dari koleksi,
memberikan pengetahuan tentang proses kerusakan, dan menjaga kondisi lingkungan
yang sesuai dengan konsep pelestarian (Krebs, 1999:8). Program konservasi mengenai
pelestarian dapat melibatkan masyarakat dengan cara ikut dalam program publik yang
diadakan museum, seperti seminar maupun workshop mengenai konservasi, kemudian
masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan konservasi di museum maupun dalam suatu
pameran konservasi, sehingga dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru (Keene,
2002:6).
4. Penelitian konservasi
Penelitian konservasi dalam museum tradisional lebih menekankan pada
perlindungan objek koleksi yang ada di museum dengan menggunakan bahan kimia
untuk melindungi koleksi dari serangga, seperti penggunaan insektisida phostoxin
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yang berbahaya bagi manusia. Dalam musem baru penelitian konservasi harus juga
menggunakan informasi dan pengetahuan yang lebih luas, karena setiap museum memiliki
koleksi dari berbagai material yang berbeda antara satu museum dengan museum lainnya.
Seperti pada koleksi kayu, hal ini dikarenakan pada masing-masing jenis kayu berbeda
jumlah dan kandungannya, sehingga menimbulkan sifat kayu yang beranekaragam. Sifatsifat tersebut sangat menentukan dalam melakukan kegiatan konservasi koleksi yang
terbuat dari kayu (Sastroatmojo, 2002:38).
Penelitian konservasi menurut Mensch (1988:372) dibedakan tiga permasalahan
yang utama yaitu: studi tentang sejarah dan teknologi dari objek koleksi yang akan
dikonservasi, peningkatan ilmu maupun teknik dalam melakukan konservasi objek
koleksi, dan terakhir dengan menstabilkan kondisi ruangan, suasana ruangan maupun
dengan cara menjaga lingkungan yang tepat untuk melestarikan dan mencegah
kerusakan koleksi. Beberapa faktor yang penting dalam kegiatan penelitian konservasi
menurut Keene (2002:115) adalah kebijakan organisasi museum. Kebijakan organisasi
museum yang paling efektif adalah menetapkan standar dalam melakukan penelitian,
seperti monitoring koleksi, pelaporan koleksi, dan melaksanakan prosedur ketika akan
melakukan penelitian koleksi.
Prosedur penelitian konservasi yang diadopsi seperti kelembaban relatif,
suhu, dan cahaya. Dalam museum baru penelitian konservasi dapat bermanfaat untuk
saat ini dan masa depan. Seperti penggunaan bahan yang ramah lingkungan tidak lagi
menggunakan bahan kimia yang tidak ramah terhadap lingkungan dan menyebabkan
efek di masa mendatang.
5. Teknologi informasi
Menurut Keene (2002:215) teknologi informasi mempengaruhi konservator dan
konservasi dalam 3 cara utama yaitu: pertama, perekaman konservasi secara komputerisasi;
kedua akuisisi, penanganan dan analisis informasi mengenai pelestarian objek; dan ketiga
perawatan aset digital. Perekaman konservasi secara komputerisasi merupakan hal yang
umum. Namun, sangat jarang bagi suatu organisasi menggunakan sistem manajemen
koleksi dengan komputerisasi sehingga menyulitkan ketika akan melakukan kerjasama
dalam bidang konservasi. Penggunaan komputerisasi memudahkan dalam melakukan
observasi dan konservasi perbaikan. Seperti catatan pengobatan koleksi disimpan dalam
file yang sama. Sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan konservasi selanjutnya
maupun penelitian konservasi tentang koleksi (Keene, 2002:16).
Peranan dari penggunaan teknologi informasi memainkan peran yang penting,
data tersedia dengan baik dan bisa diakses dengan cepat. Selain itu, dengan menggunakan
manajemen informasi memudahkan dalam operasional sehari-hari dan semuanya
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tergantung pada kebutuhan serta kebijakaan dari manajemen museum (Keene, 2002:218).
Kebutuhan informasi dalam beberapa hal tidak praktis bila menggunakan sistem
komputerisasi dan akan lebih baik bila menggunakan laporan dan catatan dari kertas
(Keene, 2002:219).
Penggunaan sistem informasi untuk memantau dan mengelola sistem pelestarian
yang menggunakan teknologi informasi adalah dengan memperoleh keuntungan sebagai
berikut:
1. Memperoleh dan menyediakan lebih banyak informasi dari catatan konservasi
sehingga dapat dengan mudah diakses dari dokumentasi fisik.
2. Memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dari konservator yang sama
pada catatan alur kerja manajemen.
3. Mengintegrasikan catatan konservasi ke dalam sistem informasi tentang objek
yang ada dalam sistem museum.
Dengan tersedianya data konservasi secara komputerisasi memudahkan dalam
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan konservasi
koleksi. Jadi, pihak museum dapat memeriksa dan meningkatkan informasi yang dimiliki
di bagian lain dari sistem, seperti katalog mengenai informasi objek (Keene, 2002:219).
Dalam penyusunan sistem informasi dilengkapi dengan beberapa hal sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memantau kondisi (monitor standards for condition)
Memantau kondisi lingkungan sesuai standar (monitor standards for environment)
Menganalisa dan pemeriksaan koleksi (Analyse and examine objects)
Merekam perawatan koleksi (Record treatments)
Merekam rencana kerja (Plan work)
Mengelola sumber daya (Manage resources)
Mempertahankan keterampilan (Maintain skills)
Memberikan informasi manajemen (Provide management information) (Keene,
2002:219-222).

Metode Penelitian
Objek penelitian dalam tesis ini adalah konservasi koleksi. Ruang lingkup data
termasuk lingkungan museum, manajemen koleksi, koleksi, dan informasi museum
lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
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dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah (Moleong, 2013:6). Creswell (1994:150) membagi penelitian kualitatif
menjadi tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis, dan pembahasan. Pada tahap akhir
penelitian dilakukan kesimpulan dan saran bagi pihak museum.
Tahap pertama adalah pengumpulan data, berupa kegiatan observasi, wawancara,
penelusuran dokumen, dan penelusuran audiovisual. Observasi dilakukan dengan cara
pengamatan secara menyeluruh seperti melihat kondisi museum, dan jenis koleksi
museum. Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan melalui wawancara secara
mendalam atau tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyusun pertanyaan secara
sistematis dan tidak menggunakan daftar pertanyaan selama proses wawancara, serta
menyesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Selain itu wawancara
dengan tidak terstruktur lebih fleksibel, terbuka, dan bebas (Moleong, 2013:191). Penelitian
ini akan melakukan wawancara dengan kepala Museum Etnobotani Indonesia dan juga
peneliti senior dalam bidang etnobotani yaitu Dra. Mulyati Rahayu, peneliti senior dan
pemerhati museum Dr. Harry Wiriadinata, peneliti senior dan pemerhati museum Prof.
