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Peralatan Sehari-hari dari Asia Tenggara dan Korea

S

alam dari Pusat Pendidikan Pemahaman Internasional Asia Pasifik (APCEIU), Organisasi
Kementerian Pendidikan Asia Tenggara, Pusat Regional Arkeologi dan Seni Rupa (SEAMEO
SPAFA) dan Sekretariat Organisasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO Secretariat). Tiga
organisasi kami yang berupaya untuk mengembangkan pendidikan, saling pengertian dan apresiasi
lintas budaya di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, sangat senang untuk dapat kembali bekerja
sama dalam proyek yang sangat menarik ini, “Peralatan Sehari-hari dari Asia Tenggara dan Korea”,
yang dipersiapkan dalam kerangka kerja “Kolaborasi SEAMEO-APCEIU dalam Pengembangan Materi
Pendidikan untuk Pemahaman Budaya”.
Sejak 2005, organisasi kami telah bekerja sama dalam berbagai proyek terkait pendidikan multikultural,
termasuk permainan kartu “O’oh”, permainan digital “SEA Journey” serta cerita rakyat dari Asia Tenggara
dan Korea berupa materi baca dan audio-visual (yang terakhir dapat diakses di http://asianfolktales.
unescoapceiu.org). Tahun lalu, kami menerbitkan suatu buku pendidikan berisi lukisan Asia Tenggara
dan Korea yang menggambarkan beberapa perayaan dan ritual yang dilakukan leluhur kita di sepanjang
masa perkembangan sejarah dan budaya setempat (publikasi digital tersedia untuk diunduh dari masingmasing situs penyelenggara: www.unescoapceiu.org, www.seameo-spafa.org dan www.seameo.org.
Tahun ini, atas dukungan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Kementerian Luar
Negeri Republik Korea, kami mencari ahli profesi di bidang museum dan peneliti antropologi untuk
mengumpulkan ‘peralatan sehari-hari’ dari Asia Tenggara dan Korea dalam rangka mempersiapkan
buku referensi pendidikan berisi alat-alat yang kita gunakan di rumah dan lingkungan kehidupan seharihari.
Alat-alat ini, dibuat dari bahan lokal untuk kegunaan setempat, mencerminkan budaya dan kegiatan
yang dilakukan di negara-negara yang diwakili buku ini, yang mana tujuannya adalah untuk memperjelas
keunikan budaya setiap negara sekaligus menunjukkan kesamaan bahan dan teknik pembuatannya di
kawasan ini. Setiap alat, melalui cerminan seni, teknik dan kebiasaan sehari-hari pada setiap budaya,
mengungkapkan unsur antropologi, seni dan kegiatan sehari-hari dari Asia Tenggara dan Korea.
Kami harap pembaca akan mendapat manfaat dan menghargai isi buku seperti halnya kami saat
mengembangkan proyek ini. Untuk itu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta
yang telah memungkinkan kelangsungan proyek ini dengan semangat, pengetahuan dan keahlian
mereka.
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Centre Director
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Director
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Dr. Witaya Jeradechakul
Director
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W

alau keragaman budaya diterima sebagai ciri menonjol dari Asia, penduduk yang beragam
di kawasan ini memiliki kesamaan gaya hidup didasari masyarakat menetap, pertanian,
dan pertukaran produk serta komoditi sepanjang abad. Melalui kearifan lokal dan kolektif, mereka
menemukan cara mengumpulkan bahan alami dan mentah untuk dijadikan makanan yang disiapkan
dengan menggunakan berbagai jenis alat. Mereka menggunakan bahan dan pewarna alami untuk
membuat pakaian, berbagai jenis kayu, bambu dan tanah liat untuk membangun rumah dan peralatan
domestik, alat berburu dan wadah serba guna. Kecenderungan yang berbeda terhadap bentuk dan
warna tertentu di berbagai masyarakat menimbulkan keunikan karakter budaya yang beragam sesuai
kegiatan dan pengalaman setempat. Sejarah perkembangan kemampuan pandai besi, niaga dan
pertukaran komoditi, migrasi penduduk dan interaksi politik adalah beberapa dari banyak faktor yang
membentuk masyarakat, budaya dan bangsa kawasan ini. Sejarah modern menunjukkan tak hanya
perkembangan globalisasi, tetapi juga regionalisasi, seperti yang terwujud dalam bentuk Asosiasi
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan lebih luasnya, dalam konsep kawasan Asia Pasifik.
Saat kita melangkah maju ke abad ke-21, penting untuk mengerti dan merangkul kesamaan tradisi
serta menghargai keunikan budaya masing-masing, agar dapat mengambil peran dan tanggung jawab
sebagai individu, sebagai wakil masyarakat, sebagai anggota kawasan, dan secara lebih luas, sebagai
warga dunia, demi perdamaian, keharmonisan dan persatuan. Belajar dari dan tentang masing-masing
budaya dan pengalaman adalah salah satu cara penting untuk mencapai hal ini, karena pendidikan
merupakan unsur penting dalam membantu saling pengertian dan komunikasi lintas budaya. Melalui
buku ini, penyelenggara berharap untuk menjawab sebagian dari kebutuhan bidang pendidikan lintas
budaya, dan memulai dialog serta pemikiran kritis di antara penggunanya melalui alat yang tampak
sederhana namun memenuhi kebutuhan praktis.
Sesungguhnya, penggunaan sehari-hari sering mengikis keaslian, kekhususan dan kecerdasan teknis.
Bagi yang mungkin belum pernah melihat alat ini, hal ini merupakan sesuatu yang baru dan unik.
Sebuah alat yang diproduksi oleh suatu budaya adalah cermin dari kearifan lokal, tradisi, bahan dan
keterampilan, memenuhi satu bahkan beberapa kepentingan sesuai kebutuhan sehari-hari seseorang,
keluarga maupun masyarakat. Alat sehari-hari dapat ditemukan di luar konteks penggunaanya, terutama di museum di mana alat-alat tersebut dipertunjukkan ke publik untuk kepentingan pendidikan dan
pemeliharaan budaya.

Dalam buku ini, 100 alat (sepuluh alat dari sepuluh negara) dikelompokkan mengikuti empat
kebutuhan hidup di mana pun: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, ditambah dengan
cara masyarakat pertanian tradisional menghasilkan sumber kehidupan, mematuhi kepercayaan
spiritual mereka, dan mengisi waktu senggang mereka dengan musik dan permainan. Kami berharap
untuk dapat mengajarkan pembaca tentang kegiatan, tradisi, teknik dan gaya seni sehari-hari dari
Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Korea, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand and
Vietnam. Dengan pemikiran ini, tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk:
• Memproduksi sumber daya pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan
pengertian budaya atas materi budaya dan praktek tradisional, dan meningkatkan apresiasi terhadap
budaya di kalangan siswa dan guru di perserikatan anggota ASEAN dan Republik Korea (ROK).
• Merancang buku pendidikan sebagai bahan mengajar siswa dan guru, cara menggunakan alat sehari-hari yang mewakili sejarah, tradisi dan budaya, sebagai sumber informasi bagi
pengertian lintas budaya.
• Membentuk suatu jaringan untuk berbagi dan kerja sama di kalangan museum, kurator dan
antropolog dari anggota perserikatan ASEAN dan ROK.
Setelah mengulas 100 alat ini, mungkin tampak persamaan antara alat dari budaya lain dan lingkungan
masyarakat sendiri dalam berbagai hal, baik dengan pengertian fungsi dan penggunaan yang serupa,
maupun dengan pembandingan secara teliti gaya seni dan teknik pembuatan alat tersebut, maupun
dengan pengindentifikasian kesamaan bahan dari daerah setempat. Beberapa alat mungkin memiliki
karakter tampilan, penggunaan atau bahan yang serupa dari satu budaya ke lainnya, setiap alat unik dan
mencerminkan kebijaksanaan budaya, kemampuan untuk berinovasi, dan tradisi yang spesifik. Hasilnya,
pembelajaran mengenai warisan budaya satu sama lain melalui alat-alat ini merupakan salah satu cara
yang mana kita dapat mengembangkan pengetahuan dan pengertian bersama dengan maksud untuk
meningkatkan kesadaran budaya, sejarah dan peradaban, demi membangun rasa kebersamaan antara
negara di kawasan, sesuai dengan Konsep Sosial Budaya Masyarakat ASEAN, sejalan dengan konsep
‘bhinneka tunggal ika’.
Suksesnya proyek ini tak terletak hanya pada distribusi materi pendidikan ini saja tetapi juga pada
seberapa jauh pengguna dan penerima manfaat akan menerapkan dan membagikan apa yang telah
mereka pelajari ke semua lingkungan mereka.

Ucapan Terima Kasih

S

ekretariat Organisasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO Secretariat), Organisasi
Kementerian Pendidikan Asia Tenggara, Pusat Regional Arkeologi dan Seni Rupa (SEAMEO SPAFA)
dan Pusat Pendidikan Pemahaman Internasional Asia Pasifik (APCEIU) mengucapkan terima kasih
kepada institusi dan individu berikut untuk penelitian dan kontribusi mereka yang tak ternilai pada proyek
ini:
• Departemen Museum Brunei, Brunei Darussalam: Awang Pudarno bin Binchin, Direktur
Deputi dan Kurator Etnografi, dan Awang Puasa bin Kamis, Asisten Penelit
•

Pusat Studi Khmer, Kamboja: Dr. Krisna Uk, Direktur Pelaksana

• Museum Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia:
Mawaddatul Khusna Rizqika, Kurator (Antropologi Kebudayaan)
• Universitas Nasional Kangwon, Republik Korea: Dr. Geon-Soo Han, Profesor, Departemen
Antropologi Kebudayaan, Fakultas Ilmu Sosial
• Museum Nasional Laos, Kementerian Informasi, Budaya dan Pariwisata, Laos: Phetmalayvanh
Keobounma, Direktur
• Departemen Museum Malaysia, Kementerian Pariwisata dan Budaya Malaysia: Hayati
binti Mohamad Zawawi, Kurator
•

Museum Nasional Filipina: Marites Paz-Tauro, Peneliti Museum (Divisi Antropologi)

• Dewan Pusaka Nasional, Singapura: Melissa Viswani, Manager (Peserta dan Pembelajaran),
Museum Kebudayaan Asia and Peranakan Museum
• Pusat Antropologi Putri Maha Chakri Sirindhorn, Thailand: Dokrak Payaksri, Peneliti, dan
Thanwadee Sookprasert, Peneliti
• Museum Etnologi Vietnam, Vietnam: An Thu Tra, Wakil Ketua, Departemen Komunikasi dan
Hubungan Masyarakat

Penyelenggara juga berterima kasih kepada individu berikut untuk peran mereka dalam mengidentifikasi
peneliti, profesi dan ahli bagi proyek ini:
• Dr. Karim bin Pengiran Haji Osman, Anggota Dewan Pengurus SEAMEO SPAFA dan
Direktur Departemen Museum Brunei
•

Dra. Intan Mardiana, M. Hum., Kepala Museum Nasional Indonesia

• Viengkeo Souksavatdy, Anggota Dewan Pengurus SEAMEO SPAFA dan Direktur Deputi
Departemen Pusaka, Kementerian Informasi, Budaya dan Pariwisata, Laos
• Dato’ Ibrahim bin Ismail, Direktur Umum, dan Eyo Leng Yan, Kepala Asisten Direktur Unit
Perencanaan Kebijakan dan Strategi, Departemen Museum Malaysia, Kementerian Pariwisata dan
Budaya Malaysia
• Jeremy R. Barns, Direktur dan Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador, Asisten Direktur,
Museum Nasional Filipina
• Dr. Alan David Chong, Direktur, dan Dr. Lim Chye Hong, Direktur Deputi (Peserta),
Museum Kebudayaan Asia, Singapura
•

Dr. Somsuda Leyavanija, Direktur Pelaksana, Pusat Antropologi Putri Chakri Sirindhorn,

•

Dr. Vo Quang Trong, Direktur, Museum Etnologi Vietnam
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Supit Tradisional

Supit (Dusun)
Chandas (Melayu Brunei /
Kedayan)
Supit Tradisional Brunei
Bahan:
Lokasi:

bambu
Museum Teknologi
Melayu,
Brunei Darussalam

Supit / chandas merupakan alat mirip pencapit dari belahan
bambu membentuk supit ramping dengan ujung yang masih
menyatu. Alat ini digunakan untuk menjepit lauk dan secara
tradisi, digunakan untuk menikmati ambuyat, makanan lengket
terbuat dari tepung sagu yang dinamakan ambulong. Ambuyat
diputar-putar dengan chandas dan dicelup dalam saus yang
dikenal sebagai cacah. Cacah dapat dibuat dari buah-buahan
lokal atau udang yang difermentasi (dikenal di daerah setempat
sebagai cencalu).
Supit/ chandas masih digunakan sebagai alat dapur yang praktis
pada rumah tangga di Brunei. Alat ini diletakkan di samping
sendok dan garpu di beberapa restoran yang menyajikan
berbagai macam makanan daerah seperti ambuyat, cencalu,
dan makanan lainnya.

Makan & Persiapan makanan

Lesung Kayu

Lesung (Melayu Brunei)
Lesung Kayu
Bahan:

Lokasi:

kayu keras atau
terkadang batang
pohon kayu lunak
‘kulimpapa’
Museum Teknologi
Melayu,
Brunei Darussalam
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Lesung adalah lumpang kayu yang digunakan untuk menumbuk
beras. Biasanya dibuat dari kayu keras. Beberapa genggam gabah
dimasukkan ke wadah berbentuk mangkuk di tengah lesung,
kemudian seorang atau dua orang wanita secara bergantian,
melemparkan alu dua sisi di atas gabah. Alu adalah alat berat
berbentuk gada yang ujungnya digunakan untuk menghancurkan
dan menumbuk. Kedua ujungnya lebar membulat, dengan
tangkai lebih kecil di tengahnya agar dapat dipegang secara
longgar dengan menggunakan satu tangan.
Dalam kegiatan setelah panen, menumbuk benih padi di dalam
lesung menghasilkan amping dianggap sebagai acara sosial
yang spesial terutama untuk perayaan selamatan. Suku Kedayan
dari Brunei juga menggunakan lesung sebagai bagian dari ritual
pernikahan di mana kedua mempelai duduk di atas lesung, bukan
di atas alas duduk.

Makan & Persiapan makanan
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Tabung Penampung Sari Kelapa Sawit

Bampong Teuk Thnaot
Tabung Penampung Sari Kelapa
Sawit
Bahan:
Lokasi:

bambu, tali nilon
Provinsi Preah Dak,
Siem Reap, Kamboja

Sari buah palem diambil dari ketinggian pohon dengan menggunakan tabung bambu. Tabung ini secara tradisi dibuat dari
batang bambu yang dipotong lebih pendek. Agar lebih ringan
bagi pengumpul sari buah ini, kulit bagian luarnya dibuang dan
seuntai tali dipasang ke ujung tabung yang berlubang. Tabung
bambu dapat menyimpan hingga dua liter sari buah palem
dan empat liter untuk ukuran buah yang lebih besar. Wadah
dari batang bambu yang telah berumur dapat bertahan hingga
sepuluh tahun.
Dengan waktu masyarakat Kamboja menggunakan berbagai
jenis bahan untuk mengambil sari kelapa sawit, seperti wadah
plastik, botol soda, pipa air dan sumur, selain kulit kerang.
“Menurut pemanjat pohon palem di Phum Badaik, Provinsi Siem
Reap, kulit kerang digunakan pertama kalinya saat pemukim
desa mengambil gula palem dan memberikannya ke tentara
untuk ditukar dengan kulit kerang plastik. Kulit kerang ini agak
lebih panjang daripada wadah bambu biasa […]. Kulit ini mudah
digunakan dan dapat menampung banyak sari buah palem.”
(Reyum, 2001, Tools and Practices. Change and Continuity in
the Cambodian Countryside, Reyum Publishing, Phnom Penh,
p.15).

Makan & Persiapan makanan
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Keranjang Berkaki

Kanh Cheu

Keranjang Berkaki
Bahan:
Lokasi:

bambu, rotan atau
akar ‘lpeak’, daun
palem
Provinsi Damdek,
Siem Reap, Kamboja

Keranjang berkaki adalah jenis wadah populer yang digunakan
untuk membawa, menyimpan dan menampi beras. Keranjang
ini juga dapat digunakan untuk menyimpan alat dapur selain
biji-bijian seperti biji wijen, biji jagung dan kacang. Dasar
persegi yang kokoh membuatnya lebih mudah bagi pemikul
untuk meletakkannya di atas kepala saat membawa biji-bijian
ke pasar.
Inilah cerita rakyat Kamboja tentang keranjang:

“Suatu hari, Saudara Kelinci merasa lapar. Ia melihat
seorang wanita tua membawa di atas kepalanya sebuah
keranjang yang penuh dengan pisang segar untuk dijual
di pasar. Lalu Saudara Kelinci memiliki ide licik: ia
menggeletakkan diri di tengah jalan, pura-pura mati.
Terkejut bahagia, wanita tua itu berpikir di dalam hati
bahwa kelinci ini akan menjadi santapan sangat enak
untuk keluarganya. Kemudian ia meletakkan Saudara
Kelinci di atas keranjangnya, dan meneruskan
perjalanannya. Sementara, Saudara Kelinci berpesta
dengan seluruh pisang yang ada kemudian melompat
keluar dari keranjang dan lari dengan cepat.”
Makan & Persiapan makanan
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Cetakan Sagu (Forna)
Cetakan Sagu

Bahan : tanah liat
Lokasi : Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Cetakan Sagu

Cetakan kue sagu ini berasal dari Kepulauan Sula, Provinsi
Maluku Utara, Indonesia. Sagu adalah salah satu makanan
pokok penduduk Indonesia, terutama bagi yang bermukim di
bagian timur Indonesia. Tepung sagu kaya akan karbohidrat.
Sagu itu sendiri dibuat menjadi berbagai penganan yang enak.
Kue atau biskuit sagu dibuat dari campuran tepung sagu, kelapa,
kacang atau kenari. Kadang-kadang gula merah atau gula
palem ditambahkan untuk membuatnya lebih manis. Kemudian
campuran ini dimasukkan ke cetakan kue dari tanah liat, yang
kemudian dibakar hingga benar-benar masak. Biskuit ini agak
keras, maka kadang-kadang dicelupkan di dalam teh sebelum
dinikmati.
Pohon sagu sangat cocok untuk ditanam di Indonesia yang
dikenal dengan iklim tropisnya. Pohon ini dapat tumbuh
hingga ketinggian 20 ke 30 meter. Butir sagu didapat dengan
menumbuk batang pohon sagu. Butirnya kemudian disiram air,
diperas dan disaring. Cairan yang dihasilkan melalui proses ini
mengandung endapan. Air dari cairan berendapan ini
kemudian dibuang sehingga sari sagu dihasilkan dari endapan
yang tertinggal setelah air dibuang. Sari sagu dikeringkan di
bawah matahari. Untuk dapat menghasilkan tepung sagu dari
satu pohon sagu, dibutuhkan kira-kira empat orang untuk
bekerja selama tiga hari. Tepung kering dapat bertahan lama
sehingga dapat dikonsumsi beberapa bulan kemudian.

