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Pengantar Redaksi

 Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas berkat dan rahmat yang dilimpahkanNya 

kepada kami, sehingga Jurnal Widya Prabha Edisi I ini dapat diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar 

Budaya (BPCB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu Kebahagiaan yang sangat besar 

bagi kami .

 Pada Edisi I ini Jurnal Widya Prabha menampilkan tulisan dari kalangan internal BPCB DIY 

maupun dari luar yaitu Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 

dan Puslit Arkenas. Artikel ilmiah yang disajikan dalam Jurnal Widya Prabha Edisi I ini sebanyak 6 buah 

dengan judul Dimensi Pelestarian Dalam Penataan Ruang di Perkotaan, Delineasi Kawasan Prambanan 

Sebagai Kawasan Strategis Nasional, Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kota Yogyakarta, Rumah 

Tradisional di Dusun Ngloro, Saptosari, Gunungkidul Tinjauan Arkeologis, Multikultural Kaitannya 

dengan Local Genius di Nusantara: Kerangka Acuan Mengolah Kaji Kepribadian Budaya Bangsa, dan 

Yogyakarta Satu Kota Dua Stasiun.

 Walaupun jurnal  ini merupakan Edisi I namun besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan 

edisi berikutnya.

Redaksi
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Catatan Redaksi:  

Edisi Perdana Jurnal Widya Prabha 

Jurnal Widya Prabha Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) tahun 2012 ini terbit perdana. Media penerbitan ini didedikasikan sebagai wahana untuk 

mengkonfigurasikan pemikiran, ide, dan visi berbagai aspek yang terkait dengan aspek-aspek 

budaya, arkeologi, sejarah, tata ruang, arsitektur, dan pelestarian, baik pelindungan, pemanfaatan, dan 

pengembangan cagar budaya. Oleh karena itu, Jurnal Widya Prabha mempunyai relevansi dengan upaya 

mengekspose berbagai hal pemikiran tentang aspek-aspek  kebudayaan khususnya yang berwujud 

(tangible) serta pelestarian cagar budaya seperti tersebut di atas.

Nama Widya Prabha dipilih sebagai nama jurnal mengingat mempunyai makna yang inheren 

dengan keilmuan. Widya mempunyai arti ilmu pengetahuan dan Prabha berarti sinar atau cahaya, dengan 

demikian nama tersebut maknanya sinar atau cahaya ilmu pengetahuan. Harapannya berbagi artikel 

dan pokok persoalan yang disekspose dalam jurnal ini merupakan kajian ilmu pengetahuan yang dapat 

berperan sebagai pijar-pijar yang memberi terang dalam menjawab berbagai persoalan yang ada.

Pada dasarnya aspek pelestarian cagar budaya dapat dilakukan secara komprehensif dan sinergis 

dengan keterlibatan berbagai pihak terkait (stake holders). Keterlibatan berbagai pihak menjadi kata 

kunci untuk berbagi peran dan berpartisipasi dalam mengupayakan pengelolaan cagar budaya secara 

keberlanjutan. Terutama hal itu untuk suatu  kawasan  atau ruang geografis tertentu yang mempunyai 

berbagai potensi sumberdaya budaya, baik berupa bangunan, kelompok bangunan,  struktur, situs, maupun 

lingkungan binaan lansekap budaya. Pengaturan atau penataan ruang tentunya harus memperhitungkan 

kepada kepentingan ruang lindung budaya. Untuk skala tertentu ruang lindung tersebut diatur sebagai 

sebuah kawasan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, maupun kepentingan pelestarian cagar budaya dalam  ruang  atau kawasan 

tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kajian 

permasalahan ini merupakan topik utama yang menjadi perhatian dan diekspose dalam Jurnal Widya 

Prabha edisi perdana ini. 

Redaksi
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1. Pengantar
Berbicara mengenai kota, baik kuno dan 

modern pada dasarnya dapat ditinjau serta didekati 
melalui beberapa sudut pandang.  Pertama, segi produk 
pembentukannya, baik berupa artefaktual maupun 
spasial sebagai tempat beraktivitas. Kedua, segi 
proses yaitu merupakan seluruh aktivitas dinamika 
kehidupan bersosial penghuninya. Khusus untuk kota 
kuno terutama di  Jawa secara spasial terdapat ciri-ciri, 
antara lain: keberadaan Kraton (pusat pemerintahan), 
Alun-alun (beraktivitas), Masjid Gedhe (religius), dan 
Pasar Gedhe (pusat ekonomi) hal itu disebut catur 
gatra tunggal. Keberadaan corak utama  itu didukung 
dengan adanya  jejalur, simpul, sub-kawasan, dan 
landmark (penanda kota yang menonjol) sebagai 
kekuatan nilai citra sebuah ruang kota lama (Zhan, 
1999). Tata ruang fisik masyarakatnya secara 
konsentris berada di sekeliling tembok kraton 
(cepuri dan baluwarti) di pusat kota (kutha gara). 
Dinamika sosial kehidupan masyarakatnya terkait 
dengan aktivitas sebagai penopang birokrasi kerajaan, 
berdagang, dan bertani. Menurut Hardoy sebagaimana 
dikutip oleh Amos Rapoport, bahwa kriteria kota 
terkait dengan permasalahan spasial, jumlah 
penduduk, struktur dan tata ruang, pusat aktivitas 
ekonomi, pusat pemerintahan, pusat militer, lembaga 
keagaman, pusat intelektual, dan pusat layanan bagi 
wilayah sekitar (Rapoport,  nd, 22).  

Sejarah kota-kota di Indonesia pada dasarnya 
tumbuh dan berkembang didominasi berasal dari 
pusat kekuasaan tradisional, perdagangan maupun 
kolonial. Berdasarkan potensi tinggalannya maka 
kota itu sering dikatagorikan sebagai sebuah kota tua. 

Kondisi saat ini permasalahan kota sudah demikian 
berkembang dan kompleks yaitu tidak terbatas kepada 
aspek morfologi dan ciri-ciri yang mengikutinya, 
tetapi juga dari fungsi dan dinamika proses interaksi 
sosial masyarakat yang hidup di dalamnya.  Hal itu 
lazim terjadi di dalam kota-kota kuno yang kemudian 
tumbuh dan berkembang menjadi kota modern.  Oleh 
karena itu, dinamika dan problematika di perkotaan, 
terutama dalam tata ruang di dalamnya membutuhkan 
kebijakan penanganan yang komprehensif. Ada dua 
aspek kebijakan yang sering kali saling berhadapan 
yaitu adanya kebijakan pelestarian atau konservasi 
dan konversi kawasan perkotaan. Kebijakan 
konservasi  dan konversi adalah dua hal yang sering 
dihadapkan sebagai sebuah benturan kepentingan 
dalam mengimplementasikan perencanaan dan 
pemanfaatan ruang di perkotaan. Dua hal itu 
sebagai bagian dari implementasi kebijakan yang 
diterapkan bagi ruang perkotaan maupun kawasan 
yang di dalamnya terkandung bangunan, kelompok 
bangunan warisan budaya, maupun beberapa situs. 
Inheren dengan permasalahan itu, maka diperlukan 
suatu pilihan penanganan secara sistemik dengan 
pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Tata ruang Perkotaan dan Dinamikanya 

Dinamika pembangunan di daerah seringkali 
membutuhkan ruang luas, sehingga  tidak jarang 
memunculkan rencana konversi dengan melakukan 
penggusuran-penggusuran, baik perkampungan yang 
dianggap kumuh  maupun rumah-rumah kuno yang 
dianggap tidak sejalan dan tidak memadai untuk 
menampung dinamika masyarakat perkotaan saat 

Dimensi Pelestarian Dalam Penataan Ruang 
di Perkotaan

Oleh: 
Ign. Eka Hadiyanta, M.A. *
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ini. Problema akut akan muncul apabila hal itu sudah 
bersinggungan dengan keberadaan kawasan lindung 
budaya yang mempunyai potensi cagar budaya 
banyak.

Di kota-kota yang mempunyai potensi warisan 
budaya dan catatan sejarah yang panjang di antaranya 
: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, 
Surakarta, Salatiga, Magelang,  Medan, Makasar, 
Padang, dll. mempunyai dinamika dan problematika 
penataan ruang yang kompleks.  Hal itu terutama 
di dalam menentukan pilihan kebijakan konservasi 
ataukah konversi lahan terutama di wilayah-wilayah 
“kota lama”. Dalam dinamika itu kebijakan upaya 
konservasi  dan konversi adalah dua hal yang sering 
saling dihadapkan. Konversi mempunyai makna 
sebuah upaya melakukan perubahan atau penggantian 
menyeluruh terhadap objek yang menjadi sasarannya. 
Kondisi ini akan menghasilkan sesuatu baru tanpa 
terlihat lagi corak sebelumnya dan asas keberlanjutan 
(kontinyuitas) tidak dipakai sebagai pendekatan 
dalam melakukan pengembangan ruang. Sebaliknya 
kebijakan konservasi mempunyai makna melakukan 
pelestarian terhadap setting ruang maupun satuan 
ruang geografis, bangunan, dan kelompok bangunan.  
Kondisi ini menghasilkan warisan budaya yang 
dikembangkan tetap terlihat  corak  atau gaya 
sebelumnya dan perubahan tidak dilakukan secara 
drastis atau frontal.  

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang 
No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa  
pemerintah mengatur penataan ruang, baik secara 
nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten.  Penataan 
ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang 
yang diatur dalam RTRW maupun penjabaran dalam 
rencana detail tata ruang diatur tentang kawasan 
budi daya dan lindung budaya. Kawasan budi daya  
peruntukannya untuk pengembangan, sedangkan 
kawasan lindung  peruntukannya untuk melindungi 
kelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya buatan 

termasuk pengertian ini adalah  warisan budaya. 
Pada dasarnya di kota-kota Indonesia pemerintah 
daerah selalu menghadapi dua pilihan permasalahan 
kebijakan (konservasi - konversi) yang masing-
masing mempunyai konsekuensi dalam konteks 
penataan ruang. 

Benturan kepentingan dan  bahkan kebijakan 
paradoksal tidak jarang mewarnai proses perencanaan 
pembangunan. Artinya, adanya perlakuan 
perencanaan dan implementasi pembangunan yang 
bertolak belakang antara “kebijakan budi daya dan 
kebijakan lindung”  yang secara tumpang tindih 
dan silang sengkarut dilakukan. Aspek perlindungan 
kawasan cagar budaya secara khusus diatur di dalam 
Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya, peraturan pelaksanaan, dan peraturan-
peraturan  daerah yang tidak bertentangan. Contoh 
kasus yang dapat menggambarkan pro-kontra,  
benturan kepentingan, dan kebijakan paradoksal  
adalah dampak perencanaan pembangunan serta 
merebaknya pembongkaran bangunan warisan budaya 
di berbagai kota di Indonesia. Beberapa contoh 
mengenai permasalahan ini adalah pertama, peristiwa 
yang telah terjadi yaitu tentang pembongkaran bekas 
Pabrik Es Saripetojo Surakarta (KR, 12/12/2011). 
Pembongkaran itu seolah melengkapi proses 
rusaknya kawasan Benteng Vasternburg yang sampai 
saat ini masih pro kontra dalam pemanfaaatannya 
(KR, 15/5/2009). Kedua, faktor keterancaman 
warisan budaya oleh karena adanya dampak 
negatif perencanaan pembangunan perkotaan, yaitu 
revitaliasi kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta  (KR, 
14/7/2011, 5/9/2011) dan wacana pembongkaran 
Stadion Kridosono Kotabaru Yogyakarta. 

Kasus Pembongkaran Ex Pabrik Es Saripetojo 
Surakarta yang dibangun pada masa Hindia Belanda  
tahun 1888 M,  adalah salah satu bagian dari ciri gaya 
hidup masyarakat Surakarta pada zamannya.  Saat 
ini kondisi bangunan di kompleks  Saripetojo sudah 
banyak yang dibongkar dan sebagian tinggal puing-
puing yang mengenaskan. Kasus itu adalah wujud 
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terjadinya benturan kepentingan antara kebijakan 
upaya konservasi Pemerintah Kota Surakarta dengan 
pemilik Saripetojo dalam hal ini Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan konversi 
ruang untuk pusat pertokoan ataupun perhotelan. Di 
sisi lain juga dapat dibaca tidak adanya pemahaman dan 
koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota dengan 
Provinsi dalam hal kebijakan pengembangan di satu 
pihak serta upaya pelestarian cagar budaya di pihak 
lain. Pemahaman tentang bekas Pabrik Es Saripetojo 
antara Provinsi Jawa Tengah di satu pihak dengan 
Pemerintah Kota dan Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala (BP3) Jawa Tengah pada dasarnya bertolak 
belakang. Menurut Pemkot Surakarta, masyarakat, 
dan BP3 Jawa Tengah, Saripetojo adalah salah satu 
bangunan yang dapat dikatagorikan sebagai warisan 
budaya, mengingat keberadaannya mempunyai nilai 
penting (sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, 
dan  pendidikan), sehingga dapat ditetapkan sebagai 
cagar budaya. Sebagaimana prinsip pembagian 
kewenangan (Pusat dan Daerah) yang diatur UURI 
No. 11 tahun  2010, bahwa pemerintah kota/kabupaten 
dapat menetapkan cagar budaya sesuai skala atau 
tingkatannya. Tim independen yang dibentuk provinsi 
ditujukan untuk memperoleh solusi justeru terjebak 
memunculkan polemik baru dan belum menunjukkan 
kualitas kajian serta indepedensinya.

Di Yogyakarta juga pernah ada kasus serupa 
contoh pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di 
kawasan cagar budaya Pesanggrahan Ambarrukmo, 
pembongkaran beberapa bangunan indis di 
kawasan Kotabaru, dan terakhir adanya wacana 
tentang rencana pembongkaran Stadion Olah Raga 
Kridosono di Kawasan Kotabaru (KR, 9/8/2011). 
Rencana Kridosono mengemuka setelah di tingkat 
wacana berdasarkan pemberitaan yang ada di media-
media telah diintroduksikan tentang adanya rencana 
pembongkaran dan alih fungsi stadion. Stadion 
Kridosono (dahulu Stadion Belvelt) adalah sebuah 
lapangan  olah raga yang inheren dengan keberadaan 
Kawasan Indis Kotabaru di Yogyakarta yang 

dibangun tahun 1920-an. Pada dasarnya keberadaan 
Kawasan Cagar Budaya bercorak indis itu dilindungi 
oleh UURI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
dan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) – ke depan Perda ini 
harus disesuaikan dengan pengaturan Undang-undang 
RI (UURI) No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
Berdasarkan publikasi di salah satu koran daerah 
beberapa lalu menunjukkan bahwa Kridosono sebagai 
bangunan kuno akan dibongkar dan rencananya diganti 
dengan pusat perbelanjaan. Mencermati gambar 
desainnya dapat diketahui bahwa pengembangan 
yang dilakukan tidak bernafaskan konservasi yang 
berspirit kontinuitas. Hilangnya tempat tersebut akan 
merubah ontentisitas desain dan setting kawasannya, 
sehingga ke depan akan memerosotkan kualitas 
lingkungan budaya dan eksistensi Yogyakarta sebagai 
kota budaya dan anggota Kota Bersejarah Dunia. 
Rencana konversi ruang yang  mengabaikan alternatif 
konservasi kawasan sebagaimana diatur dalam 
perundang-undangan dan Perda KCB akan berpeluang 
memunculkan polemik, benturan kepentingan, 
dan bahkan kebijakan yang paradoksal.  Rencana 
pendirian  pusat perbelanjaan di samping berpotensi 
mengabaikan upaya pelestarian (konservasi) juga 
akan berdampak karambol atau efek domino terhadap 
pelestarian bangunan-bangunan indis di kawasan Kota 
Baru serta memunculkan permasalahan baru. Terkait 
perencanaan tersebut sudah selayaknya Pemerintah 
Daerah tetap mengedepankan kepentingan pelestarian 
cagar budaya dan mempertimbangkan pihak-pihak 
terkait, baik kalangan akademik, SKPD Kebudayaan, 
Dewan Kebudayaan, Dewan Pelestarian, BP3 DIY, 
lembaga swadaya, dan masyarakat luas.

3. Pengendalian Pembangunan dalam Pemanfaatan 
Ruang Secara Bijak

3.1  Landasan Kebijakan dan Strategi Pengaturan 
Kawasan 

Dalam hal tata ruang landasan acuannya 
adalah Undang-undang RI (UURI) No. 26 tahun 
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2007 tentang Penataan Ruang dan pengaturann dalam 
Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 26. tahun 2008 
tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional. 
Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah 
dirumuskan mengenai rencana tata ruang umum,  
rinci, detail, dan peruntukan kawasannya (lindung 
budaya – budi daya). Mengenai tingkatannya adalah 
skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana 
tata ruang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta diatur 
dalam Perda 10 tahun 2010 tentang RTRW tahun 
2009 – 2029. Koherensi dengan tingkatan skala 
untuk beberapa daerah pada umumnya dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta khususnya juga ada suatu tata 
ruang kawasan yang berskala nasional maupun di 
lingkungan warisan budaya dunia dinamakan kawasan 
strategis nasional (KSN). Hal itu dibentuk karena 
nilai strategis  kawasan dan memiliki prioritas karena 
berpengaruh secara nasional terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau lingkungan.  Di samping itu, 
pembentukan KSN juga dilakukan untuk wilayah 
yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. 

Dalam rangka pembangunan daerah khususnya 
pemanfaatan ruang di perkotaan harus mengacu 
kepada kebijakan tata ruang dan tata wilayah (RTRW) 
dan rencana umum  tata ruang kota (RUTRK). 
Koherensi dengan tata ruang  tersebut yaitu 
pengaturan kawasan yang inheren dengan pelestarian 
cagar budaya. Pengaturan kawasan cagar budaya 
juga harus mengacu peraturan khusus, untuk Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah Perda No. 11 tahun 2005 
tentang Kawasan Cagar Budaya sebagai salah satu 
prinsip dan arahan pelestarian kawasan. Peraturan 
itu harus menjadi salah filter dalam pengendalian 
pembangunan kawasan cagar budaya.  Menurut 
UURI No. 11 tahun 2010 “kawasan Cagar Budaya 
adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs 
cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan  
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.” 
Peraturan ini perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah dan Keputusan Menteri, serta aturan-
aturan operasional turunan lain yang terkait. 

Kebijakan itu diperlukan mengingat 
kecenderungan pembangunan di kota-kota besar 
berlangsung sangat cepat dan menurut Eko Budihardjo 
(1997) berwajah tunggal atau seragam. Akibatnya 
realita di lapangan terutama kawasan kota lama atau 
bersejarah terjadi  kecenderungan demolisasi dan 
bunuh diri arsitektural bangunan cagar budaya secara 
endemik terus berulang. Kondisi itu membutuhkan 
kiat, langkah persuasi, preventif, dan kuratif dalam  
melakukan tindakan pengendalian pemanfaatan 
ruang.  Dalam rangka pengendalian harus 
memperhatikan aspek  peran masyarakat dan sektor 
swasta; kerangka pemikiran good governance sebagai 
landasan pijak implementasi tata ruang; prinsip-prinsip 
konservasi harus menjadi pendekatan pembangunan 
yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan tata 
ruang diperlukan strategi pengendalian ruang dan  
langkah-langkah implementatif antara lain: pertama, 
peningkatan pendidikan dan apresiasi masyarakat 
dalam memahami proses perencanaan termasuk di 
antaranya dalam perizinan, keterlibatan stake holder, 
penyampaian aspirasi masyarakat, dan pengawasan 
pelaksanaan pembangunan yang dapat berdampak 
kepada upaya pelestarian. Kedua, peningkatan dan  
pengetatan regulasi oleh pemangku kepentingan 
secara komprehensif dalam tahapan perencanaan 
pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan 
prinsip membangun kemitraan yang memadukan 
aspek kepentingan ekonomis, pemanfaatan lahan, 
pembangunan infrastruktur dengan kepentingan 
sosial dan budaya masyarakat luas. Hal itu terutama 
di kawasan lindung budaya. Ketiga, pengaturan 
zonasi cagar budaya dengan pembagian: zona inti, 
penyangga, pengembangan, dan penunjang. Keempat, 
pengaturan secara detail : 1) Untuk kawasan lindung 
budaya agar sesuai peruntukannya.  2) Mengembalikan 
kawasan lindung budaya yang mengalami tumpang 
tindih dengan pengembangan budi daya. 3) Penataan 
dan pencegahan pengembangan budi daya di kawasan 
lindung.  4) Pengaturan dan pembatasan ketat 
usaha pengembangan budi daya oleh masyarakat 
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yang dapat mengganggu fungsi lindung budaya. 5) 
Pengaturan pemanfaatan dan pengembangan potensi  
masyarakat yang bersinggungan di dalam kawasan 
lindung budaya. Kelima, melaksanakan pendekatan 
dengan program insentif – disinsentif dan reward 
– punishment  dalam pelaksanaan pemanfaatan 
ruang. Program yang diberikan adalah : insentif bagi 
situs dan cagar budaya yang dilestarikan; program 
disinsentif bagi yang mengabaikan pelestarian dan  
reward bagi pelaku dan pemilik cagar budaya yang 
memberi kontribusi dalam pelestarian;  punishment 
yaitu melakukan penegakan hukum bagi tindak 
pelanggaran yang dilakukan. Keenam, menjalankan 
proses transparansi        dan  akuntabilitas  birokrasi 
untuk menghilangkan inefisiensi serta KKN (korupsi, 
kolusi, dan nepotisme) yang   menjadi hambatan 
upaya pelestarian kawasan secara holistik.  

3.2  Kerangka good governance

Secara strategis dalam rangka melaksanakan 
pengendalian ruang diperlukan mekanisme, sistem, 
dasar-dasar dan prinsip pelaksanaan pekerjaan secara 
baik. Untuk melaksanakan mekanisme pengendalian, 
maka harus dilakukan peningkatan kapasitas, kualitas, 
dan ketertiban-kedisiplinan lembaga atau institusi 
terkait yang menangani tata ruang. Pelaksanaan akan 
menjadi baik apabila dilakukan dengan mengikuti 
prosedur baku yang mengacu kepada peraturan 
perundangan yang berlaku sesuai tata kelola organisasi 
terstruktur yang dapat membangun interaksi dan 
kemitraan dengan pihak terkait serta pemangku 
kepentingan yang ada. Hal itu untuk mewujudkan 
sebuah tata kelola ruang yang dapat merealisasikan 
pendekatan keberlanjutan (sustainable approach) 
secara baik. Menurut Sabari Yunus (2005: 190), 
kerangka pendekatan keberlanjutan sebagai bagian dari 
good governance ada berbagai macam sudut pandang, 
yaitu sebagai berikut:  1) Dimensi keberlanjutan 
ekonomi urban (Dimension of sustainable urban 
economy); 2) Dimensi keberlanjutan masyarakat urban 
(Dimension of sustainable urban society); 3) Dimensi 
keberlanjutan tempat tinggal urban (Dimension of 

sustainable urban shelter); 4) Dimensi keberlanjutan 
lingkungan urban (Dimension of sustainable urban 
environment); 5) Dimensi keberlanjutan akses 
urban (Dimension of sustainable urban access) ; 6) 
Dimensi keberlanjutan kehidupan urban (Dimension 
of sustainable urban life) ; 7) Dimensi keberlanjutan 
demokrasi urban (Dimension of sustainable urban 
democracy) . Tujuh dimensi keberlanjutan tersebut 
mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. 
Aspek-apek keberlanjutan tersebut merupakan suatu 
prinsip untuk menuju tata kelola ruang yang baik. 
Hal itu akan dapat diterapkan secara baik untuk 
birokrasi pemerintahan yang menjalankan prinsip 
good government. Aspek yang khusus inheren dengan 
permasalahan lingkungan budaya adalah dalam 
dimensi keberlanjutan kehidupan di urban.

Dimensi keberlanjutan kehidupan urban 
adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan tempat 
tinggal dan pemanfaatan lahan yang mempunyai 
daya tarik dan nyaman (liveable city), terutama dari 
aspek lingkungan abiotik, biotik, dan lingkungan 
sosial, kultural, dan ekonomi secara luas. Pendekatan 
pemanfaatan tata ruang yang tidak mengindahkan 
aspek-aspek tersebut berakibat memunculkan 
problematik wilayah, ruang, sosial, lingkungan, 
ekonomi dan kultural yang akut. Contoh kasus jika hal 
itu tidak dijalankan maka akan muncul problematika 
yaitu hilangnya lingkungan ruang terbuka hijau di kota 
yang akan berakibat polusi udara (Sabari Yunus, 2005: 
204). Terkait dengan permasalahan dimensi kultural  
seperti yang dijelaskan  Sabari Yunus tersebut dapat  
diperluas pemaknaannya, yaitu adanya problematika 
pemanfaatan ruang maupun konversi lahan yang 
tidak terkendali, bunuh diri arsitektural atau pun 
penghancuran potensi bangunan cagar budaya yang 
merupakan land mark,  jati diri, dan keunikan kota. 
Akibat hal itu maka akan terjadi ketidakseimbangan 
pemanfaatan ruang karena mengabaikan pendekatan 
konservasi kawasan. Secara maknawi akan berimbas 
kepada hilangnya sebagian ingatan kolektif kesadaran 
warganya dan lapisan waktu yang dimiliki suatu kota. 
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3.3  Peran Masyarakat – Sektor Swasta 
Dalam upaya melakukan pengendalian 

pemanfatan ruang, masyarakat dan sektor swasta 
memberi banyak kontribusi dan memegang peran 
yang menentukan. Keberadaan masyarakat dan 
swasta memiliki peran dalam menjaga keseimbangan 
dalam proses implementasi kebijakan pembangunan 
kawasan dan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah 
pada umumnya. Hal itu diperlukan  agar tetap dalam 
perencanaan pembangunan selalu memperhitungkan 
potensi budaya dan kawasan lindung budaya sebagai 
modal sosial pembangunan secara komprehensif 
(Budihardjo, 1995: 63,66). Keterlibatan secara aktif 
masyarakat dan sektor swasta dapat dilakukan sejak 
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaata 
dan pengembangan kawasan, serta  monitoring 
dan evaluasi dalam rangka pengendalian untuk 
meminimalisir dampak negatif pembangunan yang 
dilaksanakan. Terutama dampak negatif yang dapat 
muncul dalam perencanaan pemanfaatan ruang di 
kawasan lindung budaya di satu pihak dan di pihak 
lain rencana konversi ruang yang kemungkinan ada 
dalam setiap perencanaan pembangunan. Terbukti 
situasi dan kondisi itu memunculkan pro dan kontra, 
yang diperlukan adalah solusi yang tetap dalam visi 
pelestarian cagar budaya. Masyarakat dan sektor 
swasta adalah mitra pemerintah yang perlu dilibatkan 
secara aktif dalam pengendalian kawasan dan upaya 
pelestarian kawasan.

4. Epilog: Pelestarian dan Pemanfaatan Ruang 
Secara Berkelanjutan

Berdasarkan azas keberlanjutan dan 
keseimbangan maka diharapkan upaya penataan 
ruang memeprhitungkan secara serius dan 
bertanggungjawab terhadap kawasan lindung budaya 
dengan mengacu prinsip pelestarian. Perencana kota 
sudah selayaknya memperhitungkan aspek identitas, 
simbol-simbol, dan jiwa yang direpresentasikan dalam 
sebuah ruang yang ada serta dimiliki kotanya.  Dalam 
rangka pelaksanaan pelestarian aspek pelindungan,  

pemanfaatan, dan pengembangan  ruang di perkotaan 
harus “berjalan harmoni” dan ranah penerapan 
kebijakan secara bijak.  

Pada dasarnya “realita konflik” di dalam 
proses pelaksanaan pelestarian kawasan cagar 
budaya khususnya dan pemanfaatan ruang pada 
umumnya adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, 
yang terpenting adalah bagaimana mengeliminasi 
kemungkinan terjadinya polarisasi dan egosentrisme 
yang tidak terkontrol dalam perencanaan pemanfaatan 
dan pengembangan. Mungkin keinginan itu terlalu 
utopis atau idealisasi terhadap sesuatu secara 
berlebihan, tetapi paling tidak keharmonisan harus 
diberi makna sebagai proses yang berjalan dalam 
keseimbangan. Merujuk pengertian pelestarian di 
dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya, Pasal 1 (22) adalah upaya dinamis 
untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan 
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkannya. Pelestarian dinamis tersebut 
mengandung makna bahwa upaya pelindungan cagar 
budaya  tidak berarti statis yaitu hanya diawetkan dan 
tidak dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. 
Akan tetapi, sebaliknya justru dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan untuk berbagai kepentingan, terutama 
bagi  kemakmuran rakyat serta “dapat diwariskan” 
untuk generasi mendatang. Terkait dengan strategi 
dan implementasi pelestarian, perundang-undangan 
sebagai landasan kebijakan dan prinsip Cultural 
Resources Management  (CRM) pada umumnya 
menekankan pendekatan keberlanjutan (sustainable).  
Sumberdaya budaya dapat terjamin keberlanjutannya 
apabila dapat memberikan nilai tambah  semua pihak 
terkait (stake holders) untuk berbagai kepentingan. 
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah 
pemanfaatan untuk kemakmuran rakyat dengan tanpa 
mengabaikan prinsip pelestarian sebagai berikut.  
Pertama, memberikan status hukum kepada bangunan 
warisan budaya dengan penetapan oleh Tim Ahli 
Cagar Budaya bersama stake hoders yang ada. 
Kedua, pemanfaatan  dan pengembangan  kawasan 
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situs sesuai zona yang telah ditentukan, yaitu zona 
inti cagar budaya, penyangga, pengembangan, 
dan penunjangnya. Ketiga, menentukan pilihan 
implementasi pelestarian yang tidak bertentangan 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Alternatif 
atau pilihan pelestarian dapat dilakukan secara total 
(total preserve) ataukah dilakukan sebagian atau 
parsial (partial preserve). Pelaksanaannya harus 
dilakukan dengan pendataan dan pendokumentasian 
secara baik (preserve by record).  Keempat, melakukan 
pengembangan dengan cara revitalisasi atau upaya 
“menghidupkan kembali” kawasan maupun bangunan 
cagar budaya. Upaya itu dapat dilakukan dengan 
memberi makna maupun fungsi baru untuk bangunan-
bangunan lama  (Budihardjo, 1997a : 155). Dalam 
pasal 1 (31) “revitaliasi adalah kegiatan pengembangan 
yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-
nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi 
ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip 
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.” Dengan 
demikian pelaksanaannya harus mempertimbangkan 
berbagai aspek dan dilakukan secara bijak. Kelima, 
pengembangan dengan cara adaptasi atau infill design  
sebagai upaya penyesuaian tantangan zaman dengan 
tanpa mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya 
sebagai cagar budaya. Pasal 1 (32) disebutkan 
bahwa “adaptasi adalah upaya pengembangan cagar 
budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan 
terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan 
nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang 
mempunyai nilai penting.” Keenam, membentuk 
organisasi pengelola yang dapat menghadirkan 
heritage invesment untuk mengelola kawasan secara 
holistik. Di samping itu, dapat bekerjasama dan 
membuat jaringan dengan berbagai lembaga, forum 
atau organisasi pelestarian, baik nasional maupun 
internasional. Ketujuh, membangun kemitraan antara 
pengelola, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, 
sehingga upaya pelestarian secara komprehensif 
menjadi urusan dan dapat bermanfaat untuk semua. 

Kedelapan, pengaturan secara sistemik dalam proses 
perizinan pemanfaatan ruang dengan melibatkan 
stake holder yang terkait dengan upaya pelestarian 
(Akademisi, Balai Pelestarian, Pemda, Dewan 
atau Komisi ad hoc dalam bidang kebudayaan, dan 
pelestarian. 

Secara kritis kita perlu mengajukan pertanyaan 
apakah dengan kondisi saat ini kota-kota yang 
mempunyai akar sejarah panjang masih dapat 
mempertahankan identitas, jati diri, simbol-simbol, 
dan jiwa kotanya? Pendekatan interdisiplin-multi 
dimensional,   kemitraan, dan kesepahaman perlu 
dibangun dengan intensif sejak dari perencanaan 
tata ruang, kajian, rancangan induk, studi amdal, 
rencana pembangunan, pengembangan kawasan, 
dan monitoring-evaluasi. Prinsip konservasi atau 
pelestarian pada dasarnya diperlukan sebagai 
pengurai benang kusut konflik kepentingan, tidak 
justeru dianggap sebagai penyebab persoalan dalam 
tata ruang.

Dengan demikian kita masih berharap beberapa 
kota bersejarah di Indonesia masih dapat bertahan 
atau survive dari “hempasan ombak” perubahan masif 
yang menggelinding saat ini.  Harapan kita di tengah 
keprihatinan itu, bahwa Surakarta masih pantas 
sebagai anggota OWHC (Organization of World 
Heritage Cities). Di lain pihak adanya ide dan wacana 
perencanaan penggusuran Kridosono di Kawasan 
Cagar Budaya Kotabaru Yogyakarta perlu dikaji 
ulang,  sehingga  Yogyakarta tetap merupakan magnet 
sebagai Kota Budaya. Demikian juga kota-kota lain 
: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Magelang, 
Salatiga, Pangkalpinang, Makasar, Padang, Medan, 
dan kota-kota lain yang mempunyai citra serta jati 
diri sebagai sebuah entitas budaya bangsa, diharapkan 
penyelenggara atau pemangku kepentingan di daerah 
tersebut dapat mempunyai daya tahan dan berfikir 
bijak. Mengingat “bunuh diri arsitektural warisan 
budaya” merupakan dosa sejarah yang mengkhianati 
peradaban budaya bangsa. Masyarakat intelektual 
sepantasnya secara kritis dapat  melibatkan diri, baik 
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langsung maupun tidak langsung terhadap usaha 
penyelamatan warisan budaya bangsa ini (Haryono, 
2003). Peran serta dan kontribusi positiflah yang 
diharapkan dan bukan sebaliknya justeru menjadi 
alat legitimasi dan corong bagi sebuah kebijakan 
kontraversi oleh pemangku kepentingan yang 
“tidak mau bertanggungjawab dan merasa memiliki 
(handarbeni)” terhadap pelestarian cagar budaya  
bangsa. 

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa dalam 
rangka pelestarian upaya pelindungan, pemanfaatan, 
dan pengembangan bukan semata-mata menjadi 
tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi 
tanggungjawab bersama semua pihak terkait atau 
stake holder. Pelaksanaan upaya pelestarian secara 
komprehensif tersebut di atas harus mengacu pada 
prinsip-prinsip peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku, pendekatan sistemik,  pengendalian 
dengan bijak, serta dilakukan sesuai cara pandang 
berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip 
good governance secara  arif  dan bijak. Dengan 
demikian ke depan kita masih dapat mengetahui bahwa 
suatu kota bersejarah, kawasan kuno, bangunan-
bangunan bersejarah dijaga eksistensi, dan dapat 
dilakukan pengaturan ruang yang mempertimbangkan 
berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya kita masih 
pantas untuk menapaki kehidupan dan disebut sebagai 
sebuah bangsa yang bermartabat serta berkeadaban. 
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I. Pendahuluan
Pada umumnya begitu mendengar atau 

membaca kata ‘Prambanan’, maka yang terbersit 
dalam benak kita adalah sebuah obJek wisata berupa 
kompleks candi. Hal ini tidak begitu salah, karena 
sebutan Prambanan identik dengan keberadaan 
candi di sisi timur Yogyakarta yang terkenal dengan 
legenda Bandung Bondo. Mungkin kita jadi bingung, 
ragu-ragu atau bertanya-tanya bila disebutkan istilah 
Kawasan Prambanan. Akhirnya timbullah berbagai 
pertanyaan: Ini Prambanan yang mana? Prambanan 
itu ada berapa? Kawasan Prambanan, apa maksudnya? 
Kawasan atau Kecamatan Prambanan? 

Berbagai pertanyaan yang timbul, setelah 
mendengar istilah kawasan Prambanan, sangatlah 
wajar, sebab istilah ini relatif baru. Istilah kawasan 
Prambanan muncul pada pertengahan tahun 2009, 
yaitu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah RI 
No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional. Dalam PP tersebut termaktub suatu kawasan 
yang disebut dengan kawasan strategis nasional (KSN) 
dengan basic sosial budaya. Lebih lanjut, pengertian 
KSN disebut dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 
1 item 17, yaitu wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah 
yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Penetapan 
KSN antara lain bertujuan untuk mewujudkan: 
keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan 

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan 
akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber 
daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; serta keseimbangan dan 
keserasian perkembangan antarwilayah. 

Aplikasi dari hal ini adalah diperlukannya 
kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 
nasional, yang meliputi pengembangan struktur dan 
pola ruang. Aplikasi kebijakan dan strategi penataan 
ruang dilakukan melalui peraturan zonasi KSN. 
Namun sebelumnya, tentu harus dipilih sasaran yang 
tepat dengan mempertimbangkan kriteria  tujuan 
dan peruntukannya. KSN dari sudut kepentingan 
sosial budaya antara lain ditetapkan dengan kriteria: 
merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan 
budaya serta jati diri bangsa; merupakan tempat 
perlindungan peninggalan budaya nasional; atau 
memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial 
skala nasional.

