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PENGANTAR 

 
Filologi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kultur akademia kampus, 
lebih mengerucut lagi: program studi ilmu bahasa dan sastra. Tidak 
sampai di sana, ia masih bisa ‘dikerdilkan’ lagi menjadi penjurusan atau 
peminatan seorang mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir. 
Hasilnya tentu bisa bersama-sama dirasakan: betapa minimnya 
penelitian-penelitian filologis yang dihasilkan para mahasiswa. Itu baru 
di bidang sastra. Di sisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa 
naskah itu sendiri tidak hanya ditulis oleh penyair; dokumen-dokumen 
itu ditulis oleh raja atau sultan di masa lalu, sekretaris, hakim, ahli nujum, 
tabib, pandita, para cendekiawan lintas bidang, yang menghasilkan corak 
karya yang majemuk.  

Seiring kemajuan teknologi, akses, dan jejaring keilmuan yang 
semakin inklusif, kiranya sekarang saat yang tepat bagi para filolog untuk 
membujuk rekan-rekan ilmuwan lintas bidang untuk bersama-sama 
mengeroyok objek tua yang menawan ini sehingga warisan intelektual 
masa lalu dapat dipahami secara lebih baik. Setali tiga uang, akses 
masyarakat terhadap karya-karya semacam ini perlu dipermudah agar 
pengetahuan ini dapat berdampak bagi masyarakat umum. 

Dengan demikian, maka buku ini kiranya dapat menjadi salah satu 
cara agar ketimpangan informasi antara masyarakat akademis dan non 
akademis dapat teratasi. Bukankah filologi juga dimaksudkan agar artefak 
tekstual masa lalu bisa hadir dan lebih dekat dengan pembaca masa kini? 
Buku “Naskah Nusatara: Antara Kekunoan dan Kekinian” diikhtiarkan  
untuk mencoba menjawab tegangan antara yang kuno dan yang kini 
kepada khalayak ramai.  

Buku ini merupakan buah dari pertemuan ilmiah pernaskahan pada 
tahun 2017 lalu, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pernaskahan 
Nusantara (Manassa), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas), dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Hampir semua 
tulisan yang dihadirkan di dalam buku ini, kecuali artikel Jelani Harun 
dan Yulianeta, adalah artikel-artikel terpilih yang dianggap penting untuk 
dipublikasikan lebih luas.  

Artikel-artikel yang dihimpun dalam buku ini menunjukkan betapa 
luasnya cakrawala interpretasi para penulis, baik terhadap teks yang 
abstrak maupun naskah yang konkrit, yang pada awalnya digali dari 
sumber yang sama: naskah Nusantara. Alhasil, kendati bahasan para 
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penulis sangat beragam, setidaknya dua mata rantai terbentuk. Pertama, 
bagi sebagian penulis, naskah dijadikan sebagai sumber sejarah. Kedua, 
bagi sebagian lagi, naskah seolah menjadi inspirasi bagi hadirnya sebuah 
bentuk kreasi baru. Bukan berarti bagian yang satu bertentangan dengan 
bagian yang lain, justru sebaliknya, dalam kedua bagian tersebut para 
penulis telah berupaya untuk mengkontekstualisasikan bahan-bahan 
yang ada di hadapan mereka.  

Bagian pertama, yang kami beri judul “Naskah sebagai Sumber 
Sejarah”, berisi tulisan-tulisan para filolog yang memperlakukan naskah 
sebagai objek kajian kesejarahan. Tulisan-tulisan ini menawarkan 
beberapa sumbangan yang segar di bidang filologi dan sejarah. Artikel 
Hazmirullah dan Titin Nurhayati Ma’mun misalnya, mengupas reformasi 
di bidang hukum, meskipun tidak dapat dianggap revolusioner, yang 
dilakukan Raffles pada masa pendudukan Inggris di Tanah Jawa (1811–
1816), sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum yang disusunnya.  