Eating &
& Persiapan
Preparingmakanan
Food
Makan

Bejana

Hangari
Bejana

Bahan : tanah liat
Lokasi : Museum Rakyat
Nasional Korea, Korea

15

Tanah liat atau bejana yang dikenal di Korea sebagai onggi
(옹기) , digunakan untuk menyimpan makanan. Bejana ini
dibuat dari tanah liat dan dibakar mendekati 600 atau lebih
dari 1.100 derajat Celcius. Tergantung suhu, tanah liat ini akan
menjadi berglasir atau tak berglasir.
Bejana ini digunakan untuk menyimpan beras, kimchi (asinan
kol pedas), dan bahan tradisional Korea lainnya seperti kecap,
cabai merah giling, dan kacang merah giling. Bejana ini cocok
untuk proses fermentasi karena memiliki fitur spesial ‘menarik
nafas’ (artinya memiliki pori udara yang kuat). Ukuran dan
penggunaan tanah liat ini sangat beragam. Yang terbesar
adalah untuk kimchi dan yang terkecil untuk bumbu. Rumah
tradisional Korea memiliki jangdokdae (pelantar untuk bejana).
Di masa lampau, ini adalah tempat keramat bagi roh rumah.
Penggunaan bejana tradisional telah menurun sejak tahun
1960-an dengan berubahnya pola perumahan keluarga Korea.
Kebanyakan rumah perkotaan tidak memiliki ruang untuk tanah
liat tradisional. Selain bejana, masyarakat cenderung memilih
untuk menggunakan peralatan rumah atau wadah penyimpanan
yang modern. Namun akhir-akhir ini, masyarakat Korea, tengah
mengevaluasi kembali penggunaan hangari untuk standar
hidup sehat.
Eating
& Preparing
Food
Makan
& Persiapan
makanan
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Seperangkat Alat Makan Kuningan

Yoogi Bansanggi

Seperangkat Alat Makan
Kuningan
Bahan:
Lokasi:

kuningan
Museum Rakyat
Nasional Korea (alat
ini didonasikan oleh
Lee Dae-Jae), Korea

Makan & Persiapan makanan

Seperangkat alat makan ini digunakan di kalangan kelas atas
sebelum pertengahan abad ke-20. Alat ini baik digunakan
selama musim dingin karena dapat menjaga makanan agar
tetap hangat. Rakyat biasa tidak dapat menggunakannya
untuk kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mereka akan
menggunakannya untuk upacara persembahan pada leluhur.
Kuningan adalah bahan terbaik untuk alat makan sebelum
stainless steel modern diperkenalkan. Selama periode
modernisasi Korea, terutama di tahun 1960-an, peralatan makan
stainless steel telah menggantikan kuningan, karena kuningan
sulit untuk dibersihkan dan dihindari dari karat. Kini kuningan
telah menjadi peralatan makan ritual di dalam kehidupan Korea
modern. Namun, akhir-akhir ini masyarakat Korea menemukan
kembali bahwa kuningan tradisional ini adalah peralatan makan
yang cocok untuk kehidupan sehat.

Papan Pendingin Beras Ketan

Phavee Khao

Papan Pendingin Beras Ketan
Bahan:
Lokasi:

kayu keras
Museum Nasional Lao,
Vientiane, Laos

17

Papan kayu pendingin beras ketan digunakan untuk
mendinginkan beras ketan yang baru dikukus sebelum
dimasukkan ke dalam tempat nasi. Papan pendingin sekarang
sudah jarang ditemukan. Namun, kebanyakan dapur Laos
menggunakan papan ini untuk mendinginkan dan memisahkan
beras ketan sebelum dimasukkan ke dalam keranjang beras
ketan masing-masing.

Phavee khao dibuat dari kayu keras seperti kayu jati, dan
biasa ditemukan dalam dua bentuk. Papan ini semakin jarang
ditemukan karena potongan kayu yang besar kini sangat mahal
dan sulit ditemukan. Papan pendingin beras ketan dinilai sangat
berharga dan banyak dicari orang di pasar antik.

Makan & Persiapan makanan
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Keranjang Beras Ketan

Aep Khao Niow

Keranjang Beras Ketan
Bahan:
Lokasi:

rotan, kayu, bambu,
tali
Pasar Pagi Talat
Sao, Vientiane, Laos

Keranjang beras ketan ini digunakan untuk menyimpan beras
ketan yang telah dimasak. Masyarakat Laos menikmati beras
ketan setiap hari dan menggunakan keranjang beras ketan
untuk menyimpannya agar tetap enak dan hangat sehari-hari,
terutama saat bekerja di ladang. Mereka juga terbiasa untuk
membawa sedekah ke pura berupa beras dalam keranjang ini
untuk para biarawan.
Keranjang ketan beras memiliki sejarah yang panjang. Sejak
dibangunnya Kerajaan Lao Lan Xang di abad ke-14, masyarakat
Laos berkembang dan mengonsumsi beras ketan sebagai
makanan pokok mereka. Sejak saat itu, masyarakat Laos
secara tradisi menggunakan keranjang untuk membawa beras
ketan yang telah dimasak. Sebagai bahan pokok makanan
sehari-hari, beras ketan dinikmati dengan berbagai jenis lauk
seperti sup, daging, ikan, laap (salad dengan daun-daunan dan
daging giling) dan kuah.

Makan & Persiapan makanan

Cetakan Kue Kering Melayu
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Acuan Kuih Karas /
Kuih Karas

Cetakan ini digunakan untuk membuat kuih karas, salah satu
makanan tradisional dari kawasan utara Malaysia. Bahan utama
dari kuih karas adalah tepung beras, gula dan air. Setelah
Cetakan Kue Kering Melayu
membuat adonan kental dan halus, campuran ini dituang ke
cetakan kuih karas dengan diputar hingga membentuk panekuk
Bahan: batok kelapa, kayu
tipis di minyak panas. Kemudian diangkat dan dilipat sebelum
Lokasi: Department of Museums menjadi dingin dan keras.
Malaysia, Kuala Lumpur,
Malaysia
Pada zaman dahulu, kuih karas hanya dapat ditemukan selama
acara spesial dan perayaan seperti Idul Fitri. Kini, kuih karas
mudah didapat di pasar kecil atau di bagian makanan ringan
di pasar swalayan. Karena tingginya permintaan pasar, mesin
modern telah diciptakan untuk memproduksi kuih karas, bukan
melalui cara tradisional.

Makan & Persiapan makanan
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Alat Obat

Sengkalan
Alat Obat
Bahan:
Lokasi:

‘kayu ‘nyatoh’,
tempurung kelapa
dan tali
Departemen Museum
Malaysia, Kuala Lumpur,
Malaysia

Eating &
& Persiapan
Preparingmakanan
Food
Makan

Di masa lampau, sengkalan digunakan sebagai alat untuk
meramu obat. Daun-daunan dan bumbu ditumbuk halus di
alas sengkalan dengan menggunakan tempurung kelapa.
Tempurung ini diikat dengan tali dari atas ke alas sengkalan.
Fungsinya sama dengan lumpang dan alu dalam obat-obatan
Tionghoa tradisional.

Sengkalan sangat populer di kalangan penduduk Melayu dari
pesisir timur semenanjung Malaysia. Motif ukir menghiasi
sengkalan untuk menambah keindahan padanya. Desain
sengkalan ini dipengaruhi Melayu Pattani dari Thailand.
Sengkalan kini jarang digunakan karena lamanya waktu yang
dihabiskan untuk meramu obat tradisional.

Lumpang & Alu
Earthenware
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Luhung & Pumbukbok

Alat ini adalah luhung dan pambayo kayu yang digunakan untuk
menumbuk padi dan akar tanaman.

Lusong & Pambayo

Di kalangan penduduk Ifugao, mengolah padi konsumsi
biasanya dimulai dengan mengikat dan menumbuk batang
kering dengan alu. Benih padi yang terpisah kemudian
dipindahkan ke lesung, kali ini untuk melepas kulit dari butirnya.
Sisa kulit ari padi dibuang dengan menampi nampan.

(Ifugao)

(Filipino)
Lumpang & Alu
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Nasional
Filipina, Manila, Filipina

Selama perayaan dan ritual spesial, penduduk Itneg/ Tinguian
dari Abra menumbuk padi mengikuti irama gong. Mereka juga
meletakkan lumpangnya secara terbalik sebagai meja persembahan, seperti basi (minuman anggur), bagi roh saat ritual
bertunangan dan berkabung. Penduduk Tagbanua dari Palawan juga membalik lumpangnya sebagai alas, dan kelompok
penduduk lain menggunakannya sebagai tempat duduk atau
talenan.
Kelompok suku di Filipina Cordillera menggunakan bentuk
lumpang sebagai pola tekstil. Disebut sebagai inalson, pola
tersebut tampak pada selimut yang menutupi bahu seorang
balian selama perayaan, atau untuk menutupi mayat. Lumpang
dan alu juga ditemukan secara luas pada cerita rakyat Filipina,
salah satunya adalah tentang asal mula bulan dan bintang (lihat
sisir Filipina dalam buku ini, halaman 43).
Makan & Persiapan makanan
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Cetakan Kue

Ang Ku Kueh
Cetakan Kue

Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Peranakan,
Singapura

Cetakan ini digunakan untuk membuat ang ku kueh , kue
Peranakan Tionghoa. berbentuk bulat atau oval ini biasanya
dibuat dari tepung beras ketan dengan isi manis. Kue ini dihasilkan
dari cetakan bentuk tempurung kura-kura.

Ang ku kueh dikukus di atas daun pisang setelah dicetak.
Warnanya merah karena merah adalah warna perayaan di
dalam budaya Tionghoa, dan melambangkan keuntungan dan
kesuburan.
Ang ku kueh berarti ‘kue tempurung kura-kura’ pada Baba
Melayu, suatu campuran bahasa Peranakan yang digunakan
di beberapa bagian Asia Tenggara. Kue ini biasanya disajikan
selama acara perayaan seperti Tahun Baru Tionghoa, atau
kelahiran bayi. Dibentuk kura-kura merah karena tradisi
masyarakat Tionghoa yang percaya bahwa makan kura-kura
akan memberikan umur panjang.

Makan & Persiapan makanan

Rantang Tingkat

Tingkat
Rantang Tingkat

Bahan:
Lokasi:

Logam dicat atau
dilapisi email (besi
atau timah)
Peranakan Museum,
Singapore, Singapura
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Rantang bersusun ini disebut tingkat (dalam Melayu). Rantang
ini kemungkinan digunakan untuk membawa makan siang
pekerja, atau mengantarkan makanan ke pelanggan. Pegangan
dari logam tipis mengunci rantang menjadi satu. Rantang
ini mirip tiffin yang umum digunakan di India kemudian
diperkenalkan ke Penang dan Singapura oleh bangsa Inggris di
masa kolonialisme.
Rantang ini dihiasi guratan bunga dan kupu-kupu di atas
dasar hijau. Dari email, yaitu bahan yang dibuat dengan
membubuhkan bubuk kaca ke struktur logam, keramik atau
kaca, dan memanaskannya dengan suhu panas.

Makan & Persiapan makanan
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Batu Lesung dan Alu

Batu Lesung

Batu Lesung dan Alu
Bahan:
Lokasi:

granit
Museum Peranakan,
Singapura

Alat ini adalah batu lesung , mungkin digunakan untuk
menyiapkan bumbu giling yang diperlukan dalam masakan
Peranakan. Alat ini dibuat dari granit kasar dan terdiri dari dua
bagian, alas persegi dan penumbuk mirip batang. Ini digunakan
untuk menghancurkan dan menumbuk segala bumbu dari
kemiri hingga serai. Menghancurkan potongan besar dan
menggilingnya akan menghilangkan rasa dari bahan tersebut.
Calon ibu mertua akan mengunjungi rumah calon menantu
wanita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Ia akan
dapat mendengar calon menantunya menumbuk dengan batu
lesung dan menilai seberapa berpengalamannya dia memasak
dari suara tumbukan yang terdengar.

Makan & Persiapan makanan

Tempayan Bermulut Kembar

Hai Kob Pak Song Chan
Tempayan Bermulut Kembar
Bahan:
Lokasi:

tanah liat
Ban Phon Bok,
Provinsi Nong Khai,
Thailand
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Sekelompok masyarakat berbahasa Tai-Lao di daerah Mekong
menggunakan hai, yaitu sejenis tempayan tanah liat, dalam
kehidupan sehari-hari. Tempayan ini digunakan sebagai
wadah penyimpan air dan makanan, terutama ikan yang
difermentasikan (pla daek), yaitu sejenis masakan diawetkan
yang memberikan rasa khas pada masakan setempat.
Produksi tembikar adalah sumber pemasukan utama bagi
penduduk Ban Phon Bok. Perajin tembikar bekerja sepanjang
tahun, kecuali saat mereka harus bekerja di ladang padi
atau perkebunan. Dalam siklus tahunan, perajin harus ‘wai
tao’, yang berarti memberi penghormatan kepada roh-roh
pelindung tempat pembakaran (tao). Ini harus dilakukan dua kali
setahun: sekali di tengah tahun dan sekali lagi di akhir tahun.
Persembahannya, termasuk sebungkus kecil beras, bunga,
dengan dupa dan lilin yang dibakar, diletakkan di pintu utama
atau di belakang tempat pembakaran.

Makan & Persiapan makanan
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Parutan Kelapa Bentuk Kelinci

Ka Tai Khut Ma Phrao
Parutan Kelapa Bentuk Kelinci

Bahan:
Lokasi:

kayu, logam
Museum Rakyat
Sersan Thawee,
Provinsi Pitsanulok,
Thailand

Ka tai khut ma phrao adalah alat dapur tradisional berujung
tajam untuk memarut kelapa. Kelapa parut adalah bahan inti
untuk kari, kudapan manis dan minuman. Walaupun ka tai
khut ma phrao biasa ditemukan di seluruh Thailand, namanya
beragam dari satu daerah ke yang lain. Misalnya, disebut ‘lek
khut’ (parutan besi) atau ‘lep khut’ di selatan, sementara di
daerah utara orang menyebutnya ‘maew khut’ (parutan kucing).
Parutan kelapa Thai tersedia dalam berbagai bentuk, seperti
kucing, anjing, burung, kadal atau manusia. Walaupun bentuknya
beragam, parutan ini biasa disebut ‘ka tai khut ma phrao’ yang
berarti ‘parutan kelapa bentuk kelinci’. Ada dua perkiraan
tentang kenapa parutan ini disebut ‘ka tai’ (kelinci). Perkiraan
pertama adalah gerigi besi atau pisau parut yang tampak seperti
gigi kelinci dan perkiraan lainnya karena badannya mirip kelinci.
Di masa lampau, sendok yang terbuat dari batok kelapa atau
potongan bambu digunakan sebagai parutan. Kemudian, saat
baja lebih umum tersedia, orang mulai menggunakan baja
sebagai gigi atau pisau parut.

