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A
This article discusses the rock art in Maimai Village and its surroundings in Kaimana Regency, West Papua. The motifs of rock arts in this region follow the concepts of Ballard and
O’Connor relating to Austronesian speakers known as the Austronesian Painted Tradition
(APT). Collection of rock art data is done through surveys in the ﬁeld, while data analysis
is done using a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that there
are some cultural indications from Austronesian speakers in the rock artes found in Kaimana.
These indications are indicated among others by locations in the distribution area of Austronesian Speakers, placing rock images in hard-to-reach locations, as well as depicting typical
motifs such as hand stencils, anthropomorphics, faces or masks, the sun, and boats.
Keywords: Rock Art, Austronesian Speakers, Austronesian Painted Tradition, Kaimana.
A
Artikel ini membahas tentang gambar cadas yang terdapat di Kampung Maimai dan sekitarnya
di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Motif-motif gambar cadas di wilayah ini mengikuti
konsep dari Ballard dan O’Connor berkaitan dengan Penutur Austronesia yang dikenal
dengan Austronesian Painted Tradition (APT). Pengumpulan data gambar cadas dilakukan
melalui survei di lapangan, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikasi kebudayaan dari
Penutur Austronesia pada gambar cadas yang terdapat di Kaimana. Indikasi tersebut antara lain
ditunjukkan oleh lokasi yang berada di wilayah persebaran Penutur Austronesia, keletakkan
gambar cadas pada lokasi yang sulit dijangkau, serta penggambaran motif khas seperti cap
telapak tangan, antropomorﬁk, wajah atau topeng, matahari, dan perahu.
Kata kunci: Gambar Cadas, Penutur Austronesia, Austronesian Painted Tradition, Kaimana.

PENDAHULUAN

T

inggalan arkeologi berupa gambar
cadas (rock art) merupakan suatu
fenomena budaya dari masyarakat pemburupengumpul makanan di masa prasejarah.
Hal ini dapat dilihat dari objek gambar yang
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ditemukan umumnya berupa motif binatang
buruan. Gambar cadas dideﬁnisikan sebagai
sebagai landscape art yang terdiri dari
gambar dan desain yang ditempatkan pada
permukaan alami dan keras seperti dinding
tebing, bongkahan batu besar, dinding dan
langit-langit gua, serta permukaan batuan.
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Istilah lain untuk menyebut gambar cadas
ini sering digunakan cave art atau parietal
art (Whitley, 2016: 23; Setiawan, 2015: 26).
Gambar cadas prasejarah dapat dianggap
bersifat universal karena ditemukan hampir
di seluruh dunia, baik di Afrika, Eropa, Asia,
maupun Australia. Di Indonesia gambar
cadas terbanyak ditemukan di Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan
Timur, dan Papua Barat (Permana, 2014).
Tinggalan budaya gambar cadas di
Papua Barat telah dilaporkan dengan cukup
lengkap oleh Ariﬁn dan Delanghe (2004),
kecuali wilayah Raja Ampat yang baru
dilaporkan mulai tahun 2010/2011. Dalam
bukunya itu, Ariﬁn dan Delanghe membahas
banyak gambar cadas di wilayah Teluk Berau
(Fakfak), Teluk Bitsyari dan Teluk Triton
(Kaimana), selain menyinggung gambar
cadas di Lembah Balien dan di Timor Leste.
Kajian gambar cadas di wilayah Papua
Barat, khususnya Kaimana memiliki nilai
penting, terutama secara geograﬁs berada
pada posisi strategis sebagai salah satu titik
persebaran budaya Austronesia ke wilayah
Melanesia dan sekitarnya. Selain itu wilayah
seperti Kaimana ini menjadi penting karena
merupakan pintu gerbang dari Nusantara
menuju Pasiﬁk (Adhityatama, 2017).
Sementara itu, Sue O’Connor et al. (2015)
dalam kajiannya tentang gambar cadas di
wilayah Timor Timur dan sekitarnya yang
berdekatan dengan Papua Barat mengaitkan
gambar cadas tersebut dengan Austronesian
Painted Tradition (APT). Berdasarkan hal
itu, permasalahan yang akan dikaji dalam
tulisan ini adalah bagaimana karakteristik
gambar cadas di wilayah Kaimana (Papua
Barat) dalam kaitannya dengan APT.
Pengumpulan data gambar cadas dalam
penelitian ini dilakukan melalui survei di
lapangan khususnya di situs-situs tebing
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gambar cadas di Kampung Maimai dan
sekitarnya di Teluk Kaimana. Pemilihan
lokasi ini karena merupakan memiliki
gambar cadas yang paling padat di Kaimana.
Adapun analisis data dilakukan secara
deskriptif-kualitatif. Dalam interpretasinya,
penelitian ini mengaitkan karakteristik
gambar cadas di Kaimana dengan gambaran
APT ditempat lain, sehingga diperoleh
gambaran tentang ciri APT pada gambar
cadas Kaimana. Selama ini ini, penelitian
khusus tentang APT pada gambar cadas
Kaimana belum dilakukan, sehingga ini
merupakan suatu kebaruan dalam khasanah
cagar budaya gambar cadas Indonesia.