Dr. Eko Baroto Walujo, peneliti etnobotani dan peneliti museum Vera Budi L.S., M.Hum,
staf museum Dian Komara, M.Hum. Penelitian ini juga di dukung dengan penelusuran
dokumen atau studi pustaka dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, media cetak, dan
elektronik.
Tahap berikutnya yaitu analisa dan pembahasan dengan menggunakan konsep
manajemen konservasi dari Keene dan konsep museum baru oleh Andrea Hauenschild,
Peter Vergo, dan konsep lain yang sesuai. Pada tahap akhir dilakukan suatu kesimpulan
penelitian terhadap hasil analisa mengenai konsep manajemen konservasi Museum
Etnobotani Indonesia berupa rumusan manajemen konservasi yang sesuai dengan
konsep museum baru dan juga saran bagi pihak pengelola museum mengenai alternatif
pemecahan masalah mengenai konservasi koleksi yang sesuai dengan perkembangan
museum yaitu new museology.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MEI dan staf museum, menyatakan
bahwa belum adanya manajemen koleksi yang sesuai dengan SOP (Standard Operating
Procedure) termasuk juga dalam manajemen konservasi koleksi, sehingga pelaksanaan
maupun pengelolaan yang ada sekarang sesuai dengan kondisi apa adanya, yakni belum
optimalnya pengelolaan dan belum sesuai dengan standar.
1. Struktur Organisasi
		
Kepemilikan MEI adalah Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
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Pengetahuan Indonesia (LIPI). Organisasi pengelolaannya adalah kepala dan staf
museum. Pengelolaan MEI berdasarkan kelompok penelitian etnobotani, yakni salah
satu bidang ilmu biologi yang mendalami penelitian mengenai tumbuhan dalam
perspektif budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam struktur organisasi
MEI masih menjalankan struktur organisasi museum tradisional bahkan dapat
dikatakan masih dalam tahap pra museum tradisional, dimana peran staf museum
sebagai konservator koleksi masih berada dalam bidang penelitian Etnobotani
dan Botani. Selain itu, pelaksanaan konservasi dilakukan oleh staf yang bertugas
ganda. Staf museum dalam melakukan pekerjaannya merangkap dengan pekerjaan
lainnya, seperti di satu sisi melaksanakan tugas preservasi maupun konservasi, di sisi
yang lain melakukan pemanduan (edukasi) kepada pengunjung, melakukan tugas
administrasi, dan registrasi koleksi museum. Berdasarkan wawancara dengan staf
museum, bahwa pengelolaan koleksi oleh kurator belum termasuk dalam organisasi
museum, kurator hanya ada dalam pengelolaan koleksi Herbarium Bogoriense (HB).
Struktur organisasi museum, terutama dalam manajemen konservasi belum sesuai
konsep museum baru, seharusnya struktur organisasi MEI disusun berdasarkan
manajerial. Akan tetapi, kegiatan museum murni tetap diutamakan sebagaimana yang
telah dilakukan museum tradisional, yang berbeda hanyalah dalam hubungannya
dengan masyarakat
		
Dalam museum baru, peran seorang kurator tidak lagi dominan, kurator beralih
menjadi peneliti dan mengubah orientasinya dari koleksi ke orientasi masyarakat
(Keene, 2002:85). Kurator memiliki kedudukan yang sama dengan konservator dan
edukator yang berbeda hanya dalam fungsinya. Selain itu, struktur organisasi dalam
museum baru harus disusun berdasarkan pembagian kerja yang jelas. Pembagian
kerja berdasarkan fungsional bukan spesialisasi dari ilmu tertentu (Mensch, 2003:45).
		 Struktur organisasi museum baru dengan bentuk kelembagaan yang sedikit
dengan karyawan terikat dengan kontrak dalam jangka waktu yang terbatas, sehingga
sumber daya manusia dapat terus diperbaharui. Hal ini berguna dalam rangka
melakukan penelitian terhadap kehidupan masyarakat yang akan terus berubah
(Hauenschild, 1998:10). Pendanaan MEI berasal dari dana pemerintah. Idealnya
dalam museum baru sumber pendanaan pameran adalah dari kontribusi bisnis
daerah/setempat, dan masyarakat. Sedangkan subsidi dari negara diupayakan sedikit
penggunaannya (Hauenschild, 1988:10-11).
		 Kegiatan museum baru tidak terbatas di dalam museum melainkan di luar
museum. Dalam hal ini, berupaya untuk menghilangkan hambatan museum untuk
masuk ke lingkungan yang tidak menguntungkan baginya, seperti di seluruh rumah,
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keluarga, tempat-tempat sosial, dan tempat produktif (rumah sakit, pabrik, rumah
rakyat). Museum baru menawarkan masyarakat untuk berperan aktif dalam museum
(Hauenschild, 1988:11).
2. Prinsip Konservasi
		 Prinsip konservasi Museum Etnobotani Indonesia (MEI) masih berorientasi
pada konservasi perbaikan dan pelestarian benda koleksi museum, seperti yang
diungkapkan oleh Kepala dan staf MEI, bahwa perbaikan dan perawatan koleksi
masih menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
pelestarian koleksi, seperti yang tertuang dalam salah satu fungsi MEI pada point No.
4 yaitu tempat konservasi dan preparasi artefak etnobotani. Konservasi perbaikan
maupun pengobatan koleksi di MEI hanya terfokus pada setiap objek koleksi yang
ada di museum baik di ruang pameran maupun di gudang penyimpanan. Konservasi
perbaikan sedapat mungkin diminimalkan pelaksanaannya dan lebih diusahakan
melakukan konservasi pencegahan kerusakan koleksi. Sesuai dengan prinsip
manajemen konservasi, seharusnya MEI tidak hanya berorientasi pada konservasi
perbaikan koleksi yang masih berorientasi pada tipe museum tradisional. Dalam
manajemen konservasi sesuai konsep museum baru, konservasi lebih mengutamakan
pelestarian benda budaya berupa pencegahan kerusakan koleksi dan pelestarian
warisan budaya tak benda (intangible) berupa memori kolektif masyarakat.