Makan & Persiapan makanan

Nampan Hidangan

Mâm Cơm
Nampan Hidangan

Bahan:
Lokasi:

bambu, rotan, kayu
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam
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Masyarakat Ch ứ t dari daerah tengah-utara Vietnam sering
membeberkan beras ketan yang telah dimasak di atas nampan ini
untuk memisahkan dan mengeringkannya. Nampan ini digunakan
untuk menata makanan sehari-hari dan untuk lauk penyajian daging
masak. Seluruh anggota keluarga, berapa pun umurnya, berkumpul
mengelilingi nampan ini. Jika satu keluarga beranggota banyak,
maka akan ada nampan terpisah untuk pria dan wanita. Nampan
akan dibersihkan dan digantung di dinding atau tiang rumah.
Nampan ini dibuat dari bambu dan terdiri dari dua bagian yang
dikaitkan: permukaan dan alas penyangga. Permukaannya memiliki
dua lapisan: lapisan atas dibuat menggunakan teknik ikat-tiga,
menghasilkan keranjang yang melebar, dan pinggirannya dibuat
dari rotan; lapisan bawahnya dianyam bentuk mata rubah dan
diletakkan di atas empat bilah bambu yang diikat satu sama lain
membentuk persegi. Tinggi penyangga sekitar 15 cm dengan
bentuk melebar dan dibuat dari bambu atau kayu. Dua simpai
rotan membuatnya stabil. Anggota keluarga pria yang membuat
nampan ini. Untuk menghindari rayap, orang sering menggantung
baki di atas api di dapur. Asap dan jelaga mengubah nampan
menjadi coklat tua yang mengilap.
Makan & Persiapan makanan
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Dandang Beras Ketan

Ninh Đồ Xôi
Dandang Beras Ketan

Bahan:
Lokasi:

perunggu
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Dandang ini dibuat dari perunggu dengan warna hitam
mengilap, dan digunakan untuk memasak beras ketan, sayur,
makanan, dan untuk menyaring arak tradisional. Penduduk Thai
membeli dandang dari masyarakat Việt (Kinh). Untuk memasak
beras ketan, tuang air ke dalam dandang, letakkan dandang di
atas api, dan masukkan beras ketan ke bagian atas dandang.
Kini, dandang masih populer di kalangan masyarakat Thai dan
kelompok etnis lainnya, seperti Mường, Tày, Bru-Vân Kiều, dsb.
Dandang ini berbentuk silinder dan berdasar lebar, mulut sedikit
melebar, leher tinggi dan pinggang ramping. Dandang digunakan
sebagai panci untuk menyaring alkohol melalui proses kondensasi
air. Penduduk Thái dapat membuat dandang dari tembikar. Bagi
mereka, dandang sangat penting. Ini termasuk barang berharga
yang mencerminkan kekayaan keluarga. Alat ini tak hanya praktis,
tapi juga membawa arti spiritual. Ketika suatu keluarga memasuki
rumah baru, pemilik rumah pria lah yang harus membawa
dandang itu masuk ke rumah.

Makan & Persiapan makanan
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Pakaian Tradisional Brunei

Baju kurung adalah pakaian sosial sehari-hari bagi wanita
Melayu Brunei. Pakaian ini longgar, terdiri dari rok panjang
dan blus lengan panjang tak berkerah. Sarungnya dibuat dari
kain panjang hingga mencapai mata kaki. Baju kurung dibuat
dari bahan halus, umumnya sutra, dengan pola geometris atau
sutra/ bahan katun,
bunga dan warna yang menarik. Wanita sering menggunakan
tali dan kancing
Museum Nasional Brunei, baju kurung dan kerudung yang disebut tudung.
Brunei Darussalam
Bagi masyarakat Brunei, baju kurung, berarti ‘pakaian tertutup’,
dianggap sebagai pakaian wanita yang mewakili
kesederhanaan dan tepat dikenakan di tempat umum. Versi
pria dari baju ini disebut baju melayu yang berarti pakaian
Melayu. Kini, baju kurung umum dikenakan sebagai seragam
sekolah bagi anak perempuan dan dikenakan oleh pegawai di
kantor pemerintahan.

Baju Kurung (Brunei
Malay / Kedayan)
Pakaian Tradisional Brunei

Bahan:
Lokasi:

Pakaian

Kain Tradisional Brunei

Sinjang
Kain Tradisional Brunei

Bahan:
Lokasi:

bahan tenun, benang
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam
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Sinjang, atau kain samping, adalah kain panjang mirip sarung
yang digunakan oleh pria Melayu di pinggangnya sebagai
bagian penting dari baju melayu (pakaian Melayu). Sinjang
adalah bahan tradisional dengan tenunan motif yang cantik dan
pola simbolis. Di antara pola sinjang yang populer adalah kain
bertabur (bertabur bintang), kain jongsarat (kapal penumpang
bermuatan penuh), kain silubang bangsi (lubang suling), kain
liputan madu (bersalut madu), dan banyak lagi. Para pria
mengenakan sinjang untuk acara publik seperti pernikahan,
acara resmi kenegaraan dan juga shalat Jumat di masjid.
Sinjang juga diberikan sebagai hadiah dari mempelai wanita ke
mempelai pria sebagai bagian dari upacara pernikahan.
Kegiatan melipat sinjang disebut sebagai menapih sinjang
(melipat sinjang) atau tapih sinjang. Ada beberapa cara melipat
sinjang, termasuk tapih tengah, tapih bunga, tapih daun, dsb.

Pakaian
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Kopiah Tradisional Brunei

Songkok
Kopiah Tradisional Brunei

Bahan:
Lokasi:

kertas, benang dan
kain beludru
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam

Songkok, atau kopiah, adalah sejenis tutup kepala pria Melayu.
Ini dibuat dari katun hitam atau kain beludru. Ketika songkok
dipakai dengan blus dan celana panjang serta sinjang (lihat
sinjang, obyek sebelumnya di buku ini), setelan ini menjadi
pakaian Melayu yang disebut baju melayu . Songkok juga
digunakan saat pria Muslim pergi shalat. Namun, di acaraacara sosial lainnya, adalah kebiasaan untuk pria Melayu untuk
mengenakan songkok ketika menghadiri acara sosial seperti
upacara pernikahan, pemakaman, dll.
Songkok juga dipakai anak sekolah laki-laki sebagai bagian
dari seragam sekolahnya. Saat kematian anggota penting dari
keluarga Kerajaan Brunei, terutama sultan atau mantan sultan,
mereka yang menggunakan songkok harus menambahkan
sepotong kain putih melilit di bagian luar songkok sebagai tanda
berkabung.

Pakaian

Syal Kotak-Kotak Krama

Checkred Krama
Syal Kotak-Kotak Krama

Bahan:
Lokasi:

katun
Phnom Penh, Kamboja
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Bahan serba guna, krama Kamboja digunakan untuk melindungi
kepala dari matahari, untuk mandi di sungai, untuk menggendong
anak-anak dan untuk digunakan di leher saat pertemuan resmi
dengan seseorang. Syal ini dapat memenuhi kebutuhan tutup
kepala, handuk, rok dan tas. Fleksibilitas ini berkat keringanan,
ketahanan dan kemampuan bahan ini untuk cepat kering.
Menurut Institut Buddha, krama telah digunakan sejak abad
pertama kekuasaan Preah Bath Hun Tean dan telah menjadi
simbol Kerajaan Khmer sejak saat itu. Akibatnya, hal itu
dipaksakan oleh Rezim Khmer Merah (1975-1979) yang brutal,
sebagai pakaian wajib dan sebagai tanda pengenal penduduk
dari zona tertentu. Masing-masing zona diberikan kode warna,
misalnya penduduk dari zona timur diberikan syal berwarna biru
dan putih.

Pakaian
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Rok Lipat Sutra

Sampot Hol
Rok Lipat Sutra
Bahan:
Lokasi:

sutra
Distrik Samrong,
Provinsi Takeo, Kamboja

Sampot hol adalah sarung tradisional dan sutra Khmer.
‘Sampot’ berarti ‘rok lilit’ dan ‘hol’ mengacu pada motif tipe ikat,
membuatnya berbeda dari yang lain. Sarung ini membutuhkan
teknik tenun ikat canggih untuk mendapatkan motif dan tekstur
sutra yang halus. Sampot hol dikenakan para wanita pada acara
perayaan dan kualitasnya yang baik dapat menjadi tanda status
sosial tertentu.
Penggunaan sutra di Kamboja telah mulai sejak beberapa
abad yang lalu. Zhou Daguan, seorang diplomat Tiongkok
yang mengunjungi istana Raja Indravarman III di Angkor
sejak Agustus 1296 hingga Juli 1297, memberikan wawasan
unik tentang kehidupan sehari-hari penduduk Angkor dalam
catatannya. Ia menyebutkan misalnya dalam upacara ritual
menuju kedewasaan wanita, di mana setelah pelaksanaannya
orang tua harus penyerahan sutra dan bahan lainnya kepada
biarawan yang melaksanakan upacara tersebut. Jika orang
tua tak mampu menyerahkan hadiah tersebut, maka anak
gadis mereka mengalami resiko untuk menjadi milik biarawan
tersebut selamanya dan tak akan pernah menikah.

CLOTHING
Pakaian
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Kain Ikat

Kain Ikat
Kain Ikat

Bahan:
Lokasi:

katun, pewarna sintetis
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Ini adalah kain ikat modern dari Sumba Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Indonesia. Wanita mengenakannya sebagai
syal melingkar di bahu. Bisa juga dililitkan di kepala. Selain itu,
bisa dililitkan ke leher untuk penggunaan yang lebih modern.
Dulu, selain sebagai pakaian sehari-hari, kain tradisional
digunakan sebagai alat pertukaran di kalangan sanak saudara.
Motif indah pada bahan ini dibuat menggunakan teknik ikat, yaitu
teknik tenun tradisional yang mewakili kebanggaan penduduk
Sumba. Ikat adalah teknik menciptakan motif pada kain dengan
mengikat dan mencelup benangnya sebelum ditenun. Motifnya
menggambarkan beberapa hewan seperti kuda, udang, ayam
dan monyet.
Menenun kain secara tradisional dianggap sebagai pekerjaan
wanita. Biasanya, mereka menenun dalam waktu senggangnya.
Sejak usia sekitar 5 tahun, anak gadis belajar menenun dari
ibu dan neneknya. Dengan senangnya mereka menemani
ibu mereka menanam kapas di halaman belakang, memintal
kapas hingga menjadi benang, mewarnai benang, dan akhirnya
menenun benang hingga menjadi selembar kain yang indah.
Peralatan tenun biasanya diletakkan di beranda, atau di bawah
rumah panggung. Selama menenun, mereka sering ditemani
anjing atau babi peliharaan yang berkeliling di sekitar atau tidur
di dekat mereka.
CLOTHING
Pakaian
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Topi Caping

Seraung
Topi Caping

Bahan:
Lokasi:

daun palem, manikmanik, benang katun
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Topi caping seraung ini berasal dari Muara Lasan, Provinsi
Kalimantan Timur, Indonesia. Topi ini dipakai oleh pria muda
atau dewasa untuk melindungi kepalanya. Mereka menggunakannya saat pergi ke ladang dan memancing ikan di sungai.
Secara geografis, Kalimantan Timur terletak persis di khatulistiwa,
sehingga matahari bersinar terik sepanjang tahun di daerah ini.
Maka seraung lebar ini melindungi kepala dari terik matahari
yang membakar.
Topi caping umum digunakan di seluruh bagian Indonesia.
Namun seraung ini sangat unik karena hiasan yang cantik.
Dulu, hampir semua wanita di Kalimantan Timur dapat membuat
seraung sendiri. Kini, topi ini dijual di pasar tradisional. Topi
ini biasanya dihiasi motif sulaman, seperti garis, silang, bunga,
dan kupu-kupu. Para bangsawan membuat seraung lebih
cantik dengan menambahkan manik-manik. Semakin cantik
dekorasinya, semakin bahagia dan bangga penggunanya,
terutama para gadis-gadis. Ketika wanita memakai seraung
berwarna di kepalanya sambil bekerja di ladang yang penuh
warna hijau, topi caping mereka akan tampak menonjol,
memberikan pemandangan yang kontras dan indah.

Pakaian

Hiasan Jepitan Rambut Tradisional

Binyeo
Hiasan Jepitan Rambut
Tradisional

Bahan:
Lokasi:

perak, tembaga,
perunggu, kayu
Museum Rakyat
Nasional Korea, Korea

37

Binyeo adalah hiasan rambut Korea tradisional. Binyeo ini
disebut ‘yongjam’ karena memiliki desain naga di satu sisinya,
dan badan yang panjang. Digunakan untuk menjepit rambut
wanita yang panjang, terutama untuk gaya chignon. Ada dua
jenis binyeo, yaitu gaya jam dan che. Jam berbadan panjang
dan che berbentuk ‘n’.
Binyeo ini digunakan untuk gaya rambut upacara. Ukurannya
yang sangat panjang disesuaikan dengan gaya rambut dan
pakaian upacara. Ujungnya yang bergaya dilapisi emas, dan
bagian mata, mulut serta kupingnya diberi warna merah.
Asal mulanya, binyeo telah ada sejak Korea kuno. Namun
orang-orang Korea kini menggunakannya hanya dengan
pakaian tradisional, hanbok, untuk liburan ritual dan tradisional.

Pakaian
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Korean
Luck Pocket
Kantong
Keberuntungan

Bogjumeoni
Kantong Keberuntungan
Bahan:
Lokasi:

sutra dan bahan wol
Museum Rakyat
Nasional Korea, Korea

Ini adalah kantong keberuntungan tradisional para wanita.
Digunakan sebagai kantong untuk pakaian Korea tradisional,
hanbok , karena pakaian ini tidak memiliki kantong. Pada
Festival Seol (hari pertama di tahun baru kalendar lunar), para
gadis Korea yang mengenakan hanbok membawa kantong
keberuntungan ini untuk menyimpan hadiah uang dari para
orangtua.
Bentuknya bundar. Biasanya, kantong ini memiliki bordir
huruf Tionghoa, seperti 壽 (kehidupan), 福 (keberuntungan),
富 (kekayaan), 貴 (kebangsawanan), yang diyakini membawa
keberuntungan dan kebahagiaan bagi pemegangnya. Tas ini
memiliki desain bordir 壽福 (kehidupan-keberuntungan) di sisi
depan, dan bunga serta kupu-kupu di belakangnya.
Kini, tas ini dapat dikenakan tanpa hanbok. Tas ini digunakan
sebagai bungkus kado atau kantong. Masyarakat Korea
menggunakan tas keberuntungan ini untuk membungkus
coklat, permen, perhiasan, dan segala hadiah berukuran kecil.

Pakaian

Korean
MantelMagpie
BurungOvercoat
Murai

Kkachi Durumagi
Mantel Burung Murai

Bahan:
Lokasi:

sutra, bahan wol
Museum Rakyat
Nasional Korea, Korea
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Ini adalah mantel spesial untuk anak gadis. Bentuk dasar dari
mantel ini mirip mantel durumagi biasa dari pakaian Korea
tradisional, hanbok, hanya saja ini berwarna-warna obang:
merah, biru, kuning, putih dan hitam. Lima warna kardinal ini
melambangkan Yin-Yang dan teori lima unsur (kayu, api, logam
dan air). Berdasarkan simbol dan teori warna-warna, pakaian ini
dapat menghindari malapetaka, membawa untung serta umur
panjang.
Seperti namanya ‘kkachi durumagi’ (‘mantel burung murai’)
mengindikasikan, pakaian spesial untuk di hari penutup tahun.
Orang Korea menyebut hari penutup tahun sebagai ‘Kkachi
Seollar’ (hari pertama dari tahun yang baru bagi burung murai).
Hal ini karena orang Korea percaya bahwa burung murai
membawa berita baik untuk tahun baru.
Kini, orang Korea mengenakannya sebagai pakaian adat untuk
ulang tahun pertama bayi perempuan sebagai ucapan selamat
panjang umur dan bahagia.
Pakaian
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Rok Tradisi Laos

Pha Sin
Rok Tradisi Laos

Bahan:
Lokasi:

sultra
Museum Nasional
Lao, Vientiane, Laos

Pha sin, atau rok tradisional Laos, adalah bagian penting
dari adat dan budaya Lao. Pha sin dikenakan para wanita setiap
hari untuk ke kantor, ke sekolah, ke pura dan ke rapat resmi.
Pha sin tersedia dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisa berupa
kain sutra berkualitas tinggi yang dikenakan untuk acara
spesial, atau bisa dibuat khusus untuk dikenakan remaja wanita
ke sekolah.
Motif yang diwakili pada phasin sangat penting bagi penduduk
Lao karena menunjukkan mitos dan legenda masa lampau.
Desainnya beragam dari satu wilayah ke wilayah lain, dan
kualitasnya bisa sangat berharga. Karena ini hasil tenunan
tangan, para wanita Lao sangat bangga akan kualitas pha sin
mereka. Di seluruh dunia, wanita Lao dapat segera dikenali
ketika mengenakan pha sin mereka.

Pakaian

Pending Ikat Pinggang

Pending
Pending Ikat Pinggang

Bahan:
Lokasi:

emas padat
Museum Tekstil
Nasional, Kuala
Lumpur, Malaysia
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Pending adalah pasangan asesori untuk pria dan wanita Melayu.
Untuk para Melayu, pending biasanya dikenakan dengan ikat
pinggang. Seperti yang tampak di foto di atas, pending tidak
memiliki permata. Pending yang ditunjukkan di sini khusus
dibuat untuk pria di keluarga kerajaan Kelantan. Permukaannya
berukiran bunga teratai dan motif kerawang. Ini biasanya
dikenakan dengan kain samping yang diikat dalam gaya ikat
pancung dan baju sikap (jaket Melayu).
Biasanya, pending dengan permata dikenakan wanita,
sementara pria biasanya mengenakannya tanpa permata.
Wanita Kelantan biasanya mengenakan kain sarung dengan
pending. Di Indonesia, pending dikenakan dengan kain yang
dililit di pinggang.

Pakaian
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Malaysian Woven
KainCloth
Ikat

Kain Limar Bersongket
Kain Ikat
Bahan:

Lokasi:

CLOTHING
Pakaian

sutra mentah
(penahan warna
benang lungsi),
benang emas
National Textile
Museum, Kuala
Lumpur, Malaysia

Kain songket ini umumnya dipakai oleh wanita Melayu sebagai
sarung. Beberapa wanita mengenakan songket sebagai tutup
kepala. Secara tradisi, songket dikenakan saat upacara resmi
dan perayaan. Kini, songket umum dikenakan sebagai bagian
dari setelan pakaian pernikahan, dalam pentas seni, dan
perayaan resmi. Biasanya memakan waktu satu bulan untuk
menciptakan sepotong kain songket, tergantung dari motif dan
desain yang diinginkan.
Songket mewakili kemewahan dan kemegahan karena keka
yaan dan keistimewaan desainnya. Kelantan dan Terengganu
dikenal sebagai produsen domestik utama untuk songket.
Konon di masa lalu, hanya keluarga kerajaan Melayu, terutama
sultan dan raja, yang dapat mengenakannya.

