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PENGANTAR

Bangsa Indonesia telah mengenal berbagai sistem aksara sejak berabad-

abad yang lampau, baik yang tertulis dalam prasasti maupun naskah-

naskah lama. Dalam naskah-naskah lama, aksara menjadi sarana untuk

merekam informasi, antara lain yang berkaitan dengan kesastraan dan

keagamaan. Buku Aksara, Naskah, dan Budaya Nusantara ini berisi

kumpulan tulisan yang membahas kekhasan beberapa aksara daerah dalam

naskah lama dalam konteks budaya Nusantara. Di samping aksara, ada

pula tulisan yang membahas peran kerajaan sebagai tempat penyalinan

naskah (skriptorium)

 Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian para ahli dan pemerhati

naskah dari berbagai lembaga. Fakhriati dari Puslitbang Lektur dan Khazanah

Keagamaan Departemen Agama menunjukkan kekhasan penulisan teks

dalam berbagai aksara yang termuat naskah Aceh. Lisa Misliani  dari Kantor

Bahasa Provinsi Lampung membahas  variasi aksara lampung lama yang

terlihat pada tiga naskah kuno beraksara lampung.  Nyimas Umi Kalsum

dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang membahas

naskah Palembang yang ditulis dalam aksara Arab. S.R. Saktimulya dari

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menunjukkan perbedaan

penulisan aksara jawa dalam naskah yang ditulis oleh para pujangga

keraton.  Trisna Kumala Satya Dewi  dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas
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Airlangga menjelaskan kekhasan aksara yang terdapat dalam berbagai

koleksi naskah Madura.

Sementara itu,  Dede Hidayatullah dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan

membahas keistimewaan naskah “Negara” dan “Kanz al-Makrifat”, dua buah

naskah yang sangat dikenal dalam kalangan masyarakat Banjar. Dede

menunjukkan peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai tokoh

yang mengembangkan tasawuf di daerah Banjar. Tulisan Mahrus dari Pusat

Kajian Cirebon, IAIN Syekh Nurjarti Cirebon menunjukkan kekhasan aksara

yang terdapat dalam naskah Cirebon. Secara khusus, Mahrus membahas

karakteristik silsilah Abdullah bin Abdul Qahar, seorang tokoh pendiri Tarekat

Syatariyah Wa Muhamadiyah di Cirebon pada akhir abad ke-19. Muhlis

Hadrawi dari Departemen Sastra Bugis-Makassar, Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Hasanuddin, dengan menggunakan informasi dari naskah dan

kajian arkeologis, menunjukkan peranan Kerajaan Siang Kuno sebagai

kerajaan yang pertama yang membina hubungan dengan orang-orang

Melayu di Semenanjung Melayu.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta para penulis yang

telah bersedia mengisi buku ini. Kami berharap agar buku yang diterbitkan

dalam rangka memperingati  20 tahun kerja sama Masyarakat Pernaskahan

Nusantara (Manassa) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat

memperluas pengetahuan tentang aksara yang terdapat dalam naskah.

Terbitnya buku ini pun diharapkan dapat menjadi pemicu para peneliti lain

untuk tetap menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Dewaki Kramadibrata (FIB Universitas Indonesia)
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PROLOG
PERADABAN YANG TERABADIKAN: PERAN AKSARA

DALAM BERBAGAI KEBUDAYAAN INDONESIA

Sudibyo
Program Studi Sastra Indonesia

Departemen Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UGM

Verba Volant scripta manent (perkataan menguap, tulisan abadi).

Ungkapan yang dikemukakan oleh Caius Titus, seorang penyair dan senator

Romawi pada awal abad Masehi ini menekankan pentingnya dokumen

tertulis. Perkataan mudah dilupakan karena tidak ada buktinya, tetapi tulisan

bersifat abadi karena ada yang mengabadikannya. Suatu peradaban akan

mudah lenyap jika hanya dilisankan, tetapi akan bersifat abadi kalau

dituliskan. Tulisan memiliki kemampuan menyimpan/mengabadikan.