PEMBAHASAN

Wilayah Penelitian
Kaimana merupakan salah satu
kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
Papua Barat itu sendiri merupakan suatu
wilayah provinsi di Pulau Papua bagian Barat
yang terletak antara 0º,0” - 4º,0” Lintang
Selatan dan antara 124º,00” - 132º‟0 Bujur
Timur. Wilayah ini dahulunya merupakan
bagian dari provinsi Papua dengan nama
Irian Jaya Barat (Irjabar) yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April
2007, nama provinsi ini diubah menjadi
Papua Barat (Deda & Mofu, 2014:1).
Wilayah Provinsi Papua Barat mencakup
kawasan “kepala burung” Pulau Papua
dan Kepulauan di sekelilingnya. Sebagai
bagian dari Pulau Papua, wilayah Papua
Barat memiliki peran penting pada masa
lalu terhadap budaya Melanesia khususnya,
dan wilayah Pasiﬁk pada umumnya. Pulau
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Papua itu sendiri pada era Pleistosen akhir
pernah bersatu dengan daratan Australia.
Penyeberangan laut yang pendek menjadi
penting, khususnya untuk proses penghunian
pertama di wilayah ini sekitar 35.000 tahun
yang lalu atau sebelumnya (Balai Arkeologi
Papua, 2013: 25).
Selain itu, ada pula yang berpendapat
bahwa imigran pertama yang masuk Pulau
Papua berasal dari Kepulauan Indonesia.
Mereka ini adalah populasi yang mendiami
kawasan Dataran Sunda, Wallacea, dan
Dataran Sahul sejak sekitar 50.000 tahun
yang lalu. Imigran yang mendarat di Pulau
Aru kemudian melanjutkan perjalanan ke
Australia menjadi nenek moyang orang
Australia, sedangkan imigran yang mendarat
di Kepala Burung menjadi nenek moyang
orang Papua. Sekarang ini di Indonesia, ciriciri Austromelanesia dapat ditemukan pada
masyarakat di Maluku, Nusa Tenggara dan
Papua Barat yang secara khusus tergolong

dalam sub-ras Arafuid dan Papuid (Balai
Arkeologi Papua, 2013: 26-27).
Adapun wilayah Kabupaten Kaimana
terletak antara 02°90” - 04°20” LS dan
132°75” – 135°15” BT dengan ibukotanya
yaitu Kaimana. Luas wilayah darat dan laut
Kabupaten Kaimana adalah 36.000 km2,
terdiri atas luas daratan mencapai 18.500
km2 dan Luas lautan/perairan ± 17.500
km2. Kaimana sebagai salah satu Kabupaten
di Provinsi Papua Barat, berdiri berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4245). Ibukota kabupaten Kaimana terletak di
Distrik Kaimana. Di sebelah Utara Kaimana
berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni
dan Kabupaten Teluk Wondama, di sebelah
Timur dengan Kabupaten Nabire, Kabupaten
Dogiyai dan Kabupaten Mimika, di Selatan
dengan Laut Arafura, dan di sebelah Barat
dengan Kabupaten Fakfak.