Philippine
Comb
Sisir

Sudlai (Hanunoo-Mangyan)
Suklay (Filipino)
Sisir
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Nasional
Filipina, Manila, Filipina
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Ini adalah sisir ukiran kayu berbentuk bulan sabit dari selatan

Mindoro, digunakan untuk menyisir atau sebagai hiasan rambut.
Umum dihubungkan dengan wanita, berbagai jenis sisir ditemukan
di kalangan kelompok masyarakat Filipina yang berbeda. Di sunduk
(batu nisan) dari kelompok Sama di barat daya Filipina, di atasnya
terdapat desain sisir terbalik untuk menandakan kubur wanita. Di
kalangan Tausug, juga di barat daya Filipina, bendera pernikahan
dengan bentuk bulan sabit mewakili mempelai wanita.
Sisir dan kalung, berikut lumpang dan alu (lihat lumpang dan alu
Filipina, bagian ini, halaman 21), adalah bagian dari satu mitos
Filipina tentang asal mula bulan dan bintang:

“Zaman dahulu kala, jarak langit di atas hanya sepanjang
tangan. Suatu hari, seorang ibu meminta anaknya untuk
menumbuk padi. Sebelum mulai, ia melepaskan sisir dari
rambut dan kalung dari leher, lalu menggantungkannya pada
langit. Agar tugasnya cepat selesai, ia menumbuk keras,
mengangkat tinggi alunya, tanpa sadar bahwa ia menyentak
langit. Alunya naik sangat tinggi bersama sisir dan kalung.
Sisir menjadi bulan sedangkan kalung berceceran menjadi
bintang.”
CLOTHING
Pakaian
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Baju Kebaya

Kebaya
Baju Kebaya

Bahan:
Lokasi:

katun
Museum Peranakan,
Singapura

Kebaya merupakan baju terbuka dengan lengan panjang dan
kerah pendek. Panjangnya bisa bervariasi, namun kebaya
ini pendek dan membentuk lekuk tubuh. Wanita sering
mengaitkan depannya dengan satu set tiga bros (kerongsang),
yang biasanya dikaitkan dengan rantai. Kebaya ini dibuat dari
bahan katun voal putih pandang dihiasi bordir. Kebaya tembus
pandang dikenakan di atas baju dalam.
Peranakan Tionghoa tidak sepenuhnya meniru mode Eropa di
Hindia Timur. Namun, menanamkan nilai estetika mereka ke
sarung kebaya, menciptakan gaya khas Peranakan sejak tahun
1920-an.

Pakaian

Selop Bersulam Manik-manik

Singaporean
High-Heeled Beaed
Slipers
Selop Bersulam Manik-manik

Bahan:
Lokasi:

manik-manik kaca,
kulit
Museum Nasional
Singapura, Singapura
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Singapura Selop bermanik-manik (kasut manek dalam Baba
Melayu) seringkali dijahit oleh nyonya (para wanita peranakan
Tionghoa dengan menggunakan manik-manik kaca yang
diimpor dari Eropa. Bagian atas bermanik-manik dikirim ke
pembuat sepatu untuk dibuat menjadi selop. Dalam beberapa
hal, pekerjaan manik-manik bisa ditugaskan oleh nyonya yang
sangat terampil untuk menghasilkan desain yang lebih detil dan
rumit.
Sebelum Perang Dunia II, banyak wanita peranakan Tionghoa
yang belajar menjahit dan memasak dengan baik. Keterampilan
menjahit dan memasak secara tradisi dianggap sangat disukai
pada calon menantu wanita.

Pakaian
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Sarung

Sarung

Bahan:
Lokasi:

katun batik
Museum Peranakan
Singapura, Singapura

Sarung adalah sejenis rok lilit dari kain panjang, sering kali
dijahit menjadi sarung. Sarung ini memiliki serangkaian motif,
termasuk manusia, kipas, bunga dan payung. Batik yang dibuat
oleh orang Belanda di Indonesia kadang-kadang disebut
sebagai batik Belanda.
Pembuat batik di Indonesia terinspirasi dan terpengaruh oleh
teknik dan pola pembuatan batik di India. Pembatik di Jawa
menghiasi bahan dengan pola tradisional yang ditemukan di
kain India, tetapi juga menemukan desain baru berdasarkan
seni Indonesia tradisional, atau terpengaruh oleh budaya
kolonial barat. Batik diproduksi oleh bangsa Tionghoa, Arab,
dan Jawa serta Eurasia.

Pakaian

Kain Tradisional Phrae Wa

Phrae Wa
Kain Tradisional Phrae Wa

Baan:
Lokasi:

sutra
Ban Phone, Provinsi
Kalasin, Thailand
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‘Phrae wa’ merujuk pada kain yang dikenakan wanita di
punggung dan terkadang di kepala mereka bersama pakaian
tradisional. Biasanya, kain phrae wa dengan pola sederhana
dikenakan sehari-hari, sementara kain dengan pola lebih rumit
disimpan untuk acara spesial, acara penting dan festival. Kini,
pola baru sedang dirancang dan jumlah kain phrae wa meningkat
untuk memenuhi permintaan para pelanggan modern yang
mengenakan phrae wa dengan gaun modern mereka.
Phrae wa telah menjadi kerajinan tangan setempat dari penduduk
Phu Tai di Ban Phone, Provinsi Kalasin, selama lebih dari 200
tahun. Salah satu ciri yang paling penting dari kain phrae wa
yaitu penenun menggunakan jarinya untuk menarik benang
lungsi untuk membentuk motif pada kain. Pha saewa adalah
contoh kain di mana terdapat beberapa pola tradisional, yang
diteruskan dari generasi ke generasi. Namun, penenun masa
kini kadang-kadang menciptakan pola mereka sendiri, sehingga
menghasilkan pola phrae wa dengan ukuran dan jumlah
sesuai kreativitas dan kegunaan mereka.
Pakaian
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GiwangTakhao

Takhao
GiwangTakhao
Bahan:
Lokasi:

CLOTHING
Pakaian

perak mentah
Ban Chok, Provinsi
Surin, Thailand

Di provinsi Surin, giwang disebut sebagai takhao , yaitu
perhiasan dari emas atau perak. Penduduk setempat percaya
bahwa takhao yang dibuat oleh nenek moyang mereka
adalah suatu perhiasan suci dan keberuntungan. Mereka sering
memakai takhao sebagai perhiasan di acara spesial, upacara,
perayaan dan festival, karena mereka percaya bahwa giwang
ini membawa keberuntungan. Bentuk dan nama takhao
umumnya berasal dari nama bunga dan ciri alami setempat.
Takhao memiliki subang menempel di belakangnya, yang
menusuk ke cuping telinga saat dipakai. Kini, beberapa perajin
perak telah belajar untuk menciptakan gaya baru, yang mana
terdapat lebih banyak hiasan berciri khas, seperti perak kecil
pada takhao, sehingga membuat takhao masa kini tampak lebih
mewah dari sebelumnya.
Diperkirakan takhao bermula sejak lebih dari 270 tahun yang
lalu, ketika sekelompok penduduk Khmer migrasi dari Kamboja
untuk menghindari perang saudara. Kebanyakan dari penduduk
kampung Ban Chock adalah keturunan Khmer. Nenek moyang
mereka pindah dari Phnom Penh ke Surin sekitar dua abad yang
lalu, membawa kemampuan yang tinggi dalam membuat hiasan
emas. Khun Sinarin, mantan pemimpin dan seorang pandai emas,
adalah sosok yang menyebarkan pengetahuan tentang emas
dan perak ke penduduk kampung. Kini, perak di kampung Ban
Chock dipromosikan oleh pemerintah setempat dan mengundang
wisatawan ke kampung mereka untuk melihat proses pembuatan
perak.

Pakaian Vietnam Tradisional

Áo D ài
Pakaian Vietnam Tradisional
Bahan: sutra Vietnam
Lokasi : Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam
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Pakaian tradisional áo dài merupakan simbol bangsa Vietnam.
Di masa lampau, the áo dài dikenakan oleh pria dan wanita.
Kini, áo dài lebih umum dikenakan sebagai pakaian wanita untuk
berbagai acara: kerja, seragam sekolah, festival Tahun Bulan Baru
Vietnam (Tết Nguyên Đán), perayaan nasional lainnya, peragaan
busana, dsb. Ada banyak variasi warna dan desain kerah,
namun gayanya tetap dekat dengan aslinya. Panjang áo dài
hingga ke lutut atau mata kaki. Celana, yang dikenakan di bawah
pakaian, hingga ke mata kaki. Para murid Vietnam mengenakan
áo dài putih atau ungu muda (warna bunga lembayung) sebagai
seragam mereka.
Raja Nguyễn Phúc Khoát diperkirakan sebagai orang yang
menciptakan dan mengembangkan á o d à i dalam bentuk
kontemporernya di pertengahan abad ke-18. áo dài memiliki
desain unik yang dianggap terhormat dan menawan.
Pakaian ini mengikuti bentuk badan dari penggunanya,
maka setiap áo dài ihanya pas untuk seseorang saja. Bahan
yang umum adalah sutra, terutama untuk pakaian wanita,
karena sutra menambahkan sentuhan feminin. Topi kerucut
(nón lá, lihat obyek di dalam buku ini, halaman berikutnya)
atau hiasan kepala bundar (kh ă n đ ó ng) harus digunakan
bersama áo dài. Namun, nón lá, yang dikenakan bersama
á o d à i, lebih menonjol. Untuk acara pernikahan, festival,
atau acara resmi lainnya, hiasan kepala kh ă n đ ó ng
biasanya lebih diminati.
CLOTHING
Pakaian
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Topi Caping

Nón Lá
Topi Caping

Bahan:
Lokasi:

bambu, daun palem
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Topi caping ini dikenakan untuk melindungi dari hujan dan
panas, juga untuk kegunaan lainnya, seperti membawa barang
dan air, sebagai kipas, dsb. Para wanita juga menggunakan topi
caping untuk membantu postur mereka. Terdapat tali sutra yang
mengikat di bagian bawah dagu agar topi tetap pada kepala
penggunanya. Sejak zaman dulu sekali, topi caping telah ada di
dalam lagu-lagu dan puisi rakyat, dan dianggap sebagai simbol
bangsa Vietnam. Topi kerucut nón lá masih umum dikenakan
kini.
Kerangka topi caping dibuat dari bilah bambu, yang diatur
dalam bentuk kerucut mengikuti poros tengah yang sama.
Kerangka ini ditutupi daun palem (lá lụi), yang diatur dengan
beberapa lapisan. Daunnya dipasang ke kerangka dengan
benang katun atau polister menggunakan teknik jahit. Bagian
dalam topi kadang dihiasi bentuk bunga, daun, burung,
dsb. Tali dagu umumnya dibuat dari sutra berwarna. Di
Vietnam, terdapat banyak daerah yang memproduksi berbagai
tipe topi caping, seperti di daerah Huế, Quảng Bình, Nghệ
An dan Bình Định.

Pakaian

Alat Rumah Tangga
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Tudung Saji Tindulang

Tindulang
Tudung Saji Tindulang

Bahan:
Lokasi:

‘daun ‘nipah’ palem,
rotan, cat pewarna
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam

Alat Rumah Tangga

Tindulang, berasa dari kata ‘tudong dulang’ (tudung saji),
adalah tudung saji yang didekorasi dengan pola berwarna. Ini
dibuat dari daun pandan atau nipah yang diberi warna. Karena
desain dekorasinya yang cantik, beberapa tindulang digunakan
sebagai hiasan dan hadiah yang diberikan pada pernikahan
Melayu. Bahkan kini, ini adalah bagian dari koreografi tarian
yang indah di mana penari wanita memegangi tindulang.
Anyaman tindulang merupakan kegiatan kerajinan tangan
yang dipraktekkan oleh berbagai penganyam tindulang yang
berkemampuan sangat tinggi di kalangan wanita Brunei. Proses
ini tidak semudah yang terlihat: daun pandan atau nipah harus
direbus, direndam dan dikeringkan, kemudian dicelup dalam
pewarna untuk menambah warna. Kini, tindulang dijual di pasar
setempat sebagai dekorasi kerajinan tangan.

Wadah Sirih

Heb
Wadah Sirih

Bahan:

Lokai:

kayu pohon Kapok,
‘Koh’, bambu, batang
pohon palem, getah
pohon alami pohon
atau ‘Mrak’’
Damdek, Provinsi
Siem Reap, Kamboja
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Heb adalah wadah daun sirih (mlou) . Tutup wadah dibagi
dalam empat bilik yang berisi: daun sirih (bagian terbesar),
jeruk nipis, biji pinang dan tembakau. Badan utama dari heb
umumnya berisi daun-daunan dan bahan lainnya. Kini jarang
digunakan sebagai wadah oleh pengunyah daun sirih, heb
menjadi cinderamata untuk wisatawan. Daya tarik estetis dan
kegunaannya mendorong perajin untuk terus memproduksinya.
Pada pernikahan secara Buddha, heb perak merupakan
bagian dari simbol transaksi yang mana kedua mempelai
telah diberi kepercayaan oleh keluarga dan leluhur masingmasing. Dalam kehidupan sosial dan ritual, secara tradisi sirih
diasosiasikan dengan kelahiran, inisiasi, pernikahan, kematian
dan kebangkitan. Dalam konteks pernikahan Kamboja, sirih
merupakan simbol cinta, ikatan dan persetujuan.

Alat Rumah Tangga
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Lampu Minyak

Cempor
Lampu Minyak

Bahan:
Lokasi:

bambu, keramik
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Lampu minyak ini digunakan oleh penduduk Baduy yang hidup
di Provinsi Banten, Jawa, Indonesia. Lampu tradisional ini
menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakar. Yang menarik, minyak dimasukkan ke dasar mangkuk keramik. Sumbu
lampu dibuat dari sepotong kain kecil yang sebagian dicelup di
dalam minyak kelapa. Lampu ini biasanya digantung di tengah
ruang tamu di setiap rumah Baduy. Lampu ini dinyalakan saat
matahari terbenam. Di bawah lampu yang remang-remang,
anggota keluarga berkumpul dan berbicara tentang banyak
hal. Kadang-kadang satu atau dua tetangga ikut serta dalam
perbincangan yang penuh semangat ini.
Dalam kehidupan mereka sehari-hari, penduduk Baduy sangat
memegang tinggi tradisi leluhur mereka, termasuk dilarangnya
penggunaan listrik. Mereka menggunakan lingkungan untuk
menciptakan alat dan peralatan untuk kehidupan mereka
sehari-hari. Satu contoh dari kepandaian teknis mereka adalah lampu minyak. Dibuat dari bambu, yang tumbuh banyak di
pegunungan tempat mereka tinggal. Mereka juga memproses
minyak kelapa sendiri. Namun, bagian keramik dari lampu menunjukkan keterbukaan mereka terhadap budaya luar walaupun
dalam jumlah yang terbatas. Mereka sangat senang menerima
tamu, asalkan mereka mengikuti adat dan peraturan setempat.

Household
Alat Rumah Objects
Tangga

Kotak Mutiara

Najeonham
Kotak Mutiara

Bahan:
Lokasi:

kayu, nacre/ ibu
mutiara
Museum Rakyat
Nasional Korea, Korea
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Najeonham (kotak najeon) digunakan sebagai kotak
penyimpanan. Melihat ukuran kotak ini, mungkin digunakan
untuk menyimpan pakaian resmi. Kotak ini berasal dari Dinasti
Joseon (1392-1910).
‘Najeon’ berarti ‘mengukir serpihan kerang laut (ibu mutiara)
pada permukaan kayu’. Setelah pengerjaan ini, permukaan
disapu dengan getah pohon sampang. Teknik ini dikenal
sebagai chilgi, yang melindungi dan memoles kayu.
Teknik naejon diperkenalkan oleh bangsa Tionghoa dan
kini tersebar luas di kawasan Tiongkok, Korea, Jepang dan
Vietnam. Namun, seni najeon Korea mengembangkan gaya
yang berbeda dari pengaruh Buddha di bawah Dinasti Goryeo
(918-1392) dan Khonghuchudi bawah Dinasti Joseon (13921910). Setiap masa mengembangkan gaya seni yang berbeda.
Gaya Goryeo sangat halus, sementara gaya Joseon sangat
realistis.
Kotak mutiara ini merupakan alat mewah bagi kelas yang
berkuasa sebelum abad ke-20. Furnitur najeonchilgi sangat
populer di rumah-rumah kelas menengah hingga tahun 1970an. Namun, kotak ini telah hilang dari rumah keluarga Korea.
Baru-baru ini, namun, alat rumah tangga najeon kecil telah
menjadi populer lagi.
Alat
Tangga
Household
Rumah Objects
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Laci Tiga Tingkat

Samchengjang
Laci Tiga Tingkat

Bahan:
Lokasi:

kayu pohon Zelkova,
kayu pohon
Paulownia, kuningan
Yayasan Budaya
Pusaka Korea, Korea

Alat Rumah Tangga

Ini digunakan untuk menyimpan pakaian. Karena Korea memiliki
empat musim, penduduk Korea mengenakan pakaian musiman
maka mereka perlu menyimpan pakaian untuk musim yang
berbeda. Umumnya laci pakaian ini digunakan di dalam kamar
wanita untuk menyimpan pakaiannya.
Dua laci ini digunakan sebagai satu set. Sesuai tradisi
Khonghuchu, furnitur yang ada di kamar wanita harus berupa
barang satuan dengan jumlah genap. Pada laci ini terdapat
hanya tiga bagian. Namun, jika kedua laci digabung menjadi
satu set, jumlahnya menjadi enam, yaitu nomor pembagiannya
menjadi enam, nomor genap. Laci ini dibuat oleh Yang Seok
Joong, salah satu pemrakarsa seni kerajinan tangan tradisional.
Dengan kerajinan tangan ini, ia meraih Penghargaan Presiden
dalam Pameran Tahunan Seni Kerajinan Tangan Korea
Tradisional 2013.