Mengacu pada ketentuan dalam PPRI No 
26/2008 di atas, kawasan Prambanan memenuhi 
kriteria untuk ditetapkan menjadi KSN. Kawasan 
Prambanan mempunyai beberapa korelasi yang 
menjadi justifikasi penetapan sebagai KSN. Korelasi 
tersebut dapat direpresentasikan pada topografi 
dan keberadaan wilayah (keruangan antarwilayah), 
potensi sosial budaya (memiliki situs peninggalan 
budaya warisan dunia), dan pengelolaannya (regulasi, 
pemanfaatan dan lembaga, serta ancamannya), 
sedangkan peruntukan kawasan Prambanan sesuai 
RTRW kabupaten (Sleman dan Klaten) adalah 
kawasan pariwisata. Pasal 112 item b PPRI No 
26/2008 menyebutkan bahwa peruntukan kawasan 

Delineasi Kawasan Prambanan 
Sebagai Kawasan Strategis Nasional *)

Oleh : 
(Indung Panca Putra, M.Hum. & Manggar Sari Ayuati, M.A.*)
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pariwisata adalah untuk pelindungan terhadap situs 
peninggalan kebudayaan masa lampau. Sesuai 
dengan judulnya, tulisan ini dimaksudkan untuk 
sedikit memaparkan kondisi kawasan Prambanan 
dengan beberapa permasalahannya, yang sekaligus 
merupakan justifikasi usulan delineasi kawasan 
Prambanan sebagai KSN. 

II. Sekilas Tentang Kawasan Prambanan
A. Kondisi Topografi

Kawasan Prambanan merupakan sebuah 
kawasan kepurbakalaan yang sangat luas dan kaya akan 
potensi tinggalan budaya masa klasik di Indonesia, 
yang ditunjukkan dengan adanya sebaran candi yang 
cukup banyak. Kondisi topografi kawasan Prambanan 
dipengaruhi oleh keberadaan wilayah yang terletak di 
antara Gunung Merapi dengan Pegunungan Kapur 
Selatan, sehingga morfologi kawasan Prambanan 
terbagi menjadi beberapa bagian yakni dataran rendah 
dan daerah perbukitan. Dataran rendah terdiri dari 
dataran Prambanan di sebelah utara bukit Ratu Boko 
dan dataran Sorogedug yang berada di sebelah selatan 
bukit Ratu Boko. Sementara dataran tinggi merupakan 
bagian dari daerah Pegunungan Selatan yang terletak 
di sebelah selatan dataran rendah Prambanan dan di 
sebelah timur dari dataran Sorogedug (Widodo, 1994 
: 13-15). 

Dataran rendah mempunyai ketinggian yang 
bervariasi, yaitu antara 109– 152 m dpl, sedangkan 
rata-rata ketinggian adalah 131 m dpl. Bentang alam 
dataran rendah merupakan satu kesatuan dari wilayah 
Gunung Merapi, yaitu sebagai dataran fluvial kaki 
Gunung Merapi (Fluvio Volkanic Foot Plain) yang 
keberadaan topografinya dipengaruhi oleh kegiatan 
Gunung Merapi sejak dahulu kala. Dataran rendah 
banyak dialiri sungai, antara lain Sungai Opak yang 
berhulu di Gunung Merapi dan membelah dataran 
Prambanan. Alur Sungai Opak ini menjadi tempat 
bermuara sungai-sungai kecil yang terdapat di 
dataran Prambanan, antara lain Kali Bening, Sungai 
Tepus, dan Sungai Cupu Wetan. Di sebelah timur dan 

tenggara dataran Prambanan mengalir Sungai Pereng, 
Sungai Borongan, Sungai Dengkeng, dan Sungai 
Woro (Haryono, 2004: 10).

Pegunungan selatan dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu bagian selatan merupakan daerah batu gamping 
Gunung Sewu dan bagian utara adalah rangkaian 
Gunung Kidul. Dataran tinggi yang termasuk dalam 
kawasan purbakala Çiva Plateau merupakan bagian 
dari Gunung Kidul yang dikenal sebagai dataran 
tinggi Batur Agung seluas ± 8,18 km², dibatasi tebing-
tebing yang terjal dan merupakan daerah perbukitan. 
Dataran ini meliputi Bukit Ratu Boko (299 m dpl), 
Gunung Pegat (322 m dpl), Gunung Sari (285 m 
dpl), dan Gunung Ijo (427 m dpl). Adapun ketinggian 
dataran ini bervariasi mulai dari 137-427 m dpl. 
Pada masa kini, di Batur Agung tidak terlihat lagi 
adanya bekas hutan asli dan bekas erosi yang dahsyat 
(Rangkuti, 1984 : 27).

Kondisi hidrologi di kawasan Prambanan 
cukup baik, terutama kondisi air permukaan yang 
bersumber dari aliran Sungai Opak dan Sungai 
Gawe. Kondisi topografi kawasan Prambanan yang 
bervariasi juga menjadikan kondisi kedalaman air 
tanah yang bervariasi pula. Kondisi kedalaman air 
tanah dan drainage pada bentang lahan kawasan 
Prambanan dapat diungkapkan sebagai berikut.

a) Daerah dataran alluvial-lereng kaki gunung berapi: 
kedalaman air tanah 4-10 m dan drainase sedang-
baik.

b) Daerah perbukitan-pegunungan struktural: air 
permukaan sungai dangkal dan drainase baik.

c) Daerah dataran tinggi karst: air permukaan sungai 
air dolin dan drainase sedang.

d) Daerah perbukitan karst: air permukaan berasal 
dari bawah tanah, kedalaman tanah dangkal-sangat 
dangkal dan drainase baik.

Kondisi iklim di kawasan Prambanan 
menunjukkan iklim setempat yang tropis lembap 
dengan suhu bervariasi. Suhu bulanan minimum 
antara 18,8° − 23,4º C dan suhu maksimum antara 
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31,6° − 36,2ºC. Kecepatan angin rata-rata adalah 
antara 9 − 15 knot, dengan kelembapan nisbi udara 
antara 65 − 84%. Curah  hujan rata-rata berkisar 
antara 2.000 − 2.500 mm dengan hari hujan antara 
bulan Oktober sampai bulan April. Jadi Kawasan 
Prambanan beriklim sangat lembap dengan musim 
kering yang sedang atau daerah tropika dengan iklim 
musim (Haryono, 2004 : 14).

B. Pemanfaatan Lahan
Analisis terhadap kondisi lahan hasil unduh 

peta kawasan Prambanan melalui www.google.com 

pada tanggal 3 Juni 2010 yang disesuaikan dengan 
data monografi Kecamatan Prambanan, menghasilkan 
5 unit tata guna lahan utama, yaitu sawah irigasi, 
sawah tadah hujan, tegalan, hutan produksi, dan 
pemukiman/pekarangan dengan luasan yang 
bervariasi. Kriteria klasifikasi tata guna lahan dalam 
analisis ini mengadopsi klasifikasi yang digunakan 
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 
(Bakosurtanal), dengan penyesuaian terhadap kondisi 
di lapangan. Adapun kenampakan dan luasan masing-
masing unit lahan sebagai berikut.

No Tata Guna Lahan
Luas(Ha)

Prambanan Sleman Prambanan Klaten

1 Sawah irigasi
Kriteria kenampakan: tekstur 
halus, topografi datar hingga 
landai, bentuk berpetak-
petak dengan ukuran relatif 
homogen, berasosiasi dengan 
kelurusan (jalan, pematang, 
dan/saluran irigasi)

659,26 12,669

2 Sawah tadah hujan/
rendengan
Terdapat pada satuan bentuk 
lahan perbukitan dengan 
ciri beda tinggi 25-75 m, 
sudut kemiringan lereng 25- 
40%, bentuk lereng cekung, 
berteras, dan panjang. 

863 0

Tabel Luas Masing-masing Unit Tata Guna Lahan
Sumber:  download dari www.google.com tanggal 3 Juni 2010 jam 11.00 WIB dan Monografi 
Kecamatan Prambanan Semester II Tahun 2009.

Sawah irigasi di sekitar Candi Sewu dan Candi 
Prambanan

Sawah tadah hujan di sekitar Candi Ijo dan Candi Barong
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3 Tegalan
Kriteria kenampakan: tekstur 
sedang-kasar, warna tanah 
dominan (cokelat agak cerah), 
topografi heterogen (lereng 
miring hingga terjal), petak 
tidak teratur mengikuti pola 
kontur lahan, asosiasi dengan 
jalan di lokasi-lokasi tertentu.

449 144

4 Hutan produksi
Terletak pada satuan bentuk 
lahan lereng dengan ciri 
beda tinggi kurang dari 5 m, 
kemiringan 3 %, bentuk lereng 
lurus dan sangat panjang 
(lebih dari 300 m).

35 0

5 Pemukiman/Pekarangan
Kriteria kenampakan: 
tekstur kasar, dominan 
berwarna cokelat-kemerahan 
(genting), tersusun atas 
unit-unit bangunan (rumah) 
berbentuk persegi dengan 
pola mengelompok atau linier. 
Berasosiasi dengan jalan dan 
kebun.

948,74 7.198

Tegalan di sekitar Candi Ijo

Hutan produksi di sekitar perbukitan Sorogedug

Pemukiman di sekitar situs Watu Gudig
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C. Kondisi Sosial Budaya

Secara administratif, kelompok masyarakat 
yang ada di wilayah Prambanan terdiri atas dua 
bagian, yaitu termasuk dalam wilayah Kabupaten 
Klaten (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Sleman 
(Provinsi DIY). Berdasarkan monografi Kecamatan 
Prambanan Semester II Tahun 2009, jumlah 
dan komposisi penduduk di wilayah Kecamatan 
Prambanan relatif berimbang, yaitu 47,78% pria 
dan 52,22% perempuan dengan jumlah penduduk 
95.863 orang (28.883 KK). Jumlah penduduk ini 
mengimplikasikan potensi sosial masyarakat yang 
sangat tinggi, sebab prosentase usia produktif 
mencapai 51,62%. Berdasarkan strata pendidikan, 
sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh 
penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah 
(hanya tamat SD), yaitu mencapai 60,57%. Dengan 
jumlah penduduk dalam usia produktif yang tinggi 
tetapi didominasi tingkat pendidikan yang rendah, 
menyebabkan sebagian besar masyarakat Prambanan 
berprofesi sebagai petani (53,39%) dan buruh 
bangunan (11,53%). Profesi lainnya adalah pedagang, 
PNS, dan peternak. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar masyarakat masih sangat agraris dan 
bergantung pada kehidupan pertanian.

Penduduk Prambanan sebagian besar adalah 
suku Jawa dan memeluk agama Islam, namun sebagian 
penduduk lainnya ada yang beragama lain. Sampai 
sekarang toleransi dalam kehidupan keagamaan 
di Prambanan sangat tinggi. Hal tersebut terlihat 
dari berbagai perayaan dan upacara keagamaan 
dari masing-masing agama dapat terlaksana dengan 
baik. Begitu juga dengan letak rumah peribadatan 
yang cukup dekat satu dengan lainnya. Data sarana 
peribadatan dari monografi Kecamatan Prambanan 
Klaten dan Sleman tercatat: 104 buah masjid, 76 buah 
surau/musala, dan 3 buah gereja. Upacara keagamaan 
juga masih dilestarikan dan mempunyai potensi 
budaya yang signifikan, seperti upacara Tawur Agung 
yang dilaksanakan di halaman Candi Prambanan pada 
perayaan hari Raya Nyepi. 

Kesenian tradisional yang terdapat di Kecamatan 
Prambanan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
seni dan budaya di Provinsi DI Yogyakarta dan 
Kabupaten Klaten. Jiwa berkesenian masyarakat di 
sekitar kawasan Candi Prambanan masih cukup tinggi, 
hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sanggar 
tari atau kelompok kesenian tradisional yang tetap ada 
di masyarakat dengan jumlah anggota mencapai 946 
orang. Berbagai aktivitas kesenian tradisional yang 
dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Prambanan, 
antara lain: jatilan, karawitan, ketoprak, wayang 
klithik, ludruk, salawatan, tari tradisional, dan orkes 
melayu. Secara rutin (tiap hari Selasa dan Kamis), 
sendratari Ramayana, yang merupakan salah satu tari 
tradisional di kawasan Prambanan dipertunjukkan 
di teater Trimurti Candi Prambanan. Pertunjukan 
sendratari ini melibatkan berbagai elemen masyarakat 
sekitar Prambanan, sehingga mempuyai kemanfaatan 
ekonomis selain pelestarian budaya lokal melalui tari 
tradisional.

III. Potensi Kepurbakalaan Kawasan Prambanan 
dan Pelestariannya

A. Latar Belakang Sejarah dan Tinggalan Budaya
Kawasan Prambanan memiliki tinggalan 

arkeologis yang sangat banyak jumlahnya, baik situs 
maupun bangunan candi. Pada kawasan ini terdapat 

Pertunjukan sendratari Ramayana di teater Trimurti Candi 
Prambanan. Foto oleh: Aam Amitto Tistomo/www.jogjatrip.com
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ikon berupa Candi Prambanan sebagai titik inti. 
Selain Candi Prambanan, di kawasan ini terdapat 
juga Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sewu, 
Candi Ghana, Candi Plaosan, Candi Sojiwan, Situs 
Ratu Boko, Candi Barong, Candi Dawangsari, Candi 
Banyunibo, Candi Miri, Candi Ijo, Candi Kalasan, 
Candi Sari, Candi Kedulan, dan situs-situs lainnya. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan ini 
merupakan representasi bentang budaya masa lalu 
yang sangat panjang, yaitu masa Kerajaan Mataram 
Kuno abad VIII–X Masehi. Bentang budaya ini 
membentuk suatu lanskap budaya tersendiri yang 
mampu merepresentasikan nilai budaya dari masa 
lampau.

Peninggalan tertua yang terdapat di kawasan 
ini adalah Candi Kalasan yang berlatar belakang 
agama Buddha. Pertanggalan Candi Kalasan 
diketahui dari Prasasti Kalasa dengan angka tahun 
700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti Kalasa berhuruf 
Prenagari dan berbahasa Sanskerta. Di dalam prasasti 
tersebut disebutkan tentang diperingatinya jasa Raja 
Panangkaran yang telah membangun sebuah kuil 
bagi Dewi Tara (Tarabhawana). Di dekat Candi 
Kalasan terdapat Candi Sari yang memiliki keunikan 
yang sama, yaitu adanya lapisan bajralepa, sehingga 
diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan 
Candi Kalasan. Diduga Candi Kalasan berfungsi 
sebagai kuil atau tempat pemujaan Dewi Tara, 
sedangkan asrama atau wihara yang diperuntukkan 
bagi para pendeta adalah Candi Sari. 

Selain itu, Rakai Panangkaran juga mendirikan 
Candi Sewu dan Plaosan yang berlatar belakang agama 
Buddha. Candi Sewu diresmikan pada tahun 714 Saka 
berdasarkan temuan Prasasti Manjusrigrha. Prasasti 
tersebut menyebut tentang aktivitas penyempurnaan 
prasada yang bernama Wajrasana Manjusrigrha 
pada tahun 714 Saka (792 M). Nama Manjusrigrha 
selain tercantum dalam Prasasti Manjusrigrha juga 
disebut dalam prasasti Kelurak tahun 782 M yang 
ditemukan di dekat Candi Lumbung yang berjarak 
hanya beberapa ratus meter dari Candi Sewu. Prasasti 
Kelurak berisi tentang penghormatan terhadap Tri 
Ratna dan Tri Murti. 

Setelah Rakai Panangkaran mengundurkan 
diri sebagai raja, dia mendirikan wihara di atas 
Bukit Boko sebagai tempat untuk menyepi yang 
disebut dengan abhayagiriwihara. Bangunan di 
Bukit Boko ini pernah menjadi benteng pertahanan 
sewaktu terjadi peperangan antara putra-putra Rakai 
Panangkaran. Pada masa selanjutnya, tempat ini 
berubah menjadi suatu tempat kediaman seorang 
bangsawan yang beragama Hindu, yaitu Rakai 
Walaing Pu Khumbayoni. Sampai abad X tempat 
ini masih eksis dengan nama Walaing. Tempat inilah 
yang sekarang dikenal dengan Situs Ratu Boko. 

Selain Rakai Panangkaran, Raja Mataram 
Kuno yang juga banyak mendirikan candi adalah 
Rakai Pikatan, salah satu putra Rakai Panangkaran. 
Pada tahun 856 M, berdasarkan angka tahun dalam 
prasasti Siwagrha, Rakai Pikatan meresmikan Candi 
Prambanan, yang merupakan candi Hindu terbesar di 
Indonesia. Rakai Balitung merupakan salah satu Raja 
Mataram Kuno setelah Rakai Pikatan, mendirikan 
Candi Sojiwan dan dipersembahkan untuk neneknya 
Rakryan Sanjiwana. Candi ini memuat ajaran moral 
agama Buddha dalam bentuk fabel. 

Keberadaan tinggalan purbakala yang juga 
dikaitkan dengan Raja Mataram Kuno adalah situs 
Candi Kedulan, sebab pada tahun 2003 di situs ini 
ditemukan 2 buah prasasti yang ditulis dengan huruf 
dan bahasa Jawa Kuno. Kedua prasasti tersebut 
dikenal dengan Prasasti Pananggaran dan Prasasti 
Sumundul yang berangka tahun bertahun 791 Saka 
(869 Masehi). Menilik tahun pembuatan prasasti, 
diduga Candi Kedulan dibangun ketika Rakai 
Kayuwangi memerintah Kerajaan Mataram Kuno, 
yaitu masa setelah pemerintahan Rakai Pikatan. 
Kedua prasasti tersebut memuat ketetapan  bahwa  
penggunaan bendungan di Desa Pananggaran  untuk 
kepentingan masyarakat dan bahwa pendapatan yang 
dihasilkan dari bendungan itu dibebaskan dari pajak 
oleh negara karena digunakan untuk mendanai Candi 
Kedulan.

Keberadaan tinggalan-tinggalan arkeologis 
menjadi ciri kawasan Prambanan, sehingga mampu 
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membentuk lanskap budaya yang khas. Dalam 
Panduan Pelaksanaan Konvensi Warisan Budaya 
Dunia disebutkan bahwa lanskap budaya adalah 
bentang alam yang merupakan paduan hasil karya 
manusia dan alam, yang menunjukkan evolusi 
masyarakat manusia dan permukiman sepanjang 
waktu di bawah pengaruh keterbatasan dan 
kesempatan yang diberikan oleh lingkungan alam 
dan oleh kekuatan sosial, ekonomi dan budaya, 
baik dari luar maupun dari dalam (Unesco, 2005). 
Lanskap budaya dapat terdiri atas lanskap budaya 
yang dirancang dan diciptakan oleh manusia, lanskap 
yang berevolusi secara organik, dan lanskap budaya 
asosiatif yang menunjukkan keterkaitan dengan 
kepercayaan, seni maupuan antara budaya dengan 
masyarakat. Berdasarkan Piagam Pelestarian Pusaka 
Indonesia, terdapat tiga pusaka Indonesia yang harus 
dilestarikan, yaitu pusaka alam, pusaka budaya dan 
pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam 
yang istimewa, pusaka budaya adalah hasil cipta, 
rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 
suku bangsa di tanah air Indonesia, secara sendiri-
sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam 
interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah 
keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan 
pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan 
ruang dan waktu (BPPI, 2003).

Kawasan Prambanan diduga kuat merupakan 
salah satu pusat Kerajaan Mataram Kuno dilihat 
dari banyaknya candi yang tersebar di wilayah ini. 
Selain itu, toponim Tlogo (sekarang nama desa di 
timur Candi Prambanan) kemungkinan juga berkaitan 
dengan pemfungsian Candi Prambanan di masa 
lalu. Diduga fungsi tlogo atau telaga (dalam bahasa 
Indonesia) adalah sebagai penampung/sumber air 
pada saat upacara keagamaan di Candi Prambanan dan 
sekitarnya. Dugaan ini didasarkan pemahaman teoritis 
tentang keberadaan/pemilihan lokasi pendirian candi, 
yakni biasanya candi didirikan di dekat sumber air 
namun bila tidak ada, dibuatlah dam, kolam, segaran 
atau sejenisnya sebagai sumber/penampung air. 
Kondisi ini dapat dilihat dari isi prasasti Sumundul 

dan Pananggaran yang ditemukan di situs Kedulan 
serta keberadaan kolam di situs Ratu Boko.

Candi-candi di kawasan Prambanan mempunyai 
ciri arsitektur dan latar belakang keagamanan 
yang berbeda namun letaknya saling berdekatan. 
Keberagaman candi di kawasan ini merupakan salah 
satu peletak dasar kehidupan bernegara yang nilainya 
telah diadopsi secara nasional, yaitu adanya sikap 
tenggang rasa dan toleransi antarumat beragama 
yang pada akhirnya mengkristal menjadi semboyan 
nasional “Bhinneka Tunggal Ika”. Di kawasan ini 
terdapat Candi Prambanan dan Candi Sewu yang 
telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. 
Kompleks Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi 
Plaosan merupakan karya masterpiece arsitektur 
pada zamannya, yang membuktikan tingginya 
tingkat pencapaian teknologi, budaya, dan nilai-nilai 
kemanusiaan universal yang diramu dalam suatu seni 
bangunan. 

Keistimewaan kompleks Candi Prambanan, 
Candi Sewu, dan Candi Plaosan tercermin dalam 
UNESCO world heritage list number 642 tahun 
1991, yang menyebut kompleks Candi Prambanan, 
Candi Sewu, dan Candi Plaosan dengan Prambanan 
Compound. Penilaian UNESCO tersebut didasarkan 
pada OUV (Outstanding Universal Value) dari 
UNESCO. Paling tidak, ada 3 jenis OUV UNESCO 
yang tercermin pada keberadaan kompleks Candi 
Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Plaosan, yakni: 

1) to represent a masterpiece of human creative 
genius; 2) to bear a unique or at least exceptional 
testimony to a cultural tradition or to a civilization 
which is living or which has disappeared; dan 
3) to be an outstanding example of a type of 
building, architectural or technological ensemble 
or landscape which illustrates (a) significant 
stage(s) in human history. 

B. Regulasi dan Eksisting Pelestarian Candi 
Prambanan Serta Kawasan di Sekitarnya 

Kita menyadari sepenuhnya bahwa kawasan 
Prambanan merupakan suatu kawasan yang sangat 
penting, maka pelestarian Candi Prambanan dan 
kawasan sekitarnya mutlak perlu dilakukan. Ada 
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dua hal pokok dari pernyataan di atas yang patut 
dicermati dan mesti menjadi kesepakatan bersama, 
yaitu: kawasan Prambanan dan pelestarian. Secara 
fisik dan nilai keilmuan, kawasan Prambanan 
merupakan kawasan cagar budaya, karena memiliki 
minimal dua situs cagar budaya. Di dalam UURI No. 
11/2010 tentang Cagar Budaya, pengertian kawasan 
cagar budaya disebut sebagai satuan ruang geografis 
yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang 
letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri 
tata ruang yang khas, sedangkan pelestarian dimaknai 
sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan 
keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara 
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 
Jadi di dalam makna pelestarian cagar budaya 
terkandung juga pengelolaannya. 

Dalam aspek ruang geografis, kawasan 
Prambanan mempunyai situs dan candi yang sebagian 
telah ditetapkan sebagai BCB. Beberapa candi telah 
ditetapkan sebagai BCB melalui Kepmendikbud RI 
No. 157/M/1998 tentang Penetapan Situs dan Benda 
Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah Candi Prambanan, Candi Barong, 
Situs Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Banyunibo, dan 
Candi Kalasan. 

Begitu pentingnya eksistensi kawasan 
Prambanan dan cagar budaya di dalamnya, sehingga 
Candi Prambanan dan Kawasan Prambanan telah 

ditetapkan sebagai objek vital nasional berdasarkan 
Keppres RI No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan 
Objek Vital Nasional. Salah satu pertimbangan 
ditetapkannya Objek Vital Nasional adalah memiliki 
peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara, baik 
ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, 
pertahanan maupun keamanan. Keppres No. 63 
tahun 2004 ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 
Permenbudpar No. PM.34/HM.001/MKP/2008 
tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang 
Kebudayaan dan Pariwisata, di mana kawasan Candi 
Prambanan dan kompleks Candi Prambanan termasuk 
di dalamnya. Berdasarkan regulasi tersebut dapat 
diketahui bahwa kompleks Candi Prambanan dan 
kawasannya merupakan wilayah yang sangat penting, 
sehingga prosedur pengamanannya perlu diatur secara 
khusus. Operasionalisasi regulasi tersebut  diperkuat 
dengan adanya SK Kapolri Nopol: SKEP/738/X/2005 
tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem 
Pengamanan Objek Vital Nasional. Dalam SK 
Kapolri tersebut, yang dimaksud dengan objek vital 
adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang 
menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan 
atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki 
potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan 
stabilitas, ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi 
gangguan kamtibmas. 

Selain itu, Kawasan Prambanan juga 
memperoleh regulasi lain untuk pelestariannya. 
Keppres RI No. 1/1992 tentang Pengelolaan Taman 
Wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta 
Pengendalian Lingkungan Kawasannya mengatur 
pembagian zonasi pelestarian dan pemanfaatan 
kompleks Candi Prambanan. Kepmendikbud RI No. 
063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan 
Benda Cagar Budaya mengatur operasionalisasi 
pelestarian obyek yang masuk dalam kriteria sebagai 
BCB. Untuk menopang regulasi nasional tersebut, 
pemerintah Provinsi DIY juga mengeluarkan beberapa 
regulasi regional. Perda DIY No. 11/2005 antara lain 
berisi tentang penetapan kawasan Prambanan sebagai 

Zona I Prambanan Versi JICA
(Sumber Gambar JICA Final Report, 1979:53)
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kawasan cagar budaya, sedangkan Pergub DIY No. 
74/2009 dan Pergub DIY No. 75/2009 mengatur 
tentang tata cara penetapan, klasifikasi, pengelolaan, 
dan pembinaan kawasan cagar budaya dan benda 
cagar budaya.

Pada tahun 1979 telah dilakukan studi zonasi 
oleh JICA (Japan International Cooperation 
Agency), yang mengeluarkan output pengelolaan 
kompleks Candi Prambanan dengan konsep taman 
kepurbakalaan nasional. Untuk mendukung konsep 
ini, JICA membagi kawasan Prambanan dalam 3 
skala zona pelestarian, yakni mikro (zona I, II, III, 
dan IV), meso (zona V) dan makro (> zona V). Selain 
itu, dalam pasal 2 Keppres RI No 1/1992, kawasan 
candi yang dimaksudkan adalah kawasan di luar areal 
pengelolaan PT Taman Wisata, yaitu di zona III dan 
seterusnya, sesuai yang tersirat dalam lampiran peta. 
Lampiran peta Keppres ini mengadopsi sebagian 
peta zonasi yang dibuat oleh JICA. Kawasan dalam 
lampiran peta Keppres ini antara lain diperuntukkan 
bagi pengamanan dan pelestarian nilai-nilai 
budaya, penanggulangan kerusakan, peningkatan 
kelestarian dan pemugaran lingkungan pemukiman, 
pengembangan, dan pendayagunaan objek, serta 
penciptaan kawasan lindung sebagai jaminan 
kelestarian. Berdasarkan peraturan tersebut, maka 
kawasan zona III ini merupakan kawasan yang harus 
dilindungi karena mempunyai peran penting untuk 
mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada serta 
mempertahankan karakter kawasan sehingga dapat 
mendukung pelestarian candi-candi yang ada. 

Data sejarah menunjukkan bahwa kawasan 
Prambanan telah menjadi pusat hunian masa lalu, 
terbukti dengan banyaknya situs dan candi yang 
tersebar di daerah ini. Berdasarkan studi JICA dan 
Keppres di atas, upaya perlindungan situs dan candi di 
kawasan Prambanan dimasukkan dalam zonasi yang 
berbentuk sel dan dikelola secara mandiri tiap selnya. 
Pengelolaan secara mandiri ini tidak memperlihatkan 
adanya kaitan antara satu situs atau kelompok dengan 
situs atau kelompok lainnya. Dengan adanya zonasi 

yang berbentuk sel tersebut, maka konsentrasi 
pelestarian hanya dilakukan terhadap bangunan-
bangunan yang berada dalam batas zonasi masing-
masing, sementara lingkungan di sekitarnya tidak 
mendapatkan perhatian yang proporsional. Oleh 
karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pelestarian 
terpadu terhadap situs-situs yang tersebar di kawasan 
Prambanan agar terdapat keselarasan antara situs 
dengan lingkungannya sehingga keberadaan situs 
tidak terlepas dari konteksnya. 

Contoh pengelolaan kawasan Prambanan secara 
mandiri dengan zonasi model sel adalah kompleks 
Candi Prambanan. Zonasi Candi Prambanan memang 
telah dibagi menjadi 3 bagian (zona inti, penyangga, 
dan pengembang), tetapi perbandingan antara 
pelestarian dengan pemanfaatan belum seimbang 
proporsinya. Dengan diterbitkannya Keppres No. 
1/1992 tentang PT Taman Wisata, secara yuridis 
formal memperjelas pemisahan manajemen dalam 
aspek pelestarian dan pemanfaatan. Aspek pelestarian 
tetap diampu oleh BP3, sedangkan pemanfaatan 

Pembagian zona kompleks Candi Prambanan dan sekitarnya 
menurut Keppres No 1/1992
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diampu oleh PT Taman Wisata. Dapat disampaikan 
bahwa di kawasan ini ada beberapa situs besar yang 
dikelola oleh PT Taman Wisata, yaitu kompleks Candi 
Prambanan (Candi Prambanan, Candi Lumbung, 
Candi Bubrah, dan Candi Sewu) dan Situs Ratu Boko. 

Dengan demikian, untuk candi-candi yang 
berada di lingkungan kerja PT Taman Wisata ditangani 
oleh tiga pengelola, yaitu: BP3 Yogyakarta yang 
menangani pelestarian Candi Prambanan; BP3 Jawa 
Tengah yang menangani pelestarian Candi Sewu, 
Candi Ghana, Candi Lumbung, dan Candi Bubrah; 
serta PT Taman Wisata yang menangani pengelolaan 
kepariwisataan-nya (fasilitas pendukung, ticketing, 
dan parkir). Pada Situs Ratu Boko, pengelolaan 
pelestarian dilaksanakan oleh BP3 Yogyakarta, 
sedangkan pengelolaan kepariwisataannya dilakukan 
oleh PT Taman Wisata. 

Candi-candi lain yang telah dimanfaatkan 
sebagai objek wisata, pengelolaannya dilaksanakan 
dengan kerja sama antara BP3 dengan Pemda, 
yang biasanya dituangkan dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB). Misalnya: untuk pemanfaatan 
wisata Candi Plaosan, pengelolaannya dilakukan 
oleh Pemda Kabupaten Klaten bersama-sama dengan 
BP3 Jawa Tengah. Dasar kerja sama pengelolaan 
tersebut dituangkan dalam SKB No. 250/D.1/P/99. 
Sesuai dengan SKB tersebut pengelolaan pelestarian 
obyek dilakukan oleh BP3 Jawa Tengah, sedangkan 
pengelolaan kepariwisataannya dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten. Candi-candi 
lain yang telah dikelola secara bekerja sama antara 
BP3 Yogyakarta dengan Pemda Sleman yaitu Candi 
Kalasan, Candi Sari, Candi Banyunibo sedangkan 
situs-situs kecil lainnya dikelola sepenuhnya oleh 
BP3, baik Jawa Tengah maupun D.I. Yogyakarta

IV. Ancaman Kelestarian Kawasan Prambanan
Menurut salah seorang pakar arkeologi, Prof. 

Dr. Timbul Haryono, M.Sc., situs peninggalan 
budaya mempunyai 3 aspek kemanfaatan yang sejajar 
dan saling berkaitan, yaitu: idiil, fungsionil, dan 

ekonomis. Sejajar berarti tidak ada satu aspek yang 
lebih menonjol/dipentingkan dibanding aspek lainnya, 
sedangkan berkaitan berarti tidak dapat dipisah antara 
satu aspek dengan aspek lainnya. Aspek idiil berkaitan 
dengan falsafah, ideologi dan nilai yang dikandung 
objek sesuai dengan latar belakang keagamaannya, 
aspek fungsionil berkaitan dengan kemanfaatan objek 
sebagai data dan tempat belajar untuk memperoleh 
pendidikan/pengetahuan, sedangkan aspek ekonomis 
berkaitan kemanfaatan objek untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dari aspek ekonomi, 
pelestarian situs dan candi di kawasan Prambanan pada 
satu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat di 
sekitarnya, yaitu masyarakat memperoleh keuntungan 
secara ekonomi atas pemanfaatan situs atau candi, 
misalnya: memperoleh pendapatan dari berjualan, 
menjadi guide wisata, atau menjual souvenir. Di 
sisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif 
berupa ancaman terhadap kelestariannya, misalnya: 
vandalisme, pendirian tempat-tempat penginapan 
atau karbonisasi dari kendaraan pengunjung. 

Hasil survei tim BP3 Yogyakarta berhasil 
mengidentifikasi ancaman kelestarian situs dan candi 
di kawasan Prambanan. Identifikasi ini diperoleh 
dari analisis atas kondisi riil pengelolaan dan 
pemanfaatan situs dan candi di kawasan Prambanan. 
Ancaman kelestarian ini memang tidak secara cepat 
mempengaruhi kelestarian situs dan candi di kawasan 
Prambanan, namun bila tidak segera ditangani akan 
berpengaruh terhadap eksistensi kawasan Prambanan. 
Identifikasi ancaman kelestarian situs dan candi di 
kawasan Prambanan dipengaruhi oleh 3 hal utama, 
yaitu: perubahan penggunaan lahan, perbedaan 
kebijakan, dan keterbatasan pengelolaan.

A. Perubahan Penggunaan Lahan
Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal 

peribahasa ‘ada gula, ada semut’, yang maknanya 
sudah kita ketahui. Secara umum, makna peribahasa 
ini adalah di mana ada tempat yang banyak rezeki, 
disitu akan banyak didatangi orang. Berkait dengan 
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peribahasa di atas, keberadaan situs dan candi di 
kawasan Prambanan dapat diibaratkan sebagai 
gula, sedangkan masyarakat sebagai semutnya. 
Sebagai ‘gula’, keberadaan situs dan candi di 
kawasan Prambanan akan menarik masyarakat untuk 
mendatanginya, baik untuk berniaga maupun sekedar 
berwisata. Kondisi semacam ini merupakan sesuatu 
yang wajar dalam aspek ekonomi, sehingga mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan 
Prambanan. 

Dalam kondisi wajar, pertumbuhan ekonomi di 
atas mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
namun bila tidak wajar dapat mereduksi secara fisik 
dan nilai situs atau candi di kawasan Prambanan. 
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah 
pembangunan fisik yang tumbuh pesat, misalnya 
pembangunan hotel atau jenis penginapan lainnya, 
yang sering kali berwujud bangunan bertingkat. 
Pembangunan fisik ini, biasanya berusaha sedekat 
mungkin atau di sekitar objek utama, sehingga area 
yang semula untuk mendukung keberadaan situs dan 
candi (safety areas) akan berubah pemanfaatannya 
menjadi bangunan komersial. Contoh yang terjadi 
sekarang ini adalah berdirinya berbagai hotel di sisi 
timur dan berdirinya masjid di selatan kompleks Candi 
Prambanan. Pembangunan semacam ini, secara fisik 
akan ‘mendesak’ keberadaan kawasan Prambanan, 
sehingga kawasan terkesan padat dan ‘kumuh’. Dari 
sisi nilai estetis,  juga dapat mengurangi scenery view 
kawasan Prambanan. Untuk itu perlu pengendalian 
pemanfaatan ruang, khususnya di sanctuary area 
kawasan Prambanan.
Kawasan Prambanan mampu menarik masyarakat 
tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial. Daya 
tarik Prambanan dapat menimbulkan percepatan 
pertambahan penduduk, sebab banyak pendatang 
yang bermukim atau tinggal di kawasan ini. Selain 
itu juga dipengaruhi oleh bertambahnya anggota di 
masing-masing keluarga, baik karena ada kelahiran 
maupun pernikahan. Pertambahan penduduk yang 
terus meningkat akan meningkatkan pula kebutuhan 

lahan untuk pemukiman. Apabila tidak dikendalikan, 
maka area penyangga atau penunjang situs dan 
candi di kawasan Prambanan dapat berubah menjadi 
area pemukiman. Contoh kasus yang terjadi adalah 
keberadaan rumah-rumah penduduk di barat kompleks 
Candi Prambanan, area ini semula berupa persawahan. 
Lahan persawahan diyakini sudah sejak dulu dan 
sengaja dibuat oleh nenek moyang kita, sehingga 
keberadaannya juga perlu dipertahankan. Selain 
untuk penyediaan bahan makanan, lahan persawahan 
berfungsi juga menjadi green area (yang bisa menjadi 
peredam karbonisasi) dan point of aesthetic view 
kawasan Prambanan. Contoh lahan persawahan yang 
diyakini telah ada sejak dulu adalah sawah-sawah di 
sekitar Candi Plaosan dan Candi Kedulan.