Peradaban besar dunia diketahui orang pada kelak kemudian hari salah

satunya melalui tulisan. Peradaban Babilonia, Yunani, Mesir, Romawi, Persia,

India, dan Tiongkok kuno diketahui orang juga karena tinggalan-tinggalan

tertulis yang mereka hasilkan. Epos Gilgames, epos kuno Sumeria/

Mesopotamia dari masa 2000 tahun SM terabadikan melalui bahasa Akadia

yang diguratkan pada tablet-tablet tanah liat dalam bentuk Cunie (baji/

paku). Melalui aksara itu, kita mengetahui kemasyhuran yang tidak pernah

pupus dari manusia dewata Gilgames yang membangun dinding kota Uruk

dan petualangan-petualangannya. Demikian pula halnya dengan aksara

Yunani yang sejak abad ke-7 SM  mengabadikan dan menyebarkan

keperkasaan Achilles, tokoh epos Iliad  karya Homerus,  aksara devanagari

yang mengabadikan dan menyebarkan  keperkasaan Rama dan para
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Pandawa.  Dengan cara yang sama peradaban Arab dan Mesir tersebar ke

seluruh penjuru dunia juga melalui aksara yang mereka miliki.

Sebagaimana peradaban-peradaban di atas, Indonesia memiliki banyak

aksara yang mengabadikan peradaban masing-masing kelompok

masyarakat di Indonesia. Kelompok masyarakat yang berpenduduk besar

sebagian memiliki aksara sendiri untuk mengabadikan karya

monumentalnya. Sebagian yang lain meminjam sistem aksara dari

peradaban besar dunia dengan modifikasi sesuai dengan kekhasan bahasa

lokal. Naskah-naskah kuno Indonesia merupakan perwujudan sifat abadi

aksara daerah di Indonesia. Versi Ramayana Jawa Kuno ditulis pada abad

ke-8 dan tampaknya merupakan dokumen tertulis tertua dalam aksara

kuno Indonesia. Pada abad-abad berikutnya aksara Jawa Kuno terbukti

melahirkan sejumlah karya besar yang mengungkap kearifan lokal Jawa

Kuno dalam berbagai bidang. Hal yang sama juga terjadi dengan tradisi

peradaban lain di Indonesia. Aksara Sumatra Kuno mengabadikan Undang-

Undang Tanjung Tanah, aksara Bugis melestarikan La Galigo, dan aksara

Jawi yang dipinjam dari sistem tulisan Arab mengabadikan banyak karya

dalam bahasa Melayu.

Berbagai tulisan yang tersaji dalam buku ini membuktikan bahwa aksara

daerah mampu mengabadikan pergulatan intelektual local genius Indonesia.

Meskipun Fakhriati menjelaskan bahwa Aceh tidak memiliki sistem ortografi

sendiri, aksara Arab yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan sistem

bahasa Aceh dapat dianggap sebagai inovasi para intelektual Aceh Menurut

Fakhriati,  jenis aksara ini digunakan untuk menuliskan teks-teks untuk

khalayak Aceh yang tidak mahir dalam bahasa lain selain bahasa ibunya.

Genre yang dipilih adalah hikayat (baca: puisi) karena hikayat dapat

dilagukan. Melalui hikayat pesan-pesan moral yang dikandung suatu teks

dapat diterima baik oleh khalayak beraksara maupun tidak beraksara.

Sementara itu, teks beraksara Arab dan Arab Melayu  berbentuk prosa
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yang mencapai puncak pertumbuhannya  pada abad ke-17 digunakan

untuk pemikiran intelektual. Sistem aksara ini memasyhurkan Aceh sebagai

pelopor  sastra  kitab yang kemudian tersebar ke seluruh Indonesia.

Pemikiran ulama, Aceh dalam bidang tasawuf seperti Hamzah Fansuri,

Syamsuddin As-Sumatrani, dan Abur-Rauf  banyak menginspirasi ulama di

wilayah lain di Indonesia. Fakhriati berasumsi bahwa ketiadaan aksara Aceh

menunjukkan keterbukaan masyarakat Aceh dan kerendahatian mereka

untuk menerima  aksara Jawi yang pada waktu itu biasa digunakan di

wilayah-wilayah Kesultanan Aceh.

Senada dengan Fakhriati, Umi Kalsum juga menjelaskan bahwa aksara

Arab dan  Arab Melayu merupakan ortografi dominan dalam naskah-naskah

Palembang.  Namun, di samping itu, digunakan juga aksara daerah, yakni

aksara Ulu. Para ulama Palembang terlibat aktif  dalam translasi kitab-kitab

kanun berbahasa Arab bagi masyarakat muslim di Sumatra Selatan. Bahkan,

karya agung ulama besar Palembang, Syekh Abdus Samad al-Palembani,

Hidayah al-Salikin dan Sayr al-Salikin ditulis berdasarkan kitab kanun karya

al-Ghazali Bidayah al-Hidayah dan Ihya’ Ulum al-Din.