Keranjang Pikul

Kata
Keranjang Pikul

Bahan:
Lokasi:

kayu, rotan, bambu
Museum Nasional
Laos, Vientiane, Laos
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Keranjang ini digunakan oleh berbagai kelompok etnis yang
hidup di sepanjang Sungai Mekong, di Provinsi Bolikhamsay,
Khammouan, Salavan dan Savannakhet. Umumnya wanita
menggunakan keranjang ini untuk membawa sayuran dan hasil
hutan. Kadang, mereka menggunakannya untuk menyimpan
pakaian mereka di rumah. Keranjang ini juga digunakan untuk
membawa beras dari ladang ke rumah mereka dan dapat
digunakan oleh pria.
Alat ini juga digunakan dalam seni pentas tradisional sebagai
dekorasi yang digunakan oleh para penari. Digendong di
punggung untuk membawakan lagu-lagu rakyat tentang
kehidupan desa, bertani dan panen.

Alat Rumah Tangga

58

Keranjang Kukusan Beras Ketan

Huat Neung Khao
Keranjang Kukusan Beras Ketan

Bahan:
Lokasi:

bambu
Pasar Pagi Talat
Sao, Vientiane, Laos

Keranjang beras ini digunakan untuk mengukus beras ketan.
Setelah merendamnya di dalam air selama satu malam,
beras dimasukkan ke keranjang ini, dan dikukus hingga
masak. Biasanya ini memakan waktu 20 hingga 30 menit.
Semuakeluarga Laos terus memasak beras ketan dengan
menggunakan cara tradisional ini.
Keranjang kukusan beras merupakan alat masak tradisional
seluruh penduduk Laos yang telah menggunakannya sejak
zaman dahulu. Kukusan ini juga digunakan untuk mengukus
berbagai jenis makanan lainnya.

Alat Rumah Tangga
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Umbrella

Khanhom
Payung

Payung tradisional ini dibuat di bagian utara Laos. Digunakan
untuk melindungi diri dari hujan dan matahari.

Bahan:

Produksi setempat dari payung tradisional ini hampir punah
dan, untungnya telah dihidupkan kembali baru-baru ini. Payung
ini dibuat sendiri dari kertas yang telah diberi warna dengan
berbagai pewarna sayuran. Resin alami digunakan agar payung
tahan air.

Lokasi:

bambu, kertas,
pewarna alami, getah
Museum Nasional
Laos, Vientiane, Laos

Alat Rumah Tangga
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Wadah

Cepu
Wadah

Bahan:
Lokasi:

kayu, rotan dan kawat
Museum Etnologi
Dunia Melayu, Kuala
Lumpur, Malaysia

Household
Alat Rumah Objects
Tangga

Cepu digunakan sebagai wadah makanan atau pakaian
ketika nelayan pergi ke laut. Cepu ini dibuat dari kayu nangka
dan merbau, dan dibentuk bulat di tengah. Kawat dan rotan
digunakan sebagai pegangan untuk mengangkat wadah dan
untuk mengikat tutup dengan rapat. Oleh karena itu makanan
atau pakaian sangat terlindungi dari air.
Zaman dahulu, cepu kayu umum digunakan oleh nelayan
Melayu di bagian timur pesisir Malaysia. Cepu kayu juga
dapat digunakan sebagai lampung penyelamat jika kapal akan
tenggelam.
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Tikar

Baluy (Sama)
Banig (Filipino)
Tikar

Bahan:
Lokasi:

daun pandan
dan pewarna buatan
Museum Nasional
Filipina, Manila, Filipina

Tikar anyam pandan umumnya digunakan sebagai alas tidur.
Pada acara spesial, tikar ini menutupi lantai bambu atau kayu
umumnya. Di bagian selatan Filipina, ini juga bisa digunakan
sebagai alas sembahyang yang diberikan sebagai hadiah atau
bagian dari lamaran atau sebagai alat tukar untuk membantu
membayar pembelian besar, misalnya kumpit (kapal) baru.
Tikar yang baru dianyam adalah alas di mana persembahan
untuk roh-roh, seperti beras, mangkuk makanan dan kapur
sirih, ditata saat ritual, sedangkan tikar lama adalah alas
di mana hasil pertanian seperti kopra dan kakao dikeringkan.
Tikar yang dianyam longgar juga digunakan untuk membungkus
tembakau dan abaca yang akan dikirim. Tanpa peti mayat kayu,
tikar juga digunakan untuk membungkus jasad.
Menganyam tikar dilakukan oleh wanita di seluruh negeri.
Persiapannya melibatkan berbagai kegiatan, termasuk memotong, melinting, membuat lingkaran, memasak, mengeringkan,
mengupas, memutihkan, melemaskan dan mewarnai. Desain
anyaman dihafalkan dan diturunkan ke generasi berikutnya.
Selain pandan, bahan lain termasuk sesed (tanaman gelagah
yang tumbuh di daerah rawa), tikog (alang-alang kurus), buri
(pohon palem), batang pisang yang dikeringkan dan rotan.
Sekarang ini digantikan dengan bahan plastik yang umurnya
relatif lebih panjang namun tak cocok dengan iklim panas dan
lembab Filipina.
Alat
Tangga
Household
Rumah Objects
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Wadah Tanah Liat

Burnay (Ilocano)
Wadah Tanah Liat

Bahan:
Lokasi:

tanah liat
Museum Nasional
Filipina, Manila, Filipina

Guci tanah liat ini digunakan sebagai wadah fermentasi atau
penyimpanan untuk basi (minuman anggur setempat) dan suka
(cuka), keduanya dibuat dari air tebu yang difermentasi. Keduanya ditempatkan di tempat teduh atau struktur sementara di
luar rumah utama. Jenis burnay yang lebih kecil digunakan
untuk menyimpan bagoong (terasi ikan/ udang) dan garam,
ditempatkan di dekat perapian atau dapur.
Keberadaan burnay mendahului kedatangan bangsa Spanyol
di Filipina. Saat itu diperkenalkan oleh bangsa Tionghoa
sebagai wadah pengiriman segala cuaca dari dan ke Tiongkok
dan pemerintahan Asia lain yang melintasi apa yang sekarang
dikenal sebagai Kota Vigan di Ilocos Sur, pusat perdagangan
di Luzon selama masa pra-kolonial dan Hispanik. Pemukim
Tionghoa awal di kota ini mendirikan produksi lokal.
Kini, burnay masih diproduksi di Kota Vigan, Ilocos Sur, oleh
dua keluarga yang keduanya merupakan keturunan Tionghoa.
Barang tua sekarang dianggap sebagai pusaka keluarga, dan
tampak di rumah-rumah sebagai dekorasi atau wadah air di
kebun.

Alat Rumah Tangga
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Pipa

Suako (Tinguian / Itneg / Ilocano)
Pipa (Filipino)
Pipa

Bahan:
Lokasi:

kayu, plastik dan logam
Museum Nasional
Filipina, Manila, Filipina

Di Filipina, para pria dan wanita, tua dan muda, merokok pipa
dengan daun tembakau yang dilinting. Setelah merokok, pipa
ini diselipkan di antara rambut, hiasan kepala atau topi, atau
terkadang dimasukkan ke dalam tas bersama kapur sirih,
terutama saat bepergian.
Mangkuk pipa bisa dibuat dari kayu, bambu, tanah liat atau
logam, sedangkan tangkainya dibuat dari alang-alang, logam
atau plastik. Pipa perak dibuat dari koin pertama kalinya
diperkenalkan oleh suku Ilocano dari daerah utara Luzon. Pipa
logam lainnya dibuat dari kawat kuningan dan kumpulan kulit
kerang, dihiasi rantai, koin dan kulit kerang. Logam runcing
kadang disangkutkan, untuk membersihkan mangkuknya.
Pembuat pipa adalah para pria.

Tabako (tembakau) dikenalkan ke Filipina dari Maluku oleh
bangsa Portugis. Di abad ke-19, tembakau banyak ditanam
di bagian utara Filipina sebagai tanaman penghasil uang dan
pemasukan bagi pemerintahan kolonial Spanyol.

Alat
AlatRumah
RumahTangga
Tanga
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Wadah Penyimpanan

Tempayan
Wadah Penyimpanan

Bahan:
Lokasi:

keramik, besi
Museum Peranakan,
Singapura, Singapura

Alat Rumah Tangga

Tempayan seperti ini digunakan untuk menyimpan beras, air,
dan makanan pokok lainnya di rumah peranakan Tionghoa.
Isinya disimpan dari hama, terutama saat ditutup dengan tutup
kayu dan diletakkan berjarak dari lantai, di atas penyangga.
Banyak keluarga peranakan memilih tempayan yang berbentuk
oval, segi enam, atau belimbing. Dengan waktu, tempayan ini
menjadi barang suci keluarga, berharga dan diturunkan melalui
generasi. Dilihat sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan
keluarga.

Bantal Thailand

Mon Kwan
Bantal Thailand

Bahan:
Lokasi:

anyaman tangan
katun, serat kapuk
U Thong, Provinsi
Suphan Buri, Thailand

65

Mon kwan tersedia dalam berbagai rangkaian warna, ukuran dan
gaya, dan berbeda-beda tergantung penggunaannya. Bantalan
bentuk segitiga (bantal kapak) merupakan bantalan alas duduk
di lantai atau di atas tikar alang-alang. Bentuk persegi lebih baik
digunakan untuk leher atau panggul. Bantalan ini mendukung
pinggang saat digunakan di kursi bertangan dan sofa. Kadang,
digunakan sebagai bantal.
Mon kwan diisi serat kapuk dan dibungkus dengan anyaman
katun, tanpa dibungkus sarung. Sering dihiasi sulaman,
atau dibuat dari brokat yang indah. Sulaman dan motif dapat
menandakan budaya kelompok budaya suatu suku bangsa.
Foto ini menggambarkan bantalan dari kelompok etnis Lao
Song di U-Thong, Provinsi Suphanburi. Bantalan ini dihiasi
motif seni Lao Song dan dianyam halus untuk dipersembahkan
kepada pura dan untuk digunakan di suatu rumah tangga.

Alat Rumah Tangga

66

Wadah Sirih

Chian Mak
Wadah Sirih

Bahan:
Lokasi:

kayu, lak pernis
Ban Pa Aow,
Provinsi Ubon
Ratchathani, Thailand

Wadah sirih ini merupakan wadah sirih gaya Thailand, yakni
pekinangan, yang termasuk daun sirih, pinang dan kapur
merah, serta semua bahan yang digunakan dalam persiapan
sirih, termasuk penyimpan daun sirih, wadah kapur dengan
spatula, pemotong dan penghancur pinang. Permukaan
nampan dilapisi lak pernis hitam dan merah dengan beberapa
ukiran sederhana. Kini hampir mustahil untuk menemukan para
pemuda yang mengunyah sirih. Inilah sebab mengapa
pembuatan wadah sirih umumnya kini hanya untuk tujuan
dekoratif.
Mengunyah sirih sangat umum di Siam (Thailand) pada abad
ke-20. Selama Perang Dunia II, ketika Marsekal Lapangan
Pubulsongkram menjabat perdana menteri, terdapat upaya
serius untuk menghapus praktik mengunyah sirih dengan cara
menegakkan hukum terhadap pengunyahan sirih. Menurut
Undang-Undang Kebudayaan Nasional pada 1942, disebutkan
bahwa mengunyah sirih dilarang, dan meludah dan meludahkan ampas sirih di jalan dan tempat-tempat umum dianggap
sebagai perilaku kriminal. Ini merupakan bagian dari upayanya
untuk memodernisasi negara tersebut.

Alat Rumah Tangga
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Permainan Baling-Baling Tradisional Brunei

Utar-Utar (Dusun)
Kipas Tarik (Brunei Malay)
Permainan Baling-Baling
Tradisional Brunei
Bahan:
Lokasi:

Alat Hiburan

‘buah ‘mungkog’,
tali, kayu
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam

Utar-utar atau kipas tarik, yang secara harfiah berarti “mengipas
dengan menarik”, adalah sejenis permainan tradisional yang
meniru kipas angin mekanis atau baling-baling. Buah mungkog
dilubangi tiga lubang agar tangkai kayu dapat melewatinya
dengan seuntai tali yang diikat ke tangkainya. Satu ujung
tangkainya dipasangi bilah membentuk kipas. Kipas tarik atau
utar-utar memang alat mekanis yang kreatif, anak kecil Brunei
bermain dengannya untuk bersenang-senang dan mengagumi
cara kerjanya yang luar biasa.
Untuk mengoperasikan bilah utar-utar, pemain harus memutar
tangkai kayu agar tali melilitnya kemudian menarik tali untuk
memutar bilah ke arah berlawanan, sehingga tali melilit tangkai
mengikuti arah putaran bilah sambil pemainnya membiarkan
tali menjuntai sebentar setiap habis satu putaran.

Permainan Papan Tradisional Brunei

Pasang
Permainan Papan Tradisional
Brunei
Bahan:
Lokasi:

kancing, kayu
Museum Nasional
Brunei, Brunei
Darussalam
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Pasang, yang secara harfiah berarti ‘memasang’, adalah
permainan papan berstrategi dengan dua pemain. Ini
dimainkan di atas papan kayu persegi ditandai siku-siku berkisi
membentuk kotak-kotak kecil yang memenuhi seluruh papan
pasang. Di tengah papan terdapat wadah kosong berukuran 7 x
7 cm diisi dengan 120 kancing hitam dan putih yang dinamakan
buah. Buah-buah ini, yang mana 60 hitam dan 60 putih,
awalnya diletakkan di salah satu dari 30 pola tradisional. Tujuan
permainan ini adalah untuk mengumpulkan poin sebanyak
mungkin dengan mengambil buah-buah ini pada setiap giliran
pemain. Pemain yang mendapatkan buah kancing terbanyak
memenangkan permainan ini.
Permainan pasang memerlukan pemikiran yang teliti dan
kemampuan strategi yang baik. Umumnya dimainkan para
wanita saat upacara pernikahan. Kini, permainan pasang
dimainkan anak-anak sekolah pada kompetisi antarsekolah di
Brunei.
Alat Hiburan
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Kok

Asey
Kok
Bahan:
Lokasi:

daun palem, bulu
ayam, tali
Siem Reap, Kamboja

Sumber hiburan yang populer di Kamboja, tujuan dari permainan
ini adalah untuk mempertahankan agar kok tetap di udara selama
mungkin sambil menendangnya dengan berbagai anggota tubuh
(kecuali tangan) dan meneruskannya dari satu orang ke yang
lain. Biasanya dibuat dari anyaman daun palem, kini digantikan
dengan versi modern menggunakan cincin plastik yang ditumpuk
di atas satu sama lainnya.
Berasal dari Tiongkok, diketahui bahwa jianzi berusia 2000
tahun. Versi pertama permainan ini diketahui sejak abad ke-5
SM. Permainan ini dipercaya berasal dari permainan yang
mengingatkan pada sepakbola modern yang digunakan untuk
latihan tentara. Alhasil banyak jenderal Tiongkok menggunakan
jianzi untuk bersantai dan menjaga kesehatan tubuh para
tentaranya. Selama lebih dari 1000 tahun, permainan ini menyebar
ke seluruh Asia, mendapatkan nama dan peraturan baru selama
perjalanan. Permainan ini akhirnya mencapai Eropa sebelum
Perang Dunia II.

Alat Hiburan
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Suling

Khloy merupakan salah satu alat musik jenis tiup terpopuler
Kamboja. Suling ini dimainkan baik solo atau sebagai bagian
dari ansambel mohori atau kar.

Khloy
Suling
Bahan:
Lokasi:

bambu
Preah Dak, Siem
Reap, Kamboja

Suling khloy Kamboja adalah salah satu alat musik tertua dari
Asia dan Asia Tenggara dan tercatat sejak abad ke-7. Setara
dengan dizi di Tiongkok, yang berawal sejak 7000 tahun silam.

Alat Hiburan
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Gambang

Roneat Aek
Gambang
Bahan:
Lokasi:

bambu, kayu
Siem Reap, Provinsi
Siem Reap, Kamboja

Alat
Recreational
Hiburan Objects

Gambang Kamboja sering dianggap sebagai alat musik utama
dalam ansambel musik berkat perannya untuk memulai suatu
permainan dan memicu yang lainnya. Dua palu digunakan
untuk mengetuk 21 bar bambu yang memberikan tiga oktaf.
Alat musik Kamboja termasuk berbagai roneat: roneat daek mirip
roneat aek, namun berbentuk persegi dan memiliki 21 kunci
dibuat dari baja. Roenat tung lebih besar dan berkaki empat.
Roneat tung thom memiliki 22 kunci. Roneat teang hanya
memiliki 16 kunci yang dibuat dari paduan logam berwarna
emas. Roneat lopeng lopong diasosiasikan dengan etnis Kuoy
minoritas dan kuncinya tidak dirangkai seperti roneat Khmer.