		 Konservasi pencegahan sesuai konsep museum baru pada koleksi di Museum
Etnobotani Indonesia dengan kelembaban relatif yang ideal yaitu sekitar 40–60, 4555 % (Unesco & Dean, 1993:71), suhu ruangan ideal sekitar 16 – 20 0C (Unesco), dan
intensitas cahaya yang idealnya sekitar 50 – 200 lux (Ambroise & Paine, 2006:169-170.,
Yulita & Sulistiyani, 2001:14). Konsep manajemen konservasi museum baru, selain
mengutamakan konservasi pencegahan dari kerusakan koleksi juga melestarikan
benda budaya tak benda (intangible), berupa memori kolektif masyarakat. Dalam hal
ini objek semaksimal mungkin berbicara terhadap dirinya sendiri (Keene, 2002:17).
Selain itu, dalam museum baru juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan
perkembangan sosial masyarakat.
		
Museum baru sebagai lembaga pendidikan dapat berkontribusi bagi penduduk,
seperti lingkungan masyarakat, wilayah, dan bertindak secara formatif serta
menggambarkan museum baru semacam universitas rakyat. Dengan tujuan membuat
masyarakat menyadari dan memperkuat akan identitasnya serta menimbulkan
percaya diri akan potensi yang dimilikinya dalam hubungan bermasyarakat
(Hauenschild, 1988:10). Namun, museum baru bukan hanya mengenai identitas,
melainkan ingin memberikan kontribusi yang nyata untuk mengatasi permasalahan
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kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan masalah dan memberikan solusi yang
mungkin bisa diambil melalui pameran museum. Dengan konsep pameran seperti
tadi sangat berpengaruh akan konsep pelestarian koleksi tak benda (Magetsari,
2009:11).
		 Prinsip dasar dari museum baru lebih berorientasi pada publik secara radikal
dan ekstensif. Dalam arti bahwa museum baru berorientasi pada publik, hal ini dapat
terlihat dalam pamerannya yang lebih berorientasi pada publik dibandingkan dengan
koleksi museum. Selain itu, koleksi museum yang dipamerkan merupakan koleksi
living heritage masyarakat yang dilayaninya. Dalam penyajiannya living heritage
ditampilkan dari sisi ilmiah maupun sisi masyarakat, sehingga museum bukan hanya
pelestari kebudayaan materi berupa benda budaya namun juga koleksi kebudayaan
non-materi, seperti memori kolektif yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui
pengetahuan pengunjung terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam petualangan
yang diciptakan museum, bahkan melibatkan diri dalam pengembangan sosial
budaya dan dalam bidang ekonomi di wilayahnya (Hauenschild, 1988: 5-12).
3. Program Konservasi
		 Kegiatan program konservasi yang ada di MEI masih berorientasi pada
pelestarian benda koleksi yang ada di museum, seperti mengutamakan kegiatan
perbaikan koleksi dengan laboratorium yang bersifat tertutup bagi masyarakat
maupun pengunjung. Kegiatan konservasi di Museum Etnobotani Indonesia
mengenai program konservasi berdasarkan museum baru belum pernah dilakukan.
Kegiatan konservasi di MEI hanya ikut sebagai peserta dalam kegiatan workshop
mengenai konservasi koleksi kayu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Pada museum tradisional pelaksanaan konservasi
hanya terbatas pada peran dari kurator selaku konservator dan publik tidak dapat
mengakses ke dalam ruang konservasi maupun laboratorium konservasi.
		 Berdasarkan konsep manajemen konservasi museum baru, seharusnya MEI
dapat menyelenggarakan program konservasi, mengingat MEI merupakan satusatunya museum yang memamerkan tentang etnobotani di Indonesia, tidak hanya
ikut serta sebagai peserta. Akan tetapi, ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan
pelatihan konservasi koleksi. Seperti mengadakan seminar maupun workshop
konservasi koleksi museum bagi masyarakat maupun pengunjung museum.
Program konservasi mengenai pelestarian dapat melibatkan masyarakat dengan
cara ikut dalam program publik yang diadakan museum. Masyarakat diikutsertakan
dalam kegiatan konservasi di museum seperti pameran konservasi, sehingga dapat
memberikan pengalaman dan wawasan baru (Keene, 2002:6).
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		 Museum baru menekankan pentingnya akses masyarakat dalam program
konservasi. Dalam hal ini adalah akses masyarakat ke dalam laboratorium konservasi.
Seperti program konservasi pertama yang melibatkan murid dalam laboratorium
konservasi dimulai oleh sekolah seni di Universitas Katolik Chile pada tahun 1984
berlanjut sampai tahun 1992. Program ini memberikan pelatihan umum mengenai
konsep konservasi pencegahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa restorasi
akan memiliki visi yang luas dari koleksi, memberikan pengetahuan tentang proses
kerusakan, dan menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan konsep pelestarian
(Krebs, 1999:8).
4. Penelitian Konservasi
		 Salah satu tugas MEI yang berkaitan dengan penelitian konservasi adalah
melestarikan kekayaan flora dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Selanjutnya
penelitian konservasi tercantum juga pada fungsi museum yaitu sebagai tempat
mengumpulkan hasil karya budaya masyarakat Indonesia berupa artefak yang
terbuat dari dunia tetumbuhan berguna; tempat mendokumentasi dan penelitian
ilmiah tentang etnobotani; dan tempat konservasi dan preparasi artefak etnobotani.
Berdasarkan wawancara dengan kepala museum (18 Maret 2014) penelitian konservasi
di MEI bertujuan untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal masyarakat yang
berada di berbagai wilayah Nusantara mengenai persepsi terhadap tumbuhan.
Pendokumentasiannya dilakukan dengan cara mengumpulkan koleksi artefak,
publikasi jurnal penelitian, dan memamerkannya di museum. Jadi dapat dikatakan
bahwa, penelitian konservasi di MEI merupakan tempat dilakukannya konservasi
dan preparasi koleksi artefak. Kegiatan preparasi koleksi dengan menggunakan
bahan kimia seperti pemakaian HgCl2, yaitu dengan melakukan fumigasi pada
seluruh ruang pameran koleksi.