Hal ini menunjukkan bahwa para ulama Palembang  tidak hanya sebagai

konsumen pemikiran para ulama Timur Tengah, tetapi juga memproduksi

sendiri kitab-kitab dengan rujukan utama mahakarya ulama Timur Tengah.

Di samping itu, kedekatan intelektual tersebut menunjukkan bahwa ulama

Palembang memiliki  tautan yang erat dengan para ulama Timur Tengah.

Diduga kuat ulama Palembang juga memiliki jaringan dengan para ulama

Nusantara yang lain. Satu hal yang agak terlewatkan dalam tulisan Umi

Kalsum adalah kedudukan teks-teks beraksara Ulu dalam masyarakat

Sumatra Selatan. Teks-teks seperti ini memiliki kemungkinan

mengungkapkan kearifan lokal dalam produksi pengetahuan tempatan.
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Tulisan Trisna mengungkapkan bahwa meskipun tidak banyak

diperhatikan oleh para pengkaji naskah, Madura menyimpan khazanah

naskah yang layak diperhitungkan.  Dalam tulisan Trisna juga tampak jeda

waktu yang panjang dalam pengkajian naskah-naskah Madura sejak

pengkajian yang dilakukan oleh para sarjana Belanda, seperti Uhlenbeck,

Juynboll, Pigeaud, dll.

Di samping tersimpan di pusat-pusat koleksi  Eropa, naskah Madura

juga tersimpan di museum kraton, kabupaten, dan Provinsi Jawa Timur di

samping pondok-pondok pesantren dan koleksi perseorangan. Aksara yang

digunakan aksara Jawa, aksara pegon (pegu), aksara carakan Madura (jaba;

jaban), dan aksara Arab. Bahasa yang digunakan dalam naskah-naskah

Madura, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa  Jawa-Madura,  bahasa

Arab. Namun, sebagian besar menggunakan bahasa Jawa karena pada

abad ke-17 hubungan kultural Madura dan  Mataram Islam cukup erat.

Sebagian besar naskah skriptoria Madura adalah Alquran,  kisah-kisah nabi,

teks fiqih, teks tasawuf, dan sebagian kecil teks epos Ramayana, tetapi

tidak diinformasikan adanya teks Mahabharata. Kecenderungan yang kuat

terhadap teks-teks Islam menunjukkan bahwa sebagaimana ulama Aceh

dan Palembang, ulama Madura terlibat aktif dalam memakmurkan agama

Islam di Madura dan kemungkinan besar turut berperan memperkuat

jaringan ulama di Indonesia. Sementara itu, keberadaan teks-teks  Ramayana

dan ketiadaan teks Mahabharata memunculkan pertanyaan tentang

kecenderungan ini. Jika asumsi pintu masuk teks Ramayana melalui Jawa

dapat disepakati, kemungkinan besar Mahabharata juga hadir di Madura

karena kedua teks epos tersebut mendapatkan perhatian besar di Jawa,

bahkan popularitas Mahabharata melebihi Ramayana.

Tulisan yang secara khusus mencermati seluk-beluk aksara adalah tulisan

Saktimulya. Saktimulya mengungkapkan kekhasan aksara Jawa yang

digunakan oleh para penulis dalam lingkungan skriptorium Kadipaten
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Pakualaman. Masing-masing penulis memiliki ragam tulisan yang berbeda,

sehingga seorang pembaca yang sudah terbiasa dengan teks-teks

Pakualaman dengan segera akan dapat mengenali penulis tertentu.

Kekhasan masing-masing penulis ini diperoleh dalam sebuah pelatihan

dengan magang kepada para penulis senior. Dalam proses pemagangan di

samping dilatih keterampilan menulis aksara Jawa dengan benar, juga

ditekankan tentang perlunya kekhasan masing-masing penulis.

Sebagaimana diketahui, dalam skriptorium Pakualaman penulis hanya

merupakan salah satu bagian dari proses produksi naskah. Sebagian besar

naskah Pakualaman dihasilkan secara kolektif oleh sebuah tim terdiri atas

pemrakarsa, penulis, dan juru gambar. Pemrakarsa adalah adipati yang

tengah berada di atas tahta. Gagasan yang berasal dari penguasa ini

dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para penulis istana untuk selanjutnya

diberi sentuhan artistik berupa iluminasi dan rubrikasi yang menjadikannya

sebagai karya intelektual dan sekaligus karya seni.