Alat Permainan

Dhakon
Alat Permainan
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia
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Dhakon dimainkan oleh dua orang. Pada panel dakon, terdapat
20 lubang, yang terdiri atas 18 lubang kecil dan 2 lubang besar
(masing-masing di sisi paling berlawanan). Setiap lubang kecil
diisi dengan 9 biji-bijian. Salah satu pemain memulai permainan
dengan mengambil 9 biji dan memasukkan satu biji ke setiap
lubang kecil, mulai dari sebelah kanan dari lubang awal. Saat biji
terakhir habis dibagikan ke lubang kecil dengan biji yang telah
ada di dalamnya, seluruh biji yang di dalam lubang tersebut
dapat diambil untuk disebarkan lagi ke lubang di sisi kanan
(kecil dan besar). Langkah ini berjalan terus hingga biji terakhir
masuk ke lubang kosong. Di sinilah saat pemain berganti
giliran. Permainan saat semua biji yang telah disebarkan ada di
dalam lubang besar, dan tanpa menyisakan biji di lubang kecil
manapun. Pemenangnya adalah yang berhasil memasukkan
biji terbanyak di lubang besarnya.

Recreational
Alat Hiburan
Objects
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Alat Musik

Serunai
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

kayu, tanduk kerbau
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Alat musik ini disebut serunai dan berasal dari Selat Panjang,
Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Indonesia. Ini termasuk dalam
kategori alat musik tiup. Ujungnya yang melebar mengamplifikasi
volume suara. Biasanya dimainkan bersama alat musik tradisional
lainnya dalam upacara perayaan adat, seperti pernikahan dan
pengangkatan kepala adat. Bisa juga dimainkan secara individu,
misalnya selama panen padi atau sambil bekerja di sawah.
Sebagian besar sejarawan setuju bahwa, secara sejarah, alat
musik ini berasal dari kawasan Timur Tengah (Arabia-Persia).
Di Timur Tengah, ini memiliki berbagai nama, seperti surnai,
sirnai, dan shanai. Melodi serunai yang unik dapat mengundang
penonton untuk turut menyanyi dan menari. Lirik yang dinyanyikan
biasanya tentang cinta, pertemanan, serta nilai-nilai yang baik.
Lirik puitis yang indah, bersama melodi serunai, akan membuat
penonton merasa senang, santai, dan damai.

Alat
Recreational
Hiburan Objects

Papan Permainan

Yutpan
Papan Permainan
Bahan:
Lokasi:

kertas
Museum Rakyat Korea,
Korea
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Ini merupakan papan permainan Korea tradisional yang dinamakan
‘yutnori’.

Yutpan (papan) dibuat dari kertas minyak dan dihias dengan
desain suasana perayaan yaitu kelelawar, bunga, dan karakter
Tionghoa yang berarti panjang umur dan kebahagiaan. Populer
dimainkan selama liburan tradisi di Korea modern.
Yutnori merupakan salah satu permainan tradisional yang terkenal
di Korea. Pemain melempar empat tongkat kayu (yut) ke udara
dan menghitung berapa tongkat di atas dan bawah. Ada lima
kombinasi dari posisi atas dan bawah. Jika satu tongkat ke atas
dan tiga tongkat ke bawah, ini dikenal sebagai ‘do’, dan pemain
dapat memindahkan penandanya satu langkah. Jika dua tongkat
ke atas dan dua tongkat ke bawah, maka ini dikenal dengan ‘gae’,
dan pemain dapat memindahkan penandanya dua langkah. Jika
tiga tongkat ke atas dan satu tingkat ke bawah, ini dikenal dengan
‘geol’, dan pemain dapat memindahkan penandanya tiga langkah.
Jika empat tongkat ke atas, ini disebut ‘yut’, dan pemain dapat
memindahkan empat langkah. Jika empat tongkat ke bawah, ini
disebut ‘mo’ dan pemain dapat memindahkan lima langkah.
Terdapat 29 pos di atas papan. Di antaranya, 20 pos membentuk
lingkaran dan sembilan pos membentuk garis pertemuan di
dalam lingkaran tersebut. Yutpan lainnya memiliki bentuk
persegi dengan garis diagonal di dalam persegi. Pemain dapat
memindahkan empat penanda berdasarkan kombinasi dari
tongkat yut.
Recreational
Alat Hiburan
Objects
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Alat Musik

Kane merupakan alat musik tiup dengan dasar ukiran kayu yang
telah dibakar, diukir dan dipernis. Umumnya digunakan untuk
memainkan musik tradisional Laos.

Kane
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

bambu tipis, kayu, lilin
lebah asli
Museum Nasional
Laos, Vientiane, Laos

Suatu alat musik Laos tradisional yang digunakan oleh nenek
moyang kami dan masih digunakan hingga kini, alat musik ini
merupakan satu dari beberapa yang dimainkan di festival-festival
dan ritual seperti Festival Boun Bang Fai (Roket), Festival That
Luang Pagoda, dan balap perahu. Secara tradisi, pemuda Laos
akan memainkan kane keliling kota dengan harapan akan dapat
menarik perhatian wanita muda.
Dalam pandangan setempat, siapa pun yang tinggal di sala
(paviliun terbuka, juga diketahui dengan nama yang sama dalam
Thai dan Khmer, menikmati beras ketan, mengenakan pha sin
(lihat pha sin di dalam buku ini, halaman 40) dan mendengarkan
kane adalah khas tradisi Laos.

Kane juga tampil pada drum Dong Son, yang diyakini telah
diproduksi antara abad ke-6 SM dan abad ke-3 setelah masehi.
Drum ini ditemukan di berbagai daerah di Asia Tenggara. Kane
dan musiknya dinyatakan berasal dari Provinsi Salavan, yang
menunjukkan bahwa lagu-lagu dan musik Salavan adalah suatu
tradisi lama.
Alat
Recreational
Hiburan Objects
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Gendang

Kong
Gendang
Bahan:
Lokasi:

kayu, kulit, pegangan
kuningan
Museum Nasional
Lao, Vientiane, Laos

Gendang kong dibuat dari kayu, kulit kerbau dan logam yang
digunakan sebagai penahan. Alas kayu drum ini telah dipernis.
Gendang dua sisi ini umum dimainkan dalam musik Laos
tradisional.
Seperti kane, (lihat halaman sebelumnya), kong dimainkan
dengan alat musik Laos tradisional lainnya di berbagai festival
perayaan sepanjang tahun. Walaupun beragam kelompok
etnis di seluruh Laos akan menggunakan kombinasi alat yang
berbeda, gendang ini umum digunakan di seluruh negeri dan
merupakan ciri umum pada festival dan perayaan.

Recreational
Alat Hiburan
Objects
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Gasing

Gasing Uri
Gasing
Bahan:
Lokasi:

Kayu, kaleng, besi
atau timah
Museum Etnologi
Dunia Melayu,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Gasing uri sangat terkenal di Kelantan dan Terengganu.
Permainan memperkuat hubungan antar pemain. Biasanya
dimainkan dalam kompetisi antarkelompok dari beberapa
desa dalam wilayah yang sama. Umumnya, permainan ini
membutuhkan dua asisten. Satu pemain akan memegang
cokok dan satu lagi melempar gasing. Setiap kelompok akan
mempertarungkan tujuh perangkat gasing uri dalam satu
permainan.
Kelompok dengan gasing uri yang berputar paling lama akan
memenangkan permainan. Rekor terpanjang adalah dua
setengah jam. Tim yang kalah sebanyak tujuh ronde berturutturut diharuskan untuk melunasi tujuh perangkat komplit
gasing uri untuk tim pemenang. Umumnya, permainan diadakan
satu kali setiap dua minggu selama dua tahun tergantung dari
diskusi antara dua tim yang terlibat dalam permainan ini.

Alat Hiburan

Permainan

Kercang
Permainan
Bahan:
Lokasi:

rotan
Museum Kerajinan
Orang Asli, Kuala
Lumpur, Malaysia
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Kercang digunakan sebagai bagian dari permainan asah otak.
Permainan ini dikembangkan oleh suku Jakun (suku Orang
Asli di Pahang dan Johor). Menurut kepercayaan Jakun,
umumnya dimainkan saat berburu di hutan, dan dapat juga
digunakan sebagai pelindung dari serangan hewan buas.
Kercang dilempar ke arah hewan untuk mengalihkan perhatian
mereka. Konon hewan akan sibuk bermain dengan kercang,
sehingga mengacuhkan orang atau mangsanya. Untuk pemain,
memecahkan teka-teki kercang membutuhkan teknik yang
benar.
Kercang juga merupakan pemecah masalah bagi pemain yang
jatuh cinta pada wanita yang memiliki lebih dari satu pilihan hati.
Konon pria muda pertama yang dapat memecahkan teka-teki
kercang dianggap layak untuk menikahi wanita tersebut. Ada
beberapa tipe kercang dan ukurannya biasanya berkisar antara
15 cm dan 20 cm.

Alat Hiburan
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Alat Musik

Rebak
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

Alat Hiburan

kayu keras, batok
kelapa, kulit ikan
buntal, dan tali nilon
Museum Kerajinan
Orang Asli, Kuala
Lumpur, Malaysia

Rebak adalah alat musik tradisional dari suku Semelai. Semelai
merupakan satu dari 18 suku bangsa Orang Asli Malaysia. Alat
musik petik ini dimainkan seperti biola dan biasanya dimainkan
oleh seorang pria Semelai dalam upacara pertemuan Semelai.
Kadang kala, dimainkan di saat waktu santai mereka. Umumnya
dimainkan dengan alat musik lainnya seperti keranting dan
pensol.
Yang paling menarik adalah bagian kepala dari rebak,
yang dibuat dari batok kelapa. Kulit ikan buntal dari sungai
membungkus kepala rebak. Konon kulit ikan buntal digunakan
karena motifnya yang unik dan karena memiliki lem alami dari
lendir yang terdapat pada kulitnya. Permukaan ikan buntal yang
berduri juga menghasilkan suara yang lebih membenamkan.
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Gasing

Batige / Betig (Maranao)
Trumpo (Filipino)
Gasing
Bahan:
Lokasi

kayu keras, perak
dan paku besi
Museum Nasional
Filipina, Manila,
Filipina

Alat ini adalah gasing kayu berukir dan bertatahkan perak.
Pria muda dan dewasa memainkan ini di luar ruang. Tali
sepanjang satu meter dililitkan ke bagian bawah gasing.
Dipegang di antara ibu jari dan telunjuk, alat ini dilempar ke
lantai dengan sentakan pada tali agar berputar. Jenis dengan
kayu lunak digunakan untuk rekreasi, sedangkan yang dibuat
dari kayu keras digunakan untuk kompetisi. Tujuannya adalah
agar gasing ini berputar lebih lama dan/ atau menyebabkan
kerusakan pada lawan.
Berbagai kelompok di n egeri ini memainkan gasing kayu: Ifugao
dan Bontoc dari Cordillera; Hanunóo-Mangyan dari Mindoro;
Molbog, Tagbanua dan Pala’wan dari Palawan; dan Maranao
serta Maguindanao dari Mindanao. Gasing kayu terbesar, yang
biasanya bertatah perak atau mutiara, berasal dari Maranao.
Gasing kuningan ditemukan di kalangan Maguindanao.
Sekarang ini, gasing kayu yang lebih kecil dengan ukiran kasar
dimainkan oleh anak laki-laki selama musim panas atau liburan
sekolah.
Alat Hiburan
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Bola Rotan

Sipa (Filipino)
Bola Rotan
Bahan:
Lokasi:

Alat Hiburan

rotan
Museum Nasional
Filipina, Manila,
Filipina

Bola anyaman rotan digunakan untuk permainan sepaktendang yang juga disebut sipa.
Pemain sipa membentuk lingkaran, menendang bola bolak
balik, berusaha untuk menjaganya agar tetap di udara selama
mungkin. Pemain yang gagal untuk mengembalikan bola
kehilangan hitungan, sedangkan yang paling sedikit gagal
diumumkan sebagai pemain terbaik. Selama pendudukan
Amerika, permainan ini dimodifikasi menjadi dua tim, bermain
di atas jaring-jaring yang lentur di tengah, menendang bola
terbatas pada tumit dan sisi kaki. Di kalangan beberapa
kelompok Muslim Filipina, pemain menunjukkan kemampuan
menendang bola ke dalam keranjang, mirip bola basket.
Kaum bangsawan Maranao secara tradisi bermain sipa dalam
perkumpulan spesial di lapangan torogan, rumah kerajaan
mereka. Kasipa sa manggis adalah satu variasi yang mana para
pemain berusaha menembakkan sasaran ke kotak kecil yang
digantung dari sebuah manggis, suatu tiang bambu dengan
bendera. Pemain yang berhasil menembakkan sasarannya ke
kotak dan membuatnya jatuh akan diberikan mendapat hadiah.
Kasipa biasanya melibatkan putra raja dari kesultanan lainnya;
siapapun yang menendang sipa setinggi mungkin hingga
masuk ke kamar anak putri sultan, atau lamin, akan dipilih
sebagai pasangannya.

Alat Musik

Erhu
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

kayu, logam
Museum Nasional
Singapura,
Singapura
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Erhu adalah alat musik petik Tionghoa tradisional dengan
leher panjang dan badan yang dibuat dari kayu. Alat musik ini
dimainkan dengan penggesek. Erhu memiliki ukiran kepala
naga di ujung lehernya. Erhu digunakan sebagai alat musik
solo, dan juga dimainkan dalam ansambel kecil selain juga
orkes besar.
Alat musik ini awalnya milik Asosiasi Musik dan Drama Amatir
Er Woo yang dibentuk pada 1912 oleh sekelompok pengusaha
Teochew di Singapura. Asosiasi ini berusaha mempromosikan
opera dan musik Han, yang berawal di Hubei, Tiongkok, pada
abad ke-16. Jenis seni ini perlahan menyebar, dan akhirnya
pada abad ke-19, popularitasnya meningkat di kalangan
masyarakat Hakka dan Teochew di Provinsi Guangdong.

Alat Hiburan
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Gendang

Gendang kayu ini memiliki permukaan tabuh dari kulit sapi atau
kambing. Kulit ini ditahan agar meregangoleh simpai rotan, satu
putaran di setiap kepala, dan dihubungi dengan tali bambu.

Drum
Gendang
Bahan:
Lokasi:

Alat Hiburan

kulit sapi, kulit hewan,
rotan, kayu
Museum Nasional
Singapura,
Singapura

Musik Melayu tradisional sering mengiringi pentas, tari, dan
bentuk hiburan lainnya. Unsur dari musik Melayu tradisional
adalah gendang.

Alat Musik

Pong Lang
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

kayu, tali
Provinsi Mahasarakam,
Thailand
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Pong lang adalah gambang kayu, dibuat dari kayu setempat yang
dikumpulkan dari ladang oleh penduduk desa. Di masa lampau,
penduduk desa menggunakannya sebagai alat musik ketuk
sederhana. Mereka bawa pong lang dengannya selama bekerja
di sawah dan memainkannya setiap ada waktu luang.
Pada 1983, Pluang Chairasmi, seorang seniman nasional Thai
dalam pentas seni (musik Thai) mengembangkan pong lang
yang kini ada. Ansambel pong lang terdiri dari gambang (pong
lang), peluit uap, harmonika, gendang dan alat musik duasenar. Kebanyakan lagunya bernada cepat. Semua pemusik
dapat menari sambil memainkan alat musik mereka. Pong lang
dipentaskan pada banyak acara, ritual, perayaan dan konser.
Sebelum pentas, pemusik akan memberi hormat kepada dalang
mereka (wai kru) menggunakan minuman beras (atau jenis alkohol
lainnya), bunga, dupa dan lilin sebagai persembahan.

Alat Hiburan
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Layang-layang

Wao Chula
Layang-layang
Bahan:
Lokasi:

batang bambu, kertas,
tali
Museum LayangLayang Thailand,
Bangkok, Thailand

Wao (layang-layang) adalah permainan anak-anak dan
dewasa. Wao chula adalah sejenis layang-layang Thailand
berbentuk bintang pentagram. Pembuatan chula lebih rumit
dari jenis lainnya, seperti wao i tui dan wao pak-pao, karena
diperlukan untuk terbang seperti burung besar. Maka, pembuat
layang-layang harus berkemampuan tinggi, terutama dalam
menjaga keseimbangan layang-layang. Tali digunakan untuk
menyeimbangkan kepala dan ekornya agar wao chula dapat
terbang tinggi di langit. Kadang disebut wao ngao karena suara
ngao yang dihasilkan saat terbang melawan angin yang kuat
dan desahan dari potongan kecil daun palem (khan siang) yang
menempel pada badan layang-layang. Festival tahunan layanglayang terbang berlangsung antara Februari dan April setiap
tahun sebelum musim hujan.
Layang-layang terbang populer di Siam (Thailand), terutama
di kalangan anggota keluarga kerajaan di masa Ayutthaya
dan Bangkok. Justru, masa keemasan layang-layang terbang
sebagai salah satu jenis olah raga terjadi selama Raja Rama V
berkuasa saat perlombaan layang-layang terbang diadakan
secara tetap. Perlombaan antara wao chula dan wao pak-pao
selalu merupakan yang paling luar biasa. Di Bangkok, daerah
yang paling dikenal untuk layang-layang terbang adalah
Lapangan Phra Men atau Sanam Luang (Lapangan Kerajaan).
Di provinsi lainnya, penduduk menerbangkan layang-layang di
halaman depan atau di jalan dan sawah.

