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“LOGAM DAN PERADABAN MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-ARKEOLOGIS”.
Kebudayaan sebagai sebuah sistem, di dalamnya terdapat
subsistem-subsistem saling berkaitan yaitu: teknologi, sosiologi, dan
ideologi (White, 1949). Subsistem teknologi merupakan subsistem
penting peradaban suatu bangsa. Dengan memahami tingkat pengetahuan teknologi suatu bangsa dapat dipahami bagaimana tingkat
peradaban bangsa itu serta bagaimana tingkat perkembangan budaya
bangsa itu (Hammond, 1964:25). Namun hal ini bukan berarti bahwa
aspek teknologi merupakan satu-satunya aspek terpenting kehidupan
manusia. Aspek teknologi harus selalu dikaitkan dengan aspek-aspek
lain kehidupan masyarakat yaitu: aspek sosial dan ideologi.
Pemanfaatan teknologi tanpa dilandasi aspek sosial dan ideologi justru
akan dapat merusak peradaban manusia.
Pemanfaatan teknologi logam dalam kehidupan manusia
memiliki riwayat perjalanan panjang, dan telah dijadikan salah satu
tolok ukur tinggi-rendahnya peradaban suatu bangsa (Childe, 1953).
Dalam kehidupan manusia prasejarah khususnya di Asia Barat
pemanfaatan logam diawali penemuan tembaga alam (native copper)
sekitar tahun milenia ke-8 Sebelum Masehi. Ketika itu masih dalam
kondisi dan situasi teknologi batu. Karena itu teknik pengerjaan atau
pembuatan alat-alat dengan tembaga alam ini seperti halnya pengerjaan pembuatan alat-alat batu. Namun dalam perkembangan panjang
akhirnya diketahui bahwa bahan tersebut ternyata mempunyai sifatsifat berbeda dengan batu, biasa yaitu lebih lunak dan lebih mudah
dibentuk. Agar dapat dibentuk menjadi sebuah alat yang diinginkan
dalam proses pembuatannya artefak tersebut harus dipanaskan (proses
annealing). Penemuan proses ini terjadi setelah melalui pengalaman
ribuan tahun. Sejak penemuan proses tersebut, maka sejak saat itu
pula manusia menemukan ilmu pengetahuan yang di kemudian hari
menjadi ilmu metalurgi dan menandai - ‘the dawn of metallurgy’
(Coghlan, 1975:26).
Sejak ditemukan tembaga tersebut banyak artefak bahan tembaga alam ditemukan dalam situs-situs arekologi seperti di situs
Shanidar di Irak (tahun milenia ke-9 SM), situs Sayonu Tepesi dan
Catal Huyuk di Turki( tahun milenia ke-7 SM), dan situs Tepe Sialk
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(tahun milenia ke-5 SM) di Iran. Setelah pemanfaatan tembaga alam
berlangsung lama pengetahuan teknologi selangkah lebih maju lagi
yaitu ditemukannya bijih tembaga yang cara perolehannya harus
dengan penambangan sejalan munculnya ilmu pengetahuan api.
Karena itu kemunculan logam dalam kehidupan manusia dipicu
puncak perkembangan piroteknologi, yaitu teknologi api. Untuk
manusia dapat melebur bijih tembaga, harus mampu menghasilkan
suhu panas tinggi (titik lebur tambaga 1083 º Celcius). Kemampuan
ini belum dimiliki pada masa-masa sebelumnya.
Tahap berikutnya, manusia menemukan jenis logam lain yaitu
arsenik dan timah yang dapat dicampurkan dengan tembaga untuk
memperoleh kualitas logam paduan yang lebih baik. Ini terjadi pada
sekitar tahun milenia ke-3 SM sebagaimana ditunjukkan oleh buktibukti temuan arkeologis di Mesopotamia (Coghlan 1975:48; Tylecote
dan McKarrell, 1971:37-38). Logam paduan tersebut kemudian
terkenal dengan sebutan ‘perunggu’ dan merupakan logam paduan
tertua yang telah digunakan manusia (Brick dkk., 1977:180). Sesuai
jenis logam lain yang dipadukan pada tembaga, maka perunggu
dibedakan dengan perunggu arsenik (arsenical bronze) dan perunggu
timah (tin bronze). Kedua jenis perunggu tersebut menjadi ciri
perunggu dalam wilayah budaya berbeda. Perunggu arsenik lebih
umum dipakai di Asia Barat, namun perunggu timah lebih umum
dipakai di Asia Timur dan Asia Tenggara.
Hasil-hasil penelitian terhadap situs-situs arkeologi di Asia
Barat Daya seperti dikemukakan di muka memberikan gambaran
bahwa teknologi logam masa lampau di wilayah tersebut mengalami
fase-fase perkembangan secara historis, yaitu (Wertime, 1973:879881): 1) penggunaan tembaga alam dengan teknik tempa; 2) perkembangan teknik cetak dan peleburan; dan 3) penemuan perunggu.