Regulasi atau peraturan apapun bentuknya 
tidak akan bermanfaat, bila masyarakat kurang peduli 
terhadap kelestarian kawasan Prambanan. Kurangnya 
kesadaran masyarakat sekitar situs atau candi, bahkan 
ditambah dengan rendahnya apresiasi oleh perangkat 
pemerintah setempat, mampu mengancam kelestarian 
situs dan candi. Perizinan dan aktivitas penambangan 
di sekitar situs atau candi, baik penambangan 
batu putih maupun pasir, dapat mengganggu 
kelestariannya. Contoh riil adalah penambangan 
batu putih di Desa Sambirejo, Prambanan, Sleman. 
Lokasi penambangan semula berupa bukit kapur 
yang mampu menjadi penopang eksistensi situs dan 
candi di sekitarnya. Lokasi penambangan di Desa 
Sambirejo relatif berdekatan dengan situs Sumur 
Bandung, situs Gupolo, Candi Ijo, Candi Miri, dan 
Candi Barong. Contoh penambangan pasir ada di 
sekitar Candi Kedulan, Sungai Opak, dan bantaran 
Sungai Wareng. Apabila kegiatan ini berlangsung 
terus, tanpa pengendalian, maka secara bertahap akan 
mempengaruhi daya dukung tanah situs dan candi di 
sekitarnya.

B. Perbedaan Kebijakan
Secara administratif, keberadaan kawasan 

Prambanan ada di dua wilayah kabupaten yaitu 
Kabupaten Sleman, Provinsi DIY dan Kabupaten 
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Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan wilayah 
administrasi ini sering kali menimbulkan perbedaan 
kebijakan pengelolaan dari masing-masing Pemerintah 
Daerah. Kebijakan ini kebanyakan didasarkan atas 
kepentingan wilayah masing-masing pemerintah 
(bahkan secara ekstrim dapat disebut sebagai egoisme 
sektoral), tanpa mempertimbangkan keselarasan 
dengan pemerintah daerah yang bersinggungan 
langsung. Meskipun sudah ada masterplan berupa 
RTRW kabupaten, namun kebijakan pengelolaan 
kawasan Prambanan secara terpadu sering kali belum 
dilakukan. Sebagai contoh adalah peruntukan sebagian 
wilayah kawasan Prambanan, Kabupaten Klaten 
dan Kabupaten Sleman. Untuk wilayah yang masuk 
Kabupaten Klaten peruntukannya adalah wisata 
purbakala, perumahan, dan perdagangan (Bappeda 
Klaten, 2004), sedangkan Kabupaten Sleman 
untuk pengembangan pariwisata dan agrobisnis 
dengan lanskap pedesaan (Bappeda Sleman, 2004). 
Perbedaan kebijakan ini menimbulkan kebingungan 
bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan 
konflik dalam pelestarian kawasan Prambanan.

C. Pengelolaan yang Dilakukan Selama Ini Belum 
Optimal

Berbagai regulasi pelestarian kawasan 
Prambanan telah dibuat, bahkan telah ditetapkan 
sebagai kawasan cagar budaya dan objek vital 
nasional, yang perlu dilindungi, dikembangkan, 
dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. 
Dalam kenyataannya, candi-candi yang ada belum 
seluruhnya mendapatkan penanganan yang memadai 
oleh lembaga yang berwenang, sehingga mengancam 
kelestarian objek tersebut. Upaya penanganan masih 
bersifat individual object, sistem sel, dan sejenisnya. 
Penanganan semacam ini menimbulkan kesan 
‘pilih kasih’ tanpa melihat inti permasalahannya. 
Sebagai contoh adalah pengelolaan kompleks Candi 
Prambanan-Sewu yang hanya didasarkan pada 
Keppres No 1/1992 atau zonasi model JICA, sehingga 
candi-candi lain yang tidak masuk dalam list terasa 

‘ditelantarkan’. Padahal secara nilai, keberadaan 
candi-candi lain sama dengan Candi Prambanan, 
Candi Sewu atau Situs Ratu Boko, sebab sama-sama 
dilindungi oleh UURI No 11/2010. 

V. Delineasi Kawasan Prambanan

Berbagai regulasi pelestarian/pengelolaan 
Candi Pambanan dan kawasannya telah dibuat, baik 
dalam skala regional maupun nasional. Namun dalam 
aplikasinya, pengelolaan kawasan Prambanan belum 
dapat dilakukan secara maksimal, karena hingga 
saat ini belum ada kebijakan pengelolaan terpadu di 
kawasan Prambanan. Selain itu hingga saat ini belum 
pernah dilakukan evaluasi regulasi yang mengatur 
pengelolaan zonasi, sehingga tidak diketahui apakah 
aturan yang ada telah berlaku efektif atau tidak. 
Berkaitan dengan itu diperlukan upaya penanganan 
secara komprehensif dan holistik demi menjamin 
kelestarian situs dan candi di kawasan Prambanan. 
Salah satu upaya penanganan secara komprehensif 
adalah menyusun sebuah delineasi kawasan 
Prambanan. Delineasi kawasan mutlak diperlukan 
untuk mengetahui batas kawasan yang harus dikelola, 
apabila kawasan Prambanan akan ditetapkan sebagai 
KSN. 

Studi pemintakatan telah dilakukan terhadap 
beberapa situs atau candi dalam kawasan Prambanan, 
misalnya: Candi Prambanan, Candi Ijo, dan Situs 
Ratu Boko. Studi ini bertujuan untuk menentukan 
batas-batas yang berkaitan dengan pengelolaan dalam 
pelestarian dan pemanfaatannya. Namun studi yang 
dilakukan sering kali hanya untuk internal situs 
itu sendiri, sehingga menimbulkan ketimpangan, 
ketidaksambungan, ketidakselarasan atau tumpang 
tindih pengelolaannya dalam satu kawasan. Kondisi 
ini tampak pada beberapa situs yang berdekatan lokasi, 
mempunyai tinggalan yang sejenis, mempunyai nilai 
kesejarahan atau arkeologi yang sama, atau berada 
dalam manajemen lembaga yang berbeda. Untuk 
mereduksi nilai negatif tersebut, maka diusulkan 
untuk dilakukan suatu pengelolaan kawasan terpadu 
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sesuai dengan delineasi kawasan. Delineasi yang 
diusulkan merupakan hasil survei sesuai kondisi 
sekarang, sekaligus sebagai update terhadap data dari 
Keppres No 1/1992 dan Studi oleh JICA tahun 1979. 

Keppres RI No 1/1992 mengatur adanya 
pembagian zona pelestarian, namun aspek yang 
utama adalah pembagian kewenangan dalam 
pengelolaannya. Pembagian zona dalam Keppres 
ini mengadopsi dari zona yang terdapat dalam 
Final Report JICA, sehingga untuk menyingkatnya 
tidak dibahas detail dalam tulisan ini. Pembagian 
kewenangan pengelolaan sesuai Keppres RI No 
1/1992  melibatkan 3 lembaga, yaitu BP3, PT Taman 
Wisata, dan Pemda. Zona I seluas 39,8 Ha berupa 
pengelolaan Candi Prambanan diampu oleh BP3 
Yogyakarta, zona II seluas 37,2 Ha berupa pengelolaan 
lingkungan sekitar Candi Prambanan, Candi Sewu, 
Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Ghana 
diampu oleh PT Taman Wisata, sedangkan zona III 
seluas 663 Ha berupa pengelolaan fasilitas umum 
diampu oleh Pemkab Sleman dan Klaten. 

Studi yang dilakukan JICA berkaitan dengan 
sejarah, arkeologi, konservasi, sosiologi, ekonomi. 
Output utama dari studi JICA tersebut adalah 
suatu zonasi Candi Prambanan, Candi Sewu, dan 
sekitarnya, yang secara umum bertujuan untuk 
pelestarian dan pemanfaatan objek. JICA membagi 
zonasi kawasan Prambanan dalam 5 zona dengan 
titik pusat Candi Prambanan. Zona I ditujukan untuk 
perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan 
fisik monumen arkeologis. Zona II ditujukan untuk 
pembuatan fasilitas kenyamanan pengunjung dan 
pelestarian lingkungan cagar budaya. Zona III 
ditujukan untuk pemanfaatan terbatas dan pelestarian 
lingkungan sebagai pengendalian pengembangan 
area. Zona IV ditujukan untuk pemeliharaan nilai 
cagar budaya dan pencegahan kerusakan area dalam 
lingkup pemandangan alam. Zona V ditujukan untuk 
melakukan penelitian arkeologis secara luas dan 
pencegahan kemusnahan monumen arkeologis yang 
belum ditemukan. 

Secara umum, pembagian zona kawasan 
Prambanan oleh JICA lebih terarah pada pelestarian 
lingkungan kearkeologian. Zona I adalah untuk 
pelestarian cagar budaya (sanctuary areas) 
seluas 39,8 Ha, yaitu luas wilayah pelestarian 
kompleks Candi Prambanan. Zona II untuk taman 
kepurbakalaan (archaeological park zone) seluas 
77,0 Ha, yang meliputi Candi Prambanan, Candi 
Bubrah, Candi Lumbung, dan Candi Sewu. Zona 
III untuk pemanfaatan terbatas (land use regulation 
zone) seluas 7,4 Km², yang meliputi 7 desa di sekitar 
objek cagar budaya (Desa Bugisan, Desa Taji, Desa 
Tlogo, Desa Kebondalem Kidul, Desa Pereng, dan 
Desa Bokoharjo termasuk di dalamnya adalah space 
kompleks Candi Prambanan-Candi Sewu, Candi 
Plaosan dan Candi Sojiwan). Zona IV untuk area 
pelestarian kesejarahan yang terkait dengan sudut 
pandang panorama (historical scenery preservation 
zone) seluas 36,14 Km², yang meliputi: zona III 
ditambah Candi Sari, Candi Kalasan, Situs Ratu 
Boko, dan Candi Banyunibo. Zona ini mempunyai 
panjang 6 Km dengan batas timur: Sungai Dengkeng, 
batas selatan Sungai Pereng, dan batas barat Sungai 
Tepus (anak Sungai Opak). Zona V untuk area 
pelestarian taman kepurbakalaan nasional (national 
archaeological park zone), yaitu zona pelestarian 
wilayah yang diduga sebagai pusat pemerintah 
Kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Zona ini berbentuk 

Zona Kawasan Prambanan menurut JICA ( 1970 : 20 )
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bujur sangkar dengan luas 81 Km² (masing-masing 
sisi panjangnya 9 km) dengan titik pusat dari Bukit 
Boko (JICA, 1979: 20-36). 

Menilik data JICA tersebut di atas, maka ada 
2 alternatif pilihan delineasi kawasan Prambanan. 
Pertama adalah bagian mikro dengan luas 55,1 Km² 
dan kedua bagian meso dengan luas 81 Km². Bagian 
mikro adalah luas zona pelestarian individual objects 
yang digabung menjadi satu bagian. Paling tidak 
ada 11 objek di bagian mikro yang masih eksis, 
yaitu Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi 
Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Sojiwan, 
Situs Ratu Boko, Candi Banyunibo, Candi Sari, 
Candi Kalasan, dan Candi Sambisari. Bagian meso 
adalah luas zona V yang disebut sebagai Taman 
Kepurbakalaan Nasional. Pilihan pertama terasa 
kurang pas, sebab pengelolaan menggunakan sistem 
sel untuk masing-masing situs/candi. Kondisi ini 
sama dengan yang terjadi sekarang, sehingga situs 
dan candi belum dapat dikelola secara komprehensif. 
Selain itu situs/candi di wilayah perbukitan Boko 
dan Ijo belum tercakup, yakni: Candi Barong, Situs 
Dawangsari, Candi Miri, Situs Ganesa Dawangsari, 
Situs Sumur Bandung, Situs Gupolo, dan Candi Ijo. 
Sedangkan pilihan kedua terlalu luas (khususnya sisi 
selatan bukit Boko), sebab banyak candi atau situs di 
sisi ini yang sekarang sudah tidak ada lagi (misalnya: 
Situs Polengan, Madurejo). 

BP3 Yogyakarta telah melakukan survei 
lapangan dalam rangka penentuan delineasi kawasan 
yang akan ditetapkan sebagai KSN. Berdasarkan 
hasil survei, diusulkan adanya perubahan delineasi 
dari zonasi yang telah dilakukan oleh JICA. Studi 
yang dilakukan oleh JICA selain mengacu pada 
pelestarian candi-candi yang ada, juga berusaha 
untuk mempertahankan unsur panorama dengan 
berpedoman pada Gunung Merapi. Dalam usulan 
ini, delineasi ditetapkan semata-mata berdasarkan 
pertimbangan kondisi kawasan Prambanan yang ada 
saat ini, yaitu berdasar atas kondisi situs (jarak antar 
situs, nilai sejarah, dan arkeologi), kondisi alam/fisik 
dan geografis wilayah (jalan, sungai, lereng bukit, 
dan batas administratif desa), kondisi sosial, budaya, 
dan ekonomi masyarakat, serta RTRW Prambanan 
(Pemkab Sleman dan Klaten). 

Sekarang ini sudah banyak potensi 
kepurbakalaan di kawasan Prambanan sudah rusak 
atau hilang. Tujuan penyusunan delineasi baru untuk 
kawasan Prambanan adalah mencegah kerusakan 
atau hilangnya situs atau BCB lebih banyak lagi, 
melestarikan aspek panorama situs, sekaligus juga 
untuk mengelola secara komprehensif pada 30 situs/
candi yang ada di dalamnya. Situs dan candi yang 
masuk dalam delineasi baru adalah sebagai berikut.

NO NAMA OBJEK JUMLAH KETERANGAN

1
Candi Prambanan, Candi Kedulan, Candi Barong, Candi Ijo, Candi Miri, 
Situs Pondok, Situs Ganesa Dawangsari, Situs Sumur Bandung, dan 
Situs Randu Gunting

9 objek Berlatar Agama Hindu

2

Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Ghana, Candi 
Plaosan, Candi Sojiwan, Candi Kalasan, Candi Sari, Situs Pakem, Situs 
Bugisan, Situs Bogem, Situs Sumber Watu, Situs Dawangsari, dan 
Candi Banyunibo

14 objek Berlatar Agama Buddha

3 Situs Ratu Boko 1 objek Pemukiman dengan latar Agama Hindu-Buddha

4 Situs Gupolo 1 objek Perbengkelan

5 Situs Tinjon, Situs Watu Gudig, Situs Karang, Situs Sanan, dan Situs 
Patihan 5 objek Sudah rusak/hilang, sehingga tidak teridentifikasi 

latar belakang keagamaannya

Jumlah 30 objek
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VI. Penutup 
Delineasi ini merupakan data awal yang 

diharapkan dapat menjadi acuan studi kawasan 
Prambanan sebagai KSN. Di luar delineasi 
zona KSN ini, dapat ditentukan juga zona KSR 
(Kawasan Strategis Regional) setingkat provinsi 
dan kabupaten. Selanjutnya, untuk menunjang 
keberhasilan kawasan Prambanan sebagai KSN, 
maka diperlukan pengelolaan kawasan terpadu 
melalui suatu bentuk badan otorita, yang khusus 
mengelola pelestarian dan pemanfaatan kawasan 
Prambanan. Selain itu juga diperlukan sarana 
fisik yang mampu “mengikat” sekaligus sebagai 
penghubung antarsitus dalam satu kawasan. 
Sarana fisik yang diusulkan adalah pembuatan 
dan perbaikan/peningkatan jalan pada beberapa 
situs, sebagai akses kemudahan dalam pengikatan 
kawasan. Sumbu utama sarana fisik, sebagai poros 
sirkulasi adalah jalan provinsi/jalan raya Yogya-
Solo. Jalan ini mampu menghubungkan tidak hanya 
antarsel atau antarblok, tetapi tiap-tiap situs pada 
kawasan terpadu. Apabila kawasan Prambanan 
menjadi KSN, maka pengelolaan kawasan akan 
menjadi pengelolaan terpadu meskipun wilayahnya 
berada pada dua provinsi. Dengan adanya 
pengelolaan terpadu, maka pelestarian kawasan 
akan berjalan lebih optimal karena kebijakan-
kebijakan yang diterapkan akan saling mendukung. 
Semoga.

Selain bertujuan untuk pelestarian situs, candi 
dan lingkungannya, delineasi baru ini juga bertujuan 
untuk melestarikan unsur-unsur tradisi yang hidup 
dan berkembang di masyarakat, misalnya: rumah 
tradisional (arsitektur Jawa), makanan khas, kerajinan 
dan kesenian. Delineasi baru untuk kawasan 
Prambanan sebagai KSN adalah seluas 29,55 Km2, 
adapun batas-batasnya sebagai berikut.

1. Sisi utara: 
Jalan Desa Purwomartani-Selomartani sampai 
pertigaan jalan alternatif Kecamatan Kalasan-
Cangkringan, kemudian belok ke selatan sampai 
perempatan Desa Tegalrejo, selanjutnya menuju 
ke timur melalui jembatan Tulung (Kali Opak) 
sampai jalan Manisrenggo, selanjutnya mengitari 
Dusun Dengok sampai kali Dengkeng di timur 
laut.

2. Sisi timur: 
Mengikuti alur Sungai Dengkeng dan Kongklangan 
sampai dengan jembatan Pereng, kemudian 
mengikuti jalan Desa Pereng sampai pertigaan 
Dusun Kotesan, menuju selatan menyusuri jalan 
Dusun Kotesan hingga Dusun Guwo, belok ke 
tenggara menuju Desa Sengon sampai Dusun 
Garutan, belok ke selatan menyusuri jalan dusun 
sampai Dusun Gedang Atas. 

3. Sisi selatan: 
Jalan Dusun Gedang Atas belok ke barat sampai 
jalan ke Candi Ijo, melewati Desa Sambirejo 
sampai jalan Piyungan, belok selatan menuju 
pertigaan Dusun Jirak, belok barat laut sampai jalan 
Yogya-Solo (pertigaan depan kantor Kecamatan 
Kalasan), belok ke barat sampai jembatan Kali 
Wareng.

4. Sisi barat: 
Menyusuri Kali Wareng ke utara menuju Tegalsari, 
Dusun Pundung, Dusun Karanganyar hingga 
jembatan Dusun Sambirejo (Desa Selomartani) 
sampai ke jalan Desa Purwomartani-Selomartani.

Gambar Delineasi Kawasan Prambanan Versi BP3
(Sumber: Peta Rupa Bumi Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan dan sekitarnya)
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NO NAMA OBJEK ALAMAT KOORDINAT KETERANGAN

1 Candi Prambanan Klurak, Bokoharjo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 443922
Y: 9143104

Candi Prambanan merupakan candi 
dengan latar belakang agama Hindu, 
terdiri atas 3 halaman dengan pola 
konsentrik. Jumlah candi seluruhnya ada 
240 buah dengan 3 candi utama yaitu 
Brahma, Siwa, dan Wisnu. Terdapat 
temuan prasasti Siwagrha 856 M. Luas 
situs: 37,2 ha

2 Candi Lumbung Klurak, Tlogo, 
Prambanan, Klaten, Jawa 
Tengah

X: 444097
Y: 9143516

Candi Lumbung merupakan candi 
berlatar belakang agama Buddha, yang 
terdiri atas  satu candi induk dan enam 
belas candi perwara. Denah berbentuk 
palang persegi dua puluh dengan 
penampil di keempat sisinya. Langgam 
hias dan gaya arsitektur Candi Lumbung 
berasal dari abad IX-X M. 

3 Candi Bubrah Klurak, Tlogo, 
Prambanan, Klaten, Jawa 
Tengah

X: 444088

Y: 9143692

Candi dengan latar belakang agama 
Buddha, dan saat ini hanya berupa 
reruntuhan kaki dan sebagian tubuh 
setinggi 4 m. Berdasarkan sisa 
reruntuhan yang ada diketahui bahwa 
candi berdenah bujur sangkar berukuran 
18,50 m x 18,50 m, menghadap kea rah 
timur

4 Candi Ghana Klurak, Tlogo, 
Prambanan, Klaten, Jawa 
Tengah

X: 444442

Y: 9143974

Candi ini sangat terkait dengan Candi 
Sewu, karena merupakan candi penjuru 
timur bagi Candi Sewu

5 Candi Sewu Klurak, Tlogo, 
Prambanan, Klaten, Jawa 
Tengah

X: 444102

Y: 9143984

Candi Sewu merupakan kompleks candi 
Buddha terbesar kedua setelah Candi 
Borobudur, yang dibangun pada sekitar 
abad VIII Masehi. Prasasti berangka 
tahun 714 S atau 792 M menyebutkan 
bahwa di tempat itu pernah ada 
penyempurnaan bangunan suci yang 
bernama Manjusrigra. Berdasarkan 
prasasti Kelurak yang berangka tahun 
782 M (ditemukan di dekat Candi 
Lumbung), diperkirakan candi ini 
didirikan pada akhir masa pemerintahan 
Rakai Panangkaran

SITUS DAN CANDI DI KSN PRAMBANAN
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6 Candi Plaosan Lor Plaosan, Bugisan, 
Prambanan, Klaten, Jawa 
Tengah

X: 445386

Y: 9144106

Kompleks Candi Plaosan terbagi dua 
yaitu Plaosan Lor (utara) dan Kidul 
(selatan). Candi Plaosan Lor merupakan 
sebuah kompleks percandian terdiri atas 
dua bangunan induk berbentuk persegi 
panjang. Kompleks candi ini mempunyai 
58 candi perwara, 116 stupa perwara 
serta sebuah bangunan mandapa. Pada 
beberapa candi perwara dan stupa 
perwara terdapat prasasti pendek yang 
memuat nama tokoh. Sekitar 30 buah 
prasasti pendek, beberapa di antaranya 
memuat mengenai nama raja-raja 
Mataram Kuno. 

Candi Plaosan Kidul Candi Plaosan Kidul berupa beberapa 
buah candi perwara. Berdasarkan hasil 
penelitian terbaru diketahui bahwa 
secara keseluruhan kompleks Candi 
Plaosan dulunya dikelilingi oleh parit 
yang berukuran 440 x 270 m. Lebar parit 
keliling adalah 10 m dengan kedalaman 
2,5 m. Parit yang ada dikelilingi oleh 
pagar berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran 460 x 290 m. Penemuan parit 
dan pagar keliling tersebut menunjukkan 
bahwa kompleks Candi Plaosan 
sesungguhnya merupakan bagian dari 
sebuah kompleks yang sangat luas.

7 Candi Sojiwan Kalongan, Kebondalem 
Kidul, Prambanan, 
Klaten, Jawa Tengah

X: 444435

Y: 9142084

Sejarah pendirian Candi Sojiwan oleh 
para ahli dihubungkan dengan isi 
Prasasti Rukam yang berangka tahun 
892 Saka atau 907 Masehi. Candi ini 
didirikan sebagai persembahan bagi nini 
haji rakryan sanjiwana  yang beragama 
Buddha dari Raja Balitung. Pada bagian 
kaki candi terdapat panil-panil yang 
reliefnya memuat ajaran moral dalam 
bentuk fabel.

8 Candi Kalasan Kalibening, Tirtomartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 441843

Y: 9141348

Candi Kalasan dapat dikaitkan dengan 
temuan Prasasti Kalasa, berhuruf 
Pranagari dan berbahasa Sanskerta 
berangka tahun 700 Saka (778 Masehi). 
Prasasti ini menyebutkan: diperingatinya 
jasa Raja Panangkaran yang telah 
membangun sebuah kuil bagi Dewi Tara 
(Tarabhawana). Luas situs: 0,936 ha

9 Candi Sari Bendan, Tirtomartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 442038

Y: 9142043

Candi Sari dibangun pada abad 8 M 
atau sezaman dengan Candi Kalasan 
berdasarkan kesamaan pola hias dan 
adanya bajralepa.  Candi Sari  memiliki 
denah persegi panjang berukuran 17,30 
x 10 m dan tinggi 17 m berlatar belakang 
agama Buddha, memiliki konstruksi 
bangunan bertingkat dua lantai  dan 
diperkirakan lantai bagian atas terbuat 
dari papan kayu. Luas situs: 0,21 ha
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10 Candi Kedulan Kedulan, Tirtomartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 441528

Y:9144117

Candi Kedulan terdiri atas satu buah 
candi induk, tiga buah perwara, dan 
ditemukan pagar I sisi utara  dan selatan. 
Arah hadap candi ke timur. Candi 
Kedulan,  merupakan candi yang berlatar 
belakang agama Hindu. Ditemukan arca 
agama Hindu: Agastya, Ganesa, Durga, 
Mahakala, Nandisara, dan  2 buah 
prasasti batu dengan angka tahun 791 S 
(869 M), yaitu prasasti Sumundul dan 
Pananggaran

11 Situs Pondok Pondok, Selomartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 442128

Y: 9145028

Sekarang temuan yang tersisa tinggal 
dua buah yoni

12 Situs Pakem Pakem, Tamanmartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 442695

Y: 9143420

Kondisi sekarang merupakan sebaran 
komponen bangunan candi berupa 369 
fragmen stupa, batu candi 31 buah dan 
batu kulit 8 buah.

13 Situs Bugisan Bugisan, Tamanmartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X:  442569

Y: 9142226

Arca berjumlah 7 buah yang terdiri atas 
4 buah arca Buddha dalam kondisi rusak 
dan 3 arca dhyani boddhisatwa. Selain 
itu, ditemukan juga temuan lepas berupa 
antefiks 8 buah dengan hiasan kala, 
padmasana, dan makara

14 Situs Patihan Patihan, Tamanmartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 443194

Y: 9142438

Ditemukan batu candi dalam jumlah 
banyak yaitu batu kulit 3 buah, salah 
satu di antaranya berelief, batu isian 
berjumlah 46 buah

15 Situs Randugunting Randugunting, 
Tamanmartani, Kalasan, 
Sleman, DIY

X: 442817

Y: 4141972

Dalam ROD disebutkan bahwa di dekat 
makam Gunung Wijil ditemukan sebuah 
arca Siwa. Di desa tersebut juga ada 
benteng, arca yang mungkin dari Candi 
Kalasan yang semua sudah hilang

16 Situs Bogem Bogem, Tamanmartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X: 443288

Y: 9142638

Arca-arca ini sekarang berada di kantor 
BP3 DIY karena terkena pelebaran jalan 
Yogya-Solo. Dulu disebut dengan Candi 
Bogem. Lokasi situs terletak di pinggir 
jalan Yogya-Solo

17 Situs Sanan Sanan, Tirtomartani, 
Kalasan, Sleman, DIY

X:442186

Y: 9140636

Temuan permukaan berupa sebuah 
doorpel dari batu andesit dan pecahan-
pecahan bata

18 Situs Karang Karangkalasan, 
Tirtomartani, Kalasan, 
Sleman, DIY

X: 441148

Y: 9141166

Kondisi sekarang tinggal 3 buah batu 
candi yang terdiri atas 2 buah batu isian 
dan 1 buah batu kulit

Rekonstruksi tubuh candi
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19 Situs Ratu Boko Bokoharjo, Prambanan, 
Sleman, DIY

X: 443814

Y: 9140922

Merupakan salah satu situs pemukiman 
masa klasik di Yogyakarta. Tinggalan 
yang ada berupa gapura, pendapa, batur-
batur batu, dan kolam. Luas situs: 17 ha

20 Candi Barong Sumberwatu, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444532

Y: 9140476

Terdiri atas dua buah candi dan gapura. 
Kompleks terdiri atas tiga halaman 
dengan pola berundak. Luas situs: 1,2 ha

21 Candi Dawangsari Dawangsari, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444586

Y: 9140626

Sekarang tinggal reruntuhan batu candi. 
Luas situs: 0,15 ha

22 Candi Miri Nguwot, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 445711 

Y: 9140887

Tersisa reruntuhan bangunan, namun 
memiliki keunikan yaitu candinya 
terbuat dari kombinasi batu andesit dan 
batu putih. Temuan yang ada antara lain 
dua buah yoni, arca Nandi, dan arca 
Mahakala.

23 Situs Watugudik Jobohan, Bokoharjo, 
Prambanan, Sleman

X: 442746

Y: 9140529

Sekarang hanya tinggal umpak yang 
berjumlah enam belas buah. Dijadikan 
penampungan temuan-temuan lain dari 
sekitar/kawasannya

24 Arca Ganesa Dawangsari Dawangsari, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444527

Y: 9141120

Arca terbuat dari batu tufa (putih) 
dengan ukuran tinggi 3,60 m; tebal 3,10 
cm. Arca menghadap ke barat, keadaan 
aus pada kepala dan rusak kecuali bagian 
kaki dan tubuh. Luas situs: 0,1 ha
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25 Situs Sumberwatu Sumberwatu, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444490

Y: 9141262

Temuan berupa struktur fondasi dan 
runtuhan batu. Situs berupa reruntuhan 
batu terdiri atas berbagai jenis batu yaitu 
batu stupa, persegi, kemuncak, doorpel. 
Di tengah reruntuhan batu terdapat 
sumuran sedalam 2 m. Luas situs: 1,2 ha

26 Candi Banyunibo Cepit, Bokoharjo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444202

Y: 9140209

Di situs ini terdapat bangunan candi 
sebagai tempat pemujaan agama 
Buddha. Candi Banyunibo terdiri atas 
sebuah candi induk dan 6 candi perwara 
dengan atap candi berbentuk stupa

27 Candi Ijo Groyokan, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 446192

Y: 9139561

Candi terbuat dari bahan batu andesit 
dan batu tufa (putih). Candi terdiri atas 
candi induk dan tiga buah candi perwara 
yang sudah dipugar. Luas: 15 ha

28 Situs Sumur Bandung Groyokan, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

Berupa sumuran dengan reruntuhan 
batu andesit di sekitarnya. Di dekatnya 
pernah ditemukan arca Siwa Triwikrama

29 Situs Arca Gupolo Gunungsari, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444669

Y: 9139359

Berupa arca-arca batu putih yang 
berukuran besar, diperkirakan 
merupakan situs perbengkelan.

30 Situs Tinjon Tinjon, Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, DIY

X: 444061

Y: 9139575

Saat ini tinggal beberapa lapis struktur 
kaki candi
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A. Pendahuluan
Cagar budaya mempunyai arti penting bagi 

kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa 
kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran 
jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban  
melindungi benda cagar budaya sebagai warisan 
budaya bangsa Indonesia.

Sebagian besar  cagar budaya suatu bangsa 
adalah hasil cipta, rasa dan karsa bangsa itu pada masa 
lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa 
yang bersangkutan. Oleh karena itu,  pelestarian 
cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk 
memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh 
kesadaran jati diri sebagai bangsa mempunyai 
kebudayaan adiluhung. Kesadaran jatidiri bangsa 
banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa 
lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan 
kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksi 
ke masa depan bertahan pada ciri khasnya sebagai 
bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah 
dan kebudayaan sendiri. Selain untuk memupuk rasa 
kebanggaan nasional, pelestarian cagar budaya penting 
dilaksanakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 
sejarah dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam 
rangka kepentingan nasional. 

Kegiatan pelestarian cagar budaya merupakan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah 
seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 32 bahwa “Pemerintah memajukan 
kebudayaan nasional Indonesia” serta di dalam 
penjelasannya dinyatakan antara lain “Usaha 
kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, 

kebudayaan dan persatuan, dengan tidak menolak 
bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat 
memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan 
bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat 
kemanusiaan Indonesia”. Selanjutnya, diamanatkan 
pula dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara yang berbunyi “ … kebudayaan 
Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur 
bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan 
guna memperkuat penghayatan dan pengamalan 
Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat 
kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan 
kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan 
dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak 
bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan”.

B. Potensi Cagar Budaya di Kota Yogyakarta

Yogyakarta sebagai kota yang mengembangkan 
pariwisata dengan berbasis budaya mempunyai 
kepentingan yang besar terhadap pelestarian 
bangunan cagar budaya. Pengembangan pariwisata 
yang berbasis budaya di Kota Yogyakarta selain 
memajukan kesenian dan budaya yang ada juga 
berusaha mengoptimalkan potensi bangunan cagar 
budaya sebagai daya tarik pariwisata sebagai sebuah 
kebudayaan masa lalu untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, sejarah dan kebudayaan sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar/
transformasi nilai bagi masyarakat dan pelajar, 
karena di dalam sebuah penciptaan suatu karya tentu 
mempunyai latar belakang pemaknaan, filosofi dan 
tujuan tertentu.

Upaya Pelestarian Cagar Budaya
di Kota Yogyakarta 

Oleh: 
Drs. Budi Santoso *
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Yogyakarta mempunyai potensi benda cagar budaya 
yang luar biasa, karena sejak kelahirannya Kota 
Yogyakarta merupakan kota bersejarah. Kekayaan 
peninggalan atau warisan bangunan cagar budaya 
sejak dari sejarah berdirinya Keraton Mataram Islam 
sekitar abad 17 sampai dengan berdirinya Keraton 
Yogyakarta dan lahirnya Negara Republik Indonesia 
serta zaman pendudukan Belanda tersebar di Kota 
Yogyakarta. Berbagai kawasan, situs, dan bangunan 
cagar budaya terdapat di Kota Yogyakarta yang 
meliputi berbagai jenis antara lain: bangunan tempat 
tinggal, pasar, makam, masjid, taman, rumah sakit, 
tangsi, sekolah, benteng Belanda, gedung kesenian, 
kantor instansi, vihara, serta gereja. Berdasarkan 
arsitekturnya dibedakan menjadi arsitektur tradisional 
dan arsitektur Indis serta arsitektur Cina. Contoh 
tentang kawasan, situs dan bangunan cagar budaya di 
Kota Yogyakarta antara lain berikut ini.

1. Kawasan : Kawasan Keraton, Kawasan Kotagede, 
Kawasan Malioboro, Kawasan Kota Baru, 
Kawasan Pakualaman, Kawasan Baciro, Kawasan 
Jetis.

2. Situs: Situs Tamansari, Situs Kompleks Makam 
dan Masjid Agung Mataram, Situs Masjid Agung 
Yogyakarta, Situs Kompleks Makam dan Masjid 
Sulthoni, dan lain sebagainya.

3. Bangunan Cagar Budaya: Ndalem Kepangeranan 
yang tersebar di Kawasan Keraton, Rumah 
tradisional Jawa, Bangunan Indis, Bangunan 
Cina, Pasar Kotagede, Pasar Beringharjo, dan lain 
sebagainya.

Dengan potensi benda cagar budaya baik 
yang berupa kawasan, situs, maupun bangunan 
cagar budaya apabila diklasifikasikan dengan status 
bangunannya maka sampai saat ini yang tercatat 
adalah  56 dengan SK Menteri, 60 buah dengan SK 
dari Gubernur Provinsi DIY, 369 bangunan dengan SK 
dari Wali Kota dan sekitar sebanyak 105 dalam daftar 
inventaris yang belum diajukan untuk mendapatkan 
rekomendasi SK penetapan BCB dan ini masih bisa 

bertambah lagi, menjadi bukti bahwa Yogyakarta 
sejak dahulu hingga kini merupakan kota tua yang 
sarat dengan peninggalan budaya baik fisik maupun 
nonfisik yang perlu dipertahankan dan dilestarikan 
keberadaannya. 

Kota Yogyakarta yang sarat dengan peninggalan 
cagar budaya tidak bergerak dituntut konsekuensi 
yang tidak ringan untuk pelestariannya. Beberapa 
permasalahan berkaitan dengan penanganan benda 
cagar budaya selama ini terletak pada regulasi yang 
implementasinya di lapangan banyak mengalami 
kendala. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di mana 
kewenangan banyak dilimpahkan di daerah dan juga 
dituntut partisipasi aktif dari masyarakat, ternyata  
masih banyak kendala yang dihadapi di daerah. 
Kendala-kendala tersebut antara lain berikut ini.

1. Undang-Undang Cagar Budaya yang baru telah 
ditetapkan tetapi petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis yang berupa Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Menteri belum ada sehingga 
”membelenggu” daerah untuk membuat regulasi 
di daerah yang menyebabkan penanganan cagar 
budaya tidak optimal, karena masih menunggu 
regulasi berikutnya.

2. Ketika Undang-Undang Cagar Budaya yang baru 
telah ditetapkan, perangkat SDM di daerah belum 
disiapkan. Seperti diamanatkan di dalam Undang-
Undang Cagar Budaya yang baru maka di daerah 
perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang mampu 
untuk menangani permasalahan cagar budaya 
antara lain petugas penerima pendaftaran, dan Tim 
Ahli Cagar Budaya.    

3. Perkembangan Kota Yogyakarta yang pesat 
menimbulkan banyaknya investor yang ingin 
menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta 
dengan cara membeli rumah-rumah yang masuk 
dalam kategori cagar budaya untuk diubah menjadi 
sebuah bangunan usaha karena letaknya strategis 
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atau karena alasan ekonomi maka si pemilik ingin 
menjualnya. Hal ini perlu dilakukan pengawasan 
dan pengendalian yang ketat sebagai bentuk 
pelindungan cagar budaya.

