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Transformasi Kampung: Eksotisme yang Menarik Sepasang 
Mata

Rusydan Fathy
adalah Peneliti Ahli Pertama bidang 
Sosiologi Perkotaan di Pusat Riset 
Masyarakat dan Budaya, Badan Riset 
dan Inovasi Nasional. Saat ini Rusydan 
sedang menyelesaikan tesisnya den-
gan tema pengembangan pariwisata 
kampung tematik dan smart city di So-
siologi Universitas Indonesia. Rusydan 

aktif menulis artikel opini di beberapa media seperti “Orang 
Miskin dan Paradigma Pembangunan Inklusif” (Geotimes), “Per-
mukiman Layak bagi Kaum Miskin Jakarta” (Detik.com), dan 
“Sampah Perkotaan dan Cara Pemulung Memperkuat Komu-
nitasnya” (The Conversation). Untuk korespondensi, Rusydan 
dapat dihubungi melaui surel: rusydanfathy@gmail.com. 

 
“Pertama, tempat semakin direstrukturisasi 

sebagai pusat konsumsi, karena menyediakan 
konteks di mana barang dan jasa dibandingkan, 
dievaluasi, dibeli dan digunakan. Kedua, tempat 

itu sendiri dalam arti dikonsumsi, terutama 
secara visual.” (John Urry).

Sebelum jauh sampai kepada narasi 
konfliktual yang diutarakan Urry (2002) 
di atas, tulisan ini berangkat dari fakta 

empirik mengenai eksistensi kampung tematik 
di Kota Malang. Dalam berbagai diskursus, baik 
debat konseptual maupun rumusan praktis 
kebijakan, ada dua narasi terkait konstelasi 
antara karakteristik kampung dengan agenda 
pembangunan perkotaan. Narasi pertama, 
sebagaimana merujuk pada tradisi konflik 
dalam kajian sosiologi perkotaan—terutama 
merujuk pada Lefebvre (1991)—berujung 
pada refleksi atas dominasi, marginalisasi, 
maupun kontestasi yang terjadi dalam konteks 
perebutan ruang. Sementara itu, tulisan ini 
berupaya memunculkan narasi alternatif yang 

bersifat lebih afirmatif terhadap konstelasi 
tersebut, yaitu revitalisasi ekonomi dan budaya 
dalam konteks negosiasi ruang.

	 Meskipun	 memang,	 narasi	 konfliktual	
dalam	 ruang	 kampung	 (sebagai	 lokalitas)	
tidak	 dapat	 dihindari.	 Itu	 sebagaimana	 juga	
telah	 dibeberkan	 Sassen	 (1993;	 2005;	 2012)	
dalam	 kerja-kerja	 akademiknya.	 Sassen	 (1993)	
memberikan	 pandangannya	 bahwa	 praktik	 di	
tingkat	 lokal	merupakan	 refleksi	 atas	 perluasan	
kerja	kapitalisme	global	yang	berimplikasi	pada	
dualisme	kota: satu	mewakili	kemajuan	teknologi	
dan	 budaya	 kosmopolitan	 dan	 yang	 lainnya	
merupakan	 keterbelakangan	 ekonomi	 dan	
budaya”	(Sassen,	1993,	p.	33).	Dengan	kata	lain,	
transformasi	 kota	 di	 tingkat	 lokal,	 merupakan	
refleksi	 atas	 ekspansi	 dan	 dominasi	 sistem	
kapitalisme	 yang	 dibawa	 oleh—sebagaimana	
Sassen	(2005)	katakan—Global City. 

 Berdasar pada tesis argumen tradisi 
konflik	 teori	 sosiologi	 perkotaan,	 maka	 artikel	
ini	mengurai	 bagaimana	 agenda	 pengembangan	
pariwisata	 kampung,	 di	 satu	 sisi	 dapat	 terjebak	
pada	 narasi	 konfliktual	 karena	 restrukturisasi	
dan	produksi	ruang	yang	terjadi	didominasi	oleh	
agenda	 dan	 hasrat	 kapitalisme	 global.	 Namun,	
di	 sisi	 lain	 kita	 tetap	 dapat	 melihat	 orisinalitas	
dari	 gejala	 transformasi	 kampung	 (menjadi	
destinasi	 wisata)	 yang	 terjadi.	 Artinya,	 bahwa	
restrukturisasi dan produksi ruang kampung 
tematik	 di	 Kota	 Malang	 juga	 merefleksikan	
karakteristik	 dan	 hasrat	 di	 tingkat	 lokal.	 Arah	
pengembangan	wisata	kampung	bergerak	sesuai	
dengan	latar	belakang,	masalah	dan	potensi	yang	
dimiliki	oleh	kampung	 tersebut,	 alih-alih	hanya	
sebagai	 perpanjangan	 agenda	 dari	 dominasi	
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kapitalisme	global.	

Pandangan Turis dan Konsumsi Tempat

	 Merujuk	pada	Urry	(2001;	2002),	industri	
pariwisata	global	merupakan	 logika	kapitalisme	
dalam	 konteks	 eksploitasi	 ruang.	 Kemudian,	
wisatawan	menjadi	semacam	borjuasi	yang	mana	
kehendak	dan	hasratnya	akan	konsumsi	 (ruang)	
terpenuhi.	 Lokalitas,	 sebagai	 destinasi	 wisata	
menyediakan	 berbagai	 produk	 barang	 dan	 jasa,	
termasuk diri mereka sendiri untuk dinikmati 
oleh	wisatawan.	Di	samping	itu,	apa	yang	disebut	
Urry	 sebagai	 The Tourist Gaze (pandangan	
turis)	tak	pernah	berhenti	mencari,	menemukan,	
dan	 membagikan	 keunikan-keunikan	 lokalitas	
yang	 dikunjunginya	 kepada	 dunia.	 Lokalitas,	
dengan demikian semakin direstrukturisasi dan 
diproduksi	 menyesuaikan	 hasrat	 wisatawan	
tersebut.	

	 Satu	 hal	 yang	 menjadi	 kentara	 dalam	
analisis	 Urry,	 adalah	 bagaimana	 transformasi	
tempat	 menjadi	 destinasi	 wisata,	 merupakan	
bentuk	 estetisasi	 ruang.	 Semua	 tempat	
mentransformasikan	dirinya	sebagai	ruang	yang	
memanjakan	 wisatawan	 secara	 visual.	 Tempat,	
mengubah	 dirinya	 untuk	 mempertontonkan	
keunikan	 praktik	 spasial	 mencakup	 sosial,	
ekonomi,	 dan	 budaya	 sebagai	 objek	 konsumsi	
wisatawan.	 Kesemuanya	 itu,	 ditangkap	 secara	
langsung	 oleh	 mata	 wisatawan	 dan	 juga	 oleh	
lensa	 kamera	 yang	 berimplikasi	 pada	 eksisnya	
sebuah	tempat	di	jagat	maya.	