Perkembangan teknologi logam bertahap tersebut adalah
perkembangan dari fase monometalik ke fase polimetalik (Coghlan,
1975). Terjadinya perkembangan tersebut tidak terlepas dari kemajuan
peradaban.
Setelah penemuan perunggu di Asia Barat, kemudian terjadi
perkembangan kebudayaan perunggu di beberapa wilayah budaya
seperti di Asia Selatan, Cina, dan Asia Tenggara dalam waktu tidak
bersamaan. Di Asia Selatan bukti tertua keberadaan artefak tembaga
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berasal dari sekitar tahun 3000 S.M. dari kebudayaan Pra-Harrapa.
Penggunaan perunggu baru pada lapisan budaya Harrapa sekitar 2400
– 1700 Sebelum Masehi. Pemanfaatan logam di Cina berasal dari
tahun 3000 S.M. dari situs Majiayao, di Donxiang, Xian. Dalam kurun
waktu relatif sama penemuan artefak perunggu terjadi di situs Ban
Chiang, Thailand. Berbeda dengan perkembangan yang terjadi di Asia
Barat, kebudayaan logam di Asia Selatan, Cina, dan Asia Tenggara
tidaklah menggambarkan adanya perkembangan proses teknologi
secara bertaha. Di wilayah Asia Selatan, Cina, dan Asia Tenggara
tidak ditemukan masa ‘trial and error’. Karena itu para ahli
berpendapat bahwa perkembangan teknologi logam di wilayah Asia
Selatan, Asia Tenggara bahkan di Cina sekalipun bukan sebagai
penemuan lokal (‘independent invention’), akan tetapi sebagai akibat
difusi kebudayaan Asia Barat Daya.
Bagaimana halnya situasi di Indonesia masa lampau akan
dipaparkan sebagai berikut. Sepanjang bukti arkeologis yang telah
ditemukan sampai saat ini kebudayaan logam di Indonesia tidak
mengalami proses bertahap diawali penggunaan tembaga, namun tibatiba sudah dalam tahap penggunaan perunggu dan besi secara
bersama-sama. Itulah sebabnya seorang ahli arkeologi prasejarah Van
Heekeren menamakan jaman logam di Indonesia dengan ‘jaman
Perunggu-Besi’ (Bronze-Iron Age) (Heekeren, 1958). Diketahuinya
bahwa pemanfaatan logam perunggu dan besi di Indonesia sudah
dalam waktu bersamaan, kebudayaan logam di Indonesia ditafsirkan
sebagai hasil difusi dari luar. Permasalahan ini merupakan sebuah
pertanyaan besar yang harus segera dipecahkan dengan melakukan
penelitian intensif. Benda-benda perunggu prasejarah di Indonesia
selalu dikaitkan perunggu Dongson di Vietnam berasal dari sekitar
abad ke-3 Sebelum Masehi. Sejak masa itu banyak ditemukan bendabenda perunggu prasejarah seperti nekara. Pertanyaan masih perlu
diajukan adalah: apakah nekara-nekara perunggu ditemukan di
Indonesia merupakan barang impor?
Sampai kedatangan pengaruh kebudayaan India pada abad ke -5
atau ke-6 Masehi, kemampuan teknologi logam telah dimiliki oleh
masyarakat Indonesia sejak masa prasejarah menjadi modal utama
menyongsong tingkat peradaban berikutnya. Dr. J.L.A. Brandes,
seorang ahli arkeologi Belanda yang menaruh perhatian besar terha-
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dap perkembangan kebudayaan Indonesia, secara hipotetis menyatakan sebelum kebudayaan Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan
India bangsa Indonesia telah memiliki 10 unsur budaya asli yaitu:
wayang, gamelan, puisi, membatik, mengerjakan logam, ilmu pelayaran, astronomi, sistem pertanian padi, sistem mata uang, dan
birokrasi (Brandes, 1889:152).
Setelah kebudayaan Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan
India pemanfaatan logam mengalami perkembangan khususnya dalam
keragaman produksi. Barang-barang logam menjadi kebutuhan seharihari masyarakat Jawa kuna baik sebagai barang teknomik, sosioteknik,
maupun ideoteknik. Benda atau barang teknomik adalah benda atau
barang memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari seperti alat-alat
rumah tangga dan alat-alat pertanian. Adapun benda atau barang
sosioteknik adalah barang-barang pemenuhan kebutuhan sosial.
Namun mengingat selama kebudayaan Indonesia masa Hindu-Buda
kebutuhan ritual keagamaan meningkat, maka benda-benda ditemukan
sampai saat ini adalah benda-benda ideoteknik seperti arca dan
perlengkapan upacara.