Salah satu sumber sejarah yang belum diteliti secara komprehensif 
adalah surat-surat diplomatik berbahasa Arab yang ditulis oleh para 
Sultan di Nusantara. A.C.S. Peacock menyatakan bahwa dokumen-
dokumen ini layak dipelajari lebih lanjut karena merepresentasikan 
sumber-sumber sejarah lokal yang penting, yang bisa menjelaskan 
hubungan seorang pemerintah dengan bangsa lain, baik dari aspek politik 
maupun perdagangan. Tulisan Peacock merupakan pendalaman atas 
lima surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James dan Charles II yang 
ditulis antara tahun 1680 dan 1682, masa perebutan kuasa di dalam 
kesultanan Banten. Peacock beranggapan bahwa bukan tanpa alasan 
surat-surat ini ditulis dalam bahasa Arab. Situasi di keraton Banten, 
ketika para ulama berperan vital, memungkinkan bahasa Arab dikenal 
oleh kalangan aristokrat. Pemilihan bahasa Arab, alih-alih bahasa 
Melayu, kiranya juga dimaksudkan untuk meninggikan prestise dalam 
kerangka diplomai Sultan Banten di dunia internasional.  

Tulisan berikutnya adalah sumbangan Priscila Fitriasih Limbong yang 
berjudul “Naskah Undang-Undang Ternate sebagai Respon Perlawanan 
Tambuku”. Undang-Undang ini muncul sebagai upaya last minute 
kerajaan Ternate dalam mempertahankan dominasinya atas Tambuku 
pada abad ke-19, periode ketika kekuasaan politik Ternate mencapai titik 
nadir. Tambuku dan Banggai, dua wilayah taklukan yang tersisa, juga 
melakukan upaya perlawanan terhadap dominasi Ternate, yang memaksa 
kerajaan yang dahulu gemilang ini berkolaborasi dengan Belanda untuk 
menyusun sebuah Undang-Undang untuk merespon perlawanan itu. 
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Pelaksanaan Undang-Undang itu rupanya efektif untuk meredam 
perlawanan Tambuku.  

Alih-alih untuk kepentingan politik (baca: kolonial) sebagaimana 
Undang-Undang Ternate dan Kitab Hukum Raffles, produk hukum yang 
dihasilkan pada masa kesultanan Islam di Melayu sebelumnya 
mencerminkan upaya akomodatif para pemimpin untuk menyelaraskan 
hukum formal Islam (syara’) dan kearifan leluhur (adat). Ini terlihat jelas 
misalnya dalam teks Undang-Undang Minangkabau, contoh produk 
hukum adat yang —menurut Jelani Harun— “terbaik” dalam konteks 
hukum adat di Nusantara dalam hal pengungkapan kata-kata adat yang 
penuh dengan perbandingan dan kiasan.   

Hukum Syara dan Adat ini juga berlaku dalam aspek yang lebih 
mikro, misalnya dalam kehidupan berumah tangga masyarakat Bugis-
Makassar sebagaimana tampak dalam kajian Mukhlis Hadrawi terhadap 
Assikalaibineng, sebuah teks ‘rahasia’ yang menjadi pedoman kaum elit 
bangsawan dan santri Bugis dalam kehidupannya sehari-hari. 
Pengetahuan praktis ini juga termasuk dalam hubungan suami-istri, yang 
dalam prakteknya berkelindan dengan sistem astrologi dan astronomi 
Bugis dan budaya Islam, sehingga waktu dan nilai-nilai etika Islam 
menjadi faktor penentu dalam keberhasilan hubungan seksual.  

Bagian pertama ditutup oleh tulisan Agus Aris Munandar yang 
mengupas secara rinci konsep arsitektur pada masa kerajaan Majapahit 
berdasarkan karya-karya Jawa Kuno sezaman yang dapat melengkapi 
bukti-bukti arkeologis maupun epigrafis. Bahan-bahan yang berasal dari 
karya sastra rupanya memiliki nilai historis yang dapat dipertanggung-
jawabkan jika dianalisa secara kritis. Data arsitektural yang kaya dalam 
karya sastra Jawa Kuno dapat diungkapkan wujud fisiknya dalam 
tinggalan arkeologis, tetapi sebagian informasi arsitektur tidak 
meninggalkan jejak konkrit bangunan yang dapat dijumpai saat ini.  

Beranjak dari yang lampau, bagian kedua buku ini menapak di realitas 
kekinian. Tulisan Tedi Permadi, filolog cum praktisi daluwang, 
mengupas hubungan naskah dan industri kreatif, yang mengambil studi 
kasus pemanfaatan daluwang oleh para praktisi, baik individu maupun 
komunitas. Pemanfaatan daluwang rupanya dapat menjadi salah satu 
potensi industri kreatif yang menjanjikan di Indonesia. 