Eksotisme yang Menarik Sepasang Mata

	 Publik	 sangat	 familiar	 dengan	 wisata	
kampung	 warna-warni	 di	 Kelurahan	 Jodipan	
Kota	 Malang.	 Kampung	Warna-Warna	 Jodipan	
mendapat	 kepopulerannya	 dengan	 menjual	

sesuatu	 yang	 eksotis	 di	 mata	 wisatawan.	 Pola	
transformasi	 kampung	 tersebut,	 terjadi	 di	
beberapa	 tempat	 di	 dunia	 dengan	 karakteristik	
yang	 sama.	 Di	 tingkat	 lokal,	 biasanya	 tempat	
tersebut	tampil	sebagai	permukiman	padat.	Lebih	
ekstrim,	kita	menyebutnya	sebagai	permukiman	
kumuh yang identik dengan tingkat penataan 
ruang	dan	 sanitasi	yang	buruk	 serta	warga	kota	
dengan	 tingkat	 ekonomi	 menengah	 ke	 bawah.	
Artinya,	 Kampung	 Warna-Warni	 Jodipan	
merupakan	satu	dari	sekian	contoh	permukiman	
yang	berhasil	 bertransformasi	menjadi	destinasi	
wisata	 karena	 menyimpan	 karakteristik	 yang	
identik	secara	global.	

	 Beruntungnya,	 kampung	 di	 Kelurahan	
Jodipan	ini	menjadi	yang	pertama	di	Kota	Malang	
dalam	 hal	 bertransformasi	 menjadi	 destinasi	
wisata.	 Pola-pola	 global	 yang	 diadaptasi	 di	
tingkat	lokal	ini	mejadi	sesuatu	yang	baru,	unik,	
dan	pertama	di	 Indonesia.	Oleh	sebab	 itu,	 tidak	
heran	ketika	publik	mengenali	kampung	tersebut	
sebagai	destinasi	wisata	Kampung	Warna-Warni	
di	Kota	Malang.	Sebenarnya,	berbicara	diskursus	
kampung	 tematik	 di	 Kota	 Malang,	 kita	 akan	
disuguhkan	 dengan	 setidaknya	 20	 kampung	
tematik.	 Dua	 puluh	 kampung	 tematik	 tersebut,	
tentu	 saja	 memiliki	 keragaman	 tema	 yang	
diangkat.	Namun,	tidak	semua	kampung	tematik	
tersebut	 populer,	 bahkan	 beberapa	 kampung	
tidak	begitu	diketahui	keberadaannya.	Dalam	hal	
ini,	ketimpangan	antar	kampung	menjadi	terlihat.	

Kampung Warna-Warni (dokumentasi penulis). 
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Kampung Biru Arema (dokumentasi penulis).

 Kedua kampung di atas merupakan 
destinasi wisata kampung tematik yang sangat 
populer. Itu tentu saja dibuktikan dengan 
laporan jumlah kunjungan yang dibuat oleh 
Pokdarwis setempat dan Dinas Pariwisata Kota 
Malang. Di jagat maya pun, eksistensi mereka 
sangat baik dengan berseliwerannya citra 
visual kampung tersebut baik di berita online 
maupun di media sosial. Namun, bagaimana 
dengan 18 kampung tematik lainnya? 

 Berdasarkan penelitian lapangan yang 
penulis lakukan, setidaknya kampung tematik 
di Kota Malang memiliki beberapa kategori: 
wisata instragammable, wisata kuliner dan 
sentra UMKM, ekowisata, dan wisata sejarah 
dan edukasi. Sebagai pembanding, Kampung 
Warna-Warni dan Kampung Biru Arema 
merupakan kategori wisata instagrammable 
di mana swafoto menjadi prioritas wisatawan. 
Sama halnya dengan kedua kampung tersebut, 
Kampung Putih dan Kampung Kelir juga berada 
pada kategori yang sama. Namun, kedua 
kampung tersebut (terutama Kampung Kelir) 
agaknya memiliki kondisi yang cukup kontras. 

Kampung Putih (atas) dan Kampung Kelir (bawah) 
(dokumentasi penulis).

 

 Kedua kampung di atas, terutama 
Kampung Kelir memiliki jumlah kunjungan 
yang sangat jomplang dengan Kampung 
Warna-Warni maupun Kampung Biru Arema. 
Ketimpangan itu semakin tegas ketika melihat 
pewacanaan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah 
Kota Malang khususnya Disporapar (Dinas 
Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata) 
cenderung menyorot (terutama) Kampung 
Warna-Warni sebagai destinasi wisata. 
Begitupun aktor-aktor lain, termasuk pihak 
swasta misalnya yang mewacanakan Kampung 
Warna-Warni seakan-akan sebagai salah 
satunya destinasi wisata kampung tematik 
di Kota Malang. Keadaan berat sebelah dari 
pewacanaan tersebut misalnya dapat dengan 
mudah kita temua secara simbolis di Kota 
Malang mulai dari sudut-sudut petunjuk jalan, 
sampai kepada lift-lift hotel.  

 Padahal, semua kampung-kampung 
tersebut memiliki karakteristik yang identik 
sebagai sebuah permukiman padat yang 
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berada di bantaran kali. Namun, mengangkat 
karakteristik “kumuh” sebagai landasan 
transformasi kampung tidaklah sesederhana 
itu. Menjual eksotisme ruang berkelindan 
dengan kompleksitas restrukturisasi dan 
produksi ruang yang terjadi. 

Bukan Sekadar Eksotisme, tetapi Sang 
Pelopor dan Aktor Lokal

 Dalam kompleksitasnya, beberapa 
kampung berhasil bertransformasi menjadi 
destinasi wisata yang populer. Hal itu dapat 
disebabkan oleh banyak hal, termasuk eksistensi 
dari aktor pembangunan kampung tersebut. 
Sebagai contoh, bagi Kampung Warni-Warni, 
keberhasilan transformasi terutama disebabkan 
oleh peran mahasiswa, warga kampung dan 
pihak swasta. Kerja-kerja para aktor tersebut 
dalam produksi ruang Kampung Warna-Warni 
menjadi mulus karena kampung tersebut telah 
menjadi ruang negosiasi dan bukan dominasi. 
Artinya, berbagai kepentingan bertransformasi 
menjadi tujuan bersama yang menghasilkan 
manfaat sosial dan keuntungan ekonomi bagi 
masing-masing pihak. 