Perlu dicatat bahwa dalam hal invensi teknologi ada 4 faktor
sebagai prasyarat saling mendukung yaitu: sumber daya alam
(resources), kebutuhan (need), kesempatan (opportunity), dan
kepandaian (genius). Keempat faktor itu merupakan faktor-faktor
yang berperan dalam peningkatan teknologi. Meskipun di suatu
wilayah tertentu tidak tersedia sumber bahan namun karena masyarakat memeliki tingkat kepandaian yang cukup dan memiliki kesempatan serta didorong kebutuhan akan barang keperluan hidupnya,
maka perkembangan teknologi sangat mungkin terjadi. Sebaliknya
meskipun sumber bahan melimpah namun masyarakatnya tidak memiliki kepandaian dan kesempatan serta tidak merasa membutuhkan,
maka perkembangan teknologi oleh masyarakat setempat tidak akan
terjadi. Pada masa pengaruh kebudayaan India di Indonesia atau
disebut ‘Masa Hindu-Buda’ di Indonesia atau khususnya di Jawa (dari
abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi) memang belum
ditemukan situs penambangan bijih logam yang dapat menunjukkan
bukti-bukti adanya deposit bijih logam telah dimanfaatkan orang
Jawa. Namun demikian masa itu masyarakat Jawa telah memanfaatkan benda-benda logam dalam kehidupan mereka. Hal ini menun-
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jukkan bahwa faktor kepandaian, kebutuhan, dan kesempatan
sebagaimana disebutkan dimuka ada dalam masyarakat Jawa sekalipun sumber bahan tidak ada. Kemampuan teknologi dan pengetahuan
metalurgi telah dimilikinya secara turun-temurun sejak masa
prasejarah.
Dalam beberapa prasasti berasal dari abad ke-9 Masehi selama
kerajaan Mataram Hindu dan sesudahnya disebutkan keberadaan para
pande di Jawa yaitu: pande tamwaga atau pande tamra (tembaga),
pande mas (emas) pande wsi (besi), pande kamsa (perunggu), pande
pirak atau pande salaka (perak). Ada pula ‘pande kawat’ dan ‘pande
sayang’ (kuningan). Mereka termasuk di antara para ‘sang mangilala
drwya haji’ bertugas mengelola harta milik raja. Mereka adalah watak
i jro, yaitu golongan abdi dalěm atau golongan ‘jeron beteng’ pada
jaman Mataram Islam. Selain itu disebutkan pula adanya spesialisasi
pekerjaan pertukangan logam membuat benda-benda khusus seperti
pande sisinghen (pembuat senjata tajam), pande dang (pembuat alat
untuk menanak nasi ‘dandang’), pande gending (pembuat gamelan).
Dalam prasasti dijelaskan pula tempat perbengkelan logam dan alat
perlengkapannya seperti: ‘gusalyan’ yang kemudian dalam bahasa
Jawa sekarang berubah menjadi kata ‘besalen’, ‘paryyen’ yaitu yaitu
landasan tempa yang kemudian dalam bahasa Jawa sekarang menjadi
‘paron’. Tidaklah mengherankan apabila para pande logam tersebut
juga abdi dalem bekerja memenuhi kebutuhan kraton waktu itu untuk
alat-alat bahan logam karena benda-benda tertentu sebagai milik
kerajaan sudah barang tentu harus dibuat abdi dalem kraton sesuai
dengan spesialisasi. Tempat kerja juga tidak jauh di luar kraton
sehingga suara aktivitas kerja dapat terdengar dari kraton. Hal ini
tercermin dalam ‘janturan ki dhalang’ pada jejer pertama “rěp sidhěm
prěmaněm dhatan ana sabawaning walang alisik, samirana dhatan
lumampah, gegodhongan tan ana obah, ingkang kapiyarsa amung
ungeling mranggi, pandhe, kemasan ingkang samya anambut karya
pating carengkling imbal gantya lir mandaraga cat kapirêng cat
mbotên saking panangkilan . . . .” Ungkapan ‘cat kapireng cat mboten
saking panangkilan’ (kadang terdengar kadang tidak dari pendapa
audiensi) menunjukkan bahwa tempat perbengkelan para pande logam
tidak jauh dari kompleks kraton.
Selain itu tentu saja ada juga kelompok para pande logam luar
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kraton bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kelompok
ini dikepalai seorang juru atau tuha dengan jabatan ‘juru gusali’ atau
‘tuha gusali’. Selain kelompok pande bekerja sesuai dengan bahannya
tersebut ada pula kelompok profesi lain masih berhubungan dengan
logam seperti: limus galuh atau poh galuh (tukang membuat perhiasan
dari emas atau permata), maniga (tukang patri bertugas memperbaiki
benda-benda logam sudah rusak), pasimsim (tukang membuat cincin).