Alat
Recreational
Hiburan Objects

Lentera Pasukan

Đèn Kéo Quân
Lentera Pasukan
Bahan:
Lokasi:

bambu, kertas,
kertas kaca
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam
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Lentera pasukan ini adalah sejenis permainan anak-anak
untuk Festival Pertengahan Musim Semi. Lentera ini umumnya
digantung di depan rumah dekat nampan buah hiasan. Lilin
yang dinyalakan, menciptakan energi termal, menyebabkan
roda kertas berputar dan poros berputar. Dari luar, kita bisa
melihat gerakan orang dan obyek potongan dari kertas. Sangat
sulit dan rumit untuk membuat lentera seperti ini, yang dulunya
hanya untuk keluarga kaya. Kini, banyak keluarga membeli atau
membuat sendiri lentera ini untuk anaknya.
Lentera pasukan memiliki bentuk segi delapan atau silinder.
Bagian dasarnya dibuat dari kertas kaku. Kerangka badannya
dibuat dari bambu. Kertas tipis berwarna (dó) menggambarkan
bunga aster dan lemon ditempelkan pada badan, dan ujungnya
dihiasi pinggiran benang kuning. Ada berbagai penggambaran
melalui potongan kertas, seperti petani membajak, tentara,
wanita tua menyosoh beras, ikan, kepiting, dsb.

Recreational
Alat Hiburan
Objects
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Alat Musik

Đing Tăk Tar
Alat Musik
Bahan:
Lokasi:

bambu, labu,
perunggu
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Đing tăk tar adalah sejenis alat musik tiup dengan vibrasi buluh

dan bebas. Tabung labu dibuat dari sejenis bambu kira-kira
sepanjang 50 cm. Pada tabungnya, terdapat tiga lubang dan
sepotong perunggu tipis untuk membuat buluhnya. Satu sisi
tabung direkatkan ke labu kering dan lilin lebah digunakan untuk
menutup rapat sambungannya. Lubang dibuat di atas labu di
mana sepotong bambu dihubungkan untuk tempat meniup.
Đing tăk

tar hanya dimainkan oleh pria untuk berbagai acara,
seperti upacara persembahan ke leluhur dan untuk musim
panen padi. Masyarakat suku etnis Êđê Bih menggunakan alat
musik ini untuk upacara peresmian rumah baru. Masyaraka
Mnông menggunakan alat musik untuk pengorbanan kerbau
dan sebelum membakar ladang. Masyakarat Mạ dan Cơho
juga memiliki alat musik jenis ini. Mereka juga memainkan
đing tăk tar leisurely secara santai di rumah atau di luar rumah,
dan di masa senandung syair khan. Untuk memainkan alat
musik ini, satu tangan memegang badannya dan yang lain
menekan lubangnya. Kini, alat musik ini masih dibuat dan
dimainkan para orang tua.
Alat
Recreational
Hiburan Objects
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Gendang

Trống Pa-ra-nưng
Gendang
Bahan:
Lokasi:

kayu, kulit
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Untuk memainkan gendang ini, pemain perlu menyilangkan
kakinya, meletakkan gendang pada paha dengan bagian
bawah gendang menyentuh dadanya. Satu lengan memegang
kuat gendang sambil menggunakan kedua tangannya untuk
memukul. Gendang sejenis ini dianggap sebagai alat spiritual.
Akibatnya, pemain dihormati sebagai dalang, dan ritual
‘permohonan izin’ harus dilaksanakan sebelum memainkannya.
Secara tradisi, paranưng hanya digunakan dalam ritual dan
upacara, namun kini, dipentaskan di panggung.
Gendang paranưng adalah sejenis alat musik getartelinga dan dimainkan dengan mengetuk kulitnya. Badan
paranưng imerupakan silinder pendek dan dibuat dari besi
dan kayu cóc. Satu sisi ditutup dengan kulit kambing atau
muntjac, yang dikaitkan ke 12 kayu pendukung menggunakan
tali dan simpai rotan. Istilah ‘paranưng’, ‘ginang’ dan ‘saranai
tube’ mengacu ke berbagai bagian tubuh manusia, paranưng
merupakan sistem tubuh, ginang kaki dan tabung saranai
kepalanya.
Recreational
Alat Hiburan
Objects
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Recreational Objects

Alat Suci & Komunal

5

92

Penyangga Quran

Rihal
Penyangga Quran
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam

Alat Suci & Komunal

Rehal adalah alas duduk Quran, atau alas penyangga Quran,
saat membaca ayat-ayat Quran. Disebut ‘rihal’ di Brunei, yang
berasal dari kata Urdu ‘rehat’. Alas ini dibuat karena, dalam
tradisi Islam, tidak hormat untuk meletakkan Quran di atas lantai
saat mengaji. Motif bunga yang diukir indah pada rehal diyakini
dapat meningkatkan kepuasan membaca Quran.
Kini, beberapa pengukir Brunei, menjadikan rehal sebagai
bagian dari perdagangan mereka dan menjualnya di pasar
setempat.

Wadah Buddha

Kompeh
Wadah Buddha
Bahan:

Lokasi:

kayu pohon kapuk,
pohon ‘Koh’, bambu,
tangkai pohon palem,
getah pohon alami
atau ‘Mrak’’
Damdek, Provinsi
Siem Reap, Kamboja
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Kompeh adalah wadah yang awalnya dirancang untuk upacara
Buddha. Wadah ini digunakan untuk menyajikan dupa, lilin dan
makanan. Dapat juga digunakan sebagai wadah penyerahan
hadiah ke keluarga mempelai wanita pada ritual pernikahan.
Kompeh sering kali digunakan sebagai pengganti heb (lihat
obyek “Heb” dalam “Peralatan Rumah Tangga”, halaman 53),
yang berisi segala keperluan menyirih.

Alat Suci & Komunal
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Nampan

Nampan Pulur
Nampan
Bahan:
Lokasi:

kayu, lak, perada,
cat oker
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Nampan lak ini penting bagi masyarakat Palembang, Provinsi
Sumatra Selatan, Indonesia, karena makanan diletakkan di
atasnya saat berbagai upacara adat. Sebagai contoh, nampan
ini digunakan untuk menyerahkan hadiah saat upacara
pernikahan. Karena bentuk dan motifnya yang indah, nampan
ini juga digunakan sebagai hiasan dinding. Motifnya sangat
dipengaruhi budaya Tionghoa, seperti tampilan hewan mistis,
kombinasi dari naga dan singa dengan sisik pada badannya.
Saat itu, nampan ini dimiliki para bangsawan dan pedagang.
Lak merupakan nama dari bahan getah, diproduksi oleh
serangga tertentu yang bernama Laccifer lacca. Tanaman
di mana serangga ini hidup disebut sebagai pohon kemalo.
Tempat satu-satunya di Indonesia yang memproduksi nampan
lak ini adalah Palembang, Provinsi Sumatra Selatan. Daerah
ini memiliki hubungan budaya yang erat dengan migran dari
Tiongkok sejak abad ke-7. Di waktu senggang mereka, para
migran membuat kerajinan lak, seperti piring, kotak perhiasan,
dan kotak sirih. Ciri dari karya lak ini adalah tahan air dan terdiri
dari hanya tiga warna, yaitu merah, hitam dan kuning keemasan.
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Hiasan Dinding

Ukiran
Hiasan Dinding
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia
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Hiasan dinding ini berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia. Ornamen detailnya dibuat menggunakan teknik
ukiran kayu. Biasanya digantung di dalam rumah, terutama
di ruang tamu. Pengaruh budaya Arab dapat dilihat di ukiran
aksara Arab, yang menyebut “Laa ilaaha illallah”, berarti:
“Tiada tuhan selain Allah”. Hiasan ini dipercayai untuk dapat
melindungi pemilik rumah dari bahaya. Sementara, pengaruh
budaya Tionghoa dapat dilihat pada gaya seni dari ukiran
mega mendung. Motif ini diyakini membawa kekayaan dan
kemakmuran, karena hujan meyuburkan tanah.
Cirebon adalah daerah pesisir yang menerima pengaruh
signifikan dari budaya Arab dan Tionghoa. Hiasan dinding
ini adalah contoh akulturasi dari kedua budaya di kalangan
penduduk setempat dan para migran. Motif pada hiasan dinding
ini ditiru oleh perajin setempat dari motif yang ditemukan pada
keramik Tionghoa, yang banyak dijual di Cirebon. Sementara,
Islam, yang tiba di Jawa melalui para migran Arab, diterima
dengan baik oleh penduduk setempat. Maka, nilai-nilai
Islam tumbuh pesat di kalangan Kesultanan Cirebon dan
masyarakatnya.
Alat Suci & Komunal
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Topeng

Hahoe Tal
Topeng
Bahan:
Lokasi:

kayu
Museum Rakyat
Nasional Korea,
Korea

Ini adalah topeng yangban (bangsawan) bagi Hahoe Byeolshin
Gut Talnori. Tarian topeng ini memiliki 11 topeng, mewakili orang
yang berbeda seperti biksu Buddha, tukang daging, wanita
muda, pengantin wanita, sarjana, orang desa terbelakang,
pembantu, janda tua, dsb. Di antara semua ini, topeng yangban
yang paling dikenal. Topeng ini memiliki hidung lebar dan garis
alis yang menyambung. Tarian topeng Hahoe dipentaskan oleh
penduduk desa pada hari pertama bulan purnama dari kalender
bulan, untuk memperolok tuan dari kaum bangsawan yangban.
Di masa lalu, kebanyakan topeng Korea dibuat dari kertas
atau labu, sehingga kebanyakan hancur setelah pentas. Maka,
sangat sulit untuk menemukan topeng tua. Namun, topeng
Hahoe dibuat dari kayu lebih bersifat resmi dan memiliki nilai
seni yang tinggi. Hahoe adalah desa terkenal di bagian tenggara
Korea di mana tradisi Khonghuchu sangat dipertahankan. Desa
ini menjadi Situs Pusaka Dunia UNESCO pada 2010. Desa
ini mengadakan Festival Tarian Topeng Internasional Andong
untuk merayakan tradisi budayanya.
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Sangmo
Topi Berpita
Bahan:
Lokasi:

bulu burung, kertas
Museum Rakyat
Nasional Korea,
Korea
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Sangmo adalah nama dari topi berpita yang dikenakan oleh
anggota kelompok musik petani. Topi berpita ini memiliki
cambuk panjang dengan bulu burung atau tali. Musik petani
Korea disebut pungmul. Musik ini dikomposisi dari empat alat
musik perkusi utama: kkwaenggari (gong kecil), jing (gong),
janggu (gendang bersisi dua), dan buk (gendang).
Pemimpin kelompok musik (sangshoi) menggunakan sangmo
untuk menentukan tempo ritme dan formasi dari kelompok
musik. Ia menggerakkan arah topinya dan mengubah bentuk
pita dengan memutar dan mengayunkannya untuk memimpin
musik. Tarian dan gerakan pengayun sangmo sangat sulit untuk
dipelajari. Kadang, sangshoi melakukan pertunjukan akrobat.
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Selendang

Phabieng
Selendang
Bahan:
Lokasi:

katun, sutra
Museum Nasional
Laos, Vientiane, Laos

Selendang Laos ini biasanya dikenakan oleh wanita pada acara
sosial yang penting seperti upacara pernikahan. Selain itu,
beberapa wanita mengenakan selendang jenis ini saat pergi
ke pura. Selendang ini dikenakan untuk menutupi badan dan
pundak. Bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya dan
dapat dikenakan oleh pria.
Wanita Laos telah menenun tekstil selama berabad-abad,
menjadikannya sebagai bagian penting dari adat dan tradisi
Laos. Hasil dari kegiatan tradisional ini, Laos dikenal di seluruh
dunia sebagai pusat dari tenunan tekstil.

Alat Suci & Komunal
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Bantal

Bantal Bertekat
Bantal
Bahan:
Lokasi:

kain beludru,
benang emas/ perak
Museum Tekstil
Nasional, Kuala
Lumpur, Malaysia

Bantal bertekat ini umumnya digunakan pada upacara
pernikahan Melayu. Bantal ini diletakkan di pelaminan
pengantin sebagai bantal sandaran punggung bagi pengantin
pria dan wanita atau sebagai bantal di mana pasangan
meletakkan tangan mereka pada upacara pemberkatan. Bantal
bertekat selalu tampil sepasang. Dapat juga digunakan sebagai
hiasan di kamar pengantin wanita. Pembuatan bantal ini bisa
memakan waktu berbulan-bulan tergantung ukuran dan detil
motif sulaman.
Kuala Kangsar, Negara Bagian Perak, Malaysia dikenal sebagai
tempat satu-satunya di mana seluruh barang sulaman diproduksi
sekarang ini. Konon seorang wanita perlu mempersiapkan
sendiri semua sulaman untuk pernikahannya, seperti bantalan
hiasan, sarung bantal, sprei, kipas, sepatu, dsb. Hal ini
menunjukkan bahwa wanita Melayu sangat terlatih dan memiliki
kemampuan penting sebagai persiapan perkawinan.
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Anting-anting/ Jimat

Anting-anting / Agimat
(Filipino)
Anting-anting/ Jimat
Bahan:
Lokasi:

logam dan lilin
Museum Nasional
Filipina, Manila,
Filipina

Anting-anting / jimat digunakan sebagai pelindung bahaya,
untuk memastikan sukses atau keberuntungan, atau untuk
cinta.
Anting-anting / jimat biasanya dibungkus dalam bahan merah
atau hitam, disimpan dalam kantong, tas, atau disematkan pada
pakaian. Yang lainnya digunakan sebagai gelang, kalung, dan
dijahitkan ke sapu tangan dan pakaian. Anak-anak, terutama
di perdesaan Filipina, disuruh mengenakannya, karena
mereka dipercaya lebih rentan terhadap roh jahat. Pemburu di
kalangan kelompok di Palawan menggunakannya agar berhasil
berburu. Di masa revolusi Spanyol dan Amerika, tentara Filipina
menggunakan jimat untuk melindungi diri dari kematian.
Kekuatan jimat diisi dengan doa yang dipanjatkan pada hari
Jumat, terutama di Jumat Agung. Saat tidak dikenakan, jimat
ini disimpan di dalam mangkuk atau botol dengan minyak
kelapa untuk menjaganya agar tetap ‘hidup’. Ketika pemiliknya
meninggal, jimat diturunkan ke orang yang mereka pilih.
Kebanyakan jimat dijual di Quiapo, Manila, konon berasal
dari Dolores, Provinsi Quezon, suatu jalan akses ke Gunung
Banahaw, yang dikenal untuk energi pemulihannya, maka
sering dikunjungi peziarah.
Dengan saratnya pengaruh Katolik di negeri ini, jimat digantikan
dengan kalung salib dan penggambaran Kristus dan Bunda
Maria. Kadang, jimat dikenakan bersamaan dengan simbolsimbol Kristen ini.
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Luka (Hanunóo-Mangyan)
Wadah Tembakau
Bahan:
Lokasi:

bambu
Museum Nasional
Filipina, Manila,
Filipina
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Alat ini adalah wadah untuk potongan daun tembakau kering.
Tabung ini dibawa oleh pria dan wanita di dalam tas atau kantong
mereka, bersamaan dengan bahan-bahan sirih, pinang, daun
sirih dan kapur. Tutupnya yang erat menjaga agar aroma dan
rasa tembakau tetap kuat.
Wadah bambu tembakau dan kapur dari Hanunóo, Mindoro
umumnya ditakuk dengan ambahan, suatu bentuk puisi dengan
tujuh suku kata dalam naskah suku kata mereka. Sehingga
tabung ini dianggap sebagai alat pelestari dan pengirim puisi
dan naskah, yang telah dicatat dalam Warisan Memori Dunia
UNESCO.
Mengunyah daun sirih, secara luas dipraktekkan di Asia Tenggara
dan Oseania, digunakan untuk membangun hubungan sebagai
persembahan kepada leluhur dan roh selama upacara dan ritual
penyembuhan, dan sebagai bagian dari upacara pernikahan.

Alat Suci & Komunal
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Pekinangan

Sireh
Pekinangan
Bahan:
Lokasi:

kuningan
Museum Nasional
Singapura, Singapura

Seperangkat tempat sirih berupa kotak dengan wadah
penyimpan berbagai bahan yang digunakan untuk mengunyah
sirih. Kapur, pinang, gambir dan tembakau (temaco) dibungkus
bersama membentuk bola yang dapat dikunyah untuk
kenikmatan yang tinggi. Tempat sirih sederhana ini tanpa
hiasan, dan mungkin untuk penggunaan sehari-hari, bukan
acara khusus.
Mengunyah sirih adalah kebiasaan sosial yang penting. Di dunia
Melayu, hal ini memiliki peran dalam menentukan identitas
budaya, dan digunakan dalam ritual untuk menandai berbagai
tahap kehidupan, dari lahir ke pernikahan hingga ke kematian.

Alat Suci & Komunal
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Kipas

Talapat
Kipas
Bahan:
Lokasi:

daun palem, kayu
Wat Nang, Bangkok,
Thailand

Kipas oval tanpa hiasan seperti talapat dibuat dari daun palem,
digunakan oleh para biksu pada upacara Buddha. Mereka
meletakkan dan memegang talapat di depan mereka sambil
bersenandung. Namun, sebagian besar kipas yang digunakan
kini dihiasi, yang bisa dibagi menjadi dua kategori, yang pertama
adalah simbol dari tingkatan yang diberikan raja ke para biksu
saat mereka mencapai tingkat tertentu dalam studi Pali, yang
disebut ‘phatyot’, untuk penggunaan di upacara kerajaan,
keagamaan dan kenegaraan. Kipas kategori kedua dari kipas
berhias dibuat secara komersil untuk masyarakat luas.