		 Sesuai konsep manajemen konservasi musem baru penelitian konservasi
menggunakan informasi dan pengetahuan yang lebih luas, karena setiap museum
memiliki koleksi dari berbagai material yang berbeda antara satu museum dengan
museum lainnya. Seperti seorang konservator, akan melakukan kegiatan konservasi
koleksi yang terbuat dari kayu, maka sebelum melakukan tindakan konservasi
harus mengetahui tentang sifat, ciri, dan karakteristik dari setiap jenis kayu yang
menjadi bahan dari koleksi museum. Hal ini, dikarenakan pada masing-masing jenis
kayu berbeda jumlah dan kandungannya, sehingga menimbulkan sifat kayu yang
beranekaragam. Sifat-sifat tersebut sangat menentukan dalam melakukan kegiatan
konservasi koleksi yang terbuat dari kayu (Sastroatmojo, 2002:38).
		 Berdasarkan manajemen konservasi yang sesuai dengan konsep museum baru
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adalah penelitian konservasi lebih ditekankan pada penggunaan bahan konservasi
yang ramah lingkungan yang bermanfaat terhadap perlindungan baik saat ini
maupun masa mendatang. Seperti penggunaan insektida alami, sebagai contohnya
adalah penggunaan cengkeh sebagai insektida alami dan penggunaan bahan tersebut
ramah lingkungan serta mengandung 80 % eugenol yang cocok untuk membunuh
serangga. Sampai saat ini terdapat 5.400 jenis tumbuhan yang telah diketahui
mengandung bahan insektisida alami. Di Indonesia, diperkirakan terdapat lebih dari
100 jenis tumbuhan yang mengandung bahan tersebut (Sudarmo, 2005, Rukmana &
Oesman, 2002).
5. Teknologi Informasi
		 Penggunaan teknologi informasi konservasi MEI masih menggunakan sistem
manual dengan menggunakan kertas sebagai perekaman aktivitas dalam konservasi
koleksi maupun kegiatan manajemen yang ada di museum. Penggunaan kertas
pada pencatatan penggantian lampu dan tumbuhnya jamur pada koleksi yang
ditempelkan dekat vitrin yang di konservasi. Dalam manajemen konservasi museum
baru penggunaan sistem informasi menurut Keene (2002:215) mempengaruhi
konservator dan konservasi dalam 3 cara utama yaitu: pertama, perekaman konservasi
secara komputerisasi; kedua akuisisi, penanganan dan analisis informasi mengenai
pelestarian objek; dan ketiga perawatan aset digital.
		 Penggunaan teknologi informasi MEI belum maksimal penggunaannya dalam
bidang konservasi koleksi yakni masih dominan dengan penggunaan kertas. Idealnya
ada semacam sistem informasi untuk berita acara keluar/masuk koleksi, kondisi
koleksi, proses perbaikan, proses pengobatan, dan restorasi koleksi. Dengan sistem
komputerisasi dalam konservasi dapat memberikan kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan menggunakan sistem komputerisasi yakni dapat melakukan analisis dan
memberikan gambaran umum koleksi, informasi dapat dipresentasikan melalui
berbagai cara dan jenis yang tersedia melalui laporan, data dari bagian sistem
berbeda dapat di gabungkan sepert; konservasi objek dan katalog, informasi
didapatkan dengan sangat cepat dapat dikirim dibandingkan mencari ke lokasi
untuk menemukan sebuah file dokumentasi, dan informasi dapat diakses oleh
berbagai pengguna, sehingga informasi konservasi tidak terkunci dalam file lemari
penyimpanan.
Kesimpulan
Struktur organisasi MEI masih menjalankan struktur organisasi museum
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tradisional dimana peran konservator dilaksanakan oleh staf museum yang memiliki tugas
ganda. Selain itu, peranan kurator sebagai pengelola koleksi dan peneliti serta edukator
belum termasuk dalam struktur organisasi museum. Sumber pendanaan museum dari
pemerintah dan Sumber Daya Manusia museum belum memiliki latar belakang keilmuan
sesuai dengan kualifikasi dan standar yang berlaku.
Usulan dalam struktur organisasi museum baru MEI perlu dikembangkan
dan disusun berdasarkan manajerial. Berdasarkan usulan struktur organisasi museum
baru, pembagian kerja menjadi jelas. Pembagian kerja berdasarkan fungsional bukan
spesialisasi dari ilmu tertentu, dengan bentuk kelembagaan yang kecil, dan tenaga kerja
terikat dengan kontrak sehingga dapat terus diperbaharui. Sumber pendanaan museum
baru adalah dari kontribusi bisnis daerah dan masyarakat, sedangkan pendanaan dari
pemerintah diupayakan sedikit penggunaannya. Kegiatan museum baru tidak terbatas di
dalam museum melainkan di luar museum melalui program yang diselenggarakannya.
Dalam hal ini, berupaya untuk menghilangkan hambatan museum untuk masuk ke
lingkungan yang tidak menguntungkan baginya, seperti di seluruh rumah, keluarga,
tempat-tempat sosial, dan tempat produktif. Museum baru menawarkan masyarakat
untuk berperan aktif dalam museum.
Prinsip konservasi pada koleksi MEI masih berorientasi pada konservasi benda
koleksi. Pelaksanaan konservasi pada benda koleksi tersebut juga belum maksimal
dilakukan. Seperti belum tersedianya tenaga konservator dan kurator yang ahli dan
terampil, laboratorium konservasi yang kurang memadai, peralatan konservasi yang
belum lengkap, alat pengatur kelembaban, dan suhu ruangan yang belum terpasang,
serta peralatan sirkulasi udara yang kurang optimal. Selain itu, belum dioptimalkannya
pengaturan akan intensitas cahaya yang diterima setiap objek koleksi, sehingga
pencegahan kerusakan koleksi tidak dapat terhindarkan akibat pengaruh penyinaran yang
terus menerus dan terakumulasi terhadap objek koleksi maupun penyinaran yang kurang
sesuai dengan standar penyinaran minimal bahan pembuat koleksi, yang membutuhkan
intensitas cahaya tertentu.
Manajemen konservasi yang sesuai dengan konsep museum baru pada MEI
adalah mengutamakan konservasi pencegahan dibandingkan dengan konservasi
perbaikan yang terdiri dari pengendalian kelembaban relatif dan suhu ruangan, intensitas
cahaya, pembersihan debu, pengendalian hama, penangan koleksi, dan prosedur darurat.
Selain itu, dalam manajemen konservasi museum baru juga seharusnya MEI melestarikan
kebudayaan non-materi, seperti memori kolektif masyarakat. Memori kolektif yang dapat
dilestarikan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat dan tradisi, budaya
bertani, dan ritual keagamaan.