Sri Ratna Saktimulya menunjukkan praktek transformasi naskah-
naskah Pakualaman dalam bentuk kreatif wastra dan tari. Kain-kain batik 
dibuat berdasarkan acuan naskah-naskah Pakualaman yang memang 
kaya akan ragam hias rĕnggan dan wĕdana. Dengan acuan referensi yang 
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jelas dalam manuskrip Pakualaman, maka nilai-nilai simbolis dan 
filosofis corak-corak batik menjadi lebih hidup dan lebih bermakna.  

Selain dalam industri batik dan karya tari, naskah bahkan dapat 
menjadi inspirasi bagi industri kuliner, salah satu industri kreatif paling 
menjanjikan di Indonesia. Fadly Rahman, sejarawan kuliner dari 
Universitas Padjadjaran, melalui artikel “Naskah Kuna sebagai Sumber 
Mencecap Jejak Boga Leluhur” mencoba menjejaki tradisi kuliner 
Nusantara di Jawa. Perkembangan tradisi boga ini tidak terlepas dari 
keterampilan pelakunya, yang telah memiliki teknik olah boga. Mereka 
yang terampil memasak memainkan peran penting dalam mentrans-
misikan resep kepada khalayak yang mempraktikkannya dalam aktivitas 
masak-memasak. Jejak boga ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi 
silang budaya Nusantara. Upaya penelusuran historis ini diharapkan 
menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk mengembangkan salah 
satu kekayaan budaya, terutama di bidang food culture. 

Karya-karya Jawa Kuno menginspirasi seorang seniman Polandia, 
Marta Weglinska, dalam karya-karya lukisnya. Sebagaimana ditulis oleh 
Salfia Rahmawati dalam artikelnya, Weglinska begitu berani 
menginterpretasi teks Waŋbaŋ Wideya dan Sumanasantaka dengan 
pilihan warna kontras yang tak lazim dalam ‘batik Jawa’ maupun pola 
dan bentuk yang ekspresif, meskipun digoreskan dalam kain dengan 
teknik membatik. Karya-karya Weglinska, tidak dimaksudkan untuk 
membuat sketsa alur kisah-kisah Jawa Kuno itu, tetapi pemahaman 
penuh terhadap cerita dan menyuarakan pesan-pesan esensial atas kedua 
mahakarya tersebut. Tak hanya terpaku pada cerita, Weglinska juga 
menambahkan simbol-simbol atas ide liarnya yang memicu audiens 
untuk ber’soliloquy’; memikirkan, mempertanyakan, menegasikan, atau 
menegaskan secara kritis atas fenomena yang ada di sekitar. Karya ini 
patut diapresiasi karena menjadi nafas baru dalam dunia visual maupun 
filologi. Masih jarang seniman visual dan bidang seni lain yang 
memanfaatkan teks-teks kuno sebagai sumber inspirasi penciptaan karya.  

Setali tiga uang, tulisan R. Bima Slamet Raharja juga menekankan 
aspek rupa yang ada dalam naskah Serat Kangjeng Kyai Brangtayuda, 
karya yang dihasilkan oleh Kraton Yogyakarta pada masa pemerintahan 
Hamengku Buwana VII (1877–1921), yang mengandung ilustrasi 
dramatik bergaya wayang yang rumit dan detil. Ilustrasi dramatik itu 
tidak sekedar sebagai pelengkap dan penambah nilai estetik saja, tetapi 
memuat bahasa rupa yang berinterpretasi secara simbolik. Kelengkapan 
analisis bahasa rupa, yaitu tata ungkapan dalam, isi wimba, dan cara 
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wimba dapat dibaca melalui naratif teks sesuai dengan ilustrasi yang 
digambarkan serta melalui aspek kesastraan lain. 

Artikel-artikel dalam buku ini dipungkas oleh kajian Yulianeta, yang 
telah menghasilkan produk kreatif baru yang bersumber pada sebuah 
kisah Melayu Klasik, Hikayat Raja Kerang. Teks ini telah ditransf-
ormasikan ke dalam bentuk komik dan film animasi serta telah 
diujicobakan di berbagai sekolah dan mendapatkan sambutan positif.  

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus 
menjadi rujukan yang relevan bagi para peminat naskah Nusantara. 
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