 Di samping itu, Kampung Warna-Warni 
telah secara otomatis menjadi “Sang Pelopor” 
sebagai destinasi wisata kampung tematik di 
Kota Malang. Sehingga, keunikan dan eksotisme 
yang mereka angkat menjadi benar-benar 
baru dan original di mata publik. Kemudian, 
peran Pemerintah Kota dalam produksi ruang 
Kampung Warna-Warni juga signifikan bagi 
keberhasilan transformasi tersebut. Utamanya 
terlihat pada pewacanaan dalam pengukuhan 
kampung tematik yang relevan dengan agenda 
pembangunan wisata Kota Malang. 

 Sebagaimana kita tahu, dalam konteks 
Malang Raya, Pemerintah Kota Malang 

berupaya mengangkat potensi wisata yang 
berbeda dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. 
Bukan wisata alam, melainkan wisata kuliner 
dan buatan. Dengan demikian, transformasi 
Kampung Warna-Warni menjadi momentum 
bagi Pemerintah Kota dalam menyuguhkan 
wacana tentang “Kota Malang sebagai Destinasi 
Wisata” dan “Wisata Kampung Tematik Kota 
Malang” di tengah stigma Kota Malang hanya 
sebagai kota transit saja. 

Bukan hanya Eksotisme Ruang, tetapi juga 
Ekspresi Budaya dan Nostalgia Tempo Dulu

 Kepopuleran Kampung Warna-Warni 
merupakan contoh praktik afirmatif dari 
restrukturisasi dan produksi ruang yang terjadi 
di Kota Malang dalam konteks pengembangan 
pariwisata. Namun demikian, kita juga 
dapat melihatnya sebagai problematika 
pembangunan. Pertama, itu dilihat sebagai 
narasi konfliktual yang menghasilkan 
kontradiksi antar kampung dengan agenda 
pembangunan kampung tematik. Kedua, 
transformasi kampung menjadi destinasi wisata 
tersimplikasi menjadi estetisasi ruang semata. 

 Sebagaimana telah disinggung, Kota 
Malang memiliki setidaknya 20 kampung 
tematik namun hanya segelintir kampung 
saja yang populer di mana kepopuleran 
tersebut dicapai oleh kampung dengan tema 
instragammable. Padahal, fakta empirik yang 
ditelusuri penulis menghasilkan setidaknya 
2 tipologi lain dalam proses transformasi 
tersebut, yakni bukan hanya “eksotisme ruang”, 
melainkan juga “ekspresi budaya” (misalnya 
Kampung Wayang, Kampung Keramat, 
Kampung Payung, Kampung Topeng dan 
Kampung Budaya Polowidjen) dan “nostalgia 
tempo dulu” (Misalnya Kampung Heritage 
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Kayutangan). 

 Sebagai contoh, Kampung Payung, 
Kampung Topeng, dan Kampung Kramat 
menjadikan keunikan budaya baik produk 
budaya materil maupun karifan lokal 
praktik keseharian mereka sebagai landasan 
transformasinya. Contoh lain, yakni Kampung 
Heritage Kayutangan menjadikan sejarah 
dan arsitektur fisik kolonial sebagai landasan 
transformasinya. Keragaman tersebutlah yang 
coba ditawarkan dengan harapan menarik 
pandangan wisatawan untuk berkungjung. 

Dari atas ke bawah: Kampung Payung, Kampung Heritage,. 
Kampung Topeng, dan Kampung Kerama (dokumentasi 

penulis). 

 Meskipun memiliki keragaman 
karakteristik yang menjadi pondasi bagi 
transformasi, produksi ruang yang dilakukan 
Pemerintah Kota belum maksimal. Hal itu 
terutama disebabkan oleh proses produksi 
ruang yang terjebak pada pewacanaan simbolis 
semata. Pengukuhan dan apresiasi menjadi 
bersifat simbolis yang ditandai dengan bantuan 
pembangunan fisik kampung semata. Dari sisi 
warga kampung, Pokdarwis setempat juga 
cenderung terjebak pada pembangunan fisik 
kampung untuk mengubah tampilan kampung 
secara visual tetapi luput memaksimalkan 
potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang 
ada di dalamnya. Ketimpangan popularitas 
yang ditandai dengan jomplangnya jumlah 
kunjungan juga berpotensi menjadi nuansa 
konfliktual antar kampung. 

 Namun demikian, terlepas dari 
problematika tersebut, eksistensi wisata 
kampung tematik di Kota Malang tetap 
memberikan manfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan warganya. Transformasi kampung 
yang terjadi dengan berbagai tipologi pada 
dasarnya mengandung semangat revitalisasi 
kampung. Restrukturisasi dan produksi ruang 
kampung tematik di Kota Malang pada akhirnya 
merupakan embrio bagi lahirnya narasi afirmatif 
atas pembangunan pariwisata kota yang 
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berasal dari akar rumput serta mencerminkan 
prinsip kolaboratif dan bottom up.  Dengan 
kata lain, kampung tidak lagi dipandang vis a 
vis dengan agenda pembangunan melainkan 
terafirmasi di dalamnya. 
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Generasi Z: Si Paling Healing vs Si Pembawa Perubahan

Syarfina	Mahya	Nadila
adalah peneliti dibidang Sosiolo-
gi di Direktorat Kebijakan Ekonomi, 
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Generasi Z adalah generasi dengan 
proporsi penduduk terbanyak 
berdasarkan sensus penduduk 2020, 

yaitu 27,94% dari seluruh jumlah penduduk 
Indonesia (BPS, 2021). Mereka yang termasuk 
dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di 
rentang tahun 1997-2012 atau usia 10-25 tahun 
(BPS, 2021). Generasi Z terbagi ke dalam dua 
kelompok yaitu mereka yang masih bersekolah 
dan mereka yang mulai menapaki karir di dunia 
kerja. Generasi Z adalah tenaga kerja baru di 
dunia kerja yang sebelumnya didominasi oleh 
Generasi Milenial, Generasi X dan sebagian 
Baby Boomers. 

 Dalam survei yang dilakukan oleh Harris 
Poll menunjukan bahwa Generasi Z adalah 
generasi yang kreatif dan mereka adalah digital 
native (Pineda, 2020). Mereka adalah generasi 
yang tumbuh kembangnya bersamaan dengan 
perkembangan teknologi digital. Hal ini 
membuat generasi ini tidak dapat dilepaskan 
dengan teknologi digital. Meskipun begitu, 
dalam survei lain yang dilakukan oleh Randstad 
menunjukan bahwa karyawan yang berusia 18 
sampai 24 tahun, yang merupakan rentang usía 
generasi Z, sebagian besar lebih memilih untuk 
berhenti bekerja daripada tidak bahagia (Kim, 
2022). 