Peta 1. Kabupaten Kaimana, Papua Barat (Sumber: Kab.Kaimana.go.id).
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Gambar Cadas di Kaimana
Gambar cadas di Kabupaten Kaimana
berada di Teluk Bitsyari dan Teluk Triton.
Khusus dalam kajian ini dibatasi pada
gambar cadas yang terdapat pada dindingdinding tebing prasejarah di sekitar
Kampung Maimai di Teluk Bitsyari (Teluk
Kaimana). Adapun situs-situs yang dikaji di
sini berjumlah sepuluh yaitu Sasere Oyomo,
Sasere Inabo, Netnarai,Ereretari, Esaromi,
Werfora, Waretwarom, Omborecene, Sisir,
Ginana, dan Tumberawasi.
Situs Sarere Oyomo terletak pada
dinding perbukitan gamping. Bentuk
tebingnya yang memanjang dan berwarna
putih berada pada ketinggian 15 meter dari
permukaan air laut. Keberadaan gambar
dilihat dari bentuk tebing memanjang dari
selatan ke utara dengan ukuran panjang 125
meter. Bagian tebing yang terdapat gambar
berukuran lebar sekitar 1-4 meter. Gambar
cadas yang terlihat pada tebing ini pada
umumnya berwarna merah dan sedikit warna
kuning. Gambar yang terdapat di sini berupa
pola geometris seperti motif garis, titik, dan
lingkaran. Selain itu, terdapat pula gambar
binatang berupa motif kadal dan burung;
motif manusia, motif topeng, motif cap
telapak tangan, dan motif makhluk suci yang
disebut matutuo. Sebagian gambar cadas
masih terlihat jelas. Gambar dibuat dengan
cara lukis/kuas, kecuali motif cap telapak
tangan menggunakan teknik semprot.
Situs Sarere Inabo berada di sebelah
kiri (timur) situs Sasere Oyomo dengan
jarak ± 50 meter dengan arah hadap ke barat.
Gambar cadas di sini terdapat pada tebing
dengan ketinggian 12 meter dari permukaan
air laut. Gambar cadas di dindin berwarna
putih ini umumnya berwarna merah, namun
ada juga diantaranya berwarna kuning.
Gambar yang terdapat di sini umumnya
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berkaitan dengan fauna laut, seperti motif
ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi,
disamping ada pula motif kadal, motif
topeng, danmatutuo. Kondisi gambar
umumnya masih baik, hanya sebagian kecil
saja yang sudah aus. Gambar-gambar dibuat
menggunakan teknik lukis/kuas.
Situs Netnarai berada di sisi utara situs
Sasere Inabo dengan jarak 30 meter. Situs ini
berupa tebing dengan ketinggian 15 meter
dari permukaan air laut. Gambar cadas yang
terlihat di tebing ini berupa motif matutuo;
motif binatang seperti kadal, ikan, burung,
dan ular; motif manusia, cap telapak tangan,
dan topeng. Selain itu ada motif geometris,
matahari, dan abstrak. Gambar cadas di sini
umumnya berwarna merah dan beberapa
warna kuning (khususnya bentuk bulatan)
dengan penggambaran menggunakan teknik
lukis/kuas dan semprot (khusus untuk motif
telapak tangan).
Situs Ereretari berada pada bagian
ujung gugusan kars yang memanjang mulai
dari situs Sasere Oyomo dan sekitarnya.
Situs ini berupa tebing berwarna putih
dengan panjang mencapai 15-meter dan
lebar tebing 4 meter, serta berada pada
ketinggian 10-meter dari permukaan air laut.
Gambar cadas di sini berwarna merah dan
beberapa warna kuning, bahkan ada gambar
yang memadukan penggunaan merah dan
kuning. Umumnya gambar yang terdapat
di sini berupa motif geometris, motif ikan,
motif topeng, dan motif matutuo yang
digambarkan dengan teknik kuas/lukis.
Situs Esaromi bentuk tebing pada
ketinggian 10 meter dari permukaan air laut
dengan panjang tebing mencapai 10 meter
dan lebar media gambar 2 meter. Situs ini
memiliki arah hadap ke barat. Gambar cadas
yang terdapat di sini berupa motif matutuo,
motif manusia dan topeng, motif kadal,
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Gambar 1. Teluk Kaimana (kiri) dan Keletakan Situs di Kp. Maimai dan sekitarnya (kanan) (Sumber:
Gambar R. Cecep Eka Permana 2015/Peta: Kab. Kaimana.go.id)

dan motif geometris. Motif-motif tersebut
umumnya menggunakan warna merah
dan beberapa warna kuning. Motif gambar
dibentuk dengan teknik kuas/lukis. Sebagian
gambar cadas di sini sudah banyak yang
rusak/aus.

karst dengan ketinggian lebih dari 30
meter. Gambar cadas di sini terdapat pada
ketinggian 12 meter dari permukaan air laut.
Gambar yang terdapat di sini berupa motif
binatang seperti ikan dan kadal dengan
menggunakan warna merah.