Adanya beragam profesi berhubungan dengan logam membuktikan
bahwa masyarakat Jawa kuna telah mencapai tingkat pengetahuan
teknologi cukup tinggi. Hasil-hasil pekerjaan dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok barang-barang keperluan domestik seperti alat-alat
pertanian (karya para pande besi), barang-barang perhiasan karya
(para pande emas), barang-barang keperluan upacara ritual (karya para
pande perunggu dan pande emas), alat-alat musik atau gamelan (karya
pande perunggu), dan mata uang (emas dan perak). Temuan-temuan
artefak logam penelitian arkeologi selama ini memperkuat kenyataan
tersebut.
Barang-barang logam hasil karya di atas telah banyak disebut di
dalam prasasti abad ke-9 Masehi. Misalnya ‘wsi-wsi prakara’
(barang-barang besi): wadung (kapak), patuk-patuk (beliung), twak
(pedang), têwêk (tombak kecil), kris (keris), lukai (sabit), tatah
(pahat), jara (bor), gurumbhagi (pisau), gulumi (sekop kecil), linggis
(linggis), landuk (parang), rimwas (kapak perimbas), wangkyul
(tajak). Yang termasuk ‘tamwaga prakara’ atau ‘tamra prakara’
(barang-barang tembaga) antara lain: kawah (cerek), dyun (periuk),
dang (dandang), buri (bejana), pangliwêtan (kendil), tarai (talam),
tahas (baki).
Pada masa Bali kuna disebutkan ada ‘kangsabhajana’ – bejana
dibuat dari perunggu dan ada ‘tambrabhajana’ yaitu bejana tembaga
(Goris 1954). Perbedaan bahan seperti itu dapat dijelaskan atas dasar
fungsinya. Bejana perunggu dipakai untuk keperluan ritual sedangkan
bejana tembaga untuk keperluan domestik. Tembaga mempunyai titik
leleh 1083º Celcius sehingga lebih sesuai untuk alat memasak. Yang
tersebut di dalam prasasti masih dapat ditemukan pada benda-benda
logam yang selama ini ditemukan.
Kepandaian teknik cetak dan tempa logam perunggu telah
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menambah unsur peradaban Jawa dalam hal perbendaharaan bentuk
alat-alat musik atau gamelan. Umumnya instrumen gamelan yang
dibuat adalah kelompok idiofon atau ghana vadya (Haryono 1985).
Bahasa Jawa baru menyebut gamelan dengan kata ‘gangsa’ sangat erat
dengan kata ‘kamsya’ atau ‘kangsa’ berarti perunggu. Karena itu
pendapat yang menyatakan bahwa ‘gangsa’ yang berarti gamelan
Jawa berasal dari kata ‘tiga’ dan ‘sedasa’ (‘gasa’) atau dari kata
‘tembaga’ dan rejasa’ adalah tidak tepat. Kata ‘kamsya’ dalam seni
musik di India berarti ‘gong’ (Walker 1983:98). Jejak-jejak istilah
dalam gamelan Jawa yang berasal dari bahasa Jawa kuna atau
Sanskrta masih dapat dilihat misalnya pada kata ‘pradangga’ (dalam
Jawa baru berarti ‘penabuh gamelan) berasal dari ‘mrdangga’
(Sanskrta) yang berarti instrumen kendang. Betapa pentingnya
gamelan pada masa itu ditunjukkan pemberitaan dalam prasasti dan
naskah kesastraan. Di antara jenis instrumen gamelan yang mungkin
sekali dibuat dari perunggu adalah brěkuk, bungkuk, regang, curing,
tuwung, ganding, kangsi, ghanta (genta), bheri (bahiri), dan gong.
Brěkuk atau bungkuk ditafsirkan sejenis kenong, sedangkan tuwung,
curing, dan regang ditafsirkan sejenis simbal (Kunst, 1968). Para
penabuh gamelan tersebut mempunyai kedudukan yang cukup
terpandang di dalam masyarakat karena mereka sering diundang
sebagai saksi dalam upacara penetapan tanah sima (perdikan). Bahkan
dalam keadaan tertentu tidak sembarang orang diijinkan membunyikan curing kecuali dalam suatu upacara. Prasasti Kuti tahun 840
Masehi menyebutkan: ‘mangkana yan pamuja mangungkunga curing’
– demikianlah jika mengadakan pemujaan agar menabuh curing.
Selain ada kelompok seniman kraton terdapat juga kelompok seniman
luar kraton sebagaimana tercermin dalam pengelompokan ‘agending i
haji’ dan ‘agending ambaran’. Kelompok seniman ‘agending i haji’
adalah para pengrawit abdi dalem sedangkan kelompok ‘agending
ambaran’ adalah kelompok pengrawit luar kraton yang pertunjukannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata ‘ambaran’
sekarang menjadi kata ‘ambarang’, seperti halnya kata ‘menmen’
dalam prasasti Jawa kuna menjadi kata ‘ngamen’ dalam bahasa Jawa
sekarang. Upah seniman ‘agending i haji’ (disebut patulak) ternyata
lebih tinggi dibandingkan dengan upah seniman barangan.