4. Pendaftaran bangunan cagar budaya belum berjalan 
sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Cagar 
Budaya bahwa di dalam pendaftaran dituntut 
partisipasi aktif dari masyarakat, bahkan siapa pun 
dapat mendaftarkan benda cagar budaya. Pada 
kenyataannya di lapangan si pemilik masih enggan 
untuk mendaftarkan BCB miliknya.

C. Upaya-upaya Pelestarian (Pelindungan, 
Pengembangan, dan Pemanfaatan) Cagar Budaya

Seperti yang telah disebutkan di depan, 
bahwa Kota Yogyakarta sarat dengan peninggalan 
warisan budaya yang berupa bangunan, maka yang 
utama perlu dilakukan yaitu bagaimana upayanya 
melindungi bangunan-bangunan cagar budaya yang 
ada tidak semakin rusak, berubah bentuk atau dibawa 
ke luar dari Kota Yogyakarta. Untuk itu, Pemerintah 
Kota Yogyakarta telah berupaya melakukan berbagai 
hal berikut ini.

1. Mempertahankan citra kawasan budaya Yogyakarta 
dengan melakukan pengendalian pembangunan 
di kawasan-kawasan cagar budaya yang telah 
ditetapkan atau pengendalian pembangunan 
terhadap bangunan cagar budaya (termasuk yang 
diduga cagar budaya) dengan cara bekerja sama 
dengan instansi terkait melakukan mengetatan 
izin IMBB. Bagi si pemilik yang ingin melakukan 
rehabilitasi terhadap bangunan cagar budaya atau 
ingin mendirikan bangunan baru tetapi di kawasan 
cagar budaya, sebelum izin IMBB dikeluarkan 
oleh Dinas Perizinan maka si pemilik harus 
mengirimkan permohonan rekomendasi ke Dinas 
Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan 
arahan dari Dewan Pertimbangan Pelestarian 
Warisan Budaya (DP2WB), apabila rencana 
rehabiliasi atau pendirian bangunan baru disetujui 
maka rekomendasi akan dikeluarkan.

2. Membuat buku ”Panduan Pelestarian Bangunan 
Warisan Budaya Tahun 2009”. Buku ini 
diterbitkan dengan harapan bagi si pemilik yang 
ingin melakukan rehabilitasi bangunan cagar 
budaya miliknya bisa mempelajari buku tersebut, 
mana yang harus tetap dipertahankan dan mana 
yang diperkenankan untuk diubah dan sebagainya 
sebelum nantinya mendapatkan persetujuan dari 
DP2WB. Artinya buku tersebut menjadi acuan atau 
pedoman pelaksanaan pemugaran oleh masyarakat. 
Secara substantif, buku tersebut menjelaskan 
tentang unsur-unsur bangunan khususnya tata cara 
perizinannya. Untuk bangunan klasifikasi lokal 
atau regional harus mendapatkan rekomendasi dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten, Kota 
dan Provinsi DIY dengan arahan pertimbangan di 
DP2WB dan stakeholder lainnya. Untuk cagar 
budaya klasifikasi nasional harus melengkapi 
permohonan perizinan ke Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan.

3. Memberikan restitusi (insentif/pengurangan) 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 
bangunan-bangunan cagar budaya yang telah 
ditetapkan baik oleh menteri, gubernur maupun 
wali kota. Pemberian restitusi PBB  sebagai 
wujud penghargaan Pemerintah Kota Yogyakarta 
terhadap para pemilik bangunan cagar budaya 
yang tetap memelihara dan melestarikan bangunan 
miliknya. Pemberian ini telah dilakukan sejak 
tahun 2010 (sebelum ditetapkannya UU Nomor 11 
Tahun 2010).

4. Pemberian penghargaan terhadap tokoh pelestari 
cagar budaya. Pemilihan sebagai tokoh pelestari 
cagar budaya dilakukan untuk memberikan 
motivasi bagi para pemilik bangunan cagar 
budaya untuk tetap terus mempertahankan dan 
melestarikannya sebagai bentuk kesadaran pribadi. 
Pemberian penghargaan ini telah dilaksanakan 
sejak tahun 2009 sampai sekarang.

5. Pengaturan pemasangan papan reklame di Kawasan 
Malioboro sebagaimana diatur dalam Peraaturan 
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Wali Kota No. 85 Tahun 2011 tentang Reklame di 
Bangunan Permanen pada Kawasan Malioboro. 
Pengaturan ini sebagai bentuk kepedulian untuk 
memperlihatkan fasad Malioboro sebagai citra 
kawasan budaya, sehingga diharapkan Malioboro 
memperlihatkan keanggunan sebagai sebuah 
kawasan kota lama dan tidak terkesan semrawut 
dengan kegiatan ekonomi yang membebaninya.

6. Membuka/memberikan layanan konsultasi cagar 
budaya kepada masyarakat. Layanan diberikan 
kepada masyarakat yang ingin menanyakan 
sesuatu yang berhubungan dengan cagar budaya, 
baik menanyakan tentang status rumah (sebagai 
cagar budaya atau bukan) ataupun tentang 
perbaikan rumah cagar budaya dan sebagainya.

7. Selalu mensosialisasikan kepada masyarakat 

*) Penulis adalah Kepala Bidang Kebudayaan              
di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta

melalui berbagai cara, baik melalui media cetak 
dan elektronik maupun melalui sosialisasi 
langsung tatap muka dengan masyarakat tentang 
cagar budaya dan Undang-undang Cagar Budaya

8. Menyiapkan regulasi daerah dan perangkatnya 
seperti Perda, Perwal dan Tim Ahli Cagar Budaya 
sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota 
Yogyakarta di dalam melestarikan (melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkan) cagar 
budaya.

9. Bersama dengan elemen-elemen masyarakat 
membuat paket-paket wisata heritage/cagar 
budaya dan pengemasannya sebagai bentuk 
pengembangan dan pemanfaatan cagar 
budaya yang diharapkan dapat mendatangkan 
kesejahteraan masyarakat. 
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Yogyakarta
Satu Kota Dua Stasiun

Oleh :  

Drs. Musadad, M.Hum. *

A. Pendahuluan

Ada apa dengan kota-kota di Hindia Belanda 
pasca tahun 1870? Sebuah pertanyaan menarik yang 
mungkin sudah sering ditulis berkenaan dengan 
tahun 1870, mengingat pada tahun ini sebagai 
akhir dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang 
sudah berlangsung selama 40 tahun (1830-1870). 
Diberlakukannya Sistem Tanam Paksa adalah 
sebuah keputusan politik yang diambil pemerintah 
kolonial yang diterapkan di Hindia Belanda untuk 
mengembalikan kondisi kuangan pihak kolonial yang 
sempat bangkrut akibat Perang Jawa (1825-1830). 
Yang terjadi tidak hanya menutup kebangkrutan 
keuangan di negara induk, tetapi kondisi keuangan 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 
diterapkannya Sistem Tanam Paksa. Kemakmuran 
pemerintah kolonial semakin meningkat setelah 
tonggak pelaksanaan Politik Pintu Terbuka atau 
Sistem Liberal pada tahun 1870 diberlakukan. 
Pada tahun ini diterapkan Undang-Undang Agraria 
(Agrarische Wet) yang mengatur penggunaan tanah 
kepemilikan kerajaan untuk keperluan investasi 
industri perkebunan bagi pemodal asing dengan 
dilakukannya sistem sewa pada tanah-tanah kerajaan. 

Dalam historiografi Indonesia sudah sangat 
jamak bahwa perkembangan kota di Hindia Belanda 
banyak dipengaruhi diterapkannya Politik Liberal di 
segala lini oleh pemerintah kolonial. Yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah dengan kejamakan tulisan 
historiografi tersebut menjadikan perkembangan 
kota-kota di Hindia Belanda pasca tahun 1870 
sudah tertutup? Tentu saja tidak mengingat ada 

sifat unik dalam perkembangan kota. Kota dalam 
kaitannya sebagai sebuah tempat bermukim ternyata 
mengandung berbagai proses yang berlangsung di 
dalamnya. Berbagai fenomena yang kompleks terjadi 
dalam proses pembentukan dan perkembangan kota, 
sehingga kota dapat diamati dari berbagai sudut 
pandang seperti ukuran populasi, aliran keluar 
masuk barang dan jasa, variasi gaya hidup, simbol-
simbol yang termanifestasikan dalam arsitektur, 
dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kota 
merupakan sebuah pemukiman yang kompleks dan 
sejalan dengan sejarah perkembangannya. Terdapat 
berbagai jenis kota yang diwarnai berbagai proses 
pembentukannya, di antaranya dikenal jenis kota 
tradisional dan kolonial. 

Kota tradisional atau yang diidentikkan 
juga sebagai kota feodal mengacu pada kota yang 
dalam perkembangannya belum mendapat pengaruh 
industrialisasi. Oleh karena itu jenis kota ini dikenal 
sebagai kota praindustri. Di Jawa kota bercorak 
tradisional baik yang terletak di daerah pedalaman 
maupun pantai mudah dikenal, yaitu dengan adanya 
kelengkapan fisik kota berupa keletakan bangunan 
institusi politik, masjid, pasar, dan aun-alun 
(Selanjutnya lihat W.F. Wertheim, 1956: 146-147). 
Pada tingkat budaya perilaku, pada kota tradisional 
ditandai dengan ciri-ciri seperti penggunaan teknologi 
yang sederhana, penggunaan keilmuan yang terbatas, 
dan proses produksi yang lebih mengandalkan pada 
tenaga manusia atau hewan (George M. Foster, 
1973: 71). Di samping ciri-ciri di atas terdapat ciri 
khusus dari sisi sosial, yaitu menonjolnya derajat 
homogenitas penduduk dan kuatnya pola interaksi 
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serta interdependensi sosial. Saling menjalinnya 
fungsi-fungsi politik termasuk administrasi dan 
militer, ekonomi, agama, dan pendidikan pun menjadi 
ciri lain dari kota tradisional (Gideon Sjoberg, 1966: 
87-88). 

Berbeda dengan kota tradisional dalam proses  
pembentukannya, kota kolonial yang umumnya 
terdapat di negara berkembang faktor utama 
kemunculannya disebabkan oleh penjajahan pihak 
asing. Kota-kota jenis ini secara esensial bukan 
merupakan tempat pengumpulan hasil produksi, tetapi 
lebih merupakan penyalur hasil produksi ke negara 
lain dengan tujuan utama adalah ke negara penjajah. 
Di samping itu kota kolonial merupakan pusat-pusat 
distribusi untuk penjualan barang-barang dari negara 
Barat. Hal ini menandai bahwa pertukaran komoditi 
barang dan uang yang beredar di kota kolonial 
lebih ditujukan untuk kepentingan negara penjajah. 
Memang menjadi ciri yang sangat jelas bahwa segala 
aktivitas ekonomi yang dilakukan di negara jajahan 
sangat berorientasi ke negara penjajah. Sebaliknya 
segala aktivitas yang berkenaan dengan pengambilan  
pengambilan segala kebijakan dilakukan dari pusat 
negara penjajah yang memanfaatkan kota kolonial 
guna penguasaan daerah jajahan. Dengan demikian 
kota kolonial berfungsi sebagai pusat jaringan 
eksploitasi kolonial (Djoko Suryo, 1985: 34). Dengan 
demikian proses perkembangan kota di wilayah 
kolonial berlangsung bukan karena dorongan internal, 
tetapi lebih karena faktor eksternal. Perkembangan 
yang demikian berpengaruh terhadap corak struktur  
intern kota, termasuk dalam tataruang kota dan 
pemukimannya. Sebagaimana struktur tataruang kota 
tradisional, demikian juga halnya dengan kota kolonial 
mempunyai struktur  ruang yang dapat ditengarai 
dengan jelas dari tinggalan arkeologis yang tersisa.  
Struktur ruang yang dimaksud adalah pemberian 
fasilitas  yang berlebih terhadap hunian masyarakat 
Eropa yang berbeda dengan hunian masyarakat 
pribumi. Pada hunian masyarakat Eropa atau 
khususnya Belanda semua fasilitasnya terintegrasi 

soliditasnya dilihat dari segi keamanan maupun 
ekonomi.  Pada masyarakat pribumi secara umum di 
dalam kota dapat dikatakan kurang menguntungkan  
sebagai akibat kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada.  
Ciri kota kolonial yang lain ditunjukkan dengan bentuk 
pemukiman sudah stabil yang terlihat dari penempatan 
institusi militer, perdagangan,s erta tempat penguasa 
menyelenggarakan aktivitasnya. Kedekatan lokasinya 
dengan jaringan transportasi seperti laut, sungai, 
atau persilangan jalan. Bahkan bila perlu membuat 
jaringan jalan baru, sehingga lalulintas barang dan 
jasa dapat diakses dengan efisien.  Pihak kolonial 
mengupayakan sarana transportasi tersebut karena 
untuk mengangkut keperluan produk eksport dari 
daerah yang bersangkutan dan untuk engankut produk 
import dari produk negara Barat. Kota kolonial secara 
fungsional lebih cocok disebut sebagai kota parasit 
dari pada generatif, yang dalam perkembangannya 
lebih cenderung pada pemekaran produksi komoditi 
pertanian dan eksploitasi suberdaya alam untuk pasar 
internasional (T.G. Mc Gee, 1967: 62).  

Pada umumnya kota kolonial di Indonesia 
tidak begitu saja muncul, banyak di antaranya 
yang didahului dengan munculnya kota tradisional. 
Memang ada kota kolonial yang kemunculannya 
betul-betul direncanakan sebagai kota kolonial 
contohnya Kota Buitenzorg atau Bogor. Di sisi lain 
kota tradisional masa Islam muncul dan berkembang 
karena faktor perdagangan (biasanya di daerah 
pantai) atau berbasis agraris (pada umumnya di 
daerah pedalaman). Akan tetapi, perkembangan kota 
tradisional banyak yang kemudian disusupi atau 
bahkan diintervensi oleh faktor budaya kolonial, di 
antaranya melalui ssstem perpolitikan dan ekonomi. 
Intervensi kolonial menjadi keharusan bagi pihak 
penguasa kolonial karena untuk keberlangsungan 
kehidupannya pada suatu kota. Keterbukaan di bidang 
ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat 
diperjuangkan yang kemudian diikuti oleh kemajuan 
di berbagai pembangunan infrastuktur kota. 
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Dalam perkembangannya faktor transportasi 
sebagai penunjang ekonomi kota memegang peranan 
yang signifikan. Pilihan lokasi jaringan transport 
juga mendapat perhitungan yang porsinya sangat 
diperhitungkan.  Jaringan transportasi kota sebagai 
sebuah sistem transportasi yang lebih makro dalam 
kerangka kehidupan ekonomi adalah memperkecil 
dua titik atau lebih suatu tempat dalam area gografis 
menjadi terhubungkan. Semakin efisien dan efektif 
jaringan transportasi, maka akan memudahkan daya 
jangkau dalam ruang geografis yang luas. Dalam 
jaringan transportasi itu diperlukan juga sarana yang 
tidak kalah pentingnya adalah titik permberhentian 
baik sementara maupun tetap. Titik pemberhentian 
ini pun harus diperhitungkan secara detail agar dapat 
berdayaguna tinggi bagi lingkungan di luarnya. Jika 
titik pemberhentian sebuah jaringan trasport terlalu 
dekat ada kemungkinan efektivitasnya berkurang 
atau bahkan salah satu tidak berguna.  Salah satu kota 
yang menarik untuk disimak adalah Kota Yogyakarta 
yang mempunyai dua stasiun kereta api (Stasiun Tugu 
dan Lempuyangan) dengan jarak kurang lebih hanya 
1 km. Apakah ada pertimbangan tertentu mengenai 
pemilihan lokasi dua stasiun ini? Pertanyaan ini 
menggelitik untuk dijawab, sehingga pada tulisan ini 
yang akan disoroti adalah alasan pemilihan lokasi dua 
stasiun pada dualisme morfologi kota yang bercorak 
tradisional dan kolonial.  

B. Kota Tradisional vs kolonial

Kota Yogyakarta adalah kota tradisional 
berbentuk kerajaan yang perkembangan-nya berada 
dalam pengawasan pemerintah kolonial, sehingga 
dualisme kekuatan politik, kekuatan tradisional dan 
kolonial bertemu di dalamnya (Selanjutnya baca 
Abdurachman Suryomiharjo, 2000: 11-12). Memang 
pada awal pembangunan Kota Yogyakarta pada 
tanggal 7 Oktober 1756 oleh raja pertama, yaitu 
Pangeran Mangkubumi pengaruh kolonial belum 
terasa, sehingga ciri tradisional kota sangat kental. 
Salah satu ciri tradisional yang dimiliki kota ini

termanifestasikan dalam tiga komponen dasar kota 
tradisional, yaitu kraton sebagai tempat tinggal 
raja dan keluarganya , Masjid Gedhe (Agung), 
dan Pasar Beringharjo. Pemilihan lokasi kota juga 
sangat menarik mengingat di sebelah barat kota 
terdapat Sungai Winongo dan di tengah kota terdapat 
Sungai Code, sehingga perlindungan kraton secara 
alami sangat terdukung. Morfologi kota bercorak 
tradisional ini dipertegas oleh kepentingan politik 
kesultanan yang sedang membangun sebuah kerajaan 
baru dengan wibawa ketradisionalannya. Wibawa 
dan keagungan wilayah pusat ini tentunya diharapkan 
dapat terasa di teritori bawahannya. Salah satu 
langkah adalah membangun morfologi kota yang 
sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang ada.

Selanjutnya pemerintah kolonial memdirikan 
berbagai bangunan seperti benteng, rumah residen, 
dan pemukiman kolonial yang masih terbatas. 
Pembangunan ini berhubungan dengan kebutuhan 
pemerintah kolonial yang merasa dirinya dapat 
mengontrol salah satu bekas Kerajaan Mataram. Hal 
ini penting untuk mengimbangi tindakan pemerintah 
kesultanan yang bercorak tradisional dihadapkan 
pada kenyataan adanya hubungan yang harus berjalan 
dengan pemerintah kolonial. Salah satu alat kontrol 
dari pemerintah kolonial adalah dengan tindakannya 
yang membangun morfologi kota bercitra kolonial. 
Secara sosial pemerintah kolonial juga membangun 
kehidupan sosial dengan membuat hirarki yang 
berkarakteristik masyarakat kolonial, yaitu dengan 
adanya hirarkhi sosial dan segregasi etnis yang kaku. 
Dalam hirarki sosial ini etnis Eropa menempati strata 
tertinggi, disusul kemudian kelompok Timur Asing 
yaitu Cina, India dan Arab, sedangkan masyarakat 
pribumi secara umum menempati struktur paling 
bawah. Hirarki sosial sebagai politik segrerasi politik 
ini terlihat jelas pada morfologi sosial kota, yaitu 
bentuk pemisahan ruang kota antara masyarakat 
pribumi dengan kolonial. 

Perkembangan Kota Yogyakarta dengan corak 
arsitektur kota kolonial terasa meningkat pasca  tahun 
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1870, yaitu pada periode Politik Ekonomi Liberal. 
Pada masa itu para investor asing khususnya Belanda 
semakin banyak yang menginvestasikan modalnya 
dalam berbagai usaha kegiatan (P.J.M Nas, 1986: 
7-8). Aktivitas pembangunan fisik Kota Yogyakarta 
pun marak dilaksanakan, serti gedung-gedung 
perkantoran, rumah kediaman pejabat kolonial, 
sekolah-sekolah, pengerasan jalan raya dari tugu ke 
societeit, pemasangan jalan kereta api, pemasangan 
jaringan listrik dan sebagainya. Pemukiman warga 
Belanda pun diperluas pada tahun-tahun berikutnya. 
Pada tahun 1901 Residen Ament memutuskan 
perluasan pemukiman Eropa yang semula terbagai 
dalam 9 wilayah menjadi 10 wilayah pemukiman. 
Alasan perluasan ini karena kebutuhan ruang yang 
dianggap masih terlalu kecil pada masa sebelumnya. 
Ke sepuluh wilayah pemukiman Eropa itu berada di 
wilayah Lempuyangan, Tugu, Loji, Ngabean, Kidul 
Benteng Kraton, Gondomanan, Kraton, Bintaran, 
Pakualaman dan Jetis (Indeeling en grenzen der 
Europeesche wijken ter hoofdplaats Jogjakarta, 25 
September 1901, dalam Verzameling, 360-363). 

Pada periode Politik Ekonomi Liberal banyak 
tanah apanage yang disewakan kepada swasta, yaitu 
orang-orang Eropa dan Cina untuk dikembangkan 
menjadi perkebunan. Industri perkebunan masa 
itu menjadi primadona investasi karena sebagai 
sumberdaya yang dibutuhkan oleh pasar dunia. 
Kekuatan industri perkebunan di Hindia Belanda 
khususnya di daerah vorstenlanden ditunjang oleh 
kekuatan dominan Partai Liberal sebagai pengambil 
keputusan di parlemen Belanda dengan menyertakan 
prasarana hukum pemberian jaminan bagi investasi 
modal swasta di Hindia Belanda. Prasarana hukum 
yang dimaksud adalah diberlakukannya Undang-
Undang Agraria (Agrarische Wet) sejak tahun 1870, 
sehingga kenaikan industri perkebunan sangat 
signifikan. Wilayah Yogyakarta sebagai bagian 
vorstenlanden pasca 1870  menjadi primadona bagi 
produksi gula yang terbaik (R.Z.Leirissa ed., 1996: 
67-68). 

Akibat logis dari munculnya pabrik-pabrik gula 
(17 pabrik gula di wilayah Regentschap Bantul 
dan Sleman) di wilayah Yogyakarta menjadikan 
perkembangan Kota Yogyakarta sangat signifikan. 
Perkembangan industri gula ini menuntut satu 
terobosan baru dalam dunia transportasi massal 
yang efektif dan efisien berskala tinggi. Tuntutan 
transportasi massal karena selama ini banyak 
terjadi kerusakan hasil produksi kiriman dari pusat 
produksi menuju ke pelabuhan karena kendala alat 
transportasi. Gerobag yang ditarik oleh hewan sudah 
tidak mampu lagi mendukung kelancaran pengiriman 
barang, apalagi pada musim penghujan. Akibatnya 
terjadi kerusakan barang produksi akibat masa tunggu 
angkut yang lama di gudang antara. Transportasi 
sangat penting sebagai salah satu jenis aktivitas yang 
menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan 
mengubah letak geografis orang maupun barang 
(Suwardjoko, 1990: 25). Ruang geografis mejadi 
semakin diperkecil dalam aliran barang dan jasa 
berkat jasa transportasi. Dengan kemajuan sarana 
transportasi, maka ruang geografis yang luas dan sulit 
menjadi semakin sempit dan mudah. Demikianlah 
pengiriman barang-barang produksi dari industri 
perkebunan di sekitar Kota Yogyakarta menjadi lebih 
lancar ke luar wilayah Yogyakarta dan sebaliknya 
barang-barang impor lebih cepat dinikmati oleh 
warga kota. 

C. Dua Stasiun Dalam satu Kota

Pembangunan jaringan transortasi di daerah 
vorstenlanden tidak begitu saja berjalan lancar 
khususnya di Kota Yogyakarta. Persaingan bahkan 
perebutan wewenang antara pihak swasta dan 
pemerintah mewarnai pembangunan jaringan 
transportasi ini. Mulai dari perebutan konsesi sampai 
pembangunan infrastruktur menjadi debat sengit di 
parlemen Belanda. Bahkan pada saat pembangunan 
jalur rel di Yogyakarta pun terjadi perdebatan 
antara pihak pemerintah yang menghendaki lebar 
spoor (ukuran jarak antara dua rel) berukuran 1.067 
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(normalspoor) dan yang diajukan oleh swasta NISM dengan lebar spoor 1.435 mm (breedspoor). Masing-masing 
pihak dengan argumentasinya yang saling menguntungkan. Bagi pihak pemerintah dengan lebar spoor normal 
akan menekan anggaran yang diinvestasikan, sementara bagi NISM dengan lebar spoor yang dikehendaki akan 
mengifisiensikan dari segi pembiayaan perjalanan karena dapat menopang beban berat dengan kecepatan tinggi. 
Perhitungan NISM yang menginvesatikan pada pemakaian biaya tinggi di pembangunan rel sangat beralasan 
karena harapan mengangkut hasil agroindusri dalam kuantitas yang besar dapat tercapai. 

Jalur kereta api pertama yang dibangun di Hindia Belanda dibangun dari Semarang ke wilayah swapraja 
raja (vorstenlanden) oleh perusahaan kereta api swasta Belanda NV. NISM. Alasan pembangunan di wilayah ini 
sebagai target pertama karena banyaknya perkebunan swasta sebagai agroindustri yang menghasilkan komoditi 
perkebunan untuk pasar tingkat dunia. Untuk pengangkutan komoditi hasil industri perkebunan dari wilayah di 
luar Kota Yogyakarta dibutuhkan sarana transportasi massal dengan sarana pendukungnya di antaranya stasiun. 
Berikut ini catatan pengengkutan barang dari Stasiun Lempuyangan menuju pelabuhan di Semarang dari tahun 
1873-1879:

Stasiun pertama yang dibangun oleh perusahaan 
swasta NISM di Kota Yogyakarta adalah Stasiun 
Lempuyangan dan dibuka pada tanggal 2 Maret 
1872 (Anonim, 1956: 23). Lokasi stasiun dengan 
segala prasarana pendukungnya berjarak 1,5 km dari 
pusat kota ke arah timur. Bangunan stasiun berada di 
Jalan Lempuyangan No.1 Yogyakarta. Bangunan ini 
memiliki luas 259 m². Stasiun Lempuyangan dibagi 
menjadi dua yaitu bangunan Stasiun Lempuyangan 
SV (Semarang-Vostenlanden) yaitu stasiun yang 
melayani transportasi jalur Semarang Vorstenlanden 
dan bangunan Stasiun Lempuyangan D/W 
(Djogjakarta-Willem), yaitu stasiun yang melayani 
transportasi jurusan Yogyakarta menuju Ambarawa. 
Ada alasan kuat mengenai pemilihan lokasi ini 
yaitu NISM mempunyai pemikiran jangka panjang 
bahwa stasiun ini harus dilengkapi dengan berbagai 
sarana pendukung mulai dari emplasemen yang 
memang diperuntukan bagi rangkaian kereta barang, 
dan penumpang, prasarana pelayanan perbaikan 
lokomotif dan gerbong sekarang dikenal dengan 
nama Balai Yasa (werkplaatgebouw), serta garasi 
lokomotif yang sekarang dikenal sebagai losbunder 
(roundhouse). Di sebelah utara Balai Yasa juga 

Stasiun 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
Lempuyangan 7,2 17,8 22,2 35,9 48,8 40,3 47,1 54,9

Sumber: Verslag van de Raadvan Beheer der Nederaandsch-Idische Spoorweg Maatschapij van de Algemeene Vergadering van 
Aandeelhou-ders, Vol.8-32 (1871-1890) Bijlagen No.2en 3.

dibangun perumahan karyawan NISM sementara di 
sisi timurnya diperuntukan bagi karyawan pribumi.  
Untuk keperluan tersebut dibutuhkan areal yang 
sangat luas, yaitu sekitar 532.500 m². 

Arah barat dari Stasiun Lempuyangan dengan 
jarak ±1,5 km pada jalur yang sama dipisah oleh 
Sungai Code terdapat Stasiun Tugu. Stasiun Tugu 
sebagai stasiun kedua yang dibangun di Yogyakarta 
dibuka secara resmi pada tanggal 12 Mei 1887 (Ibid.). 
Stasiun ini merupakan stasiun milik perusahaan 
kereta api pemerintah kolonial (Staatspoor) yang 
menghubungkan jalur barat (westerlijnen) dan jalur 
timur (esterlijnen) Pulau Jawa. Kedudukan stasiun 
ini amat strategis pada tingkat makro mengingat 
sebagai stasiun penghubung dua wilayah yang cukup 
jauh jangkauannya. Lokasi stasiun beserta dengan 
prasarana pendukungnya berada lokasi yang sangat 
strategis yaitu berada di pusat bisnis. Keberadaan 
pusat bisnis ini ditunjukkan dengan jalas poros kota 
yang menghubungkan antara kraton dan berbagai 
jaringan bisnis lainnya seperti pasar gedhe dan 
pertokoan sepanjang Malioboro. Apalagi Stasiun 
Tugu milik perusahaan SS (Staatspoor) yang memang 
dominan untuk pelayanan penumpang dari Batavia 
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(westerlijnen) dan juga Surabaya (eesterlijnen) sangat 
diperhatikan pemilihan lokasinya oleh pemerintah 
kolonial. Sebagaimana di kota-kota Belanda letak 
stasiun sebagai pemberhentian sementara atau akhir 
harus langsung berhubungan dengan: pusat bisnis, 
pusat perkantoran dan jalur trasportasi yang lain, 
sehingga perjalanan penumpang semakin lancar (lihat 
Ness, 2012: 4). Demikian juga keletakan stasiun 
kereta api di kota-kota Inggris selalu memperhatikan 
keletakan pusat bisnis yang sangat menguntungkan 
bagi aksessibilitas di wilayah perkotaan (Nock, 1981: 
65)

D.  Penutup

Areal Stasiun Lempuyangan sangat dimungkinkan 
pada lokasi sekarang mengingat masih luasnya lahan 
pada saat itu. Berbeda jika dibangun pada lokasi yang 
dekat dengan pusat bisnis (Malioboro), tidak mungkin 
tercukupi karena ada dua sungai di sisi barat Winongo 
dan timur Code. Sementara tujuan awal dibuatnya 
Stasiun Lempuyangan adalah untuk pengangkutan 
barang, sehingga lokasi yang tidak tepat di tengah 
kota tidak menjadi penghalang. Berbeda dengan 
Stasiun Tugu yang berfungsi untuk pengangkutan 
barang dan penumpang, maka lokasi di pusat kota 
menjadi keharusan pilihan. 

Persaingan antara pemerintah kolonial dan pihak 
swasta dalam penentuan kebijakan transportasi 
juga perlu diperhatikan. Pemerintah kolonial dalam 
hal ini perusahaan kereta api SS melihat bahwa 
lokasi di pusat bisnis sangat menguntungkan dari 
perhitungan aksesibilitas. Sementara kebijakan 
penempatan Stasiun Lempuyangan berada di areal 
sekarang memang kurang menguntungkan dari segi 
aksesibilitas, tapi hal ini harus terjadi karena pihak 
swasta NIS kalah dari kebijakan pemilihan tataruang 
kota. Akan tetapi, dari kekurangan pilihan lokasi 
tidak mengurangi keberhasilan dari segi peningkatan 
pengelolaan transportasi. Hal ini terlihat dari jumlah 
muatan yang diangkut dari tahun ke tahun.

 Foto 1 Bangunan Balai Yasa tahun 1910 (Koleksi Tropen 
Museum)

 Foto 2 Perumahan Karyawan NIS 1910 (Koleksi Tropen 
Museum)

Foto 3. Stasiun Tugu pada Rahun 1887 (Koleksi  Tropen)
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Wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki 
banyak kekayaan budaya, antara lain peninggalan 
bangunan rumah tradisional Jawa yang mempunyai 
potensi historis dan ekonomis tinggi beserta kawasan 
di sekitarnya. Dalam usaha melakukan pelestarian, 
pelindungan, dan pemanfaatannya, Pemkab 
Gunungkidul telah melakukan serangkaian kegiatan, 
antara lain berupa pendataan, dan penilaian rumah 
tradisional. 

Rumah tradisional memiliki banyak ruangan 
di dalamnya, dan masing-masing mempunyai fungsi 
dan makna. Dalam perkembangannya, sesuai dengan 
kebutuhan akan ruang si empunya rumah, jumlah dan 
fungsi ruangan–ruangan dalam rumah tersebut sering 
berubah. Perubahan-perubahan ini ada yang bersifat 
sementara pada saat si empunya rumah mempunyai 
acara-acara tertentu seperti hajatan. Tapi juga ada 
yang bersifat permanen mengikuti jumlah penghuni 
rumah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul 
beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk rumah tradisional yang ada di 
Dusun Ngloro, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, 
Gunungkidul? Adakah modifikasi dan variasi pada 
rumah-rumah tersebut?

2. Bagaimana bentuk pengelolaan yang ideal bagi 
rumah-rumah tersebut dalam satu kawasan?

3. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah 
tersedia, apa contoh alternatif pengembangan 
wilayah Ngloro tersebut? 

Sesuai dengan ketiga permasalahan tersebut, 
maka tulisan ini bertujuan memberikan informasi 
serta berupaya menyusun rekomendasi tentang 
pengelolaan rumah-rumah tradisional yang masih 
ada di Ngloro tanpa mengabaikan asas manfaat 
bagi masyarakat empunya rumah tersebut. Tulisan 
singkat ini, diharapkan dapat memberikan contoh 
alternatif pengembangan wilayah Ngloro dengan 
mempertimbangkan potensi dan infrastruktur yang 
ada. 

Objek kajian adalah rumah-rumah tradisional, 
sedangkan ruang lingkupnya meliputi kawasan Dusun 
Ngloro, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari yang di 
dalamnya mencakup juga kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dan lingkungan fisik lainnya.

Falsafah Rumah Bagi Orang Jawa
Bagi orang Jawa, rumah bukan hanya sekedar 

benda yang kepemilikannya dapat diperoleh secara 
kebetulan, rumah menjadi salah satu cita-cita ideal 
dalam kehidupannya. Kebutuhan orang Jawa atas 
tempat tinggal adalah mutlak, karena rumah dapat 
dipahami sebagai konteks kebutuhan hidup, sosial, 
dan kontemplasi (tempat perenungan). Tempat 
tinggal merupakan suatu manifestasi dari pemahaman 
kosmologi orang Jawa.

Orang Jawa memahami kosmologi, sebagai 
suatu lingkungan abstrak yang secara konseptual 
berada mengelilingi dirinya. Pengakuan terhadap 
kekuatan lain di luar dirinya sendiri ini, menjadikan 
pemahaman tentang kehidupan ini menjadi bersifat 
transedental, menuju ke sesuatu (tempat atau sesuatu). 
Kehidupan digambarkan suatu siklus atau perjalanan 

Rumah Tradisional 
di Dusun Ngloro, Saptosari, Gunungkidul 

Tinjauan Arkeologis 
Oleh :  

R. Wikanto Harimurti, M.A. *
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yang panjang. Kosmologi orang Jawa menempatkan 
dirinya berada dalam suatu lingkungan yang lebih 
besar, bersifat imajiner tapi dapat dirasakan bahkan 
disepakati keberadaannya (Ronald, 2005).

Sistem nilai simbolik orang Jawa didasarkan 
atas pemahaman tiga, lima, dan sembilan kategori. 
Pada dasarnya klasifikasi simbolik sendiri adalah 
suatu pengelompokkan yang didasarkan pada baik, 
buruk, pertentangan tinggi rendah, mulia-tidak mulia, 
jauh-dekat, dan sebagainya (klasifikasi dualisme). 
Konsep ganda tiga ini menunjukkan adanya kekuatan 
penyeimbang di antara kedua kategori tersebut. 
Kategori sembilan adalah sistem klasifikasi simbolik 
yang berdasarkan pada 2 kategori yang dikaitkan 
oleh pemahaman orang Jawa mengenai hal-hal yang 
berlawanan, bermusuhan, atau saling membutuhkan. 
Kategori ini juga dikaitkan dengan delapan arah mata 
angin dengan satu pusat yang ada di tengahnya. Angka 
sembilan ini juga sering dikaitkan dengan jumlah 
wali yang pernah menyebarkan ajaran agama Islam 
di Tanah Jawa (Wali Songo = wali yang sembilan).
(Kuntjaraningrat,1984)

Angka lima, disebut sebagai angka yang 
sempurna, selain karena menurut pemahaman 
orang Jawa angka ini menunjukkan arah mata angin 

dengan satu pusat, juga merupakan konsep spiritual 
orang Jawa, yaitu tentang pandangan hidup orang 
Jawa yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, 
etika sosial, dan estetika. Pandangan orang Jawa 
tentang kepercayaan berkaitan dengan bentuk-
bentuk aktivitas spiritual, ritual, dan material. Orang 
Jawa terbentuk dalam pandangan/pemahamanan 
atas posisi dirinya di tengah-tengah kekuatan yang 
melingkupinya. Kekuatan ini adalah spiritual, 
gaib, makrokosmos, dan mikrokosmos.  Apabila 
keempat kekuatan (spiritual, gaib, makrokosmos, dan 
mikrokosmos) ini disimbolisasikan sebagai sebuah 
titik yang berpasangan dan kemudian dihubungkan, 
maka orang Jawa menempatkan dirinya berada di titik 
pusat pertemuan kedua garis tersebut.