MEI belum pernah menyelenggarakan program konservasi, kegiatan
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konservasi hanya mengikuti kegiatan workshop mengenai konservasi koleksi kayu yang
diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan
konsep manajemen konservasi museum baru seharusnya MEI dapat menyelenggarakan
program konservasi, mengingat MEI merupakan satu-satunya museum yang
memamerkan tentang etnobotani di Indonesia, tidak hanya ikut serta sebagai peserta.
Akan tetapi, ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan pelatihan konservasi koleksi.
Seperti mengadakan seminar maupun workshop konservasi koleksi kayu dari jenis
tumbuhan tertentu.
Penelitian konservasi di MEI bertujuan melindungi koleksi dari serangga
maupun Hama dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Sesuai konsep manajemen
konservasi museum baru penelitian konservasi adalah perlindungan objek koleksi dengan
menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan atau
nabati berguna bagi tindakan konservasi pada saat ini maupun masa yang datang, sampai
saat ini terdapat 5.400 jenis tumbuhan insektisida alami, di Indonesia sendiri terdapat
lebih dari 100 jenis tumbuhan. Salah satunya penggunaan insektisida alami yang berasal
dari jenis daun mimba (Azadirachta indica). Daun mimba efektif mengendalikan ulat,
hama penghisap, jamur, bakteri, nematode, dan lainnya.
Teknologi informasi dalam bidang konservasi koleksi MEI belum pernah
dilakukan. Kegiatan konservasi dengan penggunaan kertas masih dominan dilakukan
ketika akan melakukan konservasi. Selain itu, kegiatan kerjasama dalam bidang konservasi
dengan instansi lain belum pernah dilakukan. Sesuai dengan konsep manajemen
konservasi museum baru penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem
komputerisasi perlu disiapkan dan ditingkatkan penggunaan serta diberi pelatihan
keterampilan bagi staf yang mengelolanya. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi
memainkan peranan yang penting, seperti tersedianya data dengan baik dan bisa diakses
dengan cepat. Selain itu, dengan menggunakan manajemen informasi memudahkan
dalam operasional sehari-hari dan memudahkan dalam bekerja sama dengan berbagai
pihak.
Saran
Saran bagi Museum Etnobotani Indonesia dalam manajamen konservasi sesuai
konsep museum baru adalah:
1. Sebagai satu-satunya museum yang khusus memamerkan tentang etnobotani di
Indonesia selayaknya dapat menjadi pusat konservasi yang sesuai dengan standar dan
prosedur serta menjadi acuan bagi museum lain di Indonesia.
2. Melakukan perubahan struktur organisasi museum tradisional menjadi organisasi
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

museum baru dengan sistem manajerial.
Lebih meningkatkan konservasi benda koleksi dengan optimal dan maksimal serta
mengubah orientasi konservasi dari berorientasi pada objek menjadi berorientasi
pada publik sebagai pelayan masyarakat.
Membuka akses pada masyarakat ke laboratorium konservasi dan membuat program
publik mengenai konservasi koleksi untuk menambah pengetahuan dan wawasan
pengunjung.
Memberikan pelatihan kepada konservator maupun pegawai dalam pelaksanaan
konservasi baik dengan menggunakan bahan kimia dan lebih utama meningkatkan
penggunaan bahan insektisida nabati dalam tindakan konservasi.
Bahwa untuk memperbaiki dan membenahi semua permasalahan dan kondisi
Museum Etnobotani Indonesia membutuhkan ahli Museologi.
Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia profesional yang sesuai dengan
bidangnya dan perkembangan museum baru.
Dibutuhkan Standard Operating Procedure dalam melakukan kegiatan konservasi
pencegahan yang sesuai dengan konsep manajemen konservasi museum baru.
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Penguatan Masyarakat
Penyangga Kawasan Wisata
Candi Borobudur Melalui
Pengembangan Gerabah Di
Dusun Klipoh
Oleh : Drs. M. Fajar Prasudi, M.Sn.
Widyaiswara Madya

Abstract
Maintenance of the cultural heritage of Borobudur temple requires active
involvement of the buffer community. The economic, social and cultural life, which develops
in these habitats must take place and develop in harmony. One part of the buffer community
is in Klipoh village. Hamlet that has been a few centuries to produce this pottery requires the
development of pottery ceramic products that can compete to be marketed in the tourist area
of Borobudur and surrounding temples.
Through simple experimental research with local materials it is hoped that a slip
casting mass formula can be used to develop pottery products with casting techniques.
The results of the research have found two formulas ceramic cast molding body. The
first formula is a mixture of materials from local clay as much as 1000 grams, water as much
as 600 ml (60%), and waterglass as much as 5 ml (0.5%). The second formula is a mixture of
materials from local clay as much as 1000 grams, 500 ml of water (50%), and waterglass as
much as 6 ml (0.6%). These results are specifically expected to be able to develop techniques
of pottery production in Klipoh hamlet.
Keywords: pottery, buffer, slip casting

Pendahuluan
Klipoh merupakan salah satu dusun desa Karanganyar yang berada di barat daya
Candi Borobudur. Nama “Klipoh” diyakini masyarakatnya masih berkaitan dengan cikal
bakal nama penguasa dusun setempat, yakni Nyai Kalipah. Akan tetapi ada juga versi
yang mengaitkan nama “Klipoh” dari suatu singkatan, yaitu berasal dari kata “kali” dan
“poh” yang artinya tempat yang bersanding dengan Kali, yaitu kali Krinjing yang alurnya
berhulu di pegunungan Menoreh, tidak jauh dari dusun setempat.
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Keberadaan perajin gerabah dusun Klipoh telah menjadi bagian dalam sistem
penyangga bagi kawasan wisata candi Borobudur. Menurut Sumpoyo, ketua kelompok
perajin gerabah desa Klipoh, pembuatan gerabah di dusun ini dapat ditelusur di pahatan
relief yang ada di Candi Borobudur. Produk pelita minyak kelapa yang terdapat di salah
satu panel candi menggambarkan pelita yang sampai saat ini masih dibuat, namun dalam
perkembangannya pelita gerabah yang diproduksi perajin saat ini telah dikembangkan
bentuknya sehingga tidak lagi mirip dengan yang ada di panel candi. Para sesepuh desa
tersebut mengatakan bahwa produksi gerabah Klipoh diperkirakan lebih tua usianya
dari pembangunan candi Borobudur, namun demikian sampai saat ini belum banyak
penelitian sejarah yang mengungkap tentang kerajinan gerabah Klipoh yang berada di
kawasan candi Borobudur tersebut.