Adapun hasil karya para pande emas adalah benda-benda
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perhiasan dan benda-benda kerajaan lain. Benda-benda bahan emas
masa klasik periode abad ke-8 sampai ke-14 Masehi telah banyak
ditemukan di Indonesia. Temuan besar terjadi pada tahun 1990 di desa
Wanabaya sebelah timur candi Prambanan berupa benda-benda emas
dan perak abad ke-9 Masehi yang jumlahnya tidak kurang dari 30 kg,
meliputi barang-barang perhiasan, mata uang, dan benda-benda keperluan ritual. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut
diperoleh bukti bahwa barang-barang tersebut buatan asli Jawa bukan
barang impor. Dari pengamatan terhadap benda-benda perhiasan dapat
diketahui jenis perhiasan seperti gelang, kalung, anting-anting, kelat
bahu, ikat pinggang, tutup sanggul, yang kesemuanya menunjukkan
sebagai perhiasan seorang raja. Barang-barang lain seperti mangkuk,
piring, gayung air, sendok kesemuanya dibuat dari bahan emas pun
menunjukkan bahwa barang-barang tersebut milik raja. Bahkan cukup
menarik di antara mangkuk dan piring mempunyai goresan aksara
Jawa kuna menyatakan berat benda dinyatakan dalam satuan kati,
suwarna, masa, kupang, misalnya: ‘tatur brat . . . . . ‘ – artinya ‘emas
beratnya . . . . .’ Setelah ditimbang dengan satuan gram sekarang
diperoleh padanan: 1 kati = 751 gram; 1 suwarna = 39,57 gram; 1
masa = 2, 47 gram; 1 kupang = 0,62 gram. Dari sumber ini diperoleh
pengetahuan sistem satuan berat jaman kuna.
Selama peradaban Indonesia berada dalam masa pengaruh
kebudayaan India kekayaan akan benda-benda logam makin
meningkat. Namun, sekali lagi, tidak berarti bahwa kesemuanya
akibat pengaruh kebudayaan India semata. Hal ini setidak-tidaknya
dapat dibuktikan dalam penelitian pernah penyusun lakukan. Kalau di
India dikenal adanya paduan logam ‘asthadhatu’ dan ‘pañcaloha’
untuk membuat arca ternyata sistem paduan logam tersebut tidak
dipraktekkan di Jawa. Asthadhatu adalah paduan logam terdiri dari 8
jenis logam pembuat perunggu yaitu: emas, tembaga, timah, perak,
kuningan, timbal, besi, ditambah air raksa; adapun pañcaloha adalah
paduan logam dengan 5 unsur yaitu: emas, tembaga, timah, perak, dan
timbal (Stutley, 1985). Arca-arca perunggu Jawa kuna dibuat dari
paduan unsur tembaga, timah, dan sedikit unsur seng. Hal ini
menunjukkan bahwa para pande logam Jawa kuna secara teknis tidak
semata-mata mengacu sumber-sumber tertulis di India. Kepandaian
dan kemampuan teknik cetak logam telah mereka peroleh secara
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turun-temurun dari nenekmoyang masa sebelumnya, bukan karena
pengaruh teknologi dari India. Teknik cetak digunakan adalah teknik
cire perdue yang telah populer pada jaman prasejarah. Para pande
Jawa kuna dapat memilah dan memilih aspek-aspek sesuai kebutuhan,
dan mereka umumnya berasal dari golongan rakyat biasa yang tidak
mengerti bahasa Sansekerta sehingga tidak mengerti buku-buku
panduan teknis dari India.
Data etnoarkeologis di Toraja dan di Bali menunjukkan bahwa
pengetahuan para pande logam diberikan kepada anggota keluarganya
melalui upacara tertentu. Seseorang tidak akan menjadi pande logam
jika ayahnya belum menjadi seorang pande (Marschall, 1968; Goris,
1960). Ketrampilannya diperoleh melalui pengalaman selama membantu ayahnya dan pentahbisan dilakukan dengan upacara khusus.
Dalam upacara pentahbisan pande logam di Toraja, pande logam lama
menusuk seekor babi rusa di hadapan calon pande dengan
mengatakan:”kalau pada saat membuat alat-alat membuat kesalahan
maka babi rusa akan menggigit”. Kemudian darah babi dioleskan pada
pipa ububan dan telapak tangan calon pande. Pada saat pande lama
mentahbiskan calon pande ia berkata: “aku mentahbiskan agar semua
yang ditempa berhasil dan agar tidak mengalami akibat buruk dari
penempaan”. Apa yang tersirat dalam upacara tersebut menunjukkan
bahwa pekerjaan menempa logam atau menjadi pande adalah
pekerjaan penuh hal-hal bersifat magis terlebih-lebih berhubungan
dengan logam besi. Di Bali para pande termasuk dalam klen pande
dalam satu jalur garis keturunan. Tempat kerja ada di bagian selatan
pekarangan sesuai dengan kedudukan Dewa Brahma di selatan dengan
lambang warna merah (api). Pengerjaan logam selalu berhubungan
dengan api. Mantra-mantra selalu diucapkan pande besi pada setiap
tahap pengerjaan.