Kekuatan Tuhan dianggap sebagai kekuatan 
spiritual yang tidak ada bandingnya, roh manusia 
sebagai kekuatan gaib yang tidak diketahui kenyataan, 
dan alam adalah kekuatan makrokosmos yang tidak 
mudah diukur secara tuntas sedangkan manusia 
hidup sebagai kekuatan mikrokosmos yang juga 
tidak dapat diukur kemampuannya. Tiap kekuatan 
ini menimbulkan tujuan hidup yang berbeda, 
kekuatan spiritual menimbulkan tujuan hidup 
untuk memperoleh kesempurnaan dalam bentuk 
pengungkapan yang menyeluruh, kekuatan gaib 
menimbulkan tujuan untuk memperoleh kesehatan 
dan keamanan hidup, makrokosmos menimbulkan 
tujuan hidup untuk memperoleh kesejahteraan lahir 
dan batin, sedangkan mikrokosmos menimbulkan 
tujuan hidup untuk memperoleh keselamatan duniawi 
(Ronald, A, 2005).

Orang Jawa dan Rumahnya

Orang Jawa menganggap rumah tinggalnya 
seperti dirinya pribadi. Anggapan ini sesuai dengan 
keyakinan bahwa rumah tinggal akan memberikan 
kebahagiaan lahir dan batin pemiliknya. Oleh 
karena itu, dalam proses pendiriannya tidak pernah 
lepas hal-hal yang bersifat spiritual atau nonteknis 
seperti halnya, upacara-upacara yang mendahului 

Gambar 1. Keseimbangan Absolut orang Jawa
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proses persiapan, perhitungan hari baik-hari buruk, 
pemilihan tempat-tempat yang baik, upacara yang 
menyertai pemasangan bagian rumah tertentu, dan 
upacara syukuran pada akhir pembangunan rumah.
Bentuk rumah orang Jawa dinamakan berdasarkan 
bentuk atap rumahnya dan dapat dibedakan menjadi 
4 macam bentuk pokok, yaitu panggangpe, kampung, 
limasan, dan joglo. Berdasarkan bentuk pokok 
ini kemudian berkembang lagi menjadi bentuk-
bentuk modifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan 
kemampuan si empunya.

Pada umumnya, anatomi rumah tradisional 
Jawa terdiri atas pendopo pada bagian paling depan, 
kemudian berturut-turut disusul dengan pringgitan, 
dalem ageng sebagai pusat, dan tiga buah senthong. 
Gandok adalah bangunan yang terdapat di kanan dan 
kiri bangunan utama, sedangkan gadri, pawon, dan 
pekiwan terdapat pada bagian paling belakang.

Berdasarkan tipologinya (bentuk keseluruhan 
bangunan), rumah orang Jawa biasanya berbentuk 
bujur sangkar atau persegi panjang sesuai estetika 
orang Jawa, sedangkan bentuk tipologi rumah 
yang lingkaran atau oval biasanya tidak ditemukan. 
(Wibowo, dkk, 1987)

Nilai Penting dan Signifikansi
Siginifikansi sebuah tempat yang dimiliki oleh 

sebuah komunitas lokal tidak mudah dijelaskan seperti 
unsur-unsur signifikansi yang lain. Nilai sosial adalah 
satu-satunya kunci yang memantapkan dan menjaga 
keterikatan batin komunitas tersebut terhadap tempat 
itu. Tempat-tempat peninggalan budaya tersebut tidak 
menjadi signifikan dengan sendirinya, namun tempat-
tempat tersebut diberikan arti penting oleh manusia. 
Nilai penting tersebut berdasarkan oleh persepsi/
pandangan sebuah komunitas. (Pearson, and Sullivan, 
1995:21)

Ada tiga kriteria pokok yang dapat dipakai 
untuk menentukan nilai penting suatu benda budaya, 
yaitu potensi penelitiannya, integritas, dan apresiasi 
masyarakat terhadap benda budaya tersebut. Potensi 

penelitian berarti potensi yang dimiliki benda 
hasil budaya tersebut untuk dilakukan penelitian 
secara ilmiah terutama dalam bidang arkeologi dan 
kesejarahannya. Integritas berarti kesatuan aspek 
yang terdapat dalam benda budaya tersebut yang 
meliputi: tempat, rancangan, bahan, kehandalan 
kerja, perasaan, seni adiluhung, atau karya unggulan 
sedangkan apresiasi masyarakat adalah seberapa 
besar masyarakat menghargai benda hasil budaya 
tersebut (Tanudirjo, 2004). 

Menurut Pearson dan Sullivan dalam 
Smith, (2004:105), proses penentuan nilai penting 
merupakan kompromi untuk memberikan arti sumber 
daya arkeologi pada masa lalu, yang direfleksikan ke 
masa sekarang. Penilaian nilai penting sebuah artefak, 
situs, merupakan langkah yang paling penting dalam 

Gambar 2 Denah rumah Orang Jawa dan Zonasinya
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mengelola sumber daya arkeologi. Proses penentuan 
nilai penting dalam CRM (baca. Pengelolaan sumber 
daya arkeologi) harus melalui beberapa tahapan 
sebagai berikut: pencatatan dan dokumentasi, 
penilaian signifikansi, pengembangan kebijakan 
pengelolaan dan pelaksanaannya, implementasi 
kebijakan dan pelaksanaan, dan montoring dan 
evaluasi kebijakan (Smith,2004:105)

Pelestarian Sumber Daya Arkeologi
Hakikat dari pelestarian kawasan cagar budaya 

adalah upaya pelindungan dan pemeliharaan aset 
budaya serta pengendalian lingkungannya agar 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. 
Perlu diterapkan asas keselarasan dan keseimbangan 
agar pelestarian dapat dilaksanakan dalam rangka 
pemanfaatan dan pemanfaatan dalam rangka 
pelestarian. (Dwiyanto, 2001)

Hal yang tidak kalah penting untuk dikaji 
dalam upaya pelestarian kawasan adalah rencana 
pemanfaatan dan pengembangan yang disesuaikan 
dengan kepentingan masyarakat masa kini (Urtane, 
2000). Oleh karena itu, dalam pelestarian kawasan 
harus dimulai dengan menumbuhkan apresiasi 
masyarakat tentang pentingnya pelestarian warisan 
budaya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan 
jati diri dan peningkatan kesejahteraan hidup 
masyarakat. Peningkatan apresiasi masyarakat 
ini akan menjamin terjaganya keselarasan dan 
keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan.

Aspek Pengelolaan Kawasan Budaya 
Nonmonumental

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan budaya 
pada suatu tempat tersebut berkembang mengikuti 
perkembangan budaya dan peradaban masyarakat 
yang ada di dalamnya (Mauboy, 2007: 3).

Dalam mempersiapkan suatu kawasan 
tradisional menjadi kawasan yang berorientasi pada 
pasar pariwisata ataupun kawasan yang dikelola 
secara khusus dalam rangka pelestariannya, perlu 
adanya komitmen yang tegas dari pemerintah 

dalam bidang perundangannya. Perundangan yang 
melindungi suatu kawasan yang dianggap layak 
dipertahankan kelestariannya merupakan suatu hal 
yang sangat penting, karena dalam perundangan 
tersebut diharapkan adanya acuan-acuan tentang 
pengelolaan kawasan tersebut.

Identifikasi Fisik Dusun Ngloro

Dusun Ngloro secara administratif berada 
di wilayah Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, 
Kabupaten Gunung Kidul. Dari Ibu kota Gunung 
Kidul yaitu Kota Wonosari, Desa Ngloro terletak 
kira-kira 15 kilometer ke arah barat daya. Dusun ini 
terletak di jalan kabupaten yang menghubungkan 
Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul 
dengan Kecamatan Panggang. 

Dusun Ngloro terletak pada zona selatan dari 
wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang lebih dikenal 
dengan zona Gunung Seribu. Karakteristik zona 
Gunung Seribu adalah wilayahnya berbukit-bukit 
batu karang, banyak terdapat telaga dan gua-gua, 
dengan ketinggian 100 m sampai dengan 300 m dari 
permukaan laut. Kondisi lingkungan Dusun Ngloro 
seperti juga tempat-tempat lain di Kabupaten Gunung 
Kidul, pada umumnya kering. Tanahnya berwarna 
cokelat kemerahan, sukar menyimpan air, dan pecah-
pecah jika kering.

Rumah-rumah di Dusun Ngloro pada 
umumnya merupakan kombinasi antara satu atau 
dua jenis bangunan tradisional Jawa, sedangkan 
komposisinya mengikuti pola joglo pada bagian 
depan, limasan pada bagian belakang joglo, atau 
sebaliknya, dan tipe kampung pada bagian samping 
kiri ataupun kanan. Rumah-rumah di Dusun Ngloro 
mempunyai penggunaan ruangan yang berbeda 
dengan rumah tradisional Jawa pada umumnya. 
Rumah-rumah di Dusun Ngloro lebih berfungsi 
untuk mendukung profesi masyarakat yang bekerja 
sebagai petani.  Adapun macam-macam komposisi 
rumah yang ditemukan selama penelitian adalah: 
kelompok bangunan yang terdiri atas dua bangunan 
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tipe joglo; kelompok bangunan yang terdiri atas 
bangunan tipe joglo dan bangunan tipe limasan; 
kelompok bangunan yang terdiri atas dua bangunan 
tipe limasan; kelompok bangunan yang terdiri atas 
bangunan tipe limasan, bangunan tipe joglo dan 
bangunan tipe limasan; kelompok bangunan yang 
terdiri atas bangunan tipe limasan dan bangunan tipe 
kampung; dan kelompok bangunan yang hanya terdiri 
atas tipe kampung saja. Kombinasi bentuk rumah ini, 
disebabkan oleh keterbatasan lahan tempat pendirian 
rumah, pemilihan bahan baku pembuatan rumah, dan 
bangunan rumah yang merupakan hasil pemberian 
dari orang lain. Lahan tempat pendirian rumah yang 
dipilih oleh penduduk biasanya terdapat di kanan-kiri 
jalan utama dusun. 

Susunan tata ruangan dalamnya mirip sama 
satu dengan yang lain. Dari bagian depan ke 
belakang berturut-turut adalah: teras emper yaitu 
bagian rumah yang berada paling depan, kemudian 
ruang tamu sekaligus ruang keluarga bertempat pada 
bangunan pendopo, setelah itu terdapat belah atau 
ruang antara pendopo dengan rumah belakang yang 
berfungsi sebagai dapur. Ruang di samping kiri atau 
kanan bangunan rumah induk yang pada umumnya 
disebut gandok. Gandok yang terdapat dalam rumah 
penduduk Ngloro dibangun berhimpitan dengan 
rumah induk. Penduduk setempat memfungsikan 
gandok sebagai tempat penyimpan hasil panen atau 
barang-barang lain. 

Analisis Nilai Penting Rumah Tradisional Di 
Ngloro

Keragaman bentuk rumah penduduk 
Dusun Ngloro termasuk di dalamnya penataan 
dan pemanfaatan ruang-ruang, kombinasi rumah 
tradisional yang dipakai, dan keunikan-keunikan 
lainnya merupakan hasil budaya penduduk Ngloro. 
Hasil budaya ini jarang ditemukan di tempat 
lain, sehingga layak mendapatkan perhatian akan 
pelestariannya. Sebagai awal dari pelestarian suatu 
hasil budaya manusia diperlukan penilaian yang akan 

menentukan cara pengelolaan dan penanganannya 
lebih lanjut.  

Penilaian terhadap suatu benda hasil budaya 
manusia, terutama yang diduga mempunyai arti 
penting bagi suatu kelompok manusia mengacu pada 
sistem perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu 
UU RI no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
Aspek-aspek yang diperhitungkan dalam penentuan 
nilai penting menurut undang-undang ini meliputi 
aspek sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

a. Aspek Sejarah
Atas dasar kesejarahan, Kecamatan Saptosari 

sebagai bagian dari Kabupaten Gunungkidul 
mempunyai riwayat tersendiri dibanding kabupaten 
lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kesadaran dan penghormatan masyarakat 
Gunungkidul terhadap sejarah leluhurnya hingga 
saat ini masih berkembang di dalam kehidupan 
masyarakat Gunungkidul pada umumnya dan 
Dusun Ngloro pada khususnya. Menurut anggapan 
masyarakat setempat, mereka bukan bagian dari 
pemerintahan Keraton Ngayogyakartahadiningrat. 
Mereka mengaku keturunan dari Majapahit dan 
Mataram Islam yang berkedudukan di Demak. 
Hal ini juga dikembangkan dalam berbagai sisi 
kehidupan, di antaranya adalah arsitektur rumah. 
Penduduk Ngloro menganggap bentuk rumah 
yang mereka buat tersebut bukan berpedoman 
pada pakem bangunan rumah yang ada di Keraton 
Yogyakarta, namun mengacu pada bentuk 
bangunan masjid Demak. 

b. Aspek Ilmu Pengetahuan
Kondisi geomorfologis Ngloro masih 

menjadi satu rangkaian dengan perbukitan karst 
yang membentang dari Gunungkidul dan pantai 
Pacitan, Jawa Timur, merupakan objek penelitian 
geologi yang sangat penting. Lokasi Ngloro berada 
di daerah cekungan dan diapit bukit-bukit karst. 
Lahan-lahannya relatif lebih subur dibandingkan 
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dengan daerah lain di Gunungkidul. Kearifan lokal 
penduduk Ngloro diwujudkan dalam arsitektur 
rumah mereka. Kearifan lokal ini terlihat 
terutama pada pengendalian iklim dalam rumah, 
pengamanan-kenyamanan, dan naluri untuk 
mempertahankan diri dari bencana alam yang 
diwujudkan dengan konstruksi rumah yang mudah 
dibongkar-pasang. Bentuk rumah dan fungsi 
ruangan rumah di Ngloro juga tergolong unik 
karena tidak terdapat di tempat lain. Komposisi 
bangunan dengan urutan joglo-limasan-joglo, 
atau joglo-joglo-limasan tidak umum terdapat di 
daerah lain.

c. Aspek Kebudayaan
Rumah tradisional Ngloro merupakan 

bagian dari perkembangan budaya masyarakat 
Ngloro. Perubahan-perubahan bentuk arsitektur 
dan fungsi-fungsi keruangan sejalan dengan 
perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. 
Pentingnya penentuan nilai penting aspek budaya 
adalah untuk memberikan gambaran tentang 
pengelolaan yang sesuai dengan keberadaan 
Ngloro beserta semua aset budayanya tersebut 
berdasarkan pengetahuan yang utuh dan fakta-
fakta yang mendukung. Kemudian dari gambaran 
tersebut dapat ditentukan bentuk pengelolaan 
yang baik dalam rangka kepentingan konservasi 
nilai penting sumber daya budaya tersebut dengan 
sebaik-baiknya.

Berdasarkan penelitian dan pembobotan nilai 
penting terhadap rumah tradisional Ngloro didapatkan 
hasil sebagai berikut: 8 rumah masuk dalam tipe I 
dengan kadar nilai penting yang sangat penting, 12 
rumah masuk dalam tipe II, yaitu penting, dan 3 rumah 
masuk dalam tipe III atau tidak penting. Konsep 
pengelolaan kawasan Ngloro yang dipandang tepat 
untuk masing-masing tipe adalah sebagai berikut.

1. Tipe I (sangat penting), rumah-rumah yang bertipe 
sangat penting ini dapat dikelola sebagai atraksi 

utama kawasan budaya Ngloro. Keberadaan 
rumah-rumah ini dapat dimanfaatkan sebagai 
daily life museum dan on site museum.

2. Tipe II (penting), dalam pengelolaan kawasan 
Ngloro sebagai kawasan wisata budaya, konsep 
pengelolaan untuk rumah-rumah ini bersifat 
moderat. Rumah-rumah ini tetap dapat diubah 
sesuai kebutuhan pemilik akan ruang dan dalam 
perawatannya dapat mengganti bahan asli dengan 
bahan yang berbeda, namun fasad atau tampilan 
muka rumah-rumah ini harus tetap dipertahankan 
sesuai aslinya. Dalam wisata budaya, rumah-
rumah ini dapat menunjang rumah-rumah inti yang 
telah disebut di atas dengan memberikan atraksi-
atraksi tambahan, berupa penyediaan makanan, 
minuman, homestay untuk beristirahat wisatawan, 
tempat penjualan pernak-pernik buah tangan, dan 
sebagainya. 

3. Tipe III (kurang penting), rumah-rumah ini dapat 
berfungsi sebagai fasilitas penunjang tambahan, 
seperti pusat informasi, kedai-kedai tempat para 
sponsor, dan kegiatan penunjang lainnya.

Berdasarkan nilai penting dan pembobotan seperti 
yang diungkapkan dalam bab sebelumnya, maka rumah 
tradisional di Dusun Ngloro perlu dilakukan tindakan 
pengelolaan, berupa pelindungan, dan pelestarian dari 
hal-hal yang merusak dan menyebabkan kemusnahan. 
Masyarakat sebagai pemilik dari rumah tradisional 
yang ada di Dusun Ngloro, sangat menentukan 
kelestarian rumah-rumah tersebut. namun sampai saat 
ini belum terlihat aktivitas nyata untuk mengangkat 
potensi yang ada di Dusun Ngloro tersebut.
Beberapa hambatan yang terdapat dalam masyarakat 
Ngloro dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah 
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Ngloro, 
kondisi lingkungan yang kurang subur padahal 
masyarakat Ngloro mempunyai pekerjaan utama 
sebagai petani, dan belum adanya perhatian dari 
pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada.
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Penutup

Berdasarkan hasil peneilitian yang sudah 
dilakukan, rumah tradisional di Dusun Ngloro 
merupakan kombinasi lebih dari satu tipe rumah 
tradisional yaitu kelompok bangunan yang terdiri atas 
dua bangunan tipe joglo; kelompok bangunan yang 
terdiri atas bangunan tipe joglo dan bangunan tipe 
limasan; kelompok bangunan yang terdiri atas dua 
bangunan tipe limasan; kelompok bangunan yang 
terdiri atas bangunan tipe limasan, bangunan tipe 
joglo dan bangunan tipe limasan; kelompok bangunan 
yang terdiri atas bangunan tipe limasan dan bangunan 
tipe kampung, dan kampung.

Bentuk pengelolaan yang ideal bagi rumah-
rumah tradisional tersebut adalah dengan pengelolaan 
kawasan secara terpadu. Dengan arahan pemanfaatan 
kawasan yang jelas, maka pelestarian dan pengelolaan 
kawasan beserta isinya pun dapat tercapai. Pemerintah 
memegang peran yang besar dalam regulasinya. LSM 
dan Akademisi menjadi mitra pemerintah dalam 
pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 
Pihak swasta dilibatkan dalam hal pendanaan dan 
bantuan pengadaan infrastrukturnya, sedangkan 
masyarakat Ngloro berperan sentral sebagai aktor 
utama pengelolaan kawasan. 

Alternatif pengelolaan kawasan Dusun Ngloro 
adalah sebagai kawasan wisata budaya. Dengan 
potensi budaya yang ada, baik yang bersifat tangible 
seperti rumah tradisionalnya, keunikan wilayahnya, 
dan yang bersifat intangible seperti upacara-upacara 
adat labuhan molo dan rasulan, maka kawasan Ngloro 
dapat dijadikan daerah tujuan wisata budaya. 
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1. Manggala

Marilah menyimak bahwa julukan Nusantara 
yang artinya ‘Negara Laut Utama Yang Ditaburi 
Pulau-Pulau’  atau ‘Negara Laut Yang Ada Pulau-
Pulaunya’. Kiranya tepat Bung Karno berseru bahwa 
NKRI ‘rangkaian mutu manikam yang  menghiasi 
khatulistiwa’ sesuai kenyataannya separuh lebih dari 
wilayah Nusantara-NKRI terdiri atas lautan samudra 
mahaluas. Karena itu senandung kronik-kronik 
tua yang dikumandangkan benar-benar merupakan 
kenangan atas fakta bahwa “Nenek Moyangku Orang 
Pelaut…”.  

Kelampauan wilayah dengan segenap 
aspek sejarahnya oleh para pendatang luar disebut 
‘archipelagic state’ – ‘archipelago’ (Oxford & Webster 
Dictionary) merupakan kosa kata Yunani dengan asal 
kata ‘arch’ artinya besar, utama; dan ‘pelagos’ artinya 
samudra. Maka itu, Nusantara adalah ‘Archipelagic 
State’ yang harus diartikan ‘Negara Laut Utama yang 
Ditaburi Pulau-Pulau’ dan sama sekali bukan ‘pulau-
pulau yang dikelilingi laut’ tetapi ‘Negara Lautan 
(Samudra) yang Ada Pulau-Pulaunya’. 
Namun, banyak orang yang mengartikan Nusantara 
dengan kata ‘Bahari’ yang juga artinya laut, namun 
kini diterjemahkan sebagai ‘Zaman Purbakala’. Hal 
ini menunjukkan kesan betapa eratnya pengertian 
‘bahari’ ini dengan ‘dahulu kala’ padahal ‘bahari’ 
sinonim dengan arti ‘maritim’. Kata ‘bahari’ 
mengingatkan pula bahwa kecuali dikenali sebagai 
‘geografis’ betapa minimnya studi-studi tentang 
kelautan atau sejarah kehidupan Nusantara kaitannya 
kepada asal usul masyarakat lautan ‘masyarakat air’.
Bumi Indonesia sangat subur, apapun yang tanam 

akan langsung jadi, mulai tanaman palawija hingga 
holtikultura ber-mekaran menjadi potensi siap panen. 
Iklim pun memberi harapan, wilayah tropis dengan 
curah hujan yang menyirami buminya hampir tiap 
waktu (bukan salju dingin yang membuat beku) 
sangat menjanjikan tumbuh dan kembangnya aneka 
hayati.  Alam Daratan dipenuhi pegunungan dengan 
gemulai lekuk liku lembahnya demikian mempesona, 
sesungguhnya dapat dikemas sebagai komoditi 
pariwisata bertaraf international.

Sosial Budaya penuh anekaragam manusia 
yang demikian eksotis dan kaya raya pembendaharaan 
seni budaya, termasuk aneka etnisnya dengan ragam 
dan corak rupa bak lukisan (kulit kuning, coklat, 
hitam hingga putih pualam). Betapa strategis posisi 
negeri ini, bertakhta di persimpangan dunia yang 
menentukan kelancaran transportasi jagat,  Nusantara 
NKRI benar-benar untaian zambrud Khatulistiwa 
tiada duanya dan nyata di dunia. 

Peristiwa di Nusantara NKRI menjadi 
‘headline’ menarik berita dunia, bukan karena 
kekaguman sebagai wilayah percontohan global, 
melainkan breaking news dan headline media-media 
internasional semacam CNN, Reuters, NHK dan AFP 
bagi berbagai bencana hingga sekarang. 
Tan Malaka ‘Revolusioner Sosialist’ pendiri 
bangsa menyatakan “… bangsa ini kekurangan 
weltaanschaung ‘pandangan dunia, sikap, pola, dan 
cara berpikir (filsafat berpikir) yang mengangkat ke 
arah enlightening (pencerahan hidup, cahaya realitas 
dan pemahaman ke arah pembaruan peradaban’. Inilah 
kondisi yang dinantikan bangsa juga bangsa-bangsa 
dunia ketiga lainnya, di mana muncul pemikiran-

Multikultural Kaitannya dengan 
Local Genius di Nusantara:

Kerangka Acuan Mengolah Kaji Kepribadian Budaya Bangsa
Oleh :  

Richadiana Kadarisman Kartakusuma *
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pemikiran segar dan brillian, karya-karya kreatif 
inovatif, dan kemakmuran, implikasinya  menjadikan 
masyarakat cukup sandang pangan, kehidupan 
tenteram dan bangkitnya religiusitas kepribadian 
Nusantara. 

Kerinduan akan era retorika (renaisans) 
sebenarnya telah sering bermunculan namun  
terselubung seloka-seloka mitos tentang kedatangan 
seorang Ratu Adil dijuluki ‘Satria Piningit’ konon 
kehadirannya diiringi kondisi dan situasi chaos era 
Kalabendhu (era kekacauan dan kelaparan). Seperti 
diungkapkan oleh Ronggowarsito yang bernubuat 
dalam Serat Kalatidha (1860), zaman yang ditandai 
kekisruhan politik, ekonomi, sosial, agama, dan 
budaya ini diakhiri kedatangan mesias ala Jawa. 
Namun kancah millenium modern tidak hanya 
sekedar berpatokan pada personaliti tetapi diimbangi 
dengan sistem pendidikan dan pembelajaran yang 
berjalan selaras?  Kiranya komentar Tan Malaka harus 
ditanggapi bukan sekedar ‘isyarat’ namun introspeksi 
dan langsung dioperasionalkan dengan sesunguh-
sungguhnya.

Tidak usah ‘pedih dan nelangsa’ menyimak 
kenyataan jika sebagian besar masyarakat Indonesia 
disebutkan ‘lemah filsafat berpikir dan menyebabkan 
rendahnya kualitas kita’. Sesuai kenyataannya 
filsafat berpikir baru diajarkan para guru, pendidik, 
tenaga-tenaga pendidik lainnya di lingkungan 
perguruan tinggi, maka terjadi ketimpangan 
karena belum ada dasar persiapan yang baik ketika 
menerimanya. Seyogyanya filsafat berpikir ini harus 
dimulai sejak dini sesuai tingkatan pendidikan 
yang sedang ditempuhnya, sehingga saatnya tiba 
menjejak perguruan tinggi, filsafat berpikir telah 
menjadikannya sesuatu yang ‘verstehen’ bukan 
‘enklaren’. Menyeimbangkan antara kesadaran, 
naluri, dan intuisi yang merupakan karakter filsafat 
pemikiran timur berlandaskan budi dan rasa.
Sistem kurikulum yang diajarkan lebih cenderung 
pelajaran output (keluaran hasil pikiran) yang 
dijadikan kebakuan ilmu pengetahuan (matematika, 

fisika, kimia, biologi , sosiologi, geografi, dan 
lain-lain) tanpa diberi kesempatan pengembangan 
alternatif. Sementara pemahaman cara kerja pikiran, 
metode rasional, sistem empirik, metode ilmiah, 
logika, epistemologi, etimologi, aksiologi, deduksi, 
induksi dan observasi alam nyata hampir-hampir 
tidak diajarkan. 

Hasilnya bisa ditebak ‘sedikit sekali manusia 
Nusantara NKRI yang hadir sebagai penggagas, 
pencetus ide dan penemu, termasuk kekurangan 
peneliti lapangan, pemikir, filosof, kreator, dan 
pencipta karya ilmiah. Penyebabnya  langsung 
dapat terjawab kurikulum filsafat berpikir belum 
diajdikan acuan utama di dalam Standar Kurikulum 
Pengasuhan Pendidikan dan  Pembelajaran di 
Nusantara-NKRI. Yang terjadi adalah lemahnya 
pola pikir filsafatis karena sekedar berperan selaku 
konsumen dan pengikut hasil karya pemikir-pemikir 
asing. Produk-produk kreatif inovatif luar menguasai 
pasar domestik dan pembuangan devisa berujung 
pada lemahnya ekonomi kita. Dampak dari  ekspor 
yang selalu mengalami devisit dibandingkan import 
adalah rendahnya tingkat pendapatan (income per 
kapita) dan kesejahteraan bangsa. 

Inilah yang harus ditanggapi,  tetapi filsafat 
berpikir tidak mudah dipelajari layaknya membaca 
koran atau buku cerita. Filsafat berpikir adalah 
dekonsentrasi yang memerlukan proses ‘abstraksi 
kedua’ bukan sekedar proses mengerti dan memahami 
melainkan menghayati apapun yang tampak sebagai 
‘sense data’ hingga akar-akarnya, artinya proses 
bertanya tanpa henti hingga tidak ada lagi yang dapat 
dipertanyakan.  

Sehubungan judul “Multikultural 
(Keanekaragaman) Kaitannya dengan Local 
Genius Nusantara: Kerangka Acuan Mengolah kaji 
Kepribadian Budaya Bangsa melalui Enkulturasi 
pertautannya kepada ‘weltaanschaung’ maka uraian 
dimulai dan diakhiri dengan ilmu pengetahuan sosial 
budaya. Berkenaan kepada permasalahan kebudayaan 
yang mencakup: a) sistem budaya (culture system) 
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yakni komponen abstrak (pengetahuan, gagasan, 
nilai, dan keyakinan) berfungsi mengendalikan, 
menanamkan, dan memantapkan tingkah laku 
atau tindakan individu; b) sistem sosial (social 
system)  yakni pola-pola aktivitas tingkah laku atau 
tindakan berinteraksi dengan lingkungan kehidupan 
masyarakat yang sifatnya lebih konkret sebagai pokok 
observasi; c) sistem personalitas (personality system) 
pertautannya dengan psikologis (watak pribadi) 
individu dalam kancah interaksi sosial; d) sistem 
organik (organic system), merupakan sumber energik 
dalam keseluruhan sistem organik mahluk individu 
(lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya).
Empat komponen merupakan data ditinjau dari 
posteriori (observasi empirik) yang dianalisis dan 
disintesiskan selanjutnya dituangkan ke dalam 
simpulan-simpulan rekomendasi, namun bukan 
digeneralisasi melainkan menjadi bahan pemikiran 
yang dioperasionalisasikan dalam kerangka 
‘revitalisasi kebudayaan’ (proses pembudayaan).  
Data dihimpun merupakan peristiwa yang pernah 
terjadi dalam khazanah (sejarah) kebudayaan 
Nusantara akan dirujuk sebagai cermin kehidupan 
kebudayaan yang sedang terjadi dan dialami kini 
selanjutnya diterjemahkan ke dalam skenario 
menyambut kehidupan masa depan bangsa. 
Bagaimana kiat dan strategi menanggapi  masyarakat 
Nusantara yang bersifat majemuk dipahami melalui 
falsafah multikulturalisme yang sekurang-kurangnya 
akan mendapat jalan pemecahan yang diharapkan 
cita-cita bangsa.  

Multikulturalisme merupakan istilah untuk 
menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam 
kehidupan di dunia, atau pun kebijakan kebudayaan 
yang menekankan tentang penerimaan terhadap 
realitas keragaman, dan berbagai macam budaya 
yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut 
nilai-nilai, sistem, budaya, adat kebiasaan, dan 
politik yang dianutnya sedangkan pluralisme 
adalah salah satu ciri khas masyarakat modern dan 
kelompok sosial paling penting, mungkin merupakan 

pengemudi utama kemajuan ilmu pengetahuan, 
masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pengertian 
multikulturalisme-pluralisme sebenarnya adalah 
filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai ideologi 
yang menghendaki persatuan berbagai kelompok 
kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang 
sama di dalam suatu masyarakat. Juga digunakan 
menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat 
berbeda dalam suatu negara.  

Secara etimologi multikulturalisme berasal dari 
kata ‘multi’ (banyak/beragam); ‘kultural’ (budaya atau 
kebudayaan), artinya keberagaman budaya. Dalam 
kaitan ini budaya yang mesti dipahami, bukan budaya 
dalam artian sempit tetapi  harus dipahami sebagai 
semua bagian manusia terhadap kehidupannya yang 
gilirannya melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, 
pemikiran, budaya verbal, bahasa, dan lain-lain. 
Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, 
sebuah ideologi dan alat (wahana) guna meningkatkan 
derajat manusia dan kemanusiaannya. Konsep 
kebudayaan dalam multikulturalisme dilihat perspektif 
fungsinya, pedoman kehidupan manusia pemahaman 
tentang bagaimana kebudayaan dioperasionalkan 
melalui pranata-pranata sosial. Sebagai ide atau 
ideologi tentang bagaimana multikulturalisme dapat 
diserap dan terserap berbagai interaksi dalam berbagai 
struktur kegiatan manusia. Mencakupi kehidupan 
sosial, ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, 
dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat 
bersangkutan.  

Mulltikulturalisme diwarnai kajian mengenai 
corak kegiatan hubungan antarmanusia dalam berbagai 
pengelolaan sumber daya guna dikembangkan dan 
dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Permasalahan etika menjadi isu penting dalam rangka 
menyingkap dan mengungkapkan corak dan nilai 
budaya dengan realisasi operasionalnya dalam kaitan 
pengelolaan dan managemen sumber daya. Mengingat 
dan menimbang bahwa Nusantara-NKRI  kaya raya 
sumber daya alam maupun sumber daya budaya dan 
manusia berkualitas. 
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Menurut Parsudi Suparlan (2002), multikulturalisme 
merupakan ideologi dan yang tidak dapat disamakan 
dengan konsep keanekaragaman suku bangsa 
atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri 
masyarakat majemuk. Multikulturalisme lebih 
menekankan kepada bagaimana keanekaragaman 
kebudayaan berada dalam kesederajatan. Maka 
mengulas multikulturalisme mau tidak mau bertaut ke 
permasalahan seputar politik dan demokrasi, keadilan, 
dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan HAM, 
hak budaya komuniti dan golongan minoritas, 
prinsip-prinsip etika-moral, serta tingkat dan mutu 
produktivitasnya. 

Model multikulturalisme dipahami sesuai 
kenyataan yang berlaku umum yang coraknya 
seperti mosaik; dan dalam mosaik tercakup semua 
kebudayaan masyarakat-masyarakat lebih kecil 
(etnis) membentuk terwujudnya masyarakat lebih 
besar dengan kebudayaan yang juga seperti mosaik. 
Selaras prinsip “Bhinneka tunggal ika tan  hana 
dharma mangrwa” menjadi inspirasi dan potensi cita-
cita bangsa berabad-abad mewujudkan masyarakat 
adil, makmur, sejahtera. 

Kesadaran multikultur sebenarnya telah 
terbentuk pada masa orde baru, namun kesadaran ini 
dipendam atas nama kesatuan dan persatuan dengan 
menekankan kepada monokulturalisme. Impilkasinya 
wawasan multikulturalisme NKRI menjadi labil 
dan gamang bahkan dipandang eksklusivitas. Tidak 
lagi sepadan inti cita-cita NKRI yang mengidamkan 
masyarakat sipil demokratis (bukan demokrasi 
terpimpin) didasarkan tegaknya supremasi keadilan, 
pemerintahan bersih KKN dan nepotisme, serta 
terciptanya keteraturan sosial dan rasa aman dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Semboyan “Bhinneka tunggal ika tan hana 
dharma mangrwa” merupakan kesadaran yang 
bukan lagi sebagai keanekaragaman suku bangsa 
dan kebudayaan saja melainkan ‘Keanekaragaman 
kebudayaan yang menjadi takdir masyarakat NKRI’. 
Acuannya adalah kebudayaan (kepribadian) budaya-

bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 
(UUD 1945) ‘Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah 
puncak-puncak kebudayaan di daerah’. 

Terbukti secara implisit bahwa Bhinneka 
Tunggal Ika pernah dikukuhkan menjadi 
dorongan moral spiritual bangsa Indonesia, tatkala 
pascakemerdekaan bersatu melawan ketidakadilan 
penjajah kendati dari suku, agama, dan bahasa 
yang berbeda. Diikuti hadirnya Sumpah Pemuda 
(1928) yang merupakan kesadaran mewujudkan 
perbedaan dalam membina persatuan dan kesatuan 
menghadapi penjajah Belanda hingga menjadi cikal 
bakal kehadiran wawasan kebangsaan Indonesia. 
Demikian pula tatkala mempersiapkan kemerdekaan 
RI, Bhinneka Tunggal Ika tetap dijunjung tinggi. 
Hal ini merupakan bukti nyata bahwa para pendiri 
republik menghargai pluralisme, perbedaan, dalam 
konteks sosial maupun politik. Dihilangkannya ‘tujuh 
kata’ Piagam Jakarta mengisyaratkan konteks adanya 
rasa saling menghargai multikulturalisme dalam arti 
seluas-luasnya. 

Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi jalan 
tengah menjembatani pluralisme dan perbedaan 
masyarakat dalam negara Indonesia, selanjutnya 
mendapat rumah layak sebagai ideologi NKRI 
yakni Pancasila. Sebagaimana dirumuskan sejak 
awalnya, Pancasila adalah ideologi NKRI terbuka, 
tidak mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, dan 
etnis-budaya. Melalui rumusan Pancasila sebenarnya 
telah tertuang harapan segenap pendiri bangsa dan 
masyarakat luas, di mana terjadi sintesa harmonis 
antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan 
etnis budaya serta ideologi sosial-politik, guna 
mengantisipasi segala konflik yang menjatuhkan 
martabat kemanusiaan. 

Menurut Alvin Toffler bahwa ditengah arus 
globalisasi akan muncul paradoks yakni menguatnya 
semangat menonjolkan karakter lokalitas. Pendapat 
Toffler ini apabila diterjemahkan positif ke situasi 
multikultur (Nusantara) NKRI sebenarnya dapat 
memicu semangat, membuka peluang  seluas-luasnya 
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guna menonjolkan karakteristik ke-lokalitas-an dan 
segenap kekhasannya sebagai inti pokok sumber daya 
budaya guna membangun kembali kepribadian NKRI. 

