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Membuka Potensi Narasi Alternatif
Kebangkitan dan Kepahlawanan
di Museum Melalui Folklor
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Mengapa Folklor ?

Narasi-narasi museum masih jarang
menyentuh area folklor. Terutama folklor
yang berkaitan dengan kepahlawanan dan
kebangkitan.

Dalam rangka Hari Pahlawan kami mencoba
melihat kebangkitan dan kepahlawana dari
sudut pandang berbeda melalui folklore-
folklore.
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Museum Kebangkitan Nasional => Pergerakan Nasional (1908-1945)



Folklor meliputi

• Folklor Lisan

- Bahasa rakyat

- Pribahasa dan Sindiran

- Tekateki

- Cerita rakyat (mitologi, legenda
dan dongeng)

- Lagu rakyat

• Folklor sebagian Lisan

- Takhayul

- Permainan rakyat

- Teater rakyat

- Tari rakyat

- Adat kebiasaan

- Upacara tradisional (ritual)

- Pesta rakyat tradisonal

• Folklor bukan Lisan

- Arsitrktur bangunan tradisional

- Pakaian tradisional

- Kerajianan tangan tradisional

- Obat-obatan tradisonal

- Alat-alat music tradional

- Peralatan dan senjata tradisional

- Makanan dan minumak khas dari daerah



Hikayat Perang Sabi

Hikayat Perang Sabi merupakan sebuah
hikayat untuk membangkitkan semangat
perjuangan berjihad fii sabilillah dalam
peperangan melawan penjajah Belanda.

Sumber: Tropenmuseum



Kisah Untung Surapati

Seorang yang namanya hadir dalam Babad
Tanah Jawi. Pada sebuah ilustrasi lukisan
yang cukup familiar terdapat penggambaran
Surapati membunuh Kapten Tack di Kartasura.

.

Sumber: Tropenmuseum



“Jimat Perang” Ki Ageng
Suryomentaram

Seorang ahli kebatinan Jawa, memiliki
gagasan untuk membentuk tentara sukarela
yang diisi para pemuda dengan
menggunakan “Jimat Perang”.



“Jimat Perang” Pemberontakan
Petani Banten

Dianggap sebagai perang suci jihad fii
sabilillah melawan Belanda. Perberontakan
para petani yang juga melibatkan ulama, 
pemimpin tarekat, jawara dan elemen
lainnya. 

Upaya untuk menambah motivasi dan
kekuatan, mereka melakukan khotbah-
khotba terkait perang di jalan Allah dengan
melawan Belanda guna membakar
semangat.

Selain itu, ditemukan juga jimat-jimat yang 
dipakai para pemberontak dari Banten ini. 



Senjata Tradisional

Folklor dalam bentuk senjata trdisional juga
turut ikut mewarnai perjuangan melawan
penjajah Belanda.



Ritual Adat Mengenang
Pahlawan

"Saja atas nama rakjat hanja menghendaki
lenjapnja Belanda dari poelau Bali atau kami 
sanggoep dan berdjandji bertempoer teroes
sampai tjita-tjita kita tertjapai".

(I Gusti Ngurah Rai)

Sumber: foto.kompas.com



Pengaplikasian di Museum

• Pameran Temporer

• Program Publik

• Narasi Pameran

• Kajian Folklor



The Museum of British Folklor

Folklor tidak hanya penting dari
perspektif warisan budaya, tetapi juga
membawa manfaat nyata dan nyata bagi
masyarakat, termasuk kohesi sosial,
regenerasi ekonomi dan pemahaman
antarbudaya dan antargenerasi.



“
Narasi folklore dapat mulai dicoba menjadi narasi alternatif untuk

museum, dapat dibingkai dan didekatkan melalui nilai-nilai kebangkitan

perjuangan bangsa. Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk upaya

museum dalam pelestarian kebudayaan lokal dalam rangka pemajuan

kebudayan.
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