Amat menarik pula bahwa keberadaan para pande logam yang
cukup penting di dalam kehidupan masyarakat, dan justru digolongkan sebagai kelas candala yaitu golongan masyarakat paling
rendah di luar kasta seperti dapat disimak dalam teks di Kitab
Slokantara: “kalingannya ikang sinanggah candala ring loka / lima
kwehnya / ndya ta / surasut ngaranya wwang amahat / krmidaha
ngaranya wwang amalantên / pranaghna ngaranya wwang añjagal /
kumbhakaraka ngaranya wwang andyun dhatu dagdha ngaranya
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wwang apande mas / ika ta kalima / inajarakên candala ngaranya /
tan yogya parana umahnya dening wwang menak / yawat ta
ñandalani / ling sang haji” – artinya: “ yang disebut candala di dunia
ini jumlahnya ada lima yaitu: 1) Surasut adalah pemahat; 2) krmidaha
adalah pencuci pakaian; 3) pranaghna adalah penyembelih binatang;
4) kumbhakaraka adalah pembuat periuk; dan 5) dhatudagdha adalah
pande emas. Rumah-rumah kelima golongan ini tidak baik dikunjungi
orang-orang berbudi baik, karena kotor” (Rani, 1957). Di dalam lontar
Agama-adigama dikatakan bahwa yang termasuk astacandala
(delapan golongan candala) di antaranya adalah: apande wsi (pande
besi), apande mas (pande emas), katambran (pande tembaga), dan
apande sisinghen (pembuat senjata tajam).
Logam dan Simbol
Logam bagi masyarakat kuna penuh dengan hal-hal bersifat
simbolik dan magis. Para pujangga sering memakai nama ‘emas’
untuk menandai suatu jaman penuh kedamaian dan tidak ada
kejahatan dengan ‘jaman Emas’ dan sebaliknya memakai nama ‘besi’
untuk suatu jaman penuh kejahatan manusia dengan sebutan ‘jaman
Besi’. Pujangga R. Ng. Ranggawarsita dalam karyanya Sabdatama
juga mengibaratkan jaman aman dan damai memakai sebutan ‘jaman
Windu Kuning’ atau “Windu Kencana”. Tentu saja pengertian
‘kuning’ ini dikaitkan logam emas. Ini menandakan bahwa logam
tersebut punya makna simbolik dalam kehidupan manusia. Pada masa
Mesir kuna logam jenis magnetite dipakai sebagai jimat (Wertime,
1980:11; Merwe, 1980:465). Di Mesopotamia dan Anatolia logam
besi digunakan keperluan ritual (Waldbaum, 1980:72).
Di situs-situs prasejarah di Indonesia telah ditemukan bukti
penggunaan lempengan emas untuk penutup mata mayat dengan
kepercayaan akan hidup sesudah mati. Karena itu dalam perjalanan ke
alam arwah agar mendapatkan jalan terang, maka mata diberi penutup
berupa lempengan emas. Kebiasaan menutup mata mayat masih
dilakukan beberapa masyarakat sekarang namun dengan kapas putih
bersih, tidak lagi dengan lempengan emas.
Di India 8 jenis logam yang dianggap penting tergolong dalam
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‘asthalohamaya’ yaitu: suvarna (emas), rupya (perak), loha (besi),
tamra (tembaga), trapu (timah), vangaja (seng), sisaka (timbal), dan
riti (kuningan) (Shukla, 1958:109). Emas (suvarna) menduduki
tempat teratas karena dianggap sebagai dewa segala jenis logam,
memiliki warna indah (su + varna) dan dikaitkan dengan matahari
(Walker, 1983:65-66). Perak menduduki tempat kedua sesudah emas
dihubungkan dengan bulan. Arca emas akan mendatangkan
kenikmatan (bhukti) baik kenikmatan di dunia dan akhirat serta
memberikan kesehatan kepada pemujanya. Jika dibuat dari perak akan
memberikan daya kekuatan dan kekayaan namun jika dibuat dari
timah akan mendatangkan banyak anak (Nagaswamy, 1988:144). Di
Jawa arca-arca masa klasik dari bahan emas banyak ditemukan di
samping arca perunggu. Bahwa para pembuat arca memahami aspek
simbolik logam emas ditunjukkan beberapa arca bimetalik yaitu arca
tokoh dibuat dari bahan emas tetapi arca pendamping dan landasan
arca dari bahan perunggu dicetak menjadi satu. Lempengan emas juga
dipakai sebagai peripih ditanam dibawah candi bersama-sama
lempengan perak (Haryono, 1999).