Menghadirkan lokalitas sebagai sumber daya 
budaya dalam khazanah budaya tidak lepas dari 
kisi-kisi kiat dan strategi, namun perlu benar-benar 
dikokohkan lagi agar tidak mengulang kekeliruan 
sama. Kisi-kisi ini dapat disebut dengan istilah 
‘kerem’ ‘mechanical defence’ - kendali pertahanan 
atas pengembangan situasi dan kondisi kebudayaan 
yang berlangsung selama ini.  Dalam kenyataannya, 
jika dilihat dari perspektif elit tanpa melihat perspektif 
massa, akibatnya budaya politik terbentuk hanya 
mewarisi feodalisme dan terjebak menjadi simbol 
kultural tanpa makna, sekedar ‘janji dan nostalgia’ 
sekelompok elit tanpa dapat menjamin keterikatan 
emosional ke generasi di masa mendatang (masa 
depan). 

Hal ini dapat dipahami bahwa multikulturalisme 
merupakan gagasan mengatur keberagaman dengan 
prinsip dasar pengakuan atas keberagaman itu sendiri 
(politics of recognition), mencakup pengaturan relasi 
kelompok mayoritas dan minoritas; keberadaan 
kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-
lain. Dalam artian multikulturalisme mengatasi 
permasalahan yang mendukung dan menunjang 
ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan 
hukum, kesempatan kerja, hak asasi manusia, hak 
budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip 
etika-moral, hingga tingkat mutu produktivitas. 

Dikaitkan kepada local genius, 
multikulturalisme tidak hanya bertaut kepada konsep 
keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku 
bangsa sebagai ciri masyarakat majemuk, melainkan 
keanekaragaman budaya kebudayaan di dalam 
kesederajatan. Respon atas kegagalan teoretisasi 
demokrasi menjawab bagaimana negara demokratis 
diterjemahkan untuk dikelola menjadi budaya 
demokratis dalam kancah isu keberagaman kelompok. 

Dalam prosesnya, multikulturalisme tidak bisa 
berdiri sendiri tanpa dikaitkan ke dimensi kehidupan 

bermasyarakat yang menjadi dasar seluruh proses 
revitalisasi lahir dan batin pembangunan berbangsa 
dan bernegara. Wujud pemahaman berupa introspeksi 
(empati) pertaliannya dengan kepribadian budaya 
bangsa atau kearifan (local genius) yang  dapat 
diaplikasikan dengan enkulturasi dan falsafah budaya 
demokratis yang tersirat dan yang tersurat dalam 
kalimat ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma 
Mangrwa’. 

Melalui multikulturalisme, local genius dan 
enkulturasi memperoleh relevansinya, memandang 
masyarakat memiliki kebudayaan yang berlaku 
umum di dalam masyarakat yang coraknya 
seperti mosaik itu, mencakupi kebudayaan setiap 
kelompok etnik (suku bangsa) yang membentuk 
masyarakat dalam bentuk puncak-puncak budaya. 
Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa 
suatu masyarakat selalu beragam dan majemuk, dan 
keberagaman tidak diinterpretasi secara tunggal. 
Mengingat multikulturalisme yang sebenarnya 
merupakan falsafah (abstraksi ke dua: dekonsentrasi) 
yang diterjemahkan secara anakronisme ke karakter 
pluralisme NKRI, yakni dengan memposisikan dan 
menempatkan kaum elit secara dominan di dalam 
pengambilan keputusan. Akibatnya karakter etnik 
yang seharusnya ditempatkan dalam kesederajatan 
yang setara, cenderung menunjukkan partisipasi 

politik individualistis (egosentrisme).1  
Multikulturalisme relevan guna memahami 

realitas kehidupan sosial Nusantara dan 
keanekaragamannya di dalam kancah ‘kondisi 
masyarakat majemuk’. Tidak hanya karena derasnya 
arus difusi unsur-unsur kebudayaan asing, juga masalah 
dari dalam yang bertaut kepada proses seleksi unsur-
unsur kebudayaan daerah. Dimensi keanekaragaman 
yang dijalin dengan kesetaraan antarkelompok 
dengan melalui rasa saling menghormati, toleransi, 
dan kesederajatan (koeksitensi) tanpa harus terjadi 
konflik asimilasi. Keanekaragaman Nusantara-NKRI 
yang bukan dinaungi oleh ‘Demokrasi Terpimpin’ 
melainkan dinaungi oleh ‘Budaya Demokrasi’, yang 
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memungkinkan setiap warga negara bukan hanya 
sekedar pengadil proses-proses politik dan budaya 
namun berpeluang melibatkan diri dan berpartisipasi 
aktif sebagai subjek hukum.  

Sejarah telah mengajarkan bukan semangat 
kemanunggalan atau ketunggalan yang berpotensi 
melahirkan persatuan kuat dan kemajuan masyarakat. 
Namun pengakuan atas adanya pluralitas budaya 
yang diharapkan menjamin tercapainya visi dan 
misi NKRI menuju pembaruan sosial yang budaya 
demokratis sesungguhnya. Sejak dahulu komitmen 
mengakui keanekaragaman merupakan ciri dan 
karakter Nusantara-NKRI yang sama sekali tidak 
menyebabkan terjadinya ketercerabutan dari akar 
budaya lokal (etnis). Dalam hal ini, simbol-simbol, 
nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga 
ternyata mampu mengikat keserasian dalam 
keberagamannya. 

2. Multikulturalisme dalam Local Genius: ‘Etika-
Moral Kepribadian Budaya Bangsa’ 2

Bukan sekedar dongeng ataupun mitos bahwa 
nenek moyang Nusantara telah memahami konsep 
kehidupan di dalam  suasana  keanekragaman 
dan membangun kesederajatan secara arif yang 
diterjemahkan dengan menjaga dan memelihara 
lingkungan berpijak dengan segenap kekayaan 
budayanya. Kesadaran hakiki bahwa lingkungan 
adalah juga kehidupan budaya, kehidupan etnis 
termasuk keragamaannya. Sebagaimana disadari 
Bung Karno, NKRI mewarisi keberagaman budaya 
yang dimiliki oleh tiap-tiap etnis dengan masing-
masing lingkungannya. Seharusnya disadari dan 
diterima bukan sebagai kontradiksi yang terus 
dipertentangkan melainkan sebagai kekayaan rohani 
berbasis kesadaran kesatuan yang transendental.   

Beberapa peristiwa sejarah menunjukkan 
nenek moyang Nusantara telah memiliki kemampuan 
berstrategi dalam memperkaya kebudayaan pribumi 
sebagai landasan kepribadiannya. Setiap unsur 
pengaruh luar yang bertandang diterimanya secara 

terbuka, dengan disertai cita rasa selektif tinggi 
menciptakan keserasian berinteraksi. Tidak hanya 
suku bangsa kawasan Nusantara tetapi juga bangsa-
bangsa asing dari luar Nusantara.3 Dengan kesadaran 
bahwa dalam rangka berbangsa dan bernegara, di 
samping mempertahankan kepribadiaannya, masih 
banyak hal-hal diperlukan guna menjalin interaksi 
dan mencapai kehidupan sosial budaya.                                         

Sejak zaman prasejarah masyarakat Nusantara 
telah mampu membuat arca-arca dan bangunan-
bangunan besar, maka tidak sukar jikalau mendirikan 
candi atau kuil, namun bentuk dan wujud candi di 
India tidak ada prototipe bangunan-bangunan candi 
di Nusantara. Jikalau candi-candi India memiliki 
ruangan-ruangan luas; bangunan-bangunan candi 
di Nusantara ruangan-ruangannya sempit dan 
secara konseptual fungsi candi menjadi sangat jauh 
berbeda. Di Nusantara, candi dibangun ditujukan 
menghormati nenek moyang yang pada masa klasik 
disebut pendharmaan dengan diberi bentuk dewa (si 
mati yang telah diperdewa). Dikarenakan representasi 
konsep bangunan suci didasarkan kepercayaan 
pribumi, maka arca perwujudan berbentuk monolith 
(menhir) ditransformasi dengan istilah baru yang 
disebut lingga. Lingga ini ditempatkan di ruang pusat 
candi yang merupakan kelanjutan (continuity) dari 
konsep menhir pada masa prasejarah.          

Konsep dewa di India mengacu kepada 
superhuman being melambangkan hubungan kaitan 
Sang Pencipta dan yang dicipta. Jikalau bangunan 
candi di dalam konsep India benar-benar bagi para 
dewa, maka di Nusantara, pengertian dewa dilandasi  
kepercayaan yang berkembang sejak prasejarah. 
Dewa hanyalah istilah baru konsep yang melatari 
bentuk menhir (batu tegak) kebudayaan Megalitik 
merupakan simbol persemayaman (sthana) sementara 
dari roh nenek moyang. 

Masyarakat Nusantara pra-Hindu yang selalu 
saja dipandang “animis”, ternyata bertentangan 
dengan studi-studi budaya tentang kebudayaan (etnis). 
Para ahli membuktikan bahwa suku-suku bangsa 
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pedalaman Nusantara lebih awal memahami dan 
melandasi diri mengenal dewa-dewa di lingkungan 
organisasi yang teratur.  Sebagai contoh masyarakat 
Toraja menyeru Boeriro (istilah asli Toraja menyebut 
dewa berbentuk raksasa sebagai tokoh sakral) yang 
memberi api kehidupan dan makanan. Demikian 
pula arca-arca yang berbentuk dinamis dijumpai di 
Nusantara kerap dipertautkan kepada pengaruh Hindu-
Buddha, sebenarnya adalah kontinuitas kepercayaan 
asli sejak prasejarah, simbol kepercayaan serupa yang 
juga berkembang di kawasan kepulauan Pasifik.

Sejumlah prasasti masa Sriwijaya bersifat 
imprecation formula (persumpahan) diawali seruan 
Tandrun Luah atau Tandang Luah yang diyakini akan 
melindungi dan menjadi saksi sumpah segala tingkah  
dan perbuatan manusia.  Tandrun Luah atau Tandang 
Luah tiada lain Penguasa Perairan Nusantara Raya. 
Hal ini membuktikan bahwa Nusantara adalah Negara 
Kepulauan ‘Archipelago’  atau ‘Archipelagic  States’. 

Demikian pula, prasasti-prasasti dari masa 
Mataram Kuno tentang peresmian tanah  (yang 
menjadi bagian bumi), disertai sumpah, laknat dan 
kutukan menyeru kesaksian roh-roh leluhur, dan roh 
raja-raja sebelumnya. Roh-roh para pendahulu yang 
diyakini secara langsung melindungi merasuk jiwa 
keturunannya: (Prasasti Mantyasih, 829 Saka/907 
Masehi) “...sakwaihta Rumuhun Rahyangta i Mdang 
i Bumi Mataram...umasuki ning ngwang kita kabaih” 
lalu disusul dewa-dewa dipersonifikasi (gejala-gejala 
alam dengan istilah Sansekrta). Diikuti seruan dewa-
dewa lokal sebagai saksi mensyahkan segala aspek 
dan gerak kehidupan manusia di dunia. 

Simbol lain dari kebudayaan pribumi ‘agraris-
maritim’ Nusantara adalah bahwa segala sesuatu 
berkaitan dengan gejala perubahan lingkungan alam 
merupakan lumpang batu (lesung) disebut Sanghiyang 
Watu-kulumpang simbolisasi persatuan bumi-pertiwi 
(mandala) mikrokosmos dan pasangannya gandik 
‘Sanghyang Teas (halu/antan)’ lambang keselarasan 
hidup manusia di dunia (mikrokosmos) kepada  jagat 
semesta raya (makrokosmos). 4

Dikenalnya masyarakat berlapis Nusantara, 
caturwarna, (kasta) yang selalu saja dianggap sebagai 
pengaruh Hindu-Buddha (India). Analisis Prof. Dr. 
R. P. Soejono (l974) terhadap sistem penguburan di 
Bali (Gilimanuk), membuktikan sebelum kedatangan 
pengaruh luar, Nusantara merupakan stratified society. 
Hal ini ditunjukkan oleh beragam sistem penguburan 
dan keragaman bekal kubur. Ada kelompok yang 
dikuburkan dalam tempayan, di dalam sarkofagus dan 
dikuburkan tanpa wadah. Juga disertai bekal kubur 
banyak dan beranekaragam tapi ada juga yang tidak 
sama sekali. 

Hal itu membuktikan bahwa masyarakat 
Nusantara masa Prasejarah mengenal sistem 
kehidupan nekropolis (aktivitas kelompok pedagang) 
simbol awal budaya dengan mata-pencaharian 
‘agraris-maritim’. Ketika inovasi Hindu-Buddha 
hadir maka unsur-unsur setempat (khususnya di pusat-
pusat budaya) diwarnai bahasa Sansekrta dengan 
sebutan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Fakta 
yang menegaskan sistem organisasi sosial Nusantara 
dikala itu, susunan masyarakatnya dalam kondisi 
keberagaman. 5

R.von Heine Geldern (l982) 6 mengemukakan 
bahwa tatanan kota di kerajaan-kerajaan di Nusantara 
selaras kota dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara 
lainnya, seakan-akan benar-benar mengacu Hindu-
Buddha (India): “…pusat dunia dikelilingi tujuh 
benua dan tujuh lautan yang membentuk cincin” 
dengan pandangan dasar bahwa kota kerajaan 
merupakan replika kosmos maka susunannya meniru 
kosmos. Faktanya kota kerajaan-kerajaan awal di 
Nusantara (dan Asia Tenggara secara universal) 
justru berpola segiempat, bukan cincin. Ditunjang 
keterangan William Alkire (cf.John Miksic 1982) 
bahwa budaya Austronesia memiliki konsep kosmos 
dengan bentuk segiempat, karena memahami sistem 
pengetahuan astronomi (Mikronesia) maka konsep 
Austronesia aslilah yang melandasi konsep susunan 
tata kota kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. 7  
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Kepiawaian memilih secara selektif terhadap pengaruh 
budaya luar sejak masa klasik hingga sekarang masih 
tetap tersimpan dan dilaksanakan di lingkungan 
komunitas tradisional, di tengah  maraknya era 
modernisasi global. Salah satu di antaranya kelompok 
masyarakat Bali dan kelompok masyarakat Kanekes 
(Jawa Barat). Tampak secara fisik lebih ditekankan 
kepada unsur religiusitasnya. 

Tata cara kubur sarkofagus yang menggunakan 
peti kayu berbentuk sapi di dalam upacara Ngaben, 
juga bangunan sucinya lebih ditujukan kepada 
penghormatan leluhur yang kemudian disebut Atman. 
Yang Maha Kuasa sesungguhnya Sanghiyang Widhi 
Wasa sang Maha dengan berbagai aspek ciptanya di 
jagat semesta. Kekuatan air dipersonifikasi sebagai 
Dewa Indra; kekuatan api dipersonifikasi sebagai 
Dewa Agni; kekuatan angin dipersonifikasi sebagai 
Dewa Maruta. Dalam hal ini Trimuti (tiga kekuatan 
alam) dipersonifikasi sebagai Dewa Brahma (api); 
Dewa Wisnu (air); dan Dewa Iswara (angin); diiringi 
kekuatan matahari yang juga telah ada sejak prasejarah 
yang kemudian dikenal dengan istilah Hindu Siwa-
Raditya. 

Hindu Dharma disamping meyakini Atman 
(ruh) juga meyakini Stulasarira  (badan kasar). 
Prosesi tatkala atma manusia meninggalkan raganya, 
agar atman suci menuju perjalanan kepada sumbernya 
semula (Brahman) dilakukan upacara pembakaran 
mayat (Ngaben). Dilanjutkan upacara Memukur (12 
hari setelah Ngaben) dan atman dipandang telah 
suci itu ditempatkan di Sanggah/Pemrajan (tempat 
suci keluarga) yang dihormati keturunannya masing-
masing di dalam bangunan yang disebut Sanggah 
Kemulan. Dalam kesatuan keluarga lebih besar 
dibuatkan Pura Dadia disebut Pajenengan. Lebih 
besar bagi segenap masyarakat, penghormatan 
bersatunya ruh (Atman) kepada asalnya (Brahman) 
adalah gunung, karena itu di setiap gunung di Bali 
terdapat bangunan-bangunan suci Meru (Mahameru) 
sebagai replika kosmis. Seluruh aktivitas ini dilandasi 
konsep pemikiran lokal dengan tiga ketentuan 
(konsep): 8

•	 Atita–Nagata–Warttamana: setiap perubahan 
yang terjadi terjalin erat  antara masa lampau, 
kini, dan masa yang akan datang;

•	 Desa-Kala–Patra: setiap perubahan disesuaikan 
dengan lingkungan/tempat (desa), waktu (kala) 
dan suasana/ keadaan (patra);

•	 Tri–Hita–Karana: setiap perubahan 
perkembangan berpegang kepada pokok yang 
tiga (tri), hita (baik), karana (sebab) pawongan 
(manusia), palemahan (tanah dan lingkungan 
hunian), parhiyangan (candi atau  bangunan 
suci).9

Konsep tiga kesucian yang menggunakan 
bahasa Sanskerta dengan istilah Trimurti dikenal 
di lingkungan masyarakat Kanekes ‘yang disebut 
Baduy’, salah satu komunitas masyarakat hingga 
kekiniannya berstatus Mandala Kapuunan ‘Kajeroan 
(Kadaleuman) Tlu Tangtu (Tri Tangtu) di Bumi 
(Buana).10 Konsep replika jagat semesta raya 
diistilahkan Ambu (ibu): dunia atas disebut Buana 
Nyungcung  ‘Ambu Ruhur’, dunia kehidupan manusia 
disebut Buana Panca Tengah ‘Ambu Tengah’  dan 
dunia bawah disebut Buana atau ‘Ambu Rarang’.

Struktur bangunan-bangunan suci juga bukan 
sekadar simbol untuk penghormatan arwah juga 
perjalanannya menuju asal dari jagat kecil ke jagat 
besar. Konstruksi bangunan suci ditampilkan dengan 
tujuan replika kosmos. Bagian atap melambangkan 
dunia (buana) atas  (swarloka) yang merupakan 
ruang kosong. Ruang kosong ini berhubungan 
langsung ke bilik (badan) melambangkan buana 
panca tengah yakni dunia manusia (bhuwarloka), 
bagian kaki melambangkan dunia bawah (bhurloka). 
Sebagai contoh Borobudur, tampilan fisiknya seakan 
Buddha namun monumen Mantrayana ini merupakan 
perpaduan punden berundak tradisi megalitik (zigurat) 
dan stupa (pengaruh India). Borobudur sebenarnya 
adalah representasi  ajaran yang tercatat dalam karya 
cipta agung cendekiawan Nusantara ’Sanghiyang 
Kamahayanikan’ (abad IX). Karya sastra bilingual 
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(Sanskerta-Jawa Kuno) adalah bukti kesempurnaan 
konsep dalam menata serta menempatkan relief-relief 
pada dinding-dinding bangunan dipadu harmonis 
melalui jalinan cerita  Mahakarmmawibhangga, 
Jatakamala, Awadana-jataka, Lalitawistara, dan 
Gandawyuha. Semua relief yang dipahatkan adalah 
tahapan-tahapan Paramitayana-Mantrayana lima arca 
Tathagata yakni arah dan petunjuk menuju tingkatan 
kebuddhaan (Dharmacakramudra).11

Bentuk zigurat merupakan simbol mandala 
(kosmos) yang disusun berundak ke atas semakin 
mengecil itu hakikatnya replika gunung (kosmos), 
perlambangan persemayaman nenek moyang. Oleh 
karena itu nama asli Borobudur Kamulan i Bhumi 
Sambhara (ka-mula-an/sang mula-mula) arwah 
leluhur/alam keabadian (Prasasti Kayumwungan, 746 
Saka/824 Masehi; Prasasti Plaosan Lor (764 Saka/842 
Masehi).12

Bangunan suci (candi) Merak  (di Klaten, Jawa 
Tengah) merupakan salah satu yang mencerminkan 
konsep replika kosmos Nusantara. Bagian atap dihiasi 
relung  arca dewa Siwa dan dewa-dewa Lokapala dan 
di dalam atap ini terdapat ruang kosong (swarloka) 
yang dihubungkan ke bilik di bagian badan bangunan 
dengan sekat atap yang berlubang.  Di dalam 
bilik ditempatkan Lingga Yoni melambangkan 
Bhuwarloka,  cerat Yoninya dihubungkan melalui 
pipa perunggu ke peti batu yang ditanam dalam 
perigi (kaki bangunan). Peti batu merupakan lambang 
jasmani yang dipendam di dunia bawah (Bhurloka).  
Pengaruh India dalam bidang kesenian dan bahasa 
yang juga merupakan busana baru, pengaruhnya 
hanya sebatas kulit (permukaan). 

Sebagaimana pengalaman W.F.Stutterheim 
(sejarawan bangsa Belanda), ketika menelaah epik 
Ramayana di Nusantara, ia membuktikan ceritanya 
memang pengaruh India namun kenyataan di 
dalamnya didominasi unsur-unsur cerita rakyat 
Nusantara. Karena itu Ramayana epik dipahatkan 
pada bangunan-bangunan sakral, di antaranya relief 
Candi Prambanan, alur ceritanya mengisahkan 

riwayat hidup raja yang didharmakan (Jatiningrat/ 
Rakai Pikatan). Relief Ramayana dan Mahabharata 
dipahatkan juga dipahatkan menghiasi relief-relief 
bangunan-bangunan suci candi di Jawa Timur, 
khususnya  mengambil tokoh tertentu. Di antaranya 
tokoh Arjuna yang digambarkan sebagai Mintaraga, 
tokoh-tokoh Pandawa ini diidentifikasi sebagai nenek 
moyang raja-raja Jawa (Koentjaraningrat l963). 

Sejarah mencatat pula seni sastra yang 
menjadi sumber inspirasi pemahatan relief-relief 
bangunan suci di Jawa Tengah dan Jawa Timur 
merupakan hasil gubahan pujangga pribumi. Salah 
satu contoh Empu Kanwa meramu dan menggubah 
kakawin Mahabharata dan Arjunabhigama, disebut 
Parthayajnya Wirataparwan dan Niwatakawaca parwa 
menjadi cipta karya sastra baru yang menghadirkan 
Arjunawiwaha.13

Masyarakat Nusantara Kuno juga memiliki 
dan mengenal alat komunikasi (lingua-franca) 
yang disebut K’wun-lun (Kunlun) bahasa pergaulan 
kalangan bangsa-bangsa di dunia yang bertandang 
ke Nusantara. K’wun-Lun merupakan bahasa 
Malayu (Polinesia-Austronesia) diwarnai interferensi 
Sanskerta. Bahasa Malayu (Polinesia-Austronesia) 
mampu mempertahankan kedudukan mapan sebagai 
bahasa paling berpengaruh dan paling berperan di 
lingkungan pergaulan internasional, salah satu dari 
lima bahasa di dunia dengan jumlah penutur terbesar. 
Fakta kesekian kali membuktikan tatkala hadir 
prasasti pertama, masyarakat Nusantara telah melek 
baca tulis di samping memahami bahasa-bahasa 
international. Hanya saja aksara tertera pada tulisan-
tulisan waktu itu digoreskan pada bahan-bahan yang 
mudah lapuk (ron [/daun]Tal, bambu, kulit kayu); 
fakta lainnya etnis Batak, Aceh, dan etnis-etnis lain di 
Nusantara nyata memiliki sistem aksara yang berbeda 
dengan gaya aksara India. 14 

Sebelum pengenalan baca-tulis masyarakat 
Nusantara sudah akrab mengenal sistem organisasi 
sosial yang cukup tangguh. Seorang pemimpin 
didampingi pendeta, upacara-upacara dalam sistem 
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kepercayaan, dukun untuk magi dan obat-obatan, 
pasukan dan tentara, arsitek rumah, kapal dengan 
para pandai atau ahli cor logam, pemahat, petani 
dan nelayan menghasilkan komoditi pangan. Tatkala 
kontak dengan kebudayaan luar (India), raja, pemimpin 
dan sebagian kecil masyarakat menggunakan bahasa 
Sanskerta. Gejala inilah yang mengecoh para peneliti 
yang bergelut di bidang kebudayaan, seakan-akan 
Nusantara didominasi kebudayaan India, padahal 
kenyataannya sama sekali tidak demikian. 

Disimak bahwa raja-raja yang bergelar 
abhisekanama (nama tasbih) Sanskerta dengan 
serangkaian upacara dan bantuan para brahmana, 
tiada lain demi wibawa dan gengsi internasional 
bagi kawan maupun lawan. Namun sekali lagi sifat 
kesakralan memiliki kekuatan sakti disebut mana 
yang berkembang dalam jiwa Austronesia; induk 
kebudayaan Nusantara yang berlandaskan keyakinan 
bahwa pemimpin masyarakat adalah keturunan 
nenek moyang pertama yang menghadirkan individu-
individu bersangkutan serta dianggap hidup sebagai 
dewa di dunia roh. 

Konsepsi-konsepsi yang dilandasi fungsi 
sosial-politik semata bertujuan mengukuhkan, 
memantapkan karismatik kekuasaan raja, karena 
dalam wadah itu stabilisasi negara lebih mendapatkan 
peluang berkembang. Salah satu contoh di kawasan 
Lebak (Banten, Tatar Sunda) tersebar sejumlah 
besar situs-situs bercorak (tradisi) megalitik, juga 
ditegakan prasasti (insitu) di tepi Ci Danghiyang. 
Prasasti digoreskan pada bongkah batu alam dengan 
menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta ini 
merupakan pengumuman yang menyatakan kawasan 
ini berada dalam kekuasaan Purnawarman (penguasa 
Kerajaan Taruma) yang menjadi panji segala raja. 
Simbol-simbol yang dianut pribumi diakui ‘pucuk 
pimpinan negara’ dengan menempatkannya sebagai 
dewa keluarga dan dewa resmi kerajaan. Salah satu 
konsepsi pengakuan pemerintah resmi (kerajaan) yang 
berperan melindungi keberagaman di lingkungan 
masyarakat yang pada gilirannya keberagaman ini 

akan menyangga dan memperkokoh kekuasaan serta 
kedudukan penguasa (pemerintahan) yang sah. 

Kalangan masyarakat Nusantara (Jawa dan 
Bali) mengenal Tirtha (Toya) Amerta (air kehidupan) 
yang di India disebut Bhimasena as giver of fertility 
and rain. Di Nusantara Bima ditempatkan sebagai 
tokoh utama Dewaruci yang justru mencari air 
kehidupan dengan berbagai istilahnya: tirta nirmala, 
tirta kamandalu, toya pawitra, toya marta, banyu 
panghuripan, atau amrtanjiwani. 

Pengaruh India seakan tampak “kental” 
itu sebenarnya olahan pemikiran pribumi (self 
determination) dengan ruh (jiwa) kebudayaan yang 
tidak berubah. Sebagaimana pemakaian tarikh Saka-
India pada prasasti-prasasti di Nusantara ternyata 
dilengkapi sejumlah unsur-unsur pertanggalan 
pribumi (pancawara) yang dipertahankan hingga ke 
masa sesudahnya. Itu sebabnya sistem pertanggalan 
tidak sama dan tidak dikenal di India.15 Termasuk 
sistem kronogram yang marak pada masa Gupta (IV-
VII Masehi) tidak lebih dari deretan kata-kata tanpa 
memiliki arti tertentu. 

Di Nusantara, kronogram itu diterima lalu 
diolah menjadi sengkalan terdiri atas rangkaian kata-
kata yang disusun demikian indah selaras makna 
peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, tahun 1250 
Saka (1328 M), Jayanagara dibunuh tabib yang 
bernama Tanca, lalu Tanca dibunuh oleh Gajah 
Mada. Peristiwa ini disiratkan ke dalam rangkaian 
kalimat  bhasmi [0]- bhuta[5]- nangani[2]- ratu[1] 
(=hancur lebur siapa berani membunuh penguasa/
raja). Keruntuhan Majapahit tahun 1400 Saka (1487 
Masehi) dimaknai kronogram sirna[0]- ilang[0]- 
kerta[4]- ning bhumi[1] (=hilang lenyap makmur 
negara). Juga kubur panjang Gresik yang berpahat 
kronogram kaya[3]- wulan[1]- putri[3]- iku[1] 
(=kecantikan putri itu bagaikan bulan), tiada lain 
sebagai lambang memperingati  mangkatnya putri 
Cerme tahun 1313 Saka (1391 Masehi). 

Tradisi sengkalan berlanjut hingga masa 
pengaruh Islam hadir dan kronogram dituliskan 
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dengan aksara Arab dengan bahasa dialek setempat 
dalam kalimat akibat ul khair salawat al iman 
(pangkal kebaikan adalah keselamatan iman) yang 
melambangkan 1450 Saka (1528/1529 Masehi). 
Rangkaian tulisan Arab dipahatkan dengan gaya 
bahasa dialek Banten itu menandai peristiwa 
pemindahan meriam Demak (Ki Jimat) ke Banten (Ki 
Amuk). 

Kebudayaan luar yang berpengaruh pada 
kebudayaan Nusantara hanya berpengaruh pada 
luarnya saja, dalamnya masih tetap kebudayaan 
asli. Sebagai contoh, sistem pemakaman di suatu 
bukit atau bangunan berundak beberapa makam 
Islam mencerminkan konsep Nusantara asli. Hal ini 
merupakan sinkretisme ajaran pribumi dan ajaran 
Islam. Di dalam ajaran Islam tidak diperkenankan 
membuat hiasan pola mahluk hidup, namun ternyata 
di Nusantara pola hiasan mahluk hidup ini disiasati 
dengan hiasan-hiasan yang distilir.16

Beberapa yang diterangkan menunjukkan 
bukti bahwa nenek moyang Nusantara telah 
demikian arif menyadari takdir ekosistemnya. Secara 
kultural, karakteristik Nusantara beragam seiring 
perkembangan zaman, keanekaragaman masyarakat 
Nusantara pun kian bertambah, tidak hanya dimensi 
kultural juga dimensi identitas (ras, etnisitas, agama). 
Dikala unsur kebudayaan dari luar datang, tidaklah 
ditelan mentah-mentah begitu saja melainkan diserap 
dan diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih sesuai 
kebudayaan yang telah ada. Proses penyerapan disertai 
‘filter’ selama berlangsungnya akulturasi sehingga 
menghasilkan dayacipta yang memancarkan daya 
gerak (stimulus-response)  itu telah menjadi karakter 
masyarakat Nusantara sejak kebudayaan pra-Hindu. 

F.D.K.Bosch menyatakan kekagumannya 
terhadap kesiapan mental (self determination) 
masyarakat Nusantara yang memiliki landasan 
kemampuan mencerna secara selektif terhadap semua 
unsur-unsur asing yang hadir ke Nusantara. Budaya 
yang dihasilkan merupakan daya cipta luar biasa 
para cendekiawan Nusantara dalam merumuskan 

dan merealisasikannya sesuai bentuk, sifat, dan cita 
rasa yang berkepribadian Nusantara. Penyerapan 
substansi-substansi baru dalam kebudayaan Nusantara 
yang telah menghasilkan ekspresi budaya berkarakter 
kepribadian bangsa mandiri tanpa menghilangkan 
identitas dirinya. Suatu isyarat bahwa pengaruh luar 
tidak pernah mampu menggusur tatanan kebudayaan 
pribumi yang berakar kokoh, kuat dan mapan. 
Nilai-nilai substansi yang kokoh inilah yang harus 
ditanamkan dan dipertahankan sebagai gagasan vital 
ke segala bidang kegiatan kebudayaan.17

Dipandang secara teknomik sebenarnya 
kebudayaan luar yang datang ke Nusantara dengan 
tidak mengubah inti sistem tatanan yang telah ada itu 
dan cenderung memperkuat serta lebih menonjolkan 
akar budaya pribumi disebut Morphostatic 
(morpho=bentuk; static= mantap/tegas).18

2.1. Multikulturalisme dalam Enkulturasi 
(Revitalisasi Lahir Batin)

Pencapaian pembangunan bangsa selama kurun 
waktu 67 tahun kemerdekaan ini berpijak  untuk 
menyambut langkah-langkah menuju masa depan. 
Kenyataannya sebagian besar masyarakat masih 
menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan 
yang diakibatkan oleh lingkungan pergaulan hidup 
maupun alam yang kurang bersahabat, bahkan 
sering memaksa manusia untuk mencari cara yang 
memungkinkan agar keluar dari kesulitan. Termasuk 
warga masyarakat yang tidak mampu secara finasial 
untuk melanjutkan pendidikan ke taraf lebih tinggi, 
atau tidak memiliki  peluang menggeluti profesi 
tertentu karena faktor infrastruktur yang tidak 
kondusif (birokrasi kesukuan) dan anggaran yang 
berkaitan dengan pendidikan  juga masih sangat 
terbatas.

Keanekaragaman dan kemajemukan pergaulan 
antarsuku bangsa masih terselubung, oleh perasaan 
kesukubangsaan dan unsur keyakinan. Kenyataan lain 
adalah bahwa secara bertahap masyarakat tradisional 
yang berorientasi kepada status, lambat laun mau tidak 
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mau akan beralih menjadi masyarakat modern yang 
berorientasi kepada prestasi.  Semuanya disebabkan 
belum berkembang dan dikembangkannya kerangka 
acuan (frame of reference) utuh dan terpadu yang 
memadai bagi semua pihak. 

Timbul masalah dari dalam yang bertaut kepada 
proses seleksi unsur-unsur kebudayaan daerah. 
Kebudayaan daerah dioperasionalkan menjadi energi 
(endogen) maksimal untuk memperkaya khazanah 
pengetahuan yang berkepribadian bangsa. Terjun 
ke gelanggang keras modernisasi global segenap 
masyarakat harus dibekali keyakinan dan kepercayaan 
diri yang kokoh, kesiapan mental, dan kemampuan 
bersaing. Dengan kondisi dan situasi sekarang, yang 
benar-benar diperlukan adalah suatu gerakan yang 
didominasi kekuatan berpikir berazaskan efisiensi, dan 
bertumpu kepada ilmu dan teknologi, dan kehidupan 
masyarakat pun ditata secara rasional berdasarkan 
analisis faktual. Masyarakat modern yang terbuka  
dan memberi peluang inovasi tanpa harus tercerabut 
dari pakem kepribadian Nusantara. 

Seiring pertumbuhan waktu dan perkembangan 
zaman, modernisasi merupakan keharusan dan 
kewajiban yang menjadi tanggung jawab segenap 
anggota masyarakat. Pembangunan nasional guna 
menyambut modernisasi merupakan introspeksi dan 
evaluasi ulang dengan memberlakukan revitalisasi 
melalui paham multikulturalisme. Proses yang 
dengan sendirinya melanda semua sektor kehidupan 
sosial budaya. Revitalisasi dibutuhkan bukan hanya 
karena derasnya arus difusi unsur-unsur kebudayaan 
asing dalam bidang teknologi juga menjalar ke sistem 
sosial.19

Dalam rangka memenuhi kebutuhan revitalisasi 
diperlukan pranata-pranata yang memobilisasi sumber 
daya manusia maupun sumber daya lingkungan 
guna mengakomodasi kebutuhan berpedoman pada 
kerangka kebudayaan. Pranata-pranata ini harus 
menyediakan wadah-wadah proses pengalihan 
kebudayaan sebagai model-model pengetahuan, nilai-
nilai gagasan vital, dan kepercayaan untuk dijadikan 
pedoman hidup. 

Enkulturasi merupakan proses pembudayaan 
atau sosialisasi budaya yang bersifat kompleks: 
pengetahuan, nilai-nilai, gagasan-gagasan pokok 
(baku),  keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki 
manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan 
seperangkat model pengetahuan (sistem makna) yang 
terjalin komprehensif dalam simbol-simbol yang 
ditransmisi secara historis. 

Melalui proses pembudayaan dalam 
bentuk revitalisasi di segala bidang maka seorang 
individu akan mempelajari dan menyesuaikan 
alam pikiran dan sikapnya untuk mengevaluasi dan 
mengintrospeksi ke arah masa depan kehidupan 
dan kemajuan bangsa. Namun melalui model-
model pengetahuan yang selektif dan selaras untuk 
diterapkan dalam keanekaragamannya yang dengan 
sendirinya melibatkan sistem budaya, sistem sosial, 
sistem personalitas,  dan sistem organik, termasuk  
tujuh perwujudan kebudayaan yang secara universal 
terkandung di setiap suku bangsa di Nusantara. 

Di sini tampak peranan namun tetap dapat 
dibedakan antara yang satu dan lainnya, ketiganya 
digunakan untuk mengukur sejauh mana proses 
pengalihan kebudayaan mampu mempertahankan 
kesinambungan budaya dari satu generasi ke generasi 
lainnya. Kebudayaan merupakan mekanisme kontrol 
tingkah laku maupun pola-pola bagi tingkah laku 
manusia, strategi kognitif untuk melakukan adaptasi 
dan interaksi terhadap lingkungannya. Peristiwa 
interaksi sosial budaya menurut konsep antropologi 
merupakan proses pengalihan kebudayaan yang 
meliputi sosialisasi, akulturasi, dan enkulturasi. Tiga 
hal ini saling terkait.