Latar Belakang
Masyarakat penyangga kawasan wisata candi Borobudur, khususnya di dusun
Klipoh menggantungkan hidupnya pada usaha bercocok tanam dan membuat gerabah.
UNESCO melalui perwakilannya di taman wisata candi Borobudur telah membuat
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat, misalnya pelatihan pengembangan
usaha gerabah, kewirausahaan, pengolahan hasil pertanian, dan sebagainya. Pendirian
galeri Komunitas di desa Karanganyar juga dimaksudkan untuk mewadahi dan
mengembangkan berbagai kegiatan masyarakat setempat seperti pameran, pelatihan,
pertemuan, dan sebagainya. Pendampingan masyarakatnya dilandasi kesadaran untuk
menjaga keselarasan hidup dan menghindari sifat rakus untuk mengeksploitasi sumber
daya lingkungannya.
Pembentukan keramik secara massal dapat dilakukan dengan teknik cetak,
baik cetak padat dengan massa plastis, maupun cetak tuang dengan massa tuang (slip
casting). Salah satu teknik pembentukan gerabah yang belum pernah dilakukan di Dusun
Klipoh adalah pembuatan keramik dengan teknik cetak tuang (Slip Casting) dengan
menggunakan bahan baku setempat.
Tidak semua jenis tanah dapat digunakan untuk membuat keramik, termasuk
untuk membuat slip casting. Untuk keperluan tersebut perlu dilakukan penelitian
eksperimen dengan menggunakan bahan baku setempat. Teknik cetak tuang ini mampu
mencapai detail bentuk dengan lebih mudah, sehingga mampu memproduksi berbagai
produk suvenir, misalnya bentuk replika stupa, patung Buddha, lonceng, pelita, ataupun
benda keperluan sehari-hari secara massal, dengan tetap menunjukkan nilai craftmanship
melalui finishing hiasan yang eksklusif.
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“The casts strongly reflect clay’s ability to copy exactly other surfaces and forms
- it is quite easy” (Birks:1997, : 107)
Penelitian ini berusaha menemukan formula campuran bahan yang tepat untuk
membuat massa cetak tuang (slip casting) yang dapat digunakan oleh perajin gerabah
setempat dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah agar
perajin gerabah di dusun Klipoh dapat bersaing dan mempertahankan kelangsungannya
sebagai perajin gerabah melalui pengembangan teknik produksi. Kelangsungan hidup
perajin gerabah akan berdampak terhadap kelangsungan peran masyarakat sebagai
bagian dalam sistem penyangga budaya kawasan wisata candi Borobudur. Penelitian ini
perlu dilakukan mengingat setiap jenis tanah liat pada lokasi tertentu mempunyai sifat
dan karakteristiknya sendiri, sehingga harus dilakukan penelitian sebelum digunakan
dalam proses produksi.
Kajian Teori
Gerabah merupakan produk yang dihasilkan dari bahan baku jenis lempung,
yaitu jenis bahan galian yang berkaitan dengan endapan residu dan endapan letakan.
Lempung merupakan istilah untuk ukuran butir yang lebih kecil dari 1/256 mm (menurut
ukuran Wentworth). Apabila butiran-butiran tersebut sudah kompak kemudian disebut
batu lempung ataupun disebut lempung. Jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 2
bagian, yaitu:
Lempung residu, merupakan jenis lempung yang terbentuk karena proses
pelapukan (alterasi) batuan beku dan dijumpai di sekitar batuan induknya. Mutu lempung
jenis ini umumnya lebih baik dibandingkan lempung sedimen, pada umumnya digunakan
untuk bahan pembuatan keramik struktur seperti bata, genting, dan gerabah.
Lempung sedimen, sering disebut dengan tanah liat karena sifatnya liat apabila
terkena air. Tanah liat merupakan hasil desintegrasi pelapukan kimia, terutama pengaruh
H2O dan CO2 dibantu oleh mikroorganisme terhadap batuan induk. Selanjutnya material
ini diangkut oleh air sebagai suspensi dan akhirnya mengendap berlapis-lapis. Selama
proses pengangkutan/ pengendapan sangat dimungkinkan dikotori mineral halus lain
seperti kuarsa, besi oksida, dan bahan organis. Sifat paling penting adalah plastisitasnya,
karena sifat ini maka lempung dapat dicetak. Sedangkan derajat keliatan tergantung dari
susunan kehalusan butiran mineral; banyaknya air; banyaknya garam lain yang larut
dalam air; dan jumlah bahan organisnya. (Sukandarrumidi, 2004: 160-161)
Ada dua jenis tanah liat yang berbeda sifat maupun karakteristiknya. Jenis yang
pertama adalah jenis Earthenware, dan jenis yang kedua adalah Stoneware. Tanah liat jenis
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Earthenware bersifat porous, relatif lebih ringan, dan mudah pecah. Daya absorpsinya
berkisar antara 10 sampai 15%.suhu bakarnya relatif lebih rendah dibandingkan jenis
lainnya. Tanah liat Stoneware bersifat lebih keras, tidak mudah pecah, (Peterson, Susan.
1998:20)
Tanah liat di dusun Klipoh mempunyai karakteristik sifat yang sama dengan jenis
Earthenware, yaitu bersifat porous, lebih ringan, mudah pecah, dengan daya absorbsi ratarata sekitar 12,5 %, warna bakar merah bata dan suhu bakar yang mencapai kematangan
sekitar 1050 0C. Produk-produk yang dibuat selama ini sebagian besar berupa bendabenda fungsional seperti cobek, kendhil, kuali, wajan, keren (Jw) yaitu perapian untuk
memasak, lampu minyak kelapa, vas bunga dan sebagainya. Untuk suvenir masih
sangat terbatas produknya, misalnya berupa replika stupa, relief, dan patung Buddha.
Proses pembakarannya dilakukan di pelataran/kebun dengan tungku ladang ataupun
menggunakan tungku bak dengan menggunakan bahan bakar jerami yang mudah
ditemukan di sekitar dusun Klipoh, dengan demikian suhu pembakarannya tidak terlalu
tinggi.
Pengolahan tanah liat untuk pembentukan keramik teknik cetak tuang
memerlukan penambahan bahan berupa deflokulan (deflocculant) yang berfungsi sebagai
sumber ion untuk mengisi partikel tanah liat, bahan ini mampu membuat elektrostatik
saling tolak sehingga menghasilkan bubur tanah liat yang lebih tipis daripada seharusnya.