Situs Werfora berada pada bukit
karst dengan bentukannya yang berlekuk
mencapai panjang 75 meter, lebar dinding
mencapai 7.5 meter, dan ketinggian 5 meter
dari permukaan air laut. Gambar yang
terdapat di sini ada yang berdiri sendiri,
berdekatan, dan bahkan ada yang bertumpuk.
Gambar cadas pada tebing ini berupa motif
manusia, topeng, dan cap telapak tangan;
motif binatang seperti kadal, burung, ikan,
buaya, ular, burung, serangga, semut, dan
penyu; motif geometris seperti segitiga dan
lingkaran; motif matahari; motif matutuo;
motif peralatan seperti keranjang “bubu” dan
bumerang; serta motif perahu. Gambar cadas
tersebut dibentuk dengan teknik kuas/lukis
dan semprot (khusus cap telapak tangan)
dengan menggunakan warna merah.

Situs Sisir terdiri dari beberapa tebing
dengan panjang sekitar 10 meter, lebar 1-3
meter, dan ketinggian 8 meter dari permukaan
air laut. Kondisi tebing berwarna putih dan
gambar cadas dibuat menggunakan warna
merah diselingi warna kuning. Gambar
cadas yang terdapat di sini berupa motif
matutuo; motif manusia dan topeng; motif
kadal; motif geometris berupa titik-titik,
garis gelombang, segi tiga, dan garis-garis
silang; serta motif menyerupai perahu layar
engan rumbai-rumbai lengkung berwarna
kuning.

Situs Omborocene berupa tebing yang
menempati bukit karst berbentuk pulau
yang dikenal dengan Omborecene. Pulau
Omborecene bentuknya seperti menara
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Situs Ginana terdapat beberapa tebing
yang memiliki gambar cadas. Gambar
cadas di sini didominasi oleh warna merah,
selain terdapat beberapa menggunakan
warna kuning atau oranye. Gambar cadas
yang terdapat di sini berupa motif matutuo,
motif manusia dan cap telapak tangan; motif
matahari; motif binatang seperti ikan dan
kadal; serta motif geometris. Gambar cadas
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dibuat dengan teknik kuas/lukis dan semprot
(khusus cap telapak tangan).
Situs Tumberawasi berupa tebing
menghadap ke arah barat dengan ketinggian 4
meter dari permukaan air laut. Gambar cadas
yang terdapat di sini berupa motif geometris
seperti garis dan lingkaran; motif matutuo;
motif binatang seperti ikan, kadal; motif
manusia dan topeng; serta motif abstrak.
Gambar cadas tersebut dibuat menggunakan
teknik kuas/lukis dengan merah sebagai
warna dominan.

Gambar Cadas Kaimana dan APT
Dari uraian di atas diketahui bahwa
gambar cadas yang umum dijumpai di
wilayah Kaimana, khususnya di kawasan
Kampung Maimai adalah berupa motif
manusia, topeng, dan cap telapak tangan;
motif binatang seperti cicak/kadal, ikan,
burung, dan ular; motif geometris; motif
perahu; dan motif matutuo/matuto.
Motif matuto merupakan salah satu
bentuk gambar dari seni cadas masa
prasejarah yang banyak ditemukan Papua
Barat, khususnya di wilayah Kaimana
seperti di Situs Omborecena, Memnemba,
Memnemnambe, Tumberawasi,
dan

Werfora. Wright dan Denham (2013: 56)
menyebutkan bahwa motif matuto berbentuk
manusia setengah kadal bermakna religius
sebagai representasi dari nenek moyang
manusia prasejarah yang pernah hidup
di wilayah ini. Bahkan di tempat-tempat
keramat yang terdapat motif matuto kerap
dilakukan upacara dan tari-tarian.
Representasi nenek moyang juga
tergambar pada motif-motif wajah manusia
atau topeng. Seperti halnya matuto, motif
wajah/topeng sangat banyak dijumpai
pada gambar cadas Papua Barat. Bentuk
penggambaran
wajah/topeng
sangat
bervariasi, ada yang tampak menyeramkan
tetapi ada juga yang beraut wajah tenang
dan menyenangkan. Hingga saat ini sukusuku bangsa di Papua masih melanjutkan
tradisi topeng sebagai media komunikasi
dengan para leluhur melalui upacara adat.
Suku Asmat, misalnya, menggunakan
topeng Jipay untuk memperingati atau
berhubungan dengan roh leluhur dalam
pesta adat yang disebut mamar atau bunmar
pokbui (https: kebudayaan.kemdikbud.
go.id/ditwab/seni_ topeng_papua).
Motif lain yang dianggap memiliki
kekuatan magis dan suci adalah cap telapak
tangan, hewan melata/reptil, dan pola