Tampaknya, kerja sama dengan jurugambar memacu penulis untuk

menghasilkan tulisan yang lebih indah. Pengenalan tentang corak tulisan

dan tentu saja rubrikasi serta iluminasi akan membantu memudahkan

pemahaman teks-teks Pakualaman. Bahkan, dalam sebagian naskah

iluminasi dan rubrikasi justru lebih banyak menjelaskan tentang isi naskah.

Pada akhirnya, memahami relasi antara para patron/pemrakarsa, penulis,

dan juru gambar akan dapat mengungkapkan kedudukan skriptorium

Pakualaman dalam kaitannya dengan dengan skriptoria yang lain, terutama

skriptoria keraton di Indonesia.

Dede Hidayatullah membahas dua naskah yang berasal dari daerah

Banjar, yaitu naskah Negara dan Risalah Kanz al Makrifat (RKM).  Dede

menunjukkan peran kedua naskah tersebut dalam perkembangan

keagamaan di tanah Banjar. Naskah Negara, yang termasuk sebagai salah
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satu naskah tua, berisi kumpulan tulisan ulama yang berasal dari Aceh,

antara lain Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, dan Ihsanuddin al-Sumatrani.

Keberadaan naskah ini di tanah Banjar menjadi petunjuk adanya pengaruh

aliran tasawuf  Wujudiyyah yang dipelopori oleh Hamzah Fansuri di Barus.

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran tasawuf Wujudiyyah yang

berkembang di tanah Banjar tidak sesuai dengan ahli sunnah wal-jamaah

Dari segik fisik, teks dalam naskah Negara ditulis dalam kolaborasi naskhî

dan riq’î. Tulisan naskhî untuk menulis ayat atau ungkapan berbahasa Arab.

Sementara itu, tulisan riq’î menjadi tulisan utama dan digunakan untuk

menulis isi teks dalam bahasa Melayu

Risalah Kanz al Makrifat adalah naskah yang ditulis sendiri oleh Syekh

Muhammad Arsyad al-Banjari (al-Banjari). RKM ditulis dalam bahasa Melayu

dengan mempergunakan huruf jawi dan tidak pernah dicetak. Salinan

naskah aslinya masih terdapat di kalangan sebagian zuriatnya, tetapi tulisan

asli al-Banjari tidak dapat ditemukan. RKM ini berisi tentang ilmu Tauhid

yang dijelaskan dalam proses pengenalan diri, ilmu syari‘at untuk menuju

Hamba yang sempurna, dan ilmu tasawuf yang memuat tentang adab

dan tata cara berzikir.

Dalam tulisannya, Dede menunjukkan peran al-Banjari dalam

menghadapi penerapan aliran Wujudiyyah yang menyimpang di tanah

Banjar. Al-Banjari memasukkan ajaran tasawuf sunni atau sering disebut

dengan tasawuf Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ‘ah. Al-Banjari juga mengajarkan

tata cara berzikir menurut ajaran tarekat yang sangat mirip dengan zikir

Tarekat Sammaniyyah.

Tulisan Mahrus membahas naskah Cirebon yang ditulis dalam bahasa

Arab, Jawa, dan sedikit bahasa Sunda. Aksaranya pun beragam: aksara

arab, jawa, dan pegon. Tradisi tulis di Cirebon berkembang subur karena

peranan keraton yang mempunyai skriptorium. Dalam skriptorium tersebut
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ada abdidalem yang bertugas menjadi penulisnya.  Tradisi tulis di keraton

Cirebon masih berlangsung sampai abad ke-20.

Kerbertahanan tradisi tulis di keraton Cirebon berkaitan erat dengan

adanya pondok pesantren sejak abad ke-18—19, terutama Pondok

Pesantren Buntet, Babakan Ciwaringin, dan Balerante. Salah satu pengaruh

tradisi pesantren yang berhubungan dengan koleksi naskah keraton

Cirebon, khususnya di Kaprabonan, adalah naskah Tarekat Syatariyah.

Berdasarkan kajian atas naskah-naskah Syatariyah, ternyata ditemukan

tiga variasi Tarekat Syatariyah, yaitu Syatariyah Naqsabandiyah, Syatariyah

Rifaiyah, dan Syatariyah Muhamadiyah.