Bagi masyarakat masa lampau emas adalah simbol iluminasi
matahari. Di dalam agama Hindu dan Buda, emas mempunyai makna
‘sinar’, ‘iluminasi’, dan ‘keabadian’; emas adalah ‘image of solar
light’ (Cirlot, 1962:119). Emas adalah simbol superioritas dalam
hirarki logam. Hubungan kesejajaran antara logam dan planet
berturut-turut dari tingkatan superior ke tingkatan inferior adalah:
emas – Matahari, perak – Bulan, air raksa – Mercurius, tembaga –
Venus, besi – Mars, timah – Jupiter, timbal – Saturnus.
Selain logam emas, logam besi juga memiliki berbagai aspek
simbolik. Berbeda dengan pande emas maka pande besi mempunyai
kedudukan khusus dalam masyarakat disebut ‘empu’. Mengingat hasil
karya pande besi terutama berupa senjata-senjata yang berhubungan
dengan hidup-mati manusia maka seorang pande besi dianggap
mempunyai kesaktian atau kekuatan magis. Masyarakat Iban
(Kalimantan) misalnya, mempunyai sosok tokoh pencipta yaitu
Selampandai yang simbolnya adalah ububan dan dinyatakan memiliki
kemampuan menghidupkan jiwa orang mati hidup kembali (Harrisson
dan Sandin, 1966). Di Toraja (Sulawesi) masyarakat mempunyai
tokoh dewa pande besi yang dapat menempa kembali arwah orang
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meninggal. Demikian pula di Jawa dapat dilihat pada sosok empu
keris. Di dalam kitab Pararaton diriwayatkan bahwa keris buatan Mpu
Gandring yang dipesan Ken Arok (kemudian menjadi raja Singhasari
pertama) meskipun masih setengah jadi telah memiliki kekuatan
magis. Dengan keris itu pula raja-raja Singhasari berikutnya terbunuh
akibat kutukan Mpu Gandring. Peristiwa tersebut – meskipun
kebenaran historisnya masih perlu diteliti – menyiratkan bahwa keris
memiliki kedudukan istimewa dalam peradaban Jawa, demikian pula
bagi masyarakat Bali.
Menurut penelitian R. Goris masyarakat pande besi mendapat
kekuatannya dari dewa api (Goris, 1960). Kekuatan magis pada keris
tentu saja karena akibat kekuatan magis dalam diri sang empu.
Bahkan bukan hanya empu saja yang memiliki kekuatan supranatural
akan tetapi juga tempat perbengkelannya sendiri. Misalnya, di Toraja
tempat pembuatan dan menempa senjata tersebut dianggap sakral dan
memiliki daya magis pula (Zerner, 1981:95).
Keris tidak dapat terpisahkan dengan peradaban Jawa. Masyarakat Jawa tanpa keris tidaklah lengkap ‘kejawaannya’, demikianlah
pernyataan W.H. Rassers (1959). Dalam pandangan hidup masyarakat
Jawa ‘keris’ atau ‘curiga’ (bahasa Jawa) merupakan salah satu pusaka
kelengkapan budaya. Terlebih-lebih bagi sebuah kerajaan. Beberapa
kerajaan masa Islam di Jawa seperti Kraton Ngayogyakarta memiliki
sebuah keris pusaka sebagai andalan kekuatan kraton. Di Bali, kekuatan dan legitimasi ke-raja-an terletak pada kepemilikan keris. Senjata
tersebut sebagaimana tertulis dalam Babad Buleleng digambarkan
sebagai ‘pasupati-astra’ yaitu senjata sakti diberikan Dewa Siwa
kepada Arjuna dari keluarga Pandawa (Worsley, 1972). Dalam aspek
budaya lain bagi sekelompok masyarakat Jawa tradisional keris secara
simbolik dapat menggantikan keberadaan mempelai pria yang tidak
datang waktu upacara pernikahan.
Kekuatan simbolik keris dipercayai masyarakat Jawa terletak
pada pamor yaitu bahan campuran pembuatan keris berupa besi
meteor. Jenis bahan ini mengandung unsur besi dan nikel. Selain
meteor ada jenis lain bisa digunakan untuk bahan pembuatan keris
yaitu siderit dan aerolit yang juga disebut ‘watu pamor’ (Sumodiningrat, 1983). Pamor adalah benda berasal dari angkasa. Di antara
besi pamor terkenal adalah ‘pamor Prambanan’. Disebut demikian
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karena meteor ini jatuh di daerah Prambanan sekitar tahun 1784 masa
pemerintahan Susuhunan Paku Buwana III di Surakarta. Pamor
tersebut sampai sekarang masih disimpan di kraton Surakarta dan
diberi nama ‘Kyai Pamor’. Penelitian laboratoris terhadap meteor ini
menunjukkan bahwa kandungan unsurnya adalah 94,50 % besi dan
5,00 % nikel. Jenis batu pamor lainnya adalah pamor Luwu yang
asalnya dari Luwu (Sulawesi).