Sosialisasi merupakan proses sosial di mana 
manusia sebagai suatu organisme yang hidup dengan 
sesamanya membangun suatu jalinan sosial dan 
berinteraksi satu dengan yang lain, belajar memainkan 
peran, menjalankan fungsi, dan mengembangkan 
relasi sosial dalam masyarakat. Akulturasi adalah 
proses perubahan budaya yang lahir melalui relasi 
sosial antarindividu/kelompok masyarakat ditandai 
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penyerapan dan pengadopsian kebudayaan (baru), 
dengan konsekuensi akan memengaruhi kebudayaan 
lama. Enkulturasi merupakan proses sosial manusia 
(makhluk sosial bernalar) dengan segenap daya 
refleksi dan intelegensianya, belajar memahami 
dan mengadaptasi pola pikir, pengetahuan, dan 
kebudayaan kelompok manusia lain’.20

Proses sosialisasi, akulturasi, enkulturasi 
selalu berlangsung dinamis dalam khazanah suatu 
kebudayaan dan penggunaannya di dalam hubungan 
dengan falsafah multikulturalisme terutama 
revitalisasi melalui ‘pengasuhan dan pendidikan’. 
Hal ini disebabkan oleh peran dan fungsi pengasuhan 
dan pendidikan yang merupakan medium paling 
tepat mentransformasikan nilai-nilai budaya 
dan menguatkan ikatan-ikatan sosial antarwarga 
masyarakat. Baik dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan maupun mengukuhkan peradaban 
kebudayaan manusia. Mengoperasionalkan 
pengasuhan dan pendidikan memerlukan media 
tertentu sebagai agen of socialization meliputi orang 
tua atau keluarga, teman sebaya, sekolah, media 
massa dan masyarakat yang dapat dikategori ke dalam 
pengasuhan dan pendidikan nonformal, informal, dan 
formal (Rohidi  1994: 16-19).21

Pengasuhan dan pendidikan bertaut kepada 
internalisasi sebagaimana kodrat manusia yang 
terdiri atas lahir dan batin, dalam prosesnya disertai 
pengahayatan, penguasaan secara mendalam, 
berlangsung melalui penyuluhan, latihan, penataran 
atau pengkondisian tertentu lainnya. Internalisasi 
dimaksudkan menanamkan kepribadian dengan 
segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi sepanjang 
hidup. (Koentjaraningrat 1986; Rohidi 1994: 30).22

Pengasuhan dan pendidikan informal merupakan 
pengasuhan sejak dini (pengasuhan orang tua). Peran 
terutama adalah ibu yang langsung berhubungan 
dengan pendidikan rasa (batin). Rasa berkaitan dengan 
menumbuhkan kepekaan dan kesadaran kehidupan 
sebagai asal timbulnya kemampuan pada batin dan 
diri individu (manusia). Ketika rasa berkaitan dengan 

pikiran akan menghasilkan pertumbuhan peradaban, 
yakni manusia berbudaya di lingkungan keluarga 
pada mulanya, selanjutnya ke lingkungan lebih luas 
kala seorang anak manusia bergaul dengan sesama 
anggota masyarakat. 

Seseorang belajar mengenal rasa dan pikiran 
prinsip dan keutamaan melalui teladan perilaku orang 
tuanya. Rasa adalah prinsip dan keutaman hidup yang 
merupakan kekuatan kodrati, dan keutamaan prinsip 
yang mendarah daging dalam tubuh dan jiwa manusia. 
Jika orang tua menampilkan keutamaan dan prinsip 
dalam perilaku sejak dini, si anak akan mempelajari 
kemanusiaan baik dalam wujud penyempurnaan diri 
maupun dalam medan perjumpaan dengan sesama.  
Inilah proses pembudayaan dini bagi seorang anak 
manusia yang berlangsung secara informal di 
lingkungan keluarga, dengan peran utama dipegang 
kaum ibu (wanita). 

Dengan kata lain pengasuhan dan pendidikan 
melalui ‘kasih Ibu’ kepada anaknya berlangsung 
sepanjang hayat, tidak hanya di dalam ruang lingkup 
keluarga (batih) tetapi dicanangkan membentuk 
kepribadian anak manusia menuju lingkungan sosial 
yang lebih luas. Sehubungan dengan kodrat bahwa 
manusia memerlukan perawatan dan bimbingan 
hingga dianggap mampu berdiri sendiri baik jasmani 
(lahir) maupun rohani (batin). Didikan dan ajaran 
kaum Ibu adalah ‘nucleos’ nilai-nilai dan gagasan 
vital yang menjadi inti perwujudan kehidupan budaya 
selanjutnya akan ditawarkan anak manusia itu ke dalam 
pergaulan antarsuku bangsa dan mengembangkannya 
ke kancah kebudayaan bangsa.23

Berhasil-tidaknya seorang anak manusia 
berbudaya dan mampu berkomunikasi secara efektif 
dengan anggota masyarakat lainnya, sangat bergantung 
pada kemampuan ibu (orang tuanya), mempersiapkan 
anak-anaknya bergaul dengan anggota masyarakat 
lain sejak lahir hingga dewasa. Ibu yang pertama 
menanamkan sikap dan keterampilan pengetahuan 
kepada anak-anaknya agar mampu memainkan 
peranan sosial sesuai kedudukannya dalam pergaulan 
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masyarakat. Disadari atau tidak dalam lingkungan 
terbatas (informal) peran orang tua bersangkutan 
itu secara tidak langsung memiliki tanggung jawab 
dan kewajiban sosial yang dibebankan padanya oleh 
masyarakat.  

Kendati pengasuhan dan pendidikan informal 
di lingkungan keluarga tidak melalui pemrograman 
khusus, namun keluarga merupakan kesatuan terkecil 
dan terpenting sebagai wadah pendidikan informal 
masyarakat, tempat membina manusia Indonesia yang 
seutuhnya. Modal pertama proses sosialisasi terbaik 
dan efisien dan efektif bagi anak manusia yang dalam 
porsi lebih besar budaya ibu kerap diterjemahkan 
dalam ungkapan ‘back to nature‘ (kembali ke budaya/
kepribadian induk). Itu sebabnya muncul istilah 
menamai ciri dan karakter seseorang manusia yang 
dikategori berbahasa (budaya) ibu. 

Pengasuhan dan pendidikan informal 
merupakan akar kebudayaan bangsa, layaknya akar 
suatu pohon kuat dan besar maka akan tetap kokoh 
dan tahan terhadap derasnya gocangan luar. Inilah 
gunanya membangun karakter rasa melalui curahan 
silih asah-silih asuh, dan silih asih akan membentuk 
karakter intelektual, emosional dan spiritual. Juga 
menghasilkan individu manusia Indonesia yang tidak 
hanya sehat jasmaniah (physical well being) juga serasi 
dengan kepribadian batin (social well being) dan nilai-
nilai budaya (cultural well being). Inilah kewajiban 
orang tua (keluarga) dalam upaya mempersiapkan 
individu (manusia) hidup dalam zamannya, bukan 
sekedar hadir ataupun eksis melainkan hidup dengan 
dengan kemanusiaan yang intens. 

Pengasuhan dan pendidikan nonformal 
diselenggarakan oleh dan bagi warga masyarakat 
yang membutuhkan pendidikan sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. 
Pengasuhan dan pendidikan nonformal berfungsi 
mengembangkan potensi peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap 
dan kepribadian profesional. Realisasi pendidikan 

nonformal adalah bentuk-bentuk pendidikan berupa 
lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan 
pendidikan sejenis. Semuanya dapat menjadi bekal 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap 
mengembangkan diri dan profesi, bekerja, usaha 
mandiri, bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang 
lebih tinggi. 

Adakalanya pendidikan nonformal ini dihargai 
namun kebanyakan darinya juga tidak diakui, 
sehubungan sarat dan ketentuan perolehan bahwa hasil 
program pendidikan formal baru diakui setelah melalui 
proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang 
ditunjuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
mengacu Standar Nasional Pendidikan. Sementara 
Standar Pendidikan Nasional Pemerintah kendati telah 
dibakukan namun sejauh mana direlevansikan dan 
dintegrasikan kepada bakat, profesi, dan keterampilan 
serta dibumikan sesuai kebutuhan masyarakat luas 
dalam rangka pengembangan diri.  

Pengasuhan dan pendidikan formal tentu saja 
yang terlembaga yakni sistem persekolahan. Sekolah 
merupakan wahana strategis yang memungkinkan 
setiap anak didik, dengan latar belakang sosial 
budaya beragam saling berinteraksi di antara sesama, 
saling menyerap nilai-nilai budaya yang berlainan, 
dan beradaptasi sosial. Di samping membawa misi 
pembaharuan kebudayaan sebagai proses kreatif, 
hasil dari pendidikan dalam kehidupan sehari-hari 
pun terwujud dalam berbagai pola tingkah laku 
peserta didik. Hal ini memungkinkan setiap anak 
bangsa mampu memainkan peran yang sesuai dengan 
tuntutan kognitif, psikomotorik, kreatif dan afektif, 
serta memungkinkan memiliki pandangan baru yang 
khas terhadap diri dan dunia sekitarnya.

Sistem persekolahan merupakan pilar 
penyangga sistem sosial lebih besar dalam tatanan 
kehidupan masyarakat yang siap landas mewujudkan 
cita-cita kolektif. Pendidikan yang diselenggarakan 
apa pun bentuknya (tidak hanya terbatas pada sistem 
persekolahan) semestinya dimaknai sebagai strategi 
kebudayaan (lihat artikel Media Indonesia 9/11/2009). 
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Dalam hal ini ada konsep yang dipahami 
secara umum bahwa pengasuhan dan pendidikan 
dalam arti seluas-luasnya adalah menanamkan sikap 
dan keterampilan anggota masyarakat, agar kelak 
setiap anak didik mampu memainkan peranan sesuai 
kedudukan sosial masing-masing di dalam lingkungan 
masyarakat. Dengan kata lain, pengasuhan dan 
pendidikan merupakan energi (endogen) sehingga 
setiap anggota masyarakat mampu berinteraksi sosial 
ke dalam wujud bertingkah dan berperilaku sosial 
secara efektif selaras modal pemahaman, penilaian, 
perencanaan dan tindakannya. 24 

Pengasuhan dan pendidikan formal dapat 
menumbuhkembangkan kemampuan kognitif dan 
daya intelektual individu dengan baik dalam upaya 
mengenali dan memahami konsep kebudayan 
masyarakat yang unik dan bersifat partikular). 
Sekaligus merefleksikan dinamika kekayaan 
khazanah keanekaragaman kebudayaan mencakup 
gagasan-gagasan vital (ide, sosial, dan materi) dalam 
kancah sistem budaya yang berlaku universal. 

Dalam kancah ini terjadi proses peristiwa 
budaya lintas etnik dan multikultur yang diharapkan 
menumbuhkan kesadaran kolektif sesama anak bangsa, 
di mana setiap anak dikenalkan pentingnya kehidupan 
bermasyarakat dengan segenap kandungan entitas 
sosialnya. Secara langsung pula merupakan proses 
menstimulasi intellectual inquiry  dan menumbuhkan 
critical thinking sebagai landasan pengembangan 
gagasan-gagasan baru inovasi kebudayaan yang 
selalu berkembang dinamis. Enkulturasi berkaitan 
erat pada proses akulturasi dan proses sosialisasi.

Dengan demikian, proses pembudayaan 
manusia dan operasionalisasinya secara tidak 
langsung sebenarnya melalui jenjang yang ‘tidak 
tersurat’ namun merupakan refleksi gagasan setiap 
manusia.

•	 Lingkungan Keluarga - Menurut tradisi 
kebudayaan kita, orang tua atau keluarga 
merupakan lingkungan pertama dan yang paling 

lama mengasuh dan mendidik seseorang individu 
bahkan pola  hubungan orang tua-si anak seakan 
tidak pernah berakhir dan berlangsung sepanjang 
hayat kendati mungkin hubungannya kemudian 
lebih bersifat spiritual. Sosialisasi dalam keluarga 
berlangsung seperti diharapkan, jika antara yang 
terlibat di dalamnya memperoleh kesempatan 
saling berkomunikasi dan berinteraksi. Meskipun 
tidak mengenal jenjang kronologis atas dasar 
usia dan keterampilan, tidak ada kurikulum atau 
jam pelajaran khusus, jika pola komunikasi dan 
interaksi terjadi secara efektif dalam keluarga, 
maka disadari atau tidak, secara langsung atau 
tidak langsung, si anak memperoleh kesempatan 
untuk belajar berbagai unsur budaya seperti 
pengetahuan, kebahasaan, etika, keterampilan 
pengenalan lingkungan dan keterampilan motorik 
tertentu serta memperoleh kesempatan memainkan 
status dan perannya di tengah keluarganya. 

•	 Lingkungan Teman Sepermainan- Waktu dan 
kesempatan bermain dengan teman sebaya 
merupakan sarana efektif bagi anak manusia 
dalam proses sosialisasi. Dari kegiatan bermain 
dengan teman sebayanya anak manusia akan 
belajar mengenal berbagai aturan yang berbeda 
dengan kebiasaan yang berlaku di rumahnya. 
Dengan tanpa disadari, si anak pun dituntut belajar 
mengembangkan sikap toleran, menghargai milik 
orang lain, dan memainkan peran-peran tertentu.

•	 Lingkungan Sekolah - Lingkungan formal 
pertama bagi anak manusia mengalami proses 
pembelajaran berbagai hal, menyangkut 
pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai 
budaya sekolah lainnya (disiplin, patuh mengikuti 
aturan, menerima penghargaan atau hukuman atas 
konsekuensi  tindakan dan perilaku).

•	 Media Massa – Modernisasi global ditandai dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi, media massa sangat 
penting peranannya dalam proses sosialisasi. 
Melalui media massa, orang dapat mengenal dan 
menyerap berbagai pengetahuan, keterampilan, 
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dan nilai-nilai budaya tertentu melalui berbagai 
informasi yang diliputnya.

•	 Lingkungan Masyarakat- Merupakan lingkungan 
sangat kompleks bagi media sosialisasi yang 
sifatnya majemuk dan seperti sebuah mosaik, 
terdiri atas berbagai kelompok, etnis, dan aturan, 
serta nilai-nilai budaya yang heterogen. Namun 
pula tingkat kesulitan proses sosialisasi di sini 
bergantung kepada lingkungan yang diterjuni si 
anak. Jikalau kancah yang diterjuni masyarakat 
kota besar si anak harus memilih dan menentukan 
dalam bersikap dan bertingkah laku menghadapi 
nilai-nilai budaya yang heterogen. Sebaliknya 
jikalau kancah yang diterjuninya adalah pedesaan 
maka proses sosialisasi akan lebih mudah karena 
kondisi sosial budaya yang mewarnainya bersifat 
homogen. 

Satu hal yang patut diingat adalah bahwa 
bentuk pengasuhan dan pendidikan mana pun yang 
dipilih harus disertai dan dimotivasi kreativitas. 
Mengingat bahwa dasar pengembangan dan 
mewujudkan peradaban memerlukan kemampuan 
menyerap pengetahuan disertai kreativitas yang 
akan mendorong ke pengembangan segenap potensi 
kebudayaan di dalam mewujudkan peradaban yang 
khas. Tanpa kreativitas, hasilnya menjadi serba 
tanggung mendiakritis tanpa penonjolan jelas. 
Kreativitas artinya melakukan sesuatu pola yang 
bersifat alternatif bagi kelaziman yang telah baku, 
dan sering berjalan silang dengan korformitas dalam 
proses menciptakan modus baru melalui ekspresi 
artistik (estetika). 

Nilai estetika memiliki kedudukan khusus 
dalam proses pembudayaan, bukan sekedar ekspresi 
menyimak keindahan yang memperkaya khazanah 
batin, juga berfungsi sebagai media memperhalus 
budi pekerti, ladang subur menumbuhkan dan 
mengembangkan moral.  Jika dapat disebut kaum 
ilmuwan mengkaji aspek bersifat generik dari wujud 
fisik, maka estetika menyentuh daerah paling pribadi 
yakni kemanusiaan yang soliter, unik dan khas.25

Estetika berhubungan dengan rasa karena pada 
dasarnya di dalam diri manusia terdapat jalinan antara 
roh dan jasad. Jasad bersifat material, sedangkan 
roh bersifat immaterial dan kebutuhan hidup 
manusia meliputi kedua unsur tersebut. Kegiatan 
manusia yang bersifat material bertujuan memenuhi 
kebutuhan jasad (kebutuhan pokok) manusia seperti 
makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, sering 
dikaitkan dengan kebutuhan yang bernilai estetis. 
Selain pemenuhan kebutuhan bernilai kebendaan, 
manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan 
bersifat rohani, berupa keselamatan dan kesenangan 
(pleasure) meliputi pemenuhan kebutuhan akan rasa 
suka, mesra, puas, nikmat, enak, maupun gembira. 
Bidang yang merupakan sarana pemenuhan kebutuhan 
rohani, antara lain adalah kesenian atau karya seni, 
meskipun pada perkembangan selanjutnya karya 
seni kadang tidak lagi sebagai ungkapan nilai estetis 
dari masing-masing individu tetapi lebih merupakan 
ungkapan kreatif suatu masyarakat.

Dari rasa ini pula maka Bung Karno 
mengungkapkan bahwa salah satu ciri masyarakat 
Nusantara-NKRI adalah religius, di sini agama 
merupakan sumber moral  namun bukan berarti sekuler 
tetapi selaras Sila Pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang 
Maha Esa’. Konsep seharusnya mewarnai semua 
jenis agama di dalam lingkup kehidupan budaya 
yang ditujukan untuk meningkatkan martabat bangsa. 
Sebagaimana halnya seni dan ilmu, maka agama 
dan ilmu harus pula bersifat saling melengkapi. 
Jikalau ilmu bersifat nisbi (lahir) dan pragmatis 
dengan kefanaannya maka agama sebagai suatu 
keyakinan pribadi tidaklah harus puritan melainkan 
mengasah dan menerangi batin si individu lebih 
terbuka dan toleran kepada agama lain dalam kancah 
keanekaragaman falsafah multikulturalisme.

Telah disebutkan bahwa falsafah 
multikulturalisme dalam menangani keanekaragam 
bertaut kepada proses revitalisasi dalam bidang 
pengasuhan pendidikan secara formal, informal, dan 
nonformal. Ada satu hal yang kerap sangat mengganjal 
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dalam dunia pendidikan yakni kesiapan mental 
pengetahuan atas nama akar pengetahuan, yakni sistim 
kurikulum yang diajarkan lebih cenderung pelajaran 
output (keluaran hasil pikiran) yang dijadikan 
kebakuan ilmu pengetahuan tanpa diberi kesempatan 
pengembangan alternatif. Sementara pemahaman 
cara kerja pikiran, metode rasional (sistem empirik, 
metode ilmiah, logika, epistemologi, etimologi, 
aksiologi, deduksi, induksi, dan observasi alam nyata) 
hampir-hampir tidak diajarkan. Saatnya kurikulum 
pendidikan formal di Indonesia sejak jenjang awal 
menuju ke tertinggi mulai menyertakanhal-hal berikut 
ini.

•	 Metafisika yang mengkaji hakikat segala yang 
ada dan keberadaan (eksistensi) secara umum 
dikaji secara khusus di dalam ontologi sedangkan 
hakikat manusia dan alam semesta dibahas di 
dalam kosmologi.

•	 Epistemologi yang mengkaji hakikat wilayah 
pengetahuan (episteme secara harafiah 
pengetahuan) tentang berbagai hal pengetahuan 
seperti batas, sumber, dan kebenaran suatu 
pengetahuan.

•	 Aksiologi yang mengkaji dan membahas masalah 
nilai atau norma yang berlaku pada kehidupan 
manusia. Dari aksiologi inilah lahir dua cabang 
filsafat yang membahas aspek kualitas hidup 
manusia (etika,  estetika).

•	 Etika, atau filsafat moral yang membahas 
bagaimana seharusnya manusia bertindak dan 
mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar 
tindakan itu dapat diketahui meliputi kebaikan, 
kebenaran, tanggung jawab, suara hati, dan 
sebagainya.

•	 Estetika yang membahas keindahan dan 
implikasinya pada kehidupan, dan dari estetika 
lahir berbagai teori kesenian atau aspek seni dari 
berbagai macam hasil budaya.

Sekali lagi diolah selaras kebutuhan sesuai 
ciri dan karakter keanekaragaman kebudayaan 

NKRI dengan menekankan rasa dan budi ketimuran 
(filsafat timur). Implikasinya setiap pengasuhan dan 
pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang 
selalu ‘penasaran dan tidak puas’ dalam arti positif 
menghayati setiap ilmu dan pengetahuan hingga ke 
akar-akarnya (hermeneutic circle). Penerapannya 
mengacu kepada strategi nenek moyang Nusantara 
yakni mengolah kaji setiap unsur luar sesuai 
kegunaan dan kebutuhan dalam rangka memperluas 
dan memperkaya pengetahuan yang telah ada dalam 
kaitan kepada skenario masa depan tadi.26

2.2. Multikulturalisme dan keselarasannya dengan 
semboyan leluhur Bhinneka Tunggal  Ika  

Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma 
Mangrwa dikukuhkan Kerajaan Wilwatikta ning 
Majapahit (abad XIV) yang berkembang menjadi 
besar karena kemampuan kreatif dan kemampuan daya 
cipta produktif segenap warga anggota masyarakat. 
Sesungguhnya konsep Bhinneka Tunggal Ika, Tan 
Hana Dharma Mangrwa ditujukan menangani 
masalah keanekaragaman keyakinan. Rumusan 
konsep hasil pemikiran cendekiawan Empu Tan Tular 
ini tercantum dalam salah satu karya adiluhungnya 
Kakawin Purudasanta (Sutasoma). 

Pokok pemikirannya sehubungan dengan 
permasalahan adanya keagamaan Hindu-Siwa dan 
Buddha Mahayana yang telah ada sejak masa Mataram 
Kuno Jawa Tengah (abad VIII-XI Masehi). Sekalipun 
dua agama ini berdampingan namun tampak kedua 
agama itu terpisah, masing-masing memiliki candi-
candi juga perwujudan arca-arca berbeda seakan 
ada dua ‘kosmis’ dalam satu mandala. Keberagaman 
agama ini lalu disederajatkan dalam Prasasti Kelurak 
(782 Masehi) serta dikukuhkan dalam monumen 
Candi Sewu.27

Prasasti Kelurak sangat tegas menyatakan 
perspektif agama Buddha yang dianut keluarga 
(dinasti) Syailendra pada akhirnya menuju kepada 
tujuan yang sama dengan Hindu-Siwa (Jawa Tengah). 
Dikala itu ada keluarga (dinasti) Sanjaya yang terlebih 
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dahulu berkuasa di Mataram Kuno sebelum dinasti 
Syailendra hadir di Jawa Tengah. Dinasti Sanjaya 
yang berdasarkan persebaran warisan aktivitasnya 
berkuasa meliputi seluruh wilayaj Jawa Tengah 
bagian utara hingga ke wilayah Kedu.  Ketika Buddha 
bertandang selain ditujukan merebut perhatian 
pemeluk di luar Buddha juga menanamkan pengaruh 
politik kekuasaan.28 Namun kedua keyakinan 
diserasikan dengan damai melalui perkawinan 
antardinasti termasuk keserasian pemeluk Hindu dan 
Buddha dikukuhkan di dalam Prasasti Kelurak dengan 
didirikannya monumen yang disebut Candi Sewu itu.   
Kesederajatan dalam kehidupan keberagaman 
beragama ini diangkat kembali enam abad kemudian 
oleh Empu Tantular dicetuskan dalam Kakawin 
Purudasanta-Sutasoma. Kakawin berbahasa Jawa 
Kuno digubah pada masa kejayaan Kerajaan 
Majapahit paruh kedua abad XIV Masehi.29 

Oleh pengarangnya, Kakawin Purudasanta-
Sutasoma, dinamai ‘Cerita bersifat ke-Buddhaan 
(Boddhacarita)’ di dalamnya mencantumkan 
ungkapan Bhinneka tunggal ika (pupuh CXXXIV, 
bait 4): yadyan sahasra yuga rakwa dhiranta ring 
rat dhiroddhatta ng alah ala prabhu hastinendra 
dhinam wenang ta jugapan ratu Buddha janma 
hyang Buddha tan pahi lawan siwarajadewa; (bait 5): 
“rwaneka dhatu winuwus wara Buddha wiswabhineki 
rakwa ring apan kapurwwa nusan mangka-nang 
jinatwa kalawan siwatatwa tunggal bhinneka tunggal 
ika tan hana dharmma mangrwa” (meski engkau 
berada teguh di dunia selama seribu yuga [zaman 
besar] dengan berani dan angkuh menyerang raja, 
Hastina [simbol yang berkuasa] jauh panggang dari 
api engkau dapat melakukannya karena raja adalah 
penjelmaan Buddha, Hyang Buddha tiada beda Siwa 
raja dewa; dikatakan bahwa yang terpilih, Buddha 
dan Wisnwa adalah dua elemen dasar, tiada tunggal 
terpisah karena segera dapat dibagi dua layaknya ke-
Jina-an dan kebenaran Siwa yang tunggal itu terpisah 
tetapi tetap tunggal, tiada terpisah karena tiada pernah 
ada kebenaran yang mendua). Perumusan-perumusan 

yang dihasilkan masa Majapahit, baik karya sastra 
(tektual),  bangunan dan arca (kontekstual) dasarnya 
adalah pernyataan daya kreatif dalam mengatasi 
segala masalah keanekaragaman keagamaan dengan 
landasan dan tujuan pokok mengelola dan membina 
negara. 

Peristiwa yang dilakukan pemerintah Majapahit 
dalam usaha bina ulang negara ini memberi nilai-nilai 
inspiratif terhadap sistem pemerintahan kemerdekaan 
Indonesia. Sehubungan dengan menumbuhkan rasa 
dan semangat persatuan atas kondisi masyarakat 
pluralisti (keanekaragaman) dalam kesatuan dan 
kebersamaan inilah, maka ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan 
Hana Dharmma Mangrwa’ yang dimuat Kakawin 
Purudasanta-Sutasoma diangkat dan diabadikan 
sebagai Lambang Negara NKRI Garuda Pancasila. 
Jikalau ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma 
Mangrwa’  dalam Kakawin Purudasanta-Sutasoma 
ditekankan pada perbedaan agama; ketika diangkat 
sebagai lambang negara, pengertiannya lebih 
diperluas tidak terbatas pada perbedaan suku bangsa, 
bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan. Kendati 
kesemuanya menunjukkan perbedaan, hakikatnya 
adalah satu sebagai bangsa dan Negara Indonesia.

Daya kreativitas tinggi nenek moyang 
Nusantara yang diangkat lagi setelah kurang lebih 66 
abad lebih oleh pendiri bangsa Indonesia diprakarsai 
Bung Karno sebagai pemimpin (NKRI), karena 
ia menyadari keluhuran budaya nenek moyang 
Nusantara dengan segenap aspek hasil pemikirannya, 
maka lahirlah Pancasila. Kendati Bung Karno piawai 
menimba ide tokoh-tokoh “negeri seberang” namun 
ia kembali ke realitas Nusantara demi masa depan 
kelangsungan bangsa dalam menghadapi kenyataan 
pluralisme yang menjadi warisan sejarah beratus-
ratus tahun. 

Bung Karno mengutip Ernest Renan (Sorbonne 
1882): ”… Qu’est ce qu’une Nation” (apakah suatu 
bangsa itu?) Salah satu aspek yang ditekankan adalah 
nasionalisme di mana pun dan oleh siapa pun tidak 
dapat didasarkan kesamaan agama. Meskipun Bung 
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Karno menimba konsep-konsep nasionalisme Renan, 
ia menyadari bahwa nasionalisme Indonesia telah 
memiliki pijakan historis yang jauh lebih kokoh. 
Bukan hanya abad ke-XIX, namun sejak masa awal 
nenek moyang Nusantara tidak hanya meletakan 
landasan politis berdaya guna mengatasi pluralisme 
dan keberagamaan, bahkan sudah pula dikembangkan 
sebagai landasan teologis yang jauh lebih memadai.30

Empu Tantular dalam Sutasoma menegaskan 
sesungguhnya kebenaran itu satu (Bhinneka Tunggal 
Ika) tidak terbagi (tan hana dharmma mangrwa), 
meski mewujud dalam simbol-simbol eksoteris 
berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika yang digelar 
Empu Tantular,31 dalam Purudasanta-Sutasoma 
berbunyi: “… Mangka Jinatwa lawan Siwa-tatwa 
tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma 
mangrwa (Hakikat Jina dan Siwa adalah satu, meski 
berbeda-beda di dalam perwujudan eksoterisnya 
tetapi secara eksoteris satu. Tiada dualisme dalam 
kebenaran agama)…”. 

Prinsip kasunyatan Tantular diangkat dan 
diterjemahkan Bung Karno secara politis ke sila 
pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Bersamaan dengan ditasbihnya sloka Bhinneka 
Tunggal Ika sebagai lambang NKRI. Melalui sila 
pertama (KYME), Bung Karno secara tidak langsung 
membebaskan bangsa dari ‘keharusan menanti 
pesawat penyelamat dari luar. Baginya Indonesia 
tidak bisa dibentuk atau dijadikan negara Islam, 
karena pandangan ini bertentangan dengan realitas 
kemajemukan masyarakat bangsa, juga bentuk negara 
sekuler akan melawan masyarakat bangsa Indonesia 
yang sangat religius. Sejarah mencatat bahwa Bung 
Karno memiliki dasar spiritualitas lapang, terbuka, 
inklusif, dan toleran yang berhasil mempersatukan 
bangsa majemuk ini menjadi satu.32 Bagi Bung 
Karno pluralisme merupakan problem tersendiri yang 
harus diberi perhatian khusus dalam membangun 
bangsa. Dengan latar belakang pandangan teologis 
mengakrabi alam semesta dan kunci pemahaman 
Tat Twam Asi (Aku adalah dia, dia adalah aku).33 

Mencintai sesama berarti mencintai Tuhan, mencintai 
alam berarti mencintai Pencipta-Nya, dasar kecintaan 
kuat terhadap kosmos inilah yang mengawali 
pemahaman terhadap Bumi Nusantara, maka Pertiwi 
Nusantara disapanya dengan segenap hormat ‘IBU’.34

Salah satu pidatonya menegaskan: ‘‘… bukan 
saya berkata Tuhan adalah Indonesia, tetapi Tuhan 
bagiku tercermin pula dalam Indonesia”. Bagi Bung 
Karno Nusantara (NKRI) adalah totalitas segala 
perasaan yang terkandung dalam kalbu, membuatnya  
ia rela berjuang.  

Dengan mencontoh sloka Ramayana Bung 
Karno mengungkapkan cinta bakti Janani Janma 
bhumi ‘mencintai tanah air layaknya mencintai 
ibu kandung sendiri’. Diteladankan oleh sikap 
pembelaan Sang Kumbakarna kepada negeri Alengka 
dalam Serat Tripama (Mangkunegara IV). Kendati 
Kumbakarna berwujud raksasa, namun tatkala terjadi 
perang antara Rama dan Rahwana, ia tetap membela 
tanah airnya. Alasannya, bukan karena mendukung 
kejahatan Rahwana, melainkan ia tidak tega melihat 
tanah airnya, sumur dan ladang sehari-hari yang ia 
makan dan minum, diinjak-injak pasukan musuh. 
Sekalipun ia sadar musuhnya berada di pihak yang 
benar. Sikap Kumbakarna diartikan sebagai sikap 
right or wrong is my country…’ Bung Karno tidak 
menafsirkan nasionalisme se-ekstrem itu, hanya 
karena penolakannya terhadap chauvinisme, sebagai 
gantinya ia menawarkan nasionalisme yang tumbuh 
subur dalam sikap perikemanusiaan ‘My Nasionalism 
is humanity’ selaras ungkapan pujangga Jawa: 
“Berbakti kepada keindahan’ (ahyun ing kalangwan) 
karena keyakinan Tuhan itu sendiri sesungguhnya 
‘tattwa ning lango’ (inti segala keindahan)” 

Ditengarai kesadaran Bung Karno atas nama 
segenap pendiri bangsa terhadap keanekaragaman 
Nusantara tidak demikian saja hadir tanpa menyimak 
pemula yang melandasi perjalanan sejarah Nusantara 
yang teramat panjang. Bung Karno menyebut 
Nusantara dan segenap keberagamannya sebagai 
spiritualitas semesta (holistic spirituality), dan 
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bukan percampuran atau sinkretisme. Dalam gaya 
bahasa teologisnya ”melintas batas’ (passing over)” 
keanekaragaman adat Nusantara tanpa sifat puritan 
sedikit pun. Lantang ia mengemukakan tamsil-tamsil 
Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, ayat-ayat suci 
yang dikutipnya dan diucapkan di luar komunitas yang 
menganutnya, bahkan tanpa ragu mengutip Injil atau 
Bhagawad Gita di forum Islam. Kesadarannya atas 
pemahaman terhadap konsep Ibu Pertiwi merupakan 
kearifan budaya telah lama dikenal dan diterapkan 
nenek moyang pribumi Nusantara. Dengan falsafah 
multikulturalisme, keanekaragaman masyarakat 
majemuk Nusantara harus diterjemahkan sebagai 
menjaga dan memelihara lingkungan berpijak dengan 
segenap khazanah kekayaan kebudayaannya. Karena 
lingkungan hidup adalah juga kehidupan budaya etnis 
dengan ciri dan karakternya. 

Sebagaimana disadari Bung Karno bahwa 
NKRI mewarisi Nusantara dengan keberagaman 
budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap etnis dengan 
lingkungan kebudayaannya, telah melalui perjalanan 
sejarah berpuluh abad. Seharusnya disadari dan 
diterima bukan sebagai kontradiksi yang terus 
dipertentangkan melainkan kekayaan rohani berbasis 
kesadaran kesatuan yang transendental.35

Di dalam kitab Purudasanta-Sutasoma (Empu 
Tantular) ditekankan pengertian Bhinneka Tunggal 
Ika terhadap perbedaan dalam bidang agama. Di 
dalam lambang Garuda Pancasila pengertiannya 
diperluas tidak terbatas pada perbedaan agama, juga 
perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan beda 
kepulauan (di dalam lingkungan kehidupan sosial dan 
budaya namun hakikatnya adalah satu yakni Bangsa 
dan Negara Indonesia.     

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika artinya 
berbeda-beda tetapi satu yang dijelaskan bahwa 
NKRI dengan kesatuannya memiliki atau terdiri 
atas suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, 
dan pulau yang berbeda-beda tapi hakikatnya satu. 
Sangat tegas yang dimaksudkan adalah dalam usaha 
bina negara, baik pada masa pemerintahan Kerajaan 

Wilwatikta-Majapahit maupun pemerintah NKRI 
memiliki pandangan di dalam menyadari konsep 
keanekaragaman (multikultural), sepenuhnya 
memerlukan semangat dan rasa persatuan, kesatuan 
dan kebersamaan sebagai modal dasar menegakkan 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran terhadap keharusan adanya rasa 
persatuan dan kesatuan pemerintahan Wilwatikta 
Majapahit kala itu erat pertautannya dengan situasi dan 
kondisi pengalaman-pengalaman politik dari masa-
masa sebelumnya, yakni munculnya perselisihan 
yang disebabkan perbedaan keyakinan (baca: agama). 
Mengatasi perselisihan tersebut, pemerintah Kerajaan 
Wilwatikta Majapahit mengangkat tiga agama resmi 
kerajaan (Hindu dan Buddha) dan Karesian yakni 
kaum agamawan yang terdiri atas kelompok para 
petapa di hutan-hutan pegunungan (Resi-Karesian). 

Upaya ini ternyata berhasil mendamaikan 
perselisihan situasi keanekaragaman agama sehingga 
membawa bangsa dan negara ke arah kesejahteraan 
hingga mengangkat negara Wilwatikta Majapahit 
menuju puncak kejayaan. Bedanya jikalau kerajaan-
kerajaan pra-Wilwatikta Majapahit wilayahnya 
terbatas dalam suatu pulau, maka wilayah kerajaan 
Wilwatikta Majapahit telah melampaui mencapai 
hampir seluruh pulau-pulau di Nusantara. 

Rasa persatuan dan kesatuan dalam kancah 
masyarakat majemuk yang multikultural ini 
dikembangkan lagi setelah bangsa Indonesia merdeka, 
lepas dari belenggu penjajahan. Pengalaman-
pengalaman dari para pendiri bangsa ini pula yang 
mengubah bangsa ini bersatu, tidak hanya ketika 
menghadapi penjajah, namun yang utama adalah lebih 
menekankan kepada mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan. Untuk tujuan itulah sebenarnya kalimat 
Bhinneka Tunggal Ika diangkat dan ditetapkan sebagai 
lambang Negara Republik Indonesia.36

Tegaslah Pancasila berbasis falsafah Bhinneka 
Tungga Ika ini diangkat kembali para pendiri bangsa 
dan negara Indonesia sesungguhnya demi kepentingan 
mengatasi ekses negatif problema disintegrasi bangsa 
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dalam multikultural yang berkompetensi kepada 
dasar dan landasan kebudayaan, kemasyarakatan dan 
kepribadian Nusantara.37

Semangat kebersamaan dalam perbedaan 
sebagaimana terpatri dalam ”Bhinneka Tunggal 
Ika” layaknya “roh” dan spirit penggerak ke setiap 
tindakan komunikatif, khususnya saat pengambilan 
keputusan politik, keputusan yang menyangkut 
persoalan kehidupan sebagai bangsa guna menaungi 
358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa. Dengan 
kemajemukan yang “luar biasa”, Nusantara 
merupakan pusat bertemunya bermacam suku bangsa, 
latar belakang agama, latar belakang kultural, yang 
secara fisik dipisahkan geografis berbeda. Secara 
eksklusif, sering kali kondisi geografis ini diakui 
oleh etnik, agama maupun latar belakang kultural 
tertentu sebagai wilayah “sah”nya kemajemukan 
yang  bercampur di beberapa wilayah bersifat “mixed 
but not homogenized”. 