Bahan Deflocculant berfungsi untuk membuat suspensi tanah liat agar tidak membentuk
endapan pada dasar cetakan. Jenis bahan deflocculant yang digunakan dapat berupa sodium
silikat (waterglass), sodium hidroksida (soda abu), dan sodium carbonate. Penambahan
deflocculant yang disarankan dalam slip casting adalah sebesar 1/10% sampai 3/10% dari
1 % berdasarkan berat kering bahan tanah liat, sedangkan penambahan jumlah air yang
disarankan adalah berkisar antara 35 sampai 45%, (Kenny, John B. 1976:151)
Referensi lain menjelaskan bahwa jumlah dan jenis bahan deflocculant yang
diperlukan untuk masing-masing jenis tanah liat akan berbeda. Jumlah deflocculant
yang diperlukan biasanya berkisar antara 0,2%-0,5% dari jumlah tanah liat kering yang
dipakai, sedangkan jumlah air sekitar 35%-50%. Jumlah deflocculant untuk tanah jenis
earthenware biasanya digunakan sekitar 0,25% sampai 0,50% dari jumlah berat kering.
(Budiyanto, Dkk, 2008: 196)
Metode penelitian
Penelitian eksperimen ini dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama
dilakukan untuk menemukan formula cetak tuang (slip casting) yang memenuhi syarat
dalam pencetakan, utamanya menemukan persentase campuran antara bahan tanah liat,
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air, dan bahan deflokulan berupa waterglass. Tahapan ini dilakukan dengan membuat
beberapa sampel uji dengan formula yang berbeda-beda. Masing-masing formula
secara fisik diukur kekentalannya menggunakan hidrometer, yaitu alat untuk mengukur
kekentalan (viscosity) slip tanah liat. Caranya dengan menuangkan slip tanah liat kedalam
tabung gelas ukuran, kemudian memasukkan hidrometer di dalam campuran slip tanah
liat tersebut. Alat ini akan tenggelam dan berhenti pada indikator tertentu yang bisa
dibaca. Pembacaan normal menunjukkan indikator angka dengan kisaran antara 1,761,82. Angka ini menunjukkan ketebalan dari slip tanah liat, semakin besar indikator
angka yang terbaca akan menunjukkan ketebalan dari slip tanah liat tersebut. Cairan yang
tipis seperti air akan memiliki berat jenis 1,00 dan hidrometer akan tenggelam dengan
menunjuk indikator pada angka tersebut. Dengan membaca hidrometer akan tercermin
ketebalan dan ketipisan slip yang dipengaruhi oleh jumlah deflocculant yang digunakan
dalam pencampuran massa tersebut.
Setting, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketebalan dinding
(body) pada cetakan. Dalam pengujian ini dibutuhkan standard ketebalan dinding body
setebal 0,3 cm. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketebalan
tersebut maka massa tuang tersebut dapat menjadi acuan massa cetak tuang yang baik.
Sampel massa tanah liat cetak tuang yang diuji dinyatakan berhasil apabila
mampu memenuhi kriteria berikut:
1. Jumlah air sekitar 50% (500 ml)
2. Jumlah deflokulan tidak melebihi 0,5% (5 ml); dan
3. Pembentukan dinding (Body setting) setebal 0,3 cm kurang dari 50 menit.
4. Hasil cetakan utuh, tidak mengalami retak pada body.
Tahapan kedua adalah melakukan pengujian melalui proses pengeringan dan
pembakaran biskuit. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembuatan
keramik sudah dilalui secara baik melalui pembakaran hingga mencapai kematangannya
(vitrivikasi). Apabila hasil pengeringannya aman, artinya tidak mengalami keretakan,
ataupun pecah body, maka dapat dilanjutkan dengan proses pembakaran. Dalam proses
pembakaran akan terjadi proses perubahan keramik yang disebut ceramic change. Apabila
proses ini dapat dilalui dan hasilnya utuh tanpa terdapat retak sedikitpun, maka formula
slip casting tersebut layak dan dapat digunakan untuk melakukan produksi keramik cetak
tuang.
Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan di dusun Klipoh, Karanganyar agar mempunyai kesesuaian
dengan kondisi atmosfir setempat. Bahan tanah liat diambil dari sekitar lokasi dusun
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setempat. Setiap sampel massa cetak tuang mempunyai berat kering sebesar 1 kg (1000
gr).
Air yang digunakan secara teoritis berkisar antara 35%-50%, dengan demikian
dalam pembuatan sampel ini penggunaan air akan dimulai dari 350 ml dan akan
ditingkatkan dengan penambahan air sebesar 10 ml sampai ditemukan massa dengan
kekentalan yang baik.
Bahan deflocculant berupa waterglass secara teoritis berkisar antara 0,25%0,50%, dengan demikian dalam pembuatan sampel waterglass akan digunakan mulai dari
2,5 ml dengan penambahan sebesar 0,1 ml sampai ditemukan massa dengan keketalan
yang baik.
Pembuatan beberapa sampel slip casting untuk cetak tuang yang dibuat dan
diujicoba dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pembuatan sampel slip casting menggunakan tanah dari dusun Klipoh
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Keterangan:
• Range air menunjukkan jumlah penggunaan air dari range rendah sampai tertinggi
dengan penambahan 50 ml. Misalnya range 200-300, berarti penggunaan air dimulai
dari 200 ml dengan penambahan 50 ml hingga mencapai 300 ml.
• Range waterglass menunjukkan jumlah penggunaan waterglass dari range rendah
sampai tertinggi dengan penambahan 0,5 ml. Misalnya range 1-2, berarti penggunaan
waterglass dimulai dari 1 ml dengan penambahan 0,5 ml hingga mencapai 2 ml.
Berdasarkan tabel di atas dapat diseleksi beberapa sampel yang mendekati
kriteria, yaitu sampel no. 14, 18, 19, dan 22. Sampel tersebut juga mempunyai kekentalan
yang baik, yaitu antara 1,76-1,78. Selanjutnya sampel yang telah berhasil dicetak tersebut
dikeringkan dalam ruangan, kemudian dijemur dan dibakar dengan suhu 900 0C untuk
memastikan bahwa proses pembuatan keramik telah dilakukan sesuai prosedur. Hasil
pengeringan dan pembakaran yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2. Pembakaran sampel hasil massa cetak tuang pada suhu 900 0C

Pembahasan
Berdasarkan hasil uji coba pembuatan sampel massa cetak tuang, ada dua
tahapan yang perlu dikemukakan dalam pemaparan ini.
ahap pertama adalah untuk mengetahui jumlah air dan waterglass yang
digunakan dalam pembuatan body cetak tuang (slip casting). Dari 24 sampel formula slip
casting yang dibuat, ditemukan 4 formula yang memenuhi persyaratan sebagai formula
slip casting. Paparan pada tabel 1 memperlihatkan hasil sampel yang memenuhi kriteria
sebagai massa yang akan digunakan untuk cetak tuang, yaitu sampel no. 14, 18, 19, dan 22.