Pamor pada keris seolah-olah seperti hiasan merupakan hasil
kemampuan dan ketrampilan sang empu keris. Secara garis besar
dilihat dari proses terbentuknya pamor dapat dibedakan menjadi 2
jenis yaitu pamor jwalana dan pamor anukarta. Pamor jenis pertama
terbentuk dengan sendirinya karena suhu panas api ketika ditempa,
sedangkan pamor jenis anukarta ialah pamor sengaja dibuat, dibentuk
dan diatur Sang Empu pembuat keris. Macam-macam pamor dengan
berbagai namanya oleh pemiliknya dianggap mempunyai kekuatan
magis berpengaruh terhadap pemiliknya. Keris tersebut dapat
berpengaruh baik dan dapat pula berpengaruh buruk. Di antara contoh
nama-nama pamor dengan khasiat baik ialah pamor udan mas
dipercaya mendatangkan kekayaan, pamor putri kinurung yang
dipercaya si pemakai dapat terhindar bahaya, pamor panguripan
bahwa si pemakai tidak akan kekurangan kebutuhan sehari-hari,
pamor andon lulut berkhasiat baik dalam hubungan suami-isteri.
Adapun contoh pamor yang pengaruhnya tidak baik bahkan berbahaya
antara lain: pamor buntel mayit karena mengandung watak hendak
membunuh orang, pamor kudhung mayit berwatak hendak membunuh
si pemakai sendiri, pamor pedhot penyebab si pemakai selalu gagal
dalam cita-citanya, dan masih banyak lagi (Sumodiningrat, 1983).
Berdasarkan bahan pembuatan keris maka proses pembuatan
keris peradaban Jawa secara simbolik identik konsep persatuan ‘bapa
akasa – ibu pertiwi’. Sebagaimana disebutkan bahwa bahan besi
diperoleh dari perut bumi (ibu pertiwi) dan bahan pamor adalah
meteor jatuh dari angkasa (bapa akasa). Keduanya kemudian disatukan menjadi senjata keris. Proses ini merupakan penyatuan unsurunsur terestrial dengan selestial, penyatuan ‘quasi-seksual’. Konsep
tersebut mewarnai tradisi budaya Jawa. Stanley J. O’Connor (1985)
berpendapat bahwa dalam proses pembuatan keris terkandung pula
secara simbolik adanya persamaan dengan pembebasan atau perjalan-
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an roh sesudah kematian. Proses metalurgis misterius mempunyai
kemiripan dengan struktur ritus kematian. Bijih besi di ambil dan
kemudian diolah menjadi bahan murni seperti halnya proses kremasi
pembakaran mayat menjadi abu. Besi dicampur meteor dari angkasa
dan ditempa menjadi menjadi satu menghasilkan bentuk baru (keris)
seperti halnya upacara ritual pembebasan roh.
Pemanfaatan logam pada masa kehidupan sekarang sudah sangat
luas mencakup berbagai kebutuhan sejalan dengan meningkatnya
kontak budaya secara global. Namun demikian alat-alat bahan logam
telah banyak mengalami penyalahgunaan sehingga membahayakan
kehidupan manusia. Dalam situasi kurang menguntungkan sekarang
ini logam besi telah mengubah sikap dan perilaku sebagian masyarakat menjadi mudah emosi dan tidak terkontrol sehingga menggunakan benda-benda logam yang membahayakan sesama. Manusia
sangat tega membunuh sesama dengan senjata besi. Agaknya jaman
yang demikian itu memang sesuai dengan penyebutan ‘Jaman Besi’.
Berapa banyak anggota masyarakat meninggal atau terluka barangbarang dari logam besi seperti clurit, pisau, yang sebenarnya fungsi
utamanya sebagai alat pertanian atau alat dapur. Hal ini tentu saja
bukan karena clurit ‘berpamor buntel mayit’ akan tetapi lebih
disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam situasi global seperti saat ini
persentuhan budaya antar bangsa tidak dapat dihindarkan sehingga
perlu ketahanan budaya tangguh.
Kemajuan teknologi dan pemanfaatannya harus dilandasi dan
diimbangi dengan pemahaman terhadap aspek-aspek humaniora agar
manusia lebih humanis. Perlu ditegaskan sekali bahwa kebudayaan
mempunyai pengertian luas dan teknologi hanyalah satu dari unsurunsur kebudayaan. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pendidikan
tentang kebudayaan haruslah mendapatkan perhatian dari Pemerintah
agar manusia lebih ‘berbudaya’ dan memiliki ketahanan budaya yang
tangguh dalam menghadapi arus globalisasi.
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