Keanekaragaman atau kemajemukan ini 
yang seharusnya direalisasi secara operasional 
menjadi potensi bangsa dan tidak menjadi alasan 
perpecahan bangsa.  Unsur-unsur yang berbeda 
dalam keanekaragaman seharusnya dilandasi 
kesadaran ‘inilah hakiki pembentuk yang membentuk 
kebudayaan Nusantara-NKRI’ sejak permulaan 
sejarahnya sangat tepat menggambarkan realitas ke-
Indonesiaannya. 

Tentu saja konsep Bhinneka Tunggal Ika yang 
telah melalui rentang waktu perjalanan sejarah menuju 
67 abad seharusnya tetap menjadi simpul pengikat 
kepribadian budaya bangsa Nusantara dengan 
kesadaran setinggi-tingginya selaras ungkapan: 
“Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana 
mangke; Aya ma beuheula aya tu ayeuna, hanteu 
ma beuheula hanteu tu ayeuna; Hana tunggak hana 
watang, tan hana tunggak tan hana watang; Hana 
ma tunggulna aya tu catangna (ada pendahulu maka 
ada mendatang, tidak ada pendahulu tidak akan 
ada mendatang; demikian pula ada dahulu ada pula 
sekarang, tidak ada dahulu tidak akan ada sekarang; 

ada tungkai (tonggak)  maka akan ada dahan, tidak 
akan ada dahan bila tidak ada tungkai (tonggak); 
jikalau ada tonggak maka sudah tentu akan ada jejak 
tapaknya’. 

Secara operasional kiat dan strategi 
multikulturalisme hanya bisa direalisasikan dengan 
berpijak kepada budaya demokrasi dengan landasan 
nilai-nilai budaya selektif, budaya mengutamakan 
kerja keras dan kesempurnaan kerja, serta nilai 
budaya gotong royong. Tiga nilai budaya pokok 
yang sangat penting bagi masyarakat bangsa yang 
sedang membangun yang pernah menjadi etos nenek 
moyang Nusantara NKRI sejak zaman prasejarah. 
Etos ini yang layak dibangkitkan kembali guna 
merekontruksi, memahami proses-proses kebudayaan 
dalam keanekaragaman,  menjawab bagaimana 
dan mengapa harus mereformasi proses perubahan 
kebudayaan.38

Nilai budaya selektif sehubungan dengan tata 
letak geografis  Nusantara NKRI yang secara geografis 
berada pada posisi silang, dalam kerangka mengambil 
sikap mengahadapi pengaruh luar. Menggalang 
kemampuan mengadaptasi inovasi-inovasi dari luar 
untuk dikendalikan sebagai kelautan dari dalam. 
Nilai budaya yang mengutamakan kesempurnaan 
kerja yang meluntur sejak zaman penjajahan (akibat 
devide et impera oleh penjajah Belanda), ditingkatkan 
kembali sebagai kapasitas pembangunan.39

Dengan demikian, mencipta karya-karya 
bermutu yang implikasinya mengembalikan 
kepercayaan mutu ciptaan sendiri yang hampir 
meredup tergerus orientasi luar. Menumbuhkan dan 
meningkatkan nilai budaya gotong royong secara 
terus menerus hingga membangkitkan semangat 
membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
terhadap program-program pembangunan.40

3. Penutup

Uraian kebudayaan dan perubahan kebudayaan 
telah jelas bangsa Nusantara-NKRI tidak hanya 
menerima pengaruh yang datang dari luar, namun 
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digunakan untuk lebih menonjolkan kemampuan 
memperkaya kebudayaan dan kepribadiannya. Nilai 
terbuka yang selektif dengan cara mengolah dengan 
bumbu-bumbu kepribadian selaras latar belakang 
kebudayaannya ini adalah wujud pemahaman falsafah 
multikulturalisme pada zamannya. Maka sadar 
ataupun tidak sebenarnya falsafah multikulturalisme 
telah diterapkan oleh nenek moyang bangsa ini melalui 
nilai budaya yang mengutamakan kesempurnaan kerja 
dan gotong royong yang selaras falsafah ‘silih asah, 
silih asih, dan silih asuh’.41 Falsafah ini merupakan 
falsafah yang populer di kalangan masyarakat 
kebudayaan Sunda Kuno yang sejak awal dianut 
melandasi kehidupan budaya dan merupakan konsep 
universal yang berkaitan kepada Trias Politika.

Trias Politika merupakan konsep universal 
yang juga diterapkan kebudayaan bangsa-bangsa 
lainnya di dunia, baik dalam tatanan politik maupun 
konsep keagamaan yang dengan istilah lainnya 
disebut Triumvirat. Trias Politika Sunda ‘‘silih 
asah, silih asih, dan silih asuh” demikian selaras 
dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika sebagai 
wujud kesadaran  setiap perbedaan diserasikan dan 
ditanggapi dengan saling  toleransi ‘yang pandai 
mengasah yang kurang pandai, yang kaya mengasihi 
yang miskin, yang kuat mengasuh yang lemah’.42 
Perbedaan yang ada disatukan melalui saling 
melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Inilah 
pengejawatahan ika=esa=kesatuan ‘berbeda namun 
saling melengkapi, sehingga terjadi homogenisasi 
dengan mempertahankan heterogenitasnya. Nyata 
bahwa kearifan lokal pun memahami falsafah 
multikulturalisme.43 

Padanan silih asah, silih asih, dan silih asuh 
juga tersirat dalam falsafah pendidikan Ki Hajar 
Dewantara, yakni “ing ngarso sun tulodo, ing madya 
mbangun karso, tut wuri handayani”. Di depan 
memberi teladan (silih asah), di tengah membangun 
atau mengarahkan tindakan (silih asih), di belakang 
menjaga dan melindungi (silih asuh). Meskipun bunyi 
ungkapannya ada kesamaan dengan budaya Jawa, 

tetapi ‘silih asah, silih asih, dan silih asuh’ sangat khas 
Sunda, bentuknya atau wujudnya bisa berbeda namun 
pola dan strukturnya tetap sama. Budaya dengan 
kepribadian yang menerapkan silih asah, silih asih, 
dan silih asuh adalah wujud kesadaran bahwa semua 
manusia pada dasarnya memiliki kecerdasan sama. Di 
sini kebudayaan merupakan strategi manusia untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan 
mengikuti  jalur pengembangan wilayah yang telah 
ditentukan oleh faktor lokal sebagaiman dikukuhkan 
di dalam sila kegotongroyongan dan keadilan sosial 
Pancasila.

Telah disebutkan bahwa manusia hakikatnya 
jalinan roh (immaterial) dan jasad (material), kebutuhan 
hidup manusia pun tidak terlepas terpusat pada dua 
unsur tersebut. Kebutuhan rohani dan jasmani ini yang 
mendorong manusia melakukan berbagai tindakan 
kebudayaan, selain merupakan tanggapan kebutuhan 
dasar hidupnya juga alat penyelamat (survival kit) 
kemanusiaan di muka bumi. Oleh karena itu, berbeda 
dengan mahluk lainnya dimuka bumi (animal) yang 
lebih terfokus pada fisiologis dan rasa aman dengan 
memenuhi kebutuhannya secara instingtif. Sedangkan 
manusia tidak memiliki kemampuan bertindak secara 
otomatis yang berdasarkan insting namun diimbangi 
kemampuan lain yaitu untuk belajar, berkomunikasi 
dan menguasai objek-objek lain yang bersifat fisik 
yang dimungkinkan oleh berkembangnya intelegensia 
dan cara berpikir simbolik (animal simbolicum). 

Salah satu wujud animal simbolicum terpusat 
pada Pancasila yang telah dikukuhkan menjadi 
ideologi NKRI adalah ‘Akal budi’ yang disertai rasa 
berdasar falsafah ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana 
Dharma Mangrwa’ pola kejiwaan nenek-moyang 
Nusantara seutuhnya. Di dalamnya terkandung 
dorongan-dorongan hidup dasar, inseting, perasaan 
dengan pikiran, kemauan maupun fantasi sekalipun.44 
Akal Budi, pemikiran yang rasional dan rasa 
sebagai pusat kodrat manusia yang menyebabkan 
sosok para pendiri bangsa memiliki kemampuan 
mengembangkan hubungan bermakna dengan alam 
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sekitar dengan jalan memberi penilaian terhadap 
objek dan kejadian dalam  kancah keanekaragaman. 
Revitalisisasi di dalam wujud proses pembudayaan 
itu mengangkat kembali hasil-hasil pemikiran nenek-
moyang Nusantara yang merupakan bukti atas proses 
(filsafat) berpikir ala kepribadian Nusantara. 

Sungguh nian komentar bahwa bangsa ini 
belum memiliki ‘weltaanschaung’ pun perlu ditinjau 
ulang bukan berarti menyalahkan ‘si pengkata’ 
itu melainkan ‘ada kesalahan dalam diri kita yang 
harus segera diintrospeksi dengan mengevaluasinya 
terus menerus hingga menghasilkan sesuatu yang 
corroboration. Selalu bercermin kembali kepada 
kesadaran terhadap kepribadian (I & ME) dengan 
selalu mengoreksi dan merekonstruksinya setiap 
saat dan waktu selaras dengan perkembangan dan 
pertumbuhan zaman menjadi Aku di dalam Budayaku 
(SELF). 

Melalui falsafah multikulturalisme dapat 
dipahami bahwa mengatasi kemajemukan dan 
keanekaragaman sangat dipengaruhi nilai-nilai 
budaya yang telah mendasar. Bahkan kemampuan 
suatu masyarakat pun untuk bersaing di kancah global 
dikondisikan oleh adanya kepercayaan masyarakat 
(social trust).  Wilayah publik bukan lagi wilayah 
politik melainkan civil society  seperti yang pernah 
marak diusulkan pada masa B. J. Habibi namun 
kiranya kurang diprakarsai dengan peluang. Semakin 
jelas bahwa ‘kerinduan akan retorika bangsa ini dalam 
rangka revitalisasi pembangunan’ adalah kemestian 
menerapkan budaya demokrasi yang direalisasikan 
melalui konservasi segenap keanekaragaman dengan 
menekankan  fungsi dan peran negara sebagai abdi 
masyarakat bukan abdi negara. 

Tlas sinurat ing dalem sipawindu hurip, 
Bintaro Juni akhir Ferbruari 2011
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manusia pada budaya, daerah, dan kelompok masyarakat 
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dunia saat ini dimulai oleh Yahudi yang meyakini bahwa 
mereka masyarakat pilihan Tuhan, keturunan langsung 
(dan satu2nya?) dari manusia pertama. Kristen mengadopsi 
agama tersebut dengan menambahkan Yesus sebagai 
mesias, dan memperluas definisi masyarakat pilihan 
Tuhan (menyertakan non-yahudi). Islam pun mengadopsi 
kepercayaan yang sama tujuh abad setelah kristen, dengan 
penyesuaian pada adat arab, dan hukum2 yang keras. 
Betapapun tiap agama adalah hasil dari implementasi 
egosentrisme manusia dalam budaya dan kelompok 
masyarakat tertentu. Islam pada budaya Arab. Kristen dan 
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sendiri, seperti Kejawen.

2 Local Genius sebagai Local Wisdom. Dalam disiplin 
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5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.
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Collins. 1978; K.Butzer, Environment and Archaeology. 
Chicago: Aldin. 1971.
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dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara. Rajawali Press

7 John N. Miksic (l982), “Perubahan Kebudayaan dan 
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Bali, Djakarta; Parisada Hindu-Dharma (1968), Upadesa, 
Tentang Adjaran-Adjaran Agama Hindu; R.P.Soejono 
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kakawin, puisi, pantun dan lain sebagainya) 

	 Menggunakan alat tukar uang logam; 
	 Sistem perbintangan atau astronomin (khususnya dalam 

upaya menentukan aktivitas pelayaran dan pertanian - 
bercocok tanam, dan panen); 

• Susunan masyarakat yang teratur (hadirnya kelompok 
masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Suku yang 
sering diistilah Primus Interpares).
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te Banten”, TBG 78; M.M.Soekarto K Atmodjo(1983), 
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17 Edi Sedyawati (1977), “Tarumanagara: Penafsiran 
Budaya”, dalam HM.Joesoef dan TA.Soebrata 
Wiriamihardja (Penyunting), Laporan Diskusi Panel: 
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Menggali Kembali Sejarah Kebudayaan Tarumanagara 
Sebagai Sumbangsih Universitas Tarumanagara Kepada 
Nusa dan Bangsa. UPT. Universitas Tarumanagara. 

18 Morphostatic diterangkan bahwa dalam suatu sistem 
kebudayaan terdiri dari kelompok individu/kelompok 
masyarakat  akan selalu diiringi terjadinya perubahan-
perubahan kecil. Misalnya peristiwa kelahiran dan kematian 
yang menyebabkan anggota kelompok berubah secara 
alami, akan tetapi tidak merubah sistem kebudayaan (baik 
religi, bahasa, adat istiadat dan sebagainya). Kebudayaan, 
dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat diwariskan maka 
sifatnya super-organic, artinya kebudayaan merupakan 
bagian dari manusia yang terdiri dari bahan organik namun 
tidak akan turut mati jika agen pembawa budayanya 
meninggal. Demikian misalnya adat dan tradisi maupun 
kesenian selalu menunjukkan ada perbedaan kecil yang 
disebabkan oleh kondisi lingkungan maupun selera yang 
juga mencerminkan adanya mental template  tidak  lebih 
hanya sebagai variant saja. Sejauh itu perbedaan kecil 
(variant) dalam batas-batas tertentu tidak menimbulkan atau 
mengakibatkan lahirnya tradisi baru. Sepanjang variasi atau 
variant berlaku diantara batas-batas tertentu, keseimbangan 
antara subsistem kebudayaan akan memperlihatkan pola 
sama terhadap penyaluran bahan, tenaga dan informasi. 
Keadaan inilah yang disebut sebagai morphoststic karena 
pola dasar dalam sistim tersebut tidak berubah, kendati tetap 
ada perubahan sistem masing-masing (K.Butzer,1 971, The 
Urban Revoution, Chicago: Aldine; R.J.Braidwood and 
B.Howe, 1960, “Prehistoric Investigationin Iraqi-Kurdistan” 
dalam The Studi in Ancient oriental Civilizations).

19 Faktor endogen ialah faktor atau sifat yang dibawa 
oleh individu sejak dalam kandungan hingga saat 
dilahirkan. Jadi faktor endogen merupakan faktor 
keturunan atau faktor bawaan. Sebagai faktor keturunan 
yang merupakan penaran dari gen yang diturunkan, 
maka tidaklah mengherankan kalau faktor endogen yang 
dibawa oleh individu itu mempunyai sifat-sifat seperti 
orang tuanya. Ini berarti bahwa keadaan atau sifat-sifat 
dari anak itu tidak meninggalkan sifat-sifat dari orang 
tuanya yakni sifat-sifat tertentu yang berhubungan 
dengan faktor kejasmanian, misalnya warna kulit, 
warna dan jenis rambut, rupa wajah, golongan darah, 
dan sebagainya. Faktor pembawaan yang berhubungan 
dengan keadaan jasmani pada umumnya tidak dapat 
diubah begitu saja, dan merupakan faktor dasar dalam 
ciri fisik individu.

20 Peter-Poole (2002): “… Socialization implicates those 
interactive processes through which one learns to be 
an actor, to engage in interaction, to occupy statues, to 
act roles, and to forge social relationship in community 

life…”; “… cultural change brought by contact between 
people with different cultures indicated by the loss of 
traditional culture when members of small scale cultures 
adopt elements of global-scale cultures...”; “enculturation 
refers to the process of learning a culture consisting in 
socially distributed and shred knowledge manifested in 
thise perceptions, understanding, feelings, intentions, and 
orientations that inform and shaoe the imagination and 
pragmatics of social life” 
21 Rohidi, Tjetjep Rohendi (1994), Pendekatan Sistem 
Sosial Budaya Dalam Pendidikan. Semarang: IKIP 
Semarang Press.

22 Koentjaraningrat (1986), Pengantar Ilmu Antropologi. 
Jakarta; Aksara Baru; Koentowijoyo (1987),  Budaya 
Dan Masyarakat. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

23 Juga tidak mengherankan jikalau dalam banyak 
masyarakat di dunia banyak teori-teori asal-usul 
hukum keibuan yang mengemukakan tentang peran 
Ibu sangat dominan dalam kehidupan keluarga karena 
eratnya hubungan terjalin dengan anak-anaknya. 
Kasih sayang dan kesungguhan yang diberikan Ibu 
(atau wanita yang berperan sebagai Ibu) inilah yang 
mendorong anak manusia memberikan rasa hormat 
dan mencurahkan kesetiaan kepada Ibu. Ibu ke dalam 
pengertian bukan hanya sosok yang melahirkan fisik 
manusia namun meraup simbol asal yakni lingkungan 
kebudayaan yang melahirkan asal mula manusia dengan 
segenap pengalaman pengetahuan eksentensialnya. 
Kendati mungkin secara refleks dengan keadaan yang 
tanpa disadari karena merupakan tindak dan perilaku 
keseharian. Namun keadaan dimana seorang Ibu 
menjadi pusat orientasi dan kebijaksanaan anggota 
keluarga telah menjadi budaya Nusantara yang hakiki 
(baca: budaya timur).  Sebagaimana lahirnya ungkapan 
‘Surga itu ada di bawah telapak kaki Ibu’ menunjukkan 
betapa pentingnya peranan Ibu sebagai orang tua di 
dalam membina budaya anak-anaknya.

24 Argumen-argumen dikemukakan sejalan pandangan 
pemikiran filosof klasik Emile Durkheim, Jean-
Jacques Rousseau, Johan Pestalozzi dan John Dewey 
yang menulis khusus tema penting pendidikan moral, 
pendidikan dan tanggungjawab sosial, pendidikan dan 
demokrasi, pendidikan dan pembangunan masyarakat 
berpengetahuan dan banyak lagi. Karya mereka inilah 
yang selanjutnya selalu menjadi rujukan baku para 
pemikir generasi berikutnya. Dasar pemikiran para 
filsuf klasik meyakini bahwa pengasuhan pendidikan 
merupakan strategi kebudayaan paling efektif 
membangun tatanan sosial dan mewujudkan masyarakat 
yang baik serta membangun peradaban manusia selaras 



77

Jurnal Widya Prabha

cita-cita asasi kemanusiaan. (cf. Amich alhumami, dalam 
Opini Media Indonesia 11 Januari 2010).

25 Jujun S. Suriasumantri (editor, 1985), Imu dalam 
Perspektif (Sebuah Kumpulan Tentang Hakekat Ilmu), 
Jakarta: Diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia dan 
LEKANS-LIPI. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia.

26 Richard King (1999), Orientalism and Religion: 
Postcolonial theory, India and ‘the mystic East’. 
London: Routledge; Tim Redaksi Driyarkara (1993), 
Jelajah Hakikat Pemikiran Timur. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. Hasil rangkuman dari dua buku ini 
dapat disebutkan pengetahuan filsafat Barat sejak masa 
Yunani menekankan akal budi dan pemikiran yang 
rasional sebagai pusat kodrat manusia. Sedangkan 
filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi, 
sebab hati dipahami sebagai instrumen mempersatukan 
akal budi, intuisi, dan intelegensi dan perasaan. Demikan 
tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan 
menghayati kehidupan, untuk itu pengetahuan harus 
disertai dengan moralitas. Sikap filsafat barat terhadap 
alam adalah menjadikan manusia sebagai subyek dan 
alam sebagai obyek sehingga menghasilkan eksploitasi 
berlebihan atas alam. Sementara filsafat timur segala 
kegiatan harus disertai harmoni manusia dengan alam 
sebagai kunci. Manusia berasal alam namun sekaligus 
menyadari keunikannya di tengah alam. Cita-cita hidup 
menurut  filsafat barat menganggap mengisi hidup dengan 
bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi, dan 
cita-cita filsafat timur adalah harmoni, ketenangan, dan 
kedamaian hati. Kehidupan hendaknya dijalani dengan 
sederhana, tenang dan menyelaraskan diri kepada 
lingkungan. Dalam filsafat barat, menekankan status 
manusia sebagai individu dengan segala kebebasan yang 
dimilikinya dan masyarakat tidak bisa menghilangkan 
status seorang manusia dan kebebasannya. Tetapi filsafat 
timur menekankan martabat manusia dengan penekanan 
berbeda, manusia ada bukan untuk dirinya melainkan 
ada dalam solidaritas dengan sesamanya.

27 J.H.C.Kern dan W.H.Rassers, Civa Dan Buddha. 
Penerbit Jambatan. Terjemahan dari judul asli H.Kern, 
Over de Vermenging van Civaisme en Buddhisme op 
Java Naar Aanleiding van Het Oudjavaansch Gedicht 
Sutasoma, dalam Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Akademie van Kunsten en Wetenschappen, 
afdeeling Letterkunde 3e reeks, deel V. Amsterdam, 
l888. Verspreide Geschriften. ‘s-Gravehage, l916, jilid 
ke-IV: 149-177. Dan W.H.Rassers, Civa En Boeddha in 
Den Indischen Archipel. Dalam Gedenkschrift van Het 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Nederlandsch-Indie, Uitgegeven ter gelegenheid van 

het 75-jarig bestaan op 4 Juni l926. ‘s-Gravenhage. 1926. 
Halaman 222-253. 

28 FDK.Bosch (1928) “De Inscriptie van Keloerak”, 
Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 68. Batavia : Albrecht 
& Co. Halaman 57-62; J.G.de Casparis (1950), Prasasti 
Indonesia I. Bandung: A.C.&Nix.Co;  Jan Gonda (1970), 
“Siva in Indonesien”, Wiener Zeitschtrift fur die Kunde Sud-
Asiens und Archiv fur Indische Philosophi 14, Halaman 
1-13. 

29 Soewito Santoso (1968), “Boddhakawya Sutasoma 
. A Study in Javanese Wajrayana. Text-Translation-
Commentary”. Disertasi (tidak diterbitkan)-Australian 
National University, Canberra; Supomo (1977), 
Arjunawijaya. A Kakawin of Mpu Tantula. 2 jilid. 
Bibliotheca Indonesia. 14. The Hague Martinus Nijhoff.

30 Bung Karno “berdialog spiritual” dengan Mpu Tantular, 
lalu dikembangkan kesadaran yang oleh teolog disebut 
philosophia premis yang meyakini kebenaran abadi berada 
di pusat semua tradisi spiritual, apakah itu sanatha dharma 
dalam Hinduisme, al-hikmah al-khalidah dalam istilah sufi 
Islam, atau logos spermatikos (benih sabda Ilahi) dalam 
pemikiran patristik Kristen. 

31 Sloka ‘bhinneka tunggal Ika’ menurut Soewito (1975) 
A Study in Javanese Wajrayana:  “is a magic one of great 
significance and it embraces the sincere hope the whole 
nation in its struggle to become great, unites in frame works 
of an Indonesian Pancasilaist community”.

32 Bung Karno di mata kawan dan lawan politiknya Bung 
Karno adalah sosok yang total kontroversial. Di mata lawan 
politiknya di Tanah Air-nya sendiri, ia dianggap mewakili 
sosok politisi kaum abangan yang “kurang islami”. 
Bahkan menggolongkannya sebagai gembong kelompok 
“nasionalis sekuler”. Di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari 
Cairo, penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min 
quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin 
besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam). 
Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di negerinya sendiri 
diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar sebagai, 
“lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha 
al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tidak lain 
hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang 
dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman).

33 Ibu yang merupakan simbol sanubari Nenekmoyang 
Nusantara juga tertanam dalam antara lain tersurat 
dalam salah satu karyasastra Sunda Kuno dan masih 
dihayati oleh masyarakat Kanekes.  Konsep itu berbunyi 
bahwa kehidupan manusia di dunia ini merupakan Tapa 
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dalam tiga jagat (mandala), diawali dengan Tapa di 
salira, Tapa di Buana dan Tapa di Mandala.

34  Gaya religius Soekarno adalah gaya Soekarno sendiri 
’tulis Clifford Geertz dalam Islam Observed (1982). 
Kepada Louise Fischer, Bung Karno mengaku bahwa ia 
sekaligus Muslim, Kristen, dan Hindu. Di mata pengamat 
Geertz, pengakuan “bergaya ekspansif seakan hendak 
merangkul seluruh dunia”. BJ Boland dalam The Struggle 
of Islam in Modern Indonesia (1982) menyatakan 
bahwa “itu merupakan perwujudan perasaan keagamaan 
sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Namun 
penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru merupakan 
keberanian menyuarakan ber-bagai pemikiran yang 
mungkin saja dituduh agamawan formalis ‘bid’ah’. Di 
mata para penghayat tasawuf Bung Karno seperti itu 
bukan sesuatu yang asing, sebab Ibn Al-’Arabi (1076-
1148) pun mendendangkan kesadaran sama:”Laqad shara 
qalbiy qabilan kulla shuratin, famar’a lighazlanin wa diir 
liruhbanin wa baytun li autsanin wa ka’batu thaifi wal wahu 
tawrati wa mushafu qur’anin (Hatiku telah siap menerima 
segala simbol, apakah itu biara rahib-rahib Kristen, rumah 
berhala, Ka’bah untuk thawaf, lembaran Taurat atau mushaf 
Al Quran). 

Ketika menerima doctor honoris causa (Universitas 
Muhammadiyah,Jakarta), Bung Karno menyebut tauhid 
yang dianutnya adalah  Panteis-monoteis karena yakin 
Tuhan itu satu, tetapi hadir dan berada di mana-mana. 
Pernyataan ini mungkin saja mengundang salah paham, 
karena menghubung-kannya dengan sosok legendaris 
Syekh Siti Jenar, “Al-Hallaj”-nya Jawa. Menurut P.J. 
Zoetmulder SJ- inti pernyataan Bung Karno mengandung 
makna bahwa segenap realitas itu lebur menyatu tanpa 
dualitas. Barangkali, istilah adalah “pantheisme” (pan, 
‘segala sesuatu’; en, ‘dalam’ dan theos, ‘Tuhan’). Jadi, segala 
sesuatu ada dalam Tuhan, maksudnya totalitas segenap 
realitas yang diciptakan ada dalam Tuhan, tetapi Tuhan 
sendiri melebihi totalitas tersebut. Senarai pernyataan Imam 
al-Ghazali: “At Tauhid al-khalis an layaraha fii kulli syai’in 
ilallah (=Tauhid sejati adalah penglihatan atas Allah dalam 
segala sesuatu) dan aIbn al-’Arabi: “segenap alam semesta 
adalah tajjali atau penampakan dari Allah” 

35 Hal ini dibuktikan oleh Bung Karno di dalam pidatonya 
kerap mengutip Al Quran. ar Ra’d 11: Innallaha laa 
yughayiru maa bi qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim 
(Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga 
kaum itu mengubah sendiri nasibnya). Tetapi kita juga 
mendengar dari Bung Karno kutipan dari Bhagawad Gita 
(II,47) ketika menekankan prinsip yang sama: Karmany 
ewadhikaras te maphalesu kadacana (Berjuanglah 
dengan tanpa menghitung-hitung untung rugi bagimu). 
Bahkan Bung Karno pernah membuat terperanjat Mr 
Siegenbeek van Heukelom yang mengadilinya di Landraad 
Bandung tahun 1930. “Ik ben een revolutionaire” (Saya 

seorang revolusioner), tegas Bung Karno. Tetapi kata dia 
selanjutnya: “Ik werk niet met bommen en granaten” (Saya 
bekerja tanpa bom dan granat). Hakim kolonial itu sangat 
kaget, karena Bung Karno menyebut bahwa Yesus adalah 
seorang revolusioner, meskipun bekerja tanpa kekerasan. 
“Revolusi”, kata Bung Karno, adalah “eine Umgestaltung 
von Grundaus” (perubahan sampai ke akar-akarnya), 
baik dalam hal politik maupun dalam ajaran keagamaan. 
Dalam suatu pidatonya, Bung Karno di luar kepala dapat 
menghapal Injil Yohanes Pasal 1 dalam bahasa Belanda. 
Sebagai seorang Muslim, Bung Karno meyakini petunjuk-
petunjuk wahyu dalam Al Quran dan Hadits, tetapi ayat-
ayat suci berbagai agama tersebut juga turut memperkaya 
spiritualitasnya. Dapat dimengerti, sebagaimana ditulis 
Cindy Adams, karena kesadaran Bung Karno bahwa 
kebenaran itu tunggal dan satu-satunya suara kemanusiaan 
adalah Kata dari Tuhan (Sukarno An Autobioghraphy, 
1965). Diungkapkan olehnya spiritualitasnya begitu luas 
“melintas batas” agama-agama, lahir dari “mi’rajnya dunia 
pemikiran”, sebagaimana pendakian seorang salik “uruj 
mir’raj”. Hua al-khuruj ‘an kulli syai’in siwallah (Keluar 
dari segala sesuatu yang bukan Allah). Bung Karno memakai 
ungkapan sejajar, “Saya naik ke langit, mi’raj dalam dunia 
pemikirannya “in the world of the mind” bertemu dengan 
tokoh-tokoh dunia, seperti Thomas Jefferson, Garibaldi, 
Mustafa Kemal Atarturk, Mustafa Kamil, Karl Marx, Engel, 
Stalin, Trosky, Dayananda Saraswati, Krisna Ghokale dan 
Aurobindo Gosye. Kalau ada hadits Nabi berbunyi Utlubul 
ilma’ wa lau bissin (Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina) 
maka  Bung Karno pun dalam in the world of the mind 
berkelana ke Tiongkok “minum the bersama Sun Yat Sen”, 
atau mengalami saat-saat “duduk bersila dengan Gandhi”.

36 Lambang kesatuan NKRI memuat Bhinneka Tunggal 
Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 
1951 tanggal 17 Oktober, telah diundangkan sejak 
28 Oktober 1928 tentang Lambang Negara Nomor 
111/1951. Penjelasannya dimuat dalam Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesai nomor 176 tentang 
Lambang Negara Penjelasan Peraturan Pemerintah 
nomor 66 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah no 66 Tahun 
1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia. 
Kalimat Bhinneka Tunggal Ika selengkapnya adalah 
‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa’, 
kalimat yang mengiringinya (Tan Hana Dharmma 
Mangrwa) diangkat menjadi motto LemHanNas 
(Lembaga Pertahanan Nasional). Arti sebenarnya dari 
Tan Hana Dharmma Mangrwa ‘tidak ada kebenaran 
bermuka dua’, oleh LemHanNas kemudian diacu dan 
diterjemahkan sesuai kepentingan ‘Bertahan Karena 
Benar’. Tan Hana Dharmma Mangrwa merupakan 
motto Operasi Bunga Seroja Dharma dalam Lampiran 
Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 033/
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TK/Tahun 1968 penganugrahan Panji-Panji Operasi 
Lembaga Pertahanan Nasional Operasi Bunga Seroja 
Dharma. 

37 Diterangkan bahwa dimaksud kompetensi kebudayaan 
adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan 
yang terlibat dalam tindakan komunikatif membuat 
interpretasi-interpretasi serta mengkondisikan  tercapai-
nya konsesus. Sedangkan kompetensi kemasyarakatan 
adalah tatanan-tatanan resmi yang memungkinkan bagi 
yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk 
solidaritas sejati; dan kompetensi kepribadian adalah 
kompetensi yang memungkinkan subjek berbicara dan 
bertindak dan oleh karena itu ia mampu berpartisipasi 
di dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks 
tertentu dan mampu memelihara jatidirinya sendiri 
dalam berbagai perubahan interaksi.

38 Sartono Kartodirdjo (1992), Pendekatan Ilmu 
Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Penerbit 
PT.Gramedia Pustaka Utama. 

39 Koentjaraningrat (1974), Kebudayaan, Mentalitet dan 
Pembangunan, Jakarta: Gramedia. 

40 Ibid. catatan no 36.

41 Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, Kehidupan 
Masyarakat Kanekes, Bagian Proyek Penelitian Pengkajian 
Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Direktorat Jendral 
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Bandung, l986: bahwa tempat hunian kerap mengacu 
nama sungai; dengan didahului kata [ci] maka jelas nama 
tempat yang pertama kali ada; [ci] mendahului nama tempat 
sebenarnya adalah kata sandang setara [si] – [sang] seperti 
umumnya bahasa rumpun Melayu. Istilah tangtu merujuk 
“benang, cakal-bakal ‘the propagator of race’ menurut 
pemahaman Urang Kanekes sendiri, Tangtu adalah tentu, 
pasti, selaras pengertian bahasa Sunda artinya ‘tempat, 
pasti’ juga ‘pustaka’ karena ada istilah ‘guru tangtu’ 
(kropak 630). Maka Tangtu mengacu ‘cikal bakal, pokok 
pangkal keturunan dan pangkal atau pendiri kehidupan. 

Sebab menurut sejarah Kanekes, leluhur para Puun digelari 
Sanghiyang Daleum bermula dari sini. Warga (Urang) 
Tangtu adalah Urang Rawayan (= jembatan), datang dan 
masuk ke kampung Tangtu melalui rawayan. Namun bukan 
sekedar  rawayan (jembatan) melainkan simbol penghuni 
atau keturunan warga Tangtu kerabat Puun Sang Hiyang 
Dalem ‘bangsawan’

42 Silih asah, maksudnya saling mengasah, saling 
mempertajam agar lebih berdaya guna dalam kehidupan, 
saling mendalami makna. Silih asah, silih asih, silih asuh 
merupakan falsafah yang berpangkal kepada konsep 

Tri Tangtu yang dalam pengertian sosial-budayanya 
dipresentasikan di dalam kesatuan tiga pilemburan 
(hunian pemukiman) utama Kanekes (Baduy): Cikeusik, 
Cikartawana, dan Cibeo. Lembur (hunian) paling 
tua merupakan Indung (induk) adalah Cikeusik yang 
berperan sebagai pemegang atau pewaris norma-norma 
adat istiadat yang diwariskan dari Karuhun. 

Diantara tiga pilemburan itu, Cikeusik merupakan 
pemilik mandat kekuasaan. Akan tetapi pemilik ini 
tidak menjalankan mandatnya, tetapi mendelegasikan 
menyerahkan) peran memerintah berdasarkan nrma-
norma sakral kepada Lembur Cikartawana (si bungsu), 
dan anak sulungnya yakni Lembur Cibeo berperan 
menjaga indung dan si bungsu. Lembur Cikeusik 
berperan mengasah, Cikartawana berperan meng-asih-i 
(yakni memberi, membina, dan menyatukan), inilah inti 
dari konsep falsafah silih asih. Lembur Cibeo berperan 
mengasuh, melindungi, menjaga  yang menerapkan 
konsep falsafah silih asuh. 

Tangtu Cibeo merupakan Tangtu Parahiyang ; 
Tangtu Cikartawana adalah Tangtu Kadukujang; 
dan Tangtu Cikeusik adalah Tangtu Pada Ageung 
merupakan hunian pilemburan lereng Gunung Pamu[n]
tuan kawasan Pegunungan Kendeng. Tri Tangtu dalam 
tatanan mandala Kanekes adalah simbol keselarasan 
keseimbangan kosmis antara mandala bumi (jagat alit) 
dan mandala ageung (jagat gede). Konsep keyakinan 
yang menjadi inti hidup masyarakat Kanekes sebagai 
pemeluk Sunda nu Wiwitan, sesuai istilah yang 
diacunya ‘Sunda Wiwitan’ telah berlangsung sejak awal 
keberadaannya hingga kekiniannya.   

43 Dari zaman inilah muncul ungkapan Resi, Rama, Ratu. 
Resi adalah pendeta penguasa ilmu dan pengetahuan 
agama, serta pemimpin dalam upacara-upacara 
keagamaan. Resi adalah pemegang silih asahnya. Ratu 
adalah penguasa atau yang melaksanakan kekuasaan 
praksis.  Dalam hal ini Ratu atau raja daerah adalah 
pemegang silih asihnya, sedangkan daerah-daerah paling 
luar dari Trias Politika adalah pemegang silih asuhnya.

44 Dalam filsafat post-modern, imaji merujuk kepada 
unsur penyerta dalam proses pengetahuan yang 
mendahului dan bereaksi terhadap verbalisme (H. 
Tedjowasono, 2001, Imaji dan Imajinasi: Suatu Telaah 
Filsafat Postmodern. Yogyakarta: Pusataka Filsafat, 
Penerbit Kanisius atas kerjasama dengan Yayasan 
Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
   

*) Penulis adalah Peneliti di Pusat Penelitian         
Arkeologi Nasional