 Berlatar belakang hal-hal menarik ini, 
Saya mencoba melakukan poling cepat dan 
singkat melalui aplikasi Instagram—Instagram 
Story. Polling cepat ini hanya berlangsung 
selama 24 jam saja. Dalam Instagram Story 
tersebut Saya menanyakan “Apa yang 
terpikirkan saat mendengar kata Generasi Z?” 
beberapa orang merespon Instagram Story Saya. 
Adapun tanggapan mereka tentang Generasi Z 
adalah Hitech dan dinamis sekali, kreatif, out of 
the box, kekinian, dan si Paling Healing. Hal yang 
menarik warganet yang memberikan respon 
“Si Paling Healing” masuk ke dalam kelompok 
usia Generasi Z sedangkan tanggapan lainnya 
diberikan oleh Generasi Milenial.  

“Si Paling Healing”

 Berdasarkan hasil polling cepat 
tersebut, Saya pun melakukan wawancara 
dengan tiga orang informan generasi Z untuk 
mengetahui sudut pandang mereka tentang 
pandangan-pandangan generasi Z yang 
ada di masyarakat.  Tiga orang informan ini 
merupakan usia paling senior dalam kelompok 
usia generasi Z, yakni kelahiran tahun 1997 dan 
1998. Saat ini mereka bekerja di perusahaan 
swasta. Mereka mengetahui bahwa mereka 
kerap dicap sebagai generasi manja, lemah, 
dan rapuh oleh generasi-generasi yang lebih 
senior. Sebenarnya, mereka pun merasakan 
dan mengakui juga bahwa mereka atau teman-
teman di lingkungannya memiliki sifat yang 
manja, lemah, dan rapuh. 

 Menurut mereka, hal ini terjadi karena 
saat ini mereka sedang masuk ke dalam fase usia 
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krisis seperempat abad (quarter life crisis). Fase ini 
umumnya terjadi pada mereka yang memasuki 
awal usia 20-an sampai memasuki usia 30-an 
(Kirnandita, 2019). Ini adalah fase kecemasan 
akan masa depan dan mulai mempertanyakan 
kembali pilihan hidupnya (Safriyantini, 2020). 
Fase di mana mereka memulai kehidupan baru 
mereka dengan penuh tanggung jawab dan 
kemandirian. Fase  di mana mereka sedang 
memulai kehidupan karir dan berkeluarga. 
Masa-masa ini memberikan tekanan lebih pada 
kehidupan mereka. 

 Meskipun begitu, salah satu informan 
dari generasi Z ini melihat bahwa terdapat 
gradasi dalam sikap manja dan lemah ini. 
Menurutnya, generasi Z yang terlahir di awal  
tahun 2000-an jauh lebih lemah dan manja 
dari generasi Z yang lahir di akhir tahun 90-
an.  Beberapa dari mereka juga mengatakan 
bahwa mereka merasa lebih tertekan dengan 
adanya konten-konten di media sosial yang 
berhubungan dengan orang-orang yang 
sukses di usia yang masih sangat muda. 
Kondisi inilah yang membuat mereka merasa 
mudah tertekan secara psikologis sehingga 
menjadikan mereka merasa insecure dan tidak 
berdaya yang berujung pada mekanisme yang 
mereka sebut dengan healing. 

 Healing dalam ilmu psikologi berarti 
penyembuhan atau pemulihan secara general. 
Healing bisa dilakukan sendiri oleh individu 
atau dibantu professional (Dewi, 2022). 
Terminologi inilah yang digunakan oleh 
generasi Z untuk mengambarkan cara mereka 
keluar dari tekanan yang mereka rasakan. 
Menurut salah satu informan perempuan yang 
bekerja sebagai karyawan swasta, Dia memiliki  
mekanisme healing dengan mengambil cuti 
setelah melakukan pekerjaan berat. 

Si Pembawa Perubahan

 Walaupun mereka dicap sebagai 
generasi yang lemah dan manja, di dunia kerja, 
mereka adalah tenaga kerja baru yang paling 
segar. Terlahir dan tumbuh bersama dengan 
teknologi digital menjadikan mereka sebagai 
generasi yang sejatinya lebih “melek teknologi” 
dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. 
Mereka juga adalah generasi yang dinamis, 
kretif, dan selalu berpikir “out of the box”. Kriteria 
tersebut diberikan oleh generasi milenial yang 
ikut serta dalam polling di instagram dan juga 
merupakan hasil survei yang dilakukan oleh 
Harris Poll (Pineda, 2020).   

 Hal ini pun juga diungkapkan oleh 
informan generasi Z yang lain. Mereka merasa 
di tempat kerja sebagai pekerja yang sering 
menciptakan cara-cara kerja baru yang tidak 
biasa. Para informan ini menerangkan bahwa 
mereka kurang suka jika harus mengerjakan 
pekerjaan yang penuh dengan kerumitan 
sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 
Bermodalkan kemampuan mereka yang baik 
dalam menggunakan teknologi digital mereka 
mampu membuat cara kerja sendiri yang lebih 
efektif dan efisien ketimbang cara kerja yang 
telah ada sebelumnya.  Kemampuan mereka 
akan teknologi digital membantu mereka 
dalam membuat terobosan di tempat kerja 
mereka. 

 Hal ini sejalan dengan beberapa karakter 
dari generasi Z yang mampu menemukan 
solusi secara mandiri berbekal kemampuan 
mereka berselancar di Internet (Dewi, 2021). 
Sikap mereka yang lebih suka mencari cara 
kerja baru yang lebih efektif tidak terlepas dari 
karekteristik mereka yang berani mengambil 
inisiatif (Anjani, 2021). Mereka juga dapat 
melakukan beberapa pekerjaan dalam satu 
waktu (multitasking) dan mereka juga dikenal 
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sebagai penggagas, penemu cara baru, atau 
entrepeneur dengan argumentasi yang kuat 
dan keinginan untuk didengar (Astari, 2021)

 Kemampuan mereka dalam 
menciptakan cara kerja yang baru dan berbeda 
dengan cara kerja yang telah ada sebelumnya 
di tempat kerja mereka, terkadang membawa 
friksi dengan atasan mereka yang merupakan 
generasi senior mereka. Hal ini diungkapkan 
oleh salah satu informan yang bekerja di sektor 
swasta. Dia mengungkapkan akan terjadi 
diskusi yang panjang antara dirinya dengan 
atasannya terkait cara kerja dan alasan mengapa 
dia harus menggunakan cara kerja tersebut 
padahal menurutnya cara kerja yang dia 
temukan ini lebih efektif dan efisien. Menurut 
mereka, mereka menyukai pekerjaan yang 
jelas alasannya mengapa pekerjaan itu harus 
dilakukan dengan cara tertentu. Jika mereka 
merasa cara tersebut tidak efektif dan efisien 
mereka tidak akan segan untuk menyuarakan 
pendapatnya. Hal ini semata-mata untuk 
menciptakan cara kerja yang lebih efektif dan 
efisien di tempat kerja mereka. Persoalan seperti 
ini akan selesai dengan jalinan komunikasi yang 
baik dan terbuka antara atasan dan bawahan.