Talapat adalah istilah yang didapat dari Pali, bahasa kuno Asia
Selatan yang mana kitab suci Buddha ditulis dari meriam Pali.
Kitab suci ini biasanya ditulis di atas daun palem, dari mana
talapat dibuat. Ini dianggap sebagai jenis kipas tertua di
Thailand. Dulu, talapat hanya dibuat dari daun palem, namun
sekarang bahan lain juga digunakan, seperti sutra, bulu, wol
dan beludru namun kipas-kipas ini masih disebut ‘talapat’ atau
‘phat’.
Alat Suci & Komunal
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Kentongan

MõTre
Kentongan
Bahan:
Lokasi:

bambu, kayu
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Kentongan ini digunakan untuk memberikan aba-aba saat situasi
darurat atau untuk memanggil orang ke pertemuan massal. Di
beberapa tempat, ada peraturan yang harus dipatuhi sesuai bunyi
kentongan. Misalnya, tiga suara panjang dengan tiga suara biasa
mengundang penduduk desa ke pertemuan; satu suara panjang
dan tiga suara biasa mengundang penduduk ke pertemuan resmi,
dan satu suara panjang tanpa putus menandakan keadaan darurat.
Cara menggunakan kentongan adalah memegangnya dengan satu
tangan dan tangan lain memegang tongkat kayunya. Kini, kentongan
semacam ini masih digunakan, walaupun ada jenis kentongan lain
dari logam.
Kentongan ini dibuat dari sepotong akar bambu dengan pegangan
sepanjang 5-7 cm. Di sepanjang badan bagian tengah terdapat
celah selebar 3 cm untuk menciptakan suara. Di beberapa desa,
kentongan dibuat dari kayu nangka. Di kalangan penduduk Tày,
selain penggunaanya sebagai penyampai pesan ke masyarakat,
kentongan ini diikat mengalungi leher kerbau agar mudah mencari
mereka di hutan. Jika suatu keluarga memiliki banyak kerbau, hanya
satu bel yang perlu diikat untuk mengalungi leher pemimpin kerbau.

Alat Suci & Komunal
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Perangkap Ikan

Bubu
Perangkap Ikan
Bahan:
Lokasi:

rotan, bambu
Museum Teknologi
Melayu, Brunei
Darussalam

Bubu adalah sejenis perangkap ikan dibuat dari bambu dan
simpai rotan yang digunakan untuk menangkap ikan sungai.
Maka, dibentuk seperti tong tapi meruncing di ujungnya
menyerupai kerucut. Bagian mulutnya, ujung yang lebih
besar, dipasangi pintu masuk corong terpisah agar ikan dan
udang hanya dapat lewat ke dalam bubu secara searah. Bubu
umumnya diletakkan secara horisontal pada air selutut atau
sepaha di sungai atau di saluran air di pedalaman.
Dulu, bubu digunakan pada ritual khusus yang disebut alai
bubu (tarian bubu) di mana sekelompok penyanyi akan
membangkitkan roh bubu untuk menari. Para penyanyi ini
berdiri mengelilingi bubu, memegangnya di satu tempat
sementara penonton ditantang untuk melawan kekuatan bubu.
Dipercayai bahwa bubu yang kerasukan akan penuh dengan
kekuatan ketika dinyanyikan lagu alai bubu.

Agricultural,
Alat
Pertaninan,
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Keranjang Berleher Kecil

Cheal Kor Sdouch
rotan, dikenal di Khmer
sebagai ‘lpeak’
Bahan:
Lokasi:

rattan, known in Khmer
as ‘lpeak’
Distrik Puok, Provinsi
Siem Reap, Kamboja
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Keranjang berleher kecil digunakan nelayan setempat untuk
menyimpan hasil tangkapannya. Bentuknya yang khusus dan
tutup di atasnya menahan ikan agar tidak lompat dari keranjang
setelah ditangkap. Keranjang ini biasanya digantung dengan
bagian bawanya direndam dalam air agar ikan tetap hidup.
Dalam perjalanan ke rumah atau pasar, nelayan cenderung
menggunakan air daun hyacinthus untuk membungkus ikan
secara longgar untuk memastikan agar mereka tetap segar.

Berikut adalah cerita rakyat Kamboja tentang keranjang ikan:
“Suatu hari, hiduplah pelayan yang sangat miskin dengan
istrinya yang cantik. Sang suami menangkap ikan setiap
hari namun sang istri melepasnya karena keranjang yang
berlubang-lubang di bawahnya. Sang istri sangat malas
dan tidak berusaha untuk memperbaiki keranjangnya.
Namanya Srey kanh choeu tlouh, ‘wanita dengan keranjang
berlubang’. Suatu hari seorang pedagang bersama istrinya
lewat di depan dan jatuh cinta pada Srey kanh choeu tlouh.
Dengan licik, ia menukarkan istrinya dengan istri nelayan
tersebut dan terus berjalan. Istri baru sang nelayan sangat
berbudi luhur dan memperbaiki keranjang. Ia membantu
suaminya menangkap banyak ikan agar dapat dijual ke
pasar. Mereka menjadi kaya raya. Sebaliknya, pedagang
kaya kehilangan semua hartanya karena istri barunya
yang cantik membuang semuanya dan terlalu malas untuk
bekerja.”
Agricultural,
Alat Pertanian,
Farming
Perkebunan
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Objects
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Pemotong Batang

Pakato
Pemotong Batang
Bahan:
Lokasi:

bambu, kayu, besi
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Pemotong batang padi ini digunakan oleh kelompok etnis
Kajang yang tinggal di Desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam bahasa daerahnya,
alat ini disebut sebagai pakato. Menanam padi juga sayuran,
buah, kopi, kakao, daun-daunan dan bumbu merupakan
penghasilan utama untuk kelangsungan hidup penduduk
Kajang. Makanan utama mereka adalah beras, selain jagung.
Hingga kini, penduduk Kajang menjunjung tradisi leluhur
mereka. Mereka menjalani hidup sederhana dan menghindari
penggunaan peralatan modern, termasuk listrik.
Wanita Kajang membantu para suami atau orang tuanya hanya
pada waktu tertentu, seperti saat panen. Sambil memotong
batang padi menggunakan pakato, mereka tidak boleh
berpikiran buruk. Setelah setiap masa panen selesai, penduduk
Kajang melaksanakan upacara tradisional yang disebut
“Rumatang”, dipimpin oleh sesepuh desa, ammatoa. Upacara
adalah pengungkapan rasa terima kasih kepada tuhan. Wanita
Kajang mempersiapkan persembahan terdiri dari berbagai
makanan yang dibuat dari ketan hitam dan putih, sementara
para pria mengikat padi yang dipanen ke beberapa ikatan besar
yang dikeringkan di bawah matahari.

Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan

Alat Pertanian

Baliung
Alat Pertanian
Bahan:
Lokasi:

kayu, besi, rotan
Museum Nasional
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

109

Baliung ini berasal dari Sumatra Barat, Indonesia yang dikenal
sebagai daerah pertanian subur. Alat ini digunakan untuk
menghancurkan tanah keras agar menjadi gembur dan ramah
pertanian. Baliung juga digunakan untuk membersihkan tanah
dari rumput dan meratakan tanah. Alat ini dibuat dari besi,
menjadikannya suatu peralatan yang kuat. Kebanyakan baliung
digunakan pria, karena pertanian memerlukan tenaga.
Bukti arkeologis menunjukkan bahwa baliung digunakan
di Indonesia sejak masa prasejarah. Indonesia merupakan
negara pertanian dengan hasil yang berlimpah. Setiap pagi di
perdesaan, petani berjalan ke sawah sambil membawa baliung
di pundaknya. Ketika mereka naik sepeda ke sawah, baliung
dipasang di belakang sepeda. Terdapat beberapa variasi
pada jumlah dan bentuk baliung di seluruh Indonesia, namun
umumnya digunakan dengan cara yang sama. Di Jawa, baliung
memiliki lempengan besi yang lebih besar dan dinamakan
cangkul.

Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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Perangkat Ikan

Soum Chap Pa
Perangkat Ikan
Bahan:
Lokasi:

bambu, tali
Museum Nasional
Laos, Vientiane, Laos

Perangkap ikan ini digunakan masyarakat Laos di daerah
setempat untuk menangkap ikan di sungai, danau dan kali. Di
mana pun ada ikan, kita bisa menemukan perangkap ikan ini.
Ikan merupakan makanan pokok di Laos.
Ini adalah suatu cerita rakyat tentang perangkap ikan:

“Dahulu kala, ada seorang pria tua yang tinggal sendiri di
ladangnya. Suatu hari, ia sangat lapar. Ia juga lelah setelah
bekerja keras di ladangnya. Dalam perjalanannya pulang
ke pondoknya, ia melewati kali. Ia melihat beberapa ikan
dan ingin menyantapnya, namun tak tahu bagaimana
menangkapnya dari air. Saat tiba di pondoknya, ia
berpikir keras untuk mencari cara menangkap ikan-ikan
tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk memotong
bambu dari hutan untuk membuat perangkap ikan.
Setelah menyelesaikan tugasnya, ia berhasil menangkap
ikan sebagai santapannya. Perangkap ikan ini digunakan
sejak saat itu.”
Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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Penampi

Nyiru
Penampi
Bahan:
Lokasi:

palem, rotan, kulit
bambu
Departemen Museum
Malaysia, Kuala
Lumpur, Malaysia

Alat ini digunakan untuk menampi beras, nasi dan gabah
untuk memisahkan gabah dari kulit padi, kotoran, debu, dsb.
Permukaannya dianyam rapat. Awalnya, menampi adalah
sesuatu yang dilakukan para wanita. Penampi diangkat hingga
setinggi kepala. Melalui cara ini, padi dituang ke nyiru dan diayak
dengan bantuan angin. Hasilnya, kulit padi akan terbuang,
meninggalkan hanya beras di atas nyiru. Nyiru ini dapat juga
digunakan sebagai wadah ikan kering, pisang atau tepung.
Pada masyarakat tradisional Melayu, nyiru digunakan secara
luas dalam pepatah lama. Ukuran nyiru lebih besar dari kedua
telapak tangan. Maka, nyiru mewakili apresiasi secara luas pada
yang memberikan bantuan. Di masa lalu, kehidupan penduduk
Melayu berkisar di sekitar penanaman padi. Kini, nyiru jarang
ditemukan di rumah modern Melayu.

Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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Kapal Batang Kayu

Baroto / Bayoto / Bauto
(Manobo)
Bangka (Filipino)
Kapal Batang Kayu
Bahan:
Lokasi:

kayu yang dikenal
oleh masyarakat lokal
sebagai ‘lauan’’
Museum Nasional
Filipina, Butuan,
Filipina

Agricultural,
& Fishing
Objects
Alat
Pertanian,Farming
Perkebunan
dan Perikanan

Kapal batang kayu yang dilubangi digunakan terutama untuk
menangkap ikan dan membawa penduduk dan barang-barang.
Pilihan kayu untuk kapal melibatkan ritual yang membutuhkan
persembahan ayam merah untuk menghindari bahaya dari
kemarahan roh. Ukuran baroto beragam, tergantung tujuan
penggunaannya, jumlah penumpang dan arus air setempat.
Kapal ini dibuat untuk mengakomodir dari 1 hingga 20
orang. Dalam catatan sejarah, kapal ini digunakan untuk
mentransportasikan 1 hingga 20 cavan beras (sekitar 1.200
kilogram).
Karena absennya katig (cadik) pada baroto, kapal ini hanya
digunakan di perairan pedalaman, seperti hutan bakau Agusan
Marsh di bagian selatan Filipina, di mana Manobo menetap.
Baroto juga memiliki kegunaan lain. Empulur maserasi dari sagu
(Metroxylon sagu Rottb.) dicuci di sini, pati yang mengendap di
dasarnya, disebut unau, dimasak menjadi kue sagu atau sebagai
makanan pokok. Pada beberapa kasus, kapal ini juga berfungsi
sebagai wadah sementara untuk beras tumbuk, sebelum gabah
dipindahkan ke lumpang untuk ditumbuk.

Perangkap Ikan

Tum Pla Yon
Perangkap Ikan
Bahan:
Lokasi:

bambu, strip bambu
Ban Kor Tai, Provinsi
Ubon Ratchathani,
Thailand
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Tum adalah sejenis alat pancing bambu yang digunakan untuk
memerangkap sejenis ikan lele yang bermigrasi dalam jumlah
kecil, disebut sebagai pla yon dalam bahasa Thai. Setiap tahun,
di awal bulan April, ikan lele pla yon bermigrasi ke hulu dari
Sungai Mekong hingga ke Sungai Mun. Migrasi musiman dari
sejenis ikan lele ini membantu sektor ekonomi perikanan, yang
merupakan sektor ekonomi dari desa Ban Kor Tai. Bagian yang
paling signifikan dari tum adalah nga. Ini adalah pintu masuk
tum ke bagian dalam, dan saat ikan masuk ke nga, mereka tak
akan bisa keluar karena nga akan mencegah ikan agar tidak
lepas. Nelayan harus menyesuaikan atau mengubah ukuran nga
jika ikan tidak masuk ke perangkap. Beberapa nelayan harus
mencoba untuk mengadopsi teknik menganyam nga yang baru
atau untuk menggunakan bahan baru. Namun, mereka sadar
bahwa bambu adalah bahan terbaik untuk membuat nga.
Selama musim pasang, terdapat lebih dari 200 perangkap di
sepanjang Sungai Mun. Kini, wilayah ini menghadapi banyak
tantangan. Sungai, penduduk, dan lingkungan di sekitar daerah
ini telah berubah. Sementara permintaan untuk memancing
meningkat, proyek pengembangan ekonomi naik, terutama
proyek Pak Mun Dam. Proyek ini telah menyebabkan turunnya
keragaman jenis ikan. Dengan perubahan ini, berbagai alat
pancing dan pengetahuan untuk membuatnya juga menurun.
Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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Boneka Sawah Bentuk Monyet

Bù Nhìn Hình Vượn
Boneka Sawah Bentuk Monyet
Bahan:
Lokasi:

anyaman strip bambu
(dihiasi arang atau
dihitamkan oleh asap)
Museum Etnologi
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

Boneka sawah dibuat oleh pria untuk menakut-nakuti burung
dan hewan demi melindungi hasil kebun mereka sebelum
panen. Penduduk sering menggantungnya di ladang dengan
seperangkat tabung bambu yang dioperasikan oleh tenaga angin
dan air, atau menambah bel untuk menciptakan suara yang
menakutkan. Dengan cara ini, burung dan hewan tidak merusak
hasil kebun. Cara tradisional untuk melindungi panen ini masih
dipraktekkan di daerah yang terdapat teknik memangkas dan
membakar ladang dan hutan.
Boneka sawah biasanya dibuat dari strip bambu menggunakan
teknik anyaman. Bentuk monyet ini diikat ke kerangka bambu
dengan tali rotan. Kepalanya menggambarkan muka dengan
sepasang mata, hidung, mulut dan telinga. Bagian darinya bisa
dihitamkan dengan arang atau jelaga untuk membuat bentuk yang
lebih menonjol dari latar belakang yang terang. Di masa lampau,
terdapat lebih banyak daerah hutan, dan lahan tebas dan bakar
terletak secara bergantian di hutan. Hasilnya, mengusir burung
dan hewan liar menjadi tugas yang sangat penting.

Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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Bẫy Gà Mồi
Perangkap Ayam Hutan
Bahan:
Lokasi:

bamboo, rattan
Vietnam Museum of
Ethnology, Hanoi,
Vietnam
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Mường biasanya menggunakan ayam hidup sebagai umpan
untuk menarik ayam lainnya ke dalam perangkap ini. Perangkap
ini terutama terdiri dari sebuah silinder dengan tepi miring yang
dibungkus dengan anyaman bambu yang diikat pada bagian
bawah dan atas untuk menciptakan motif belah ketupat. Bagian
miring terbuka. Sisi lainnya ditutup oleh dua simpai dengan
tengah yang sama. Simpai berdiameter terkecil namun cukup
besar untuk dilewati leher ayam. Setelah ayam dimasukkan ke
dalam perangkap, lalu perangkap ditutup dengan sebatang
bambu. Kemudian ayam berakhir dengan leher keluar melalui
simpai di sisi lain perangkap. Setelahnya, perangkap diletakkan
di hutan atau di luar pagar. Hanya ada satu cara masuk dan
potongan tali digunakan untuk membuat perangkapnya. Saat
ayam yang dimasukkan ke dalam perangkap sebagai umpan
mengeluarkan suara, ia akan menarik ayam hutan lainnya
sehingga mereka akan terperangkap. Kini, penduduk MuÒng
masih menggunakan alat ini untuk menangkap ayam hutan.
Musim menangkap ayam jatuh pada bulan kedua hingga
keempat, kesembilan, dan kesepuluh dari kalender bulan.
Alat Pertanian, Perkebunan & Perikanan
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UNESCO, Markas Besar UNESCO, akademis dan masyarakat sipil dari Negara Anggota UNESCO di
wilayah tersebut (www.unescoapceiu.org).
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Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
Ini mencakup 8 asosiasi negara anggota: Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Selandia
Baru, Spanyol dan Inggris; dan tiga anggota afiliasi, yaitu Badan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
Internasional (ICDE), Universitas Tsukub, Jepang, dan British Council. Selama empat dasawarsa terakhir,
SEAMEO telah menyediakan kepemimpinan regional dalam pengembangan sumber daya manusia dan
beragam keahlian dalam pendidikan, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, dan sumber
daya alam (www.seameo.org).

www.seameo-spafa.org
Organisasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara, Pusat Regional Arkeologi dan Seni Rupa (SEAMEO
SPAFA) bertindak sebagai koordinator regional di bidang arkeologi dan seni rupa. Pusat regional ini
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk mengangkat
keragaman budaya dan identitas regional di kawasan Asia Tenggara, guna menanam kesadaran dan
apresiasi terhadap pusaka budaya, dan untuk memajukan pengetahuan dan kompetensi profesional
di bidang mandatnya. Melalui kegiatan ini, pusat regional berharap untuk mempromosikan saling
pengertian dan kerja sama demi peningkatan pengetahuan secara kolektif di antara negara-negara
Asia Tenggara (www.seameo-spafa.org).
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