Gambar 2. Motif Gambar di Situs Sasere Oyomo (atas), Werfora (tengah), Tumberawasi (bawah)
(Sumber: Gambar: R. Cecep Eka Permana, 2015)
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geometris seperti motif matahari, garis
dan lingkaran. Motif cap telapak tangan
dengan latar belakang cat merah ditengarai
mengandung arti kekuatan atau lambang
kekuatan pelindung untuk mencegah roh
jahat, dan cap-cap telapak tangan yang jarijarinya tidak lengkap sebagai tanda adat
berkabung. Selain itu, orang-orang tua dahulu
ada yang menganggap bahwa gambar cadas
prasejarah itu dibuat oleh para setan. Oleh
karena itu, setiap kali mereka melewatinya,
wajib memberikan sesajian berupa sirih dan
pinang demi keselamatan atau terhindar dari
bahaya. Motif cap telapak tangan yang ada
di tebing-tebing itu juga dianggap sebagai
tempat singgah nenek moyang mereka
ketika hendak pindah dari satu tempat ke
tempat lain. Bahkan penduduk setempat
ada juga yang mempercayai bahwa gambar
cadas itu merupakan tempat yang sakral
sebagai gambaran mereka yang mendapat
kutukan arwah. Menurut Rooder (dalam
Ariﬁn, 1992) gambar cap tangan sebagai
tanda pengenal manusia pertama penghuni
gua dan sebagai pelindung bagi keturunan
mereka. Sementara, Nasruddin (2015:
167) mengutip pandangan Pindi Setiawan
bahwa motif cap tangan bersama dengan
motif manusia atau binatang dapat diartikan
personiﬁkasi tertentu.
Sementara itu, penggambaran hewan
melata/reptil, umumnya berupa ular dan
kadal. Khusus berkaitan dengan motif kadal
ada yang beranggapan dapat pula berupa motif
cicak. Kedua jenis motif hewan ini samasama menggambarkan kepercayaan pada roh
nenek moyang. Cicak adalah binatang yang
selalu hidup di atas. Konsep religi prasejarah
yang mengenal dunia atas dan dunia bawah,
maka cicak dianggap sebagai gambaran
dunia atas, sementara kadal dan ular yang
biasanya hidup di permukaan dan di dalam
tanah menggambarkan dunia bawah.
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Penggambaran motif-motif gambar
cadas di atas, mengikuti pandangan Ballard
(1992) berkaitan dengan budaya Penutur
Austronesia yang disebut Austronesian
Painted Tradition (APT). Menurut Ballard,
budaya gambar cadas yang tergolong APT
itu memiliki ciri-ciri (a) berada dalam area
persebaran Bahasa Austronesia, (b) terdapat
pada daerah yang terisolir, terpencil, atau
sulit dijangkau, dan (c) memiliki motif hias
spiral, matahari, topeng/wajah, manusia, cap
tangan, dan perahu. Pendapat ini diperkuat
oleh O’Connor et al. (2015: 193-195)
berdasarkan penelitiannya tentang gambar
cadas yang terdapat di pesisir wilayah
Indonesia Timur itu merupakan budaya yang
berkelanjutan dari para penutur Austronesia.
Gambar cadas di Kaimana yang dapat
dimasukkan dalam kategori APT itu sejalan
dengan penelitian kebahasaan oleh Moeliono
(dalam Suroto, 2011: 99). Berdasarkan
penelitian tersebut wilayah di Papua Barat
seperti Pulau Yapen, Biak, Waropen, Raja
Ampat, Teluk Wandamen, sepanjang pantai
Teluk Cendrawasih, ujung barat Pulau Papua
dari Sorong ke arah selatan sepanjang pantai
Selat Sele, dan daerah sekitar Kaimana
(Teluk Bintuni dan Teluk Arguni), serta
pesisir Teluk Etna termasuk masyarakat yang
menggunakan golongan bahasa Penutur
Austronesia.
O’Connor et al. (2010: 661) menengarai
bahwa kemunculan APT terjadi setelah
penyebaran awal Penutur Austronesia
sekitar 2000 SM. Kedatangan Penutur
Austronesia ke wilayah Nusantara membawa
perubahan yang sangat besar dalam
perkembangan masyarakat prasejarah di
Indonesia (Simanjuntak, 2015: 26-27; 2011:
8-10). Para ahli sepakat bahwa pada masa
prasejarah, sebelum datangnya bangsa Eropa
dan kolonialisme barat, Bahasa