Perbedaan Nilai dan Potensi Modal Digital 
Generasi Z

 Pelabelan tertentu diberikan kepada 
individu ataupun kelompok yang dianggap 
nilai-nilai dari individu atau kelompok tersebut 
tidak sama atau keluar dari nilai-nilai yang 
telah ada sebelumnya. Pemberian label kepada 
generasi Z oleh generasi senior, dikarenakan 
nilai-nilai generasi Z cenderung berbeda 
dengan generasi sebelumnya. Padahal, 
karakteristik setiap generasi mungkin berbeda 
karena setiap generasi tumbuh di lingkungan, 

situasi sosial, budaya, dan ekonomi yang 
berbeda. 

 Meskipun dilabeli sebagai “si paling 
healing”, generasi ini adalah inovator segar yang 
membawa perubahan baru dalam organisasi. 
Keberadaannya dapat menjadi agen perubahan 
menuju industri 5.0. Industri-industri masa 
depan akan didominasi oleh kecanggihan 
teknologi digital, seperti metaverse, artificial 
intelligence, maupun teknologi robot yang 
semakin canggih, serta digitalisasi teknologi 
lainnya. Industri masa depan membutuhkan 
sumber daya manusia yang fasih dengan 
teknologi digital agar dapat mengkreasikan dan 
mengoperasikan jenis-jenis pekerjaan digital 
yang ada. Generasi Z adalah generasi yang 
terlahir untuk mengisi tenaga kerja di industri-
industri masa depan. Untuk itu, keberadaannya 
adalah modal utama di dalam organisasi untuk 
terus berkembang agar dapat bersaing di era 
industri 4.0 yang mengarah ke industri 5.0. 

Referensi:

Anjani, Rahmi. (2021). Gen Z Mulai Masuk Industri 
Kerja, Ini yang Ditakuti Para Bos Milenial. https://
wolipop.detik.com/worklife/d-5792387/gen-z-
mulai-masuk-industri-kerja-ini-yang-ditakuti-
para-bos-milenial

Astari, Cynthia. 2021. Perbedaan Antara Milenial 
dan Generasi Z di Dunia Kerja. https://talentics.
id/blog/talentics/people-analytics/perbedaan-
antara-milenial-dan-generasi-z-di-dunia-kerja. 

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Hasil Sensus 
Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 
https://www.bps.go.id/website/materi_eng/
materiBrsEng-20210121151046.pdf

Dewi, Nur Rosita. 2021. 4 Tips bekerja dengan 
generasi Z yang perlu Manajer tahu. https://

https://pmb.brin.go.id/generasi-z-si-paling-healing-vs-si-pembawa-perubahan/
https://talentics.id/blog/talentics/people-analytics/perbedaan-antara-milenial-dan-generasi-z-di-dunia-kerja
https://talentics.id/blog/talentics/people-analytics/perbedaan-antara-milenial-dan-generasi-z-di-dunia-kerja
https://talentics.id/blog/talentics/people-analytics/perbedaan-antara-milenial-dan-generasi-z-di-dunia-kerja
https://www.bps.go.id/website/materi_eng/materiBrsEng-20210121151046.pdf
https://www.bps.go.id/website/materi_eng/materiBrsEng-20210121151046.pdf
https://www.ekrut.com/media/tips-bekerja-dengan-generasi-z


10 www.pmb.go.id   Vol. 26. No.15

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/generasi-z-si-paling-healing-vs-si-pembawa-perubahan/ 

www.ekrut.com/media/tips-bekerja-dengan-
generasi-z

Dewi, Retia Kartika. 2022. Ramai Tren 
“Healing”, Apa Itu? Ini Penjelasan 
Psikolog. https://www.kompas.com/
tren/read/2022/02/06/160000965/ramai-
t r e n - h e a l i n g - a p a - i t u - i n i - p e n j e l a s a n -
psikolog?page=all

Kim, YeEun. (2022). Gen Z and Millennials Prefer 
To Be Unemployed Than Be Unhappy at Work. 
https://www.yahoo.com/entertainment/gen-
z-millennials-prefer-unemployed-083121630.
html

Kirnandita, Patresia. (2019). Quarter Life 
Crisis: Kehidupan Dewasa Datang, Krisis pun 
Menghadang. https://tirto.id/quarter-life-
crisis-kehidupan-dewasa-datang-krisis-pun-
menghadang-dkvU 

Pineda, Khrysgiana. (2020). Generation Create? 
Gen Z might be the most creative generation 
yet, poll says. https://www.usatoday.com/story/
news/nation/2020/08/18/generation-z-may-
most-creative-yet-study-says/5589601002/

Safriyantini, Silmi. 2020. Quarter Life Crisis, Bikin 
Galau Kalangan Twenties. https://gensindo.
sindonews.com/read/14425/700/quarter-
life-crisis-bikin-galau-kalangan-twenties-
1588370713?showpage=all

https://pmb.brin.go.id/generasi-z-si-paling-healing-vs-si-pembawa-perubahan/
https://www.ekrut.com/media/tips-bekerja-dengan-generasi-z
https://www.ekrut.com/media/tips-bekerja-dengan-generasi-z
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/160000965/ramai-tren-healing-apa-itu-ini-penjelasan-psikolog?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/160000965/ramai-tren-healing-apa-itu-ini-penjelasan-psikolog?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/160000965/ramai-tren-healing-apa-itu-ini-penjelasan-psikolog?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/160000965/ramai-tren-healing-apa-itu-ini-penjelasan-psikolog?page=all
https://www
https://tirto.id/quarter-life-crisis-kehidupan-dewasa-datang-krisis-pun-menghadang-dkvU
https://tirto.id/quarter-life-crisis-kehidupan-dewasa-datang-krisis-pun-menghadang-dkvU
https://tirto.id/quarter-life-crisis-kehidupan-dewasa-datang-krisis-pun-menghadang-dkvU
https://www