Dalam tulisannya, Mahrus membahas naskah Syatariyah Muhamadiyah

(SWM). SWM terkandung dalam enam naskah. Isi teks SWM terdiri dari

dua tarekat, yaitu Tarekat Syatariyah dan Tarekat Muhamadiyah. Yang

menarik perhatian Mahrus adalah silsilah Syatariyah dalam teks. Dengan

menggunakan sumber empat naskah, Mahrus menemukan penulisan silsilah

Abdullah bin Abdul Qahhar. Silsilah Syatariyah dengan jalur Abdullah bin

Abdul Qahar mempunyai beberapa karakteristik yang khas.

Pertama, silsilah Abdullah bin Abdul Qahar dapat menjadi pembeda

Syatariyah dengan di daerah lainnya, terutama di Jawa dan Nusantara.

Kedua, pengaruh Abdullah bin Abdul Qahar di Cirebon, bukan hanya terlihat

pada Tarekat Syatariyah semata-mata, melainkan juga memadukan

berbagai tarekat lainnya seperti Rifaiyah, Muhamadiyah, dan

Naqsabandiyah. Ketiga, kekhasan silsilah Abdullah bin Abdul Qahhar dengan

Syatariyah lainnya terdapat ilustrasi iwak telu sirah sanunggal yang berbeda

dengan silsilah Abdul Muhyi Pamijahan dan Kiai Asy’ari Kaliwungu. Ilustrasi

ikan juga dapat menjadi pembeda dengan ajaran Syatariyahnya, yaitu

adanya Tarekat Syatariyah yang diteruskan dengan Tarekat Muhamadiyah

(Nur Muhammad). Keempat, silsilah Abdullah bin Abdul Qahar dapat menjadi
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penanda baru penyebaran naskah keagamaan dengan iwak telu sirah

sanunggal. Dengan iwak telu itu,  Syatariyah tidak hanya terdapat di Cirebon,

tetapi juga di Drajat, Kabupaten Lamongan, Jogorogo, Kabupaten Ngawi,

dan daerah lainnya, termasuk di Asia Tenggara, seperti Mindanao, Filipina.

Jaringan Syatariyah iwak telusirah sanunggal ini dapat menjadi kerangka

baru untuk mengetahui genealogi keilmuan Islam di Nusantara.

Tulisan Muhlis Hadrawi meskipun tidak secara khusus berbicara tentang

peran aksara dalam budaya Bugis, mengungkapkan data yang diguratkan

dalam lontara bahwa sejak abad ke-16 telah terdapat relasi timbal balik

antara komunitas Bugis-Makassar dan komunitas Melayu di Kerajaan Siang,

Sulawesi Selatan. Data lontara ini dikuatkan dengan data-data arsip dari

wilayah itu. Pada abad ke-16 dan 17 persekutuan Melayu dan Bugis-

Makassar berhasil mengimbangi monopoli perdagangan Portugal dan

Belanda di jalur Maluku-Melaka. Di samping itu, sejak pertama kali datang

ke wilayah Siang orang-orang Melayu membaurkan diri secara menyeluruh

dalam kehidupan masyarakat Siang. Integrasi sosial tersebut juga  dilakukan

melalui perkawinan, sehingga dibandingkan dengan komunitas lain di wilayah

itu komunitas Melayu lebih diterima. Kedekatan komunitas Melayu dan Bugis-

Makassar membentuk perkerabatan Melayu-Bugis Makassar, bahkan meluas

sampai pada masyarakat Melayu di semenanjung sebagai saudara

sepertalian darah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa aksara baik original

maupun pengembangan dari sistem ortografi lain mampu mengungkapkan

khazanah intelektual dari masyarakat yang menggunakannya. Khazanah

intelektual Aceh, Palembang, Madura, Jawa, Makassar, Kalimantan, dan

Cirebon  terabadikan dan tersebar  melalui ortografi yang mereka pilih.

Akan tetapi, sebagian besar aksara tersebut pada saat ini tidak lagi digunakan

sebagai wahana untuk mengkomunikasikan  gagasan-gagasan ilmiah.

Aksara-aksara tersebut sudah menjadi dokumen yang hanya sesekali
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diziarahi. Sehubungan dengan itu, agar tidak benar-benar mati dan tidak

diketahui kuburnya diperlukan kesadaran untuk merawat dan

menghidupkan lagi keberaksaraan daerah meskipun tidak dalam fungsinya

pada masa lampau. Kurikulum sekolah dan peristiwa-peristiwa kebudayaan

merupakan arena yang dapat digunakan untuk menjaga marwah aksara

daerah.
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