Pada sampel tersebut penggunaan air berkisar antara 500 ml sampai dengan 700 ml (50%70%); sedangkan penggunaan waterglass sebanyak 4 ml sampai dengan 6 ml (0,4%-0,6%).
Secara teoritis pengunaan air dan waterglass tersebut sudah melampaui batasnya, yaitu
air maksimal 50%, sedangkan waterglass maksimal 0,50%. Percobaan dalam pembuatan
sampel dengan ukuran tersebut (air 50% dan waterglass 0,50%) membuktikan bahwa
formula tersebut tidak dapat digunakan karena hasilnya mengalami keretakan. Hal
ini ditunjukkan pada tabel 1 pada sampel no 17. Oleh karena itu penggunaan air dan
waterglass masih dilanjutkan sampai ditemukan formula yang tepat dengan hasil cetakan
yang tidak retak, dan hal itu ditemukan pada sampel no. 14, 18, 19, dan 22 tersebut.
Penggunaan air diatas 50% mempunyai implikasi terhadap cetakan gips, yaitu
dan cetakan akan lebih cepat jenuh oleh air karena harus menyerap kandungan air pada
tanah slip casting yang digunakan. Konsekuensinya bila produksi akan dilakukan secara
kontinyu dengan target jumlah yang banyak maka harus dibuat cetakan dengan jumlah
yang banyak pula, selain itu proses pengeringan cetakan harus lebih sering dilakukan
secara terus menerus seiring dengan laju produksinya.
Penggunaan waterglass di atas 0,50% pada sampel formula no. 18,19, dan 22
berdasarkan pengalaman masih dapat ditoleransi dan tidak mempunyai implikasi berarti
pada jangka pendek terhadap proses produksi atau pencetakan. Implikasi jangka panjang
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yang mungkin terjadi terhadap penggunaan waterglass dengan jumlah diatas 0,50% akan
membuat cetakan lebih cepat rapuh, namun demikian efek kerapuhan tidak semata-mata
disebabkan oleh penggunaan waterglass saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh air dari
slip casting, selain itu juga karena pemakaian yang terus-menerus dalam jumlah banyak
dan dalam waktu yang lama.
Tahapan ke dua merupakan tahap yang cukup kritis, yaitu proses pembakaran,
tahapan ini dilakukan setelah proses pengeringan dilakukan. Dari empat sampel yang
dibakar ditemukan 2 sampel yang retak, yaitu sampel no. 14 dan 19, dengan demikian
sampel ini telah gugur karena tidak memenuhi kriteria. Sedangkan sampel no. 18 dan
22 secara fisik menunjukkan hasil yang utuh. Pengujian lanjutan dengan cara memukul
dengan jari pada seluruh permukaan benda menunjukkan suara yang nyaring terhadap
kedua sampel tersebut, artinya sampel no 18 dan 22 tidak mempunyai retakan, sebab
apabila terdapat retakan maka bunyi yang ditimbulkan tidak akan nyaring. Pengujian lain
untuk memastikannya keutuhannya dengan membasahi/mencelupkan ke dalam air dan
mengangkatnya. Hasilnya kedua sampel tersebut secara fisik tidak menampakkan adanya
alur garis retakan, sehingga dapat dipastikan bahwa kedua sampel tersebut memang utuh
hasil pembakarannya.
Pembakaran keramik akan mengubah massa tanah liat yang rapuh bila terkena air,
menjadi keramik yang padat, keras, dan kuat. Proses pemadatan terjadi karena ada proses
sintering, dimana ada sebuah fenomena kimia fisika yang kompleks yang mengubah butirbutir mineral keramik melebur menjadi massa yang matang, kuat, dan padat. Perubahan
fase keramik sendiri dimulai pada suhu 573 0C dengan adanya inversi kuarsa. Dengan
demikian titik kritis yang harus dilalui dengan aman oleh body keramik mentah adalah
pada suhu sekitar 600 0C, apabila masa kritis dalam perubahan keramik ini dapat dilalui
dalam proses pembakaran keramik maka hasilnya akan aman, tidak mengalami retak
ataupun pecah, kecuali oleh karena proses pembakaran yang tidak benar, atau kondisi
atmosfir panas dalam tungku yang tidak merata atau menyentak dalam proses penaikan
suhu bakarnya. Karena proses pembakaran tersebut telah sesuai prosedur pembakaran
maka dapat dipastikan bahwa ke dua sampel yang berhasil dibakar tersebut, yaitu sampel
formula slip casting no. 18 dan 22 telah berhasil dibakar dengan hasil yang baik.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembuatan sampel dan uji coba terhadap sampel tersebut dapat
diketemukan formula yang dapat dikembangkan untuk produksi cetak tuang (slip casting)
untuk mengembangkan produksi gerabah di dusun Klipoh yang ada di kawasan wisata
candi Borobudur. Formula slip casting dengan tanah lokal tersebut adalah sampel no 18
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dan 22. Dengan penggunaan air dan bahan deflocculant jenis waterglass yang berbeda.
Formula no. 18 menggunakan campuran air sebanyak 60% dan waterglass sebanyak 5%
dengan ukuran kekentalan 1,78 dan setting pembentukan dinding selama 35 menit.
Formula no 22 menggunakan campuran air sebanyak 50% dan waterglass sebanyak 6%
dengan ukuran kekentalan 1,78 dan setting pembentukan dinding selama 35 menit.
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Lampiran:

Suasana dusun Klipoh dengan aktivitas pembuatan gerabahnya

Perajin gerabah tradisional di dusun Klipoh yang tetap bertahan
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Pembuatan formula slip casting

Pengukuran dengan hydrometer
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Penuangan slip casting pada cetakan

Merapikan hasil cetakan yang telah dibuka
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Hasil cetakan yang telah dirapikan

Hasil pencetakan dirangkai dengan handle
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Penuangan slip casting pada cetakan

Merapikan hasil cetakan yang telah dibuka
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