11 www.pmb.brin.go.id   Vol. 26. No. 16

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/pandemi-dan-kisah-burung-burung-liar-di-perkotaan-catatan-antropologi-melampaui-manusia/ 

Pandemi dan Kisah Burung-Burung Liar di Perkotaan: Catatan 
Antropologi Melampaui Manusia

Gilang	Mahadika
adalah mahasiswa pascasarjana An-
tropologi, Universitas Gadjah Mada 
(UGM). Ia menyukai kajian poli-
tik-ekologi dan pembangunan mas-
yarakat. Ia memiliki beberapa pen-
galaman penelitian lapangan. Salah 
satunya di Sangatta, Kalimantan Timur 
membahas mengenai program CSR 

perusahaan tambang. Kemudian di dataran tinggi Maybrat, 
Papua Barat mengenai pertanian dan masyarakat adat. Saat ini 
Ia tengah menjadi research fellow untuk Universitas Koln dalam 
penelitian perkebunan sawit dan masyarakat adat di Kaliman-
tan Timur, Indonesia.
E-mail : gilangmahadika@mail.ugm.ac.id / gilang.maha@gmail.
com 

Di masa pandemi ketika semua orang hanya 
bisa diam, terpenjara dalam rumah. Di balik 
tirai jendela, kita bisa melihat ke luar rumah 

ada burung-burung liar bergerak dan terbang 
bebas di ruang terbuka. Seolah mereka tidak 
melihat pandemi ini menjadi suatu masalah besar 
bagi kehidupan mereka. Hanya kemudian manusia 
sendiri hampir di penjuru dunia merasakan hal yang 
sama. Mereka perlu menjalankan social distancing 
(pembatasan sosial), selagi makhluk hidup lain 
dengan bebasnya masih dapat berinteraksi dan 
bersentuhan dengan yang lain layaknya hari-hari 
normal. Permasalahan pandemi hanya menjadi 
masalah bagi manusia, tidak untuk makhluk hidup 
yang lain. Fenomena ini kemudian menarik untuk 
dibahas, terutama bagaimana kita sebagai manusia 
dalam upayanya untuk memikirkan kembali 
hubungan-hubungannya dengan lingkungan di 
sekitar. 

 10 Juni yang lalu saya melihat suatu 
pameran menarik yang dibawakan oleh 
mahasiswa-mahasiswa Antropologi yang terletak 
di Galeri Loeweng Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Gadjah Mada (UGM). Pameran ini 
sebenarnya diadakan sebagai pemenuhan tugas 
akhir dari salah satu mata kuliah. Meskipun saya tidak 

termasuk dalam kegiatan ini, hal ini cukup menarik 
untuk diangkat menjadi topik yang mengesankan 
karena memperlihatkan bagaimana ilmu sosial 
mulai memperhatikan kehidupan spesies-spesies 
lain yang bukan manusia. Ini sebuah perkembangan 
ilmu sosial yang mulai melirik kajian melampaui dari 
kehidupan/aktivitas manusia. Dengan mengusung 
tema “Non-Human to Human”, acara ini setidaknya 
dapat memberi gambaran bagaimana mengkaji 

hubungan manusia dengan spesies lain.

Gambar 1: Pamflet Pameran 
Pascasarjana Antropologi "Non-Human 

to Human"

 Seorang dosen tamu antropologi, bernama 
Jun Kitazawa memamerkan satu karya yang cukup 
membuat saya menyadari dan mempertanyakan 
kembali bagaimana sebenarnya menjadi manusia 
yang sekiranya perlu juga untuk benar-benar 
menyadari keberadaan spesies lain yang hidup di 
sekitarnya. Ia menceritakan karyanya dari anekdot 
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yang ditulisanya dalam bentuk paragraf layaknya 
catatan lapangan seorang etnografer. Rupanya 
karya Kitazawa terinspirasi oleh sebuah refleksi 
ruang perkotaan ketika Ia tinggal di Tokyo dan 
Yogyakarta.

Gambar 2: Salah satu karya Jun Kitazawa, 
ilustrasi miniatur rumah dan burung-burung 

liar.

 
 Di pagi hari, saya mendengar suara burung. 

Sangkar burung menggantung di gang-gang, 
burung-burung dengan berbagai warna, memainkan 

musik yang beragam. Spesies burung, bentuk 
sangkar burung, dan budaya kontes. Saya selalu 
tertarik dengan budaya Jawa dalam memelihara 
burung. Tidak ada sangkar burung di gang-gang 

Tokyo dan tidak banyak burung berkicau. 

 Ketika saya masih kecil, spesies burung 
migran yang sama akan datang ke taman rumah 
kami di Tokyo setiap tahun. Mereka membangun 

sarang, bertelur, memiliki anak burung dan 
meninggalkan sarang. Menyaksikan proses ini dari 
jendela saya merupakan suatu kesenangan setiap 
tahun. Saya masih ingat keterkejutan saya ketika 

anak-anak burung mati setelah diserang oleh 
burung gagak. Mereka tidak pernah kembali selama 

bertahun-tahun, mungkin karena sudah terlalu 
sulit bagi mereka untuk tinggal di Tokyo. Meskipun 
mereka tidak membangun sarang, namun burung-

burung liar tampaknya masih kerap datang, dan 
ibu saya masih membuat tempat makan dari kayu 

dan menempatkannya di taman. Dia meninggalkan 
makanan di atasnya dan burung-burung liar sesekali 

mampir untuk makan. Kalau dipikir-pikir, saya 
belum melihat banyak ‘pengumpan burung’ di Jawa. 
Apakah ini karena budaya memelihara burung yang 

berkembang pesat?

 Jawa dan Jepang, kota-kota yang penuh 
dengan sangkar burung dan kota-kota tanpa 

sangkar burung. Kota tanpa tempat makan burung 
liar dan kota dengan tempat makan burung liar. 

Kesamaan yang dikurung dan kebebasan di alam 
liar. 

 Bagaimana seharusnya burung dan manusia 
hidup bersamaan di kota ini? Saya merancang 

proyek untuk mereplikasi bentuk rumah manusia 
dalam skala kecil dan memasangnya sebagai tempat 

makan burung liar di kota, yang saya sebut POST 
HUMAN. Rumah asli seseorang diperkecil ukurannya 

dan dipasang di halaman rumah mereka. Rumah 
kecil itu berisi makanan untuk burung-burung, dan 
saat mereka makan, makanan muncul dari dalam 

satu demi satu. Semakin burung-burung asyik 
dengan makananya, semakin banyak ‘rumah’ yang 
rusak dan pecah karena dipatuk dengan paruhnya. 

 Proyek ini menciptakan tempat bagi burung-
burung untuk hidup dan pada saat yang sama 

memikirkan kembali tempat di mana kita manusia 
hidup. Dari perspektif antara antropologi dan seni, 
saya ingin menciptakan sesuatu antara peralatan 

sehari-hari dan karya seni. Proyek ini sedang 
berlangsung, apa yang ditampilkan di sini adalah 

gambar dan protipe dari POST HUMAN

Jun KITAZAWA

X Burung Liar

--------------------

POST HUMAN

 Dari narasi dan karya yang ditawarkan 
Kitazawa setidaknya membuat kita bertanya 
mengenai apa yang disebut kebudayaan? Lalu, 
apa yang disebut alam? Bagaimana manusia 
memaknai alam, dan sebaliknya? Pandangan 
lama mengenai konsep kebudayaan seringkali 
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dipisahkan dari kategori-kategori alam. Dikotomi 
dan pemisahan antara budaya (culture) dan alam 
(nature) (Strathern, 2014) dalam paradigma lama 
seringkali terjadi. Alam seringkali berhubungan 
dengan hal yang liar, layaknya burung-burung liar 
yang terbang di perkotaan. Sedangkan kebudayaan 
adalah sesederhana bangunan-bangunan rumah 
untuk tinggal manusia. Suatu hal yang sifatnya 
alami ketika telah tersentuh oleh manusia dapat 
menjadi suatu kebudayaan. Namun, kembali lagi 
apa arti dari kebudayaan? Jika kemudian suatu 
lingkungan hidup dibangun tidak begitu ramah 
dengan keberadaan burung-burung liar atau 
spesies-spesies lainnya. 

 Sangkar burung dan kontes burung 
berkicau menjadi hal menarik yang sering kita 
temui di beberapa kasus kebudayaan di Indonesia. 
Menarik sebenarnya jika kemudian ada yang 
berusaha membandingkan dengan kebudayaan di 
tempat lain. Dalam kasus ini, burung sudah tidak 
lagi dianggap sebagai entitas yang “liar”, melainkan 
telah didomestikasi (dijinakkan) oleh manusia. 
Burung-burung ini biasanya akan dimanfaatkan 
untuk memenuhi kesenangan, persaingan ekonomi, 
dan pencarian keuntungan hanya untuk manusia 
semata. Mungkin tidak untuk kesejahteraan 
burung sebagai peliharaan mereka sendiri. Dari sini 
setidaknya apa yang dimaksud peliharaan, sangkar 
burung, dan segala upaya manusia menjinakkan 
yang liar adalah kerja-kerja manusia dalam menjalin 
hubungan dengan entitas yang bukan manusia 

(non-human). 

 Post-human juga menjadi istilah yang 
menarik. Banyak mahasiswa antropologi juga 
memamerkan karyanya yang kurang lebih 
menunjukkan energi yang sama. Sejauh mana 
suatu kebudayaan dapat memahami entitas 
yang bukan manusia, menyelam dalam sudut 
pandang kehidupan spesies-spesies yang bukan 
manusia. Lagipula apa gunanya juga? Melihat 
kasus burung liar yang terpenjara dalam sangkar, 
apa kemudian secara subjektif senang untuk hidup 
terpenjara karena selalu dirawat dan diberi makan 

oleh majikannya. Sebaliknya, bisa saja mereka 
juga tidak begitu senang jika selamanya harus 
terkurung dalam sangkar, seperti manusia di masa 
pandemi yang terpenjara dalam rumah, tidak bisa 
berinteraksi dengan lainnya. Perspektivisme (ke-
sudut-pandang-an) dari entitas bukan-manusia 
menjadi hal penting bagaimana manusia menjalin 
ikatan emosional dengan spesies yang lain (de 

Castro, 1998).

 Pandemi juga menjadi satu hal yang penting 
untuk direnungkan, terutama bagi manusia yang 
terkadang melupakan hubungan manusia dengan 
yang bukan manusia. Virus kemudian menjadi hal 
yang tidak sekadar ber-”ada”, melainkan mereka 
juga spesies yang hidup berdampingan dengan 
manusia. Saya menjadi teringat bagaimana 
virus flu H5N1 muncul karena diasumsikan hasil 
mutasi virus dari peternakan ayam skala besar 
hingga kemudian dapat pula menyerang manusia 
(Lowe, 2010). Hubungan multi-spesies antara 
virus, ayam ternak, burung-burung liar, dan pada 
akhirnya berdampak pada manusia perlu menjadi 
perhatian. Hal ini bertujuan untuk melihat adanya 
ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi karena 
ulah manusia sendiri dari keberadaan peternakan 

skala besar (Wallace, 2016).

 Lebih jauhnya, kemudian bagaimana 
dengan aktivitas-aktivitas destruktif lainnya 
terhadap lingkungan di sekitarnya yang dapat 
berdampak pada spesies-spesies lain? Setidaknya 
dari keberadaan pameran yang diadakan 
oleh antropologi menghadirkan pandangan 
baru terutama dalam mengkritik konstruksi 
kebudayaan yang cenderung manusia-sentris 
(antroposentrisme). Ilmu sosial kemudian tidak lagi 
sekadar mengkaji manusia dan kebudayaannya, 
melainkan melampui itu, yaitu ketika spesies yang 
bukan manusia turut memiliki peran signifikan 

dalam membangun kebudayaan. 
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kegiatan menmen melalui analisis kehidupan 
sosial budaya mereka berdasarkan prasasti dan 
relief dengan menggunakan metode arkeologi.

Menmen dalam Catatan Prasasti dan Relief 
Karmawibhangga 

 Masa Jawa Kuno dikenal dengan 
berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Pada masa itu, 
kehidupan sosial-budaya tidak jauh berbeda 
dari masa sekarang, salah satunya dalam 
berkesenian. Pada masa Jawa Kuno, seni yang 
berkembang, di antaranya seni rupa hingga 
seni pertunjukan. Sayangnya, seni pertunjukan 
masa Jawa Kuno sekiranya sulit dibayangkan 
pada masa sekarang. Namun dengan adanya 
bukti arkeologis, baik prasasti maupun relief 
yang terukir, kita dapat melihat gambaran 
mengenai hal tersebut. Salah satu bentuk 
seni pertunjukan yang tercatat maupun 
terlihat ialah menmen. Dalam beberapa bukti 
arkeologis seperti prasasti masa Jawa Kuno dan 
relief Karmawibhangga, menmen hadir sebagai 
sebuah seni pertunjukkan yang menghibur 
masyarakat pada masa itu.

 Menurut Boechari (1977), prasasti 
adalah sumber-sumber sejarah masa lampau 
yang ditulis di atas batuan atau logam. Istilah 
menmen di masa Jawa Kuno merupakan 
sesuatu yang mudah ditemui dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan 
beberapa temuan prasasti masa Jawa Kuno 
dengan istilah menmen di dalamnya, antara 
lain Prasasti Poh (905 M), Prasasti Tajigunung 
(910 M), Prasasti Jrujru (930 M), Prasasti Pupus 
(1101 M), dan Prasasti Panumbangan (1140 M). 
Dituliskan dalam Prasasti Poh (905 M),  terdapat 
seni pertunjukan keliling yang dilakukan 
oleh tiga orang gadis dan ditemani dua 

pengiringnya. Sedangkan Prasasti Tajigunung 
(910 M) berisi peresmian Desa Taji menjadi sima 
dan di sana terselip kata menmen. 

Pada Prasasti Jrujru atau Prasasti Singosari IV 
(930 M) juga menyebutkan istilah menmen 
yang diikuti oleh istilah kesenian lainnya, 
seperti matapukan (penari topeng), awayang 
(memainkan wayang), dan abañol (melawak). 
Begitupun Prasasti Pupus (1101 M), kata 
menmen diikuti oleh beberapa istilah lain, 
seperti apadhi (pemain gamelan), abañol 
(pelawak), citrakara (pelukis). Pada Prasasti 
Panumbangan (1140 M), dituliskan adanya 
pemberian status swatatantra (bebas pajak) 
kepada warga Desa Panumbangan (Kuswanto, 
2001: 49). Pada prasasti Panumbangan 
menyebutkan juga bahwa para duwan di 
daerah Panumbangan memiliki hak untuk 
beberapa hal termasuk memanggil menmen 
untuk memberi pertunjukan yang menghibur 
untuknya (Rahmawati, 2002: 84).

 Visualisasi kehidupan masyarakat 
Jawa Kuno juga terdapat pada Relief 
Karmawibhangga yang dipahatkan di bagian 
kaki Candi Borobudur. Relief Karmawibhangga 
memiliki 160 panil yang memuat ajaran karma, 
seperti hukum sebab akibat serta perbuatan 
baik dan buruk. Dari 160 panil, terdapat enam 
panil yang berhubungan dengan kesenian 
masa Jawa Kuno, diantaranya panil O-1, O-39, 
O-52, O-53, O-72, dan O-117. 

 
Gambar	1.	Panil	O-1

(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)
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 Panil O-1 menggambarkan seorang 
pemukul gendang berbentuk silinder 
pada suasana pasar yang ramai. Panil O-39 
menggambarkan pemusik jalanan memainkan 
alat musik tiup dan penari berpenampilan 
sederhana menggunakan kain di pinggang 
hingga kaki bagian atas. Mereka disaksikan 
oleh sepasang orang kaya yang berpenampilan 
mewah.  

 

        

       

 Panil O-52 menggambarkan 
sekelompok bangsawan dan rakyat biasa 
sedang menyaksikan akrobat diiringi musik dan 
tarian. Sekelompok bangsawan menggunakan 
perhiasan, sementara rakyat berpenampilan 
sederhana dan duduk di tempat yang rendah. 
Panil O-53 bagian kiri memperlihatkan kegiatan 

Gambar	3.	Panil	O-52
(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)

Gambar	4.	Panil	O-53
(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)

seni oleh tujuh laki-laki berpenampilan 
sederhana yang melakukan pertunjukan 
musik dan tari. Dua diantaranya penari yang 
membawa tongkat, diiringi seorang pemusik 
dengan alat musik tiup. Mereka ditonton oleh 
bangsawan yang berpenampilan mewah.

 

  

 Panil O-72 menggambarkan seorang 
wanita yang menari di atas pentas yang cukup 
tinggi. Ia mengenakan kalung, tali kasta, 
gelang tangan, seutas kain yang dililitkan di 
pinggangnya yang menjulur sampai kaki, dan 
gelang kaki. Di bagian tengah, digambarkan 
dua wanita membawa simbal mangkok untuk 
mengiringi tarian dan di bawahnya duduk 
seorang lelaki pemukul gendang (Kusumastuti, 
1981: 16). Panil O-117 salah satu adegannya 
menggambarkan dua laki-laki berpakaian 
kain pendek sebatas lutut yang dililitkan di 
pinggang terlihat seperti sedang mengamen, 
seorang diantaranya memainkan alat musik 
tiup dan seorang lagi seperti menabuh alat 
musik pukul.

Gambar	5.	Panil	O-72
(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)

Gambar	2.	Panil	O-39
(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)

Gambar	6.	Panil	O-117
(Sumber:	Santiko	dan	Nugrahani,	2012)
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 Data arkeologis menunjukkan menurut 
tempat pertunjukannya, menmen melakukan 
aktivitas seni pertunjukannya di tempat umum 
dan di lingkungan bangsawan. Menmen selalu 
digambarkan melakukan aktivitas seninya 
secara beramai-ramai. Pakaian untuk menmen 
laki-laki berupa kain yang dililit sebatas paha 
dan rambut yang dicepol. Untuk menmen 
perempuan, menggunakan kain sebatas paha 
yang dililit di bagian pinggang, selendang, 
gelang kaki, gelang tangan, kalung, dan rambut 
berkonde. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat 
dikatakan bahwa menmen dikategorikan dalam 
kelas sosial rendah.

Penutup

Secara umum, kegiatan menmen masa Jawa 
Kuno yang terekam dalam prasasti dan Relief 
Karmawibhangga dapat berupa bermain 
musik, menyanyi, dan menari. Namun, 
biasanya aktivitas menmen disertai kesenian 
lain yang bersifat hiburan, seperti melawak 
dan memainkan wayang. Adapun terdapat 
beberapa kategori pentas untuk menmen, 
seperti di pasar, rumah ke rumah, serta 
tempat bangsawan atau orang kaya untuk 
menghibur dirinya secara pribadi. Sementara 
itu, kelas sosial mereka dapat dikatakan sebagai 
masyarakat kalangan biasa. Terlepas dari itu, 
aktivitas menmen tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan sosial-budaya masyarakat Jawa 
Kuno. Mereka berperan sebagai penghibur 
yang pertunjukannya dapat dinikmati oleh 
berbagai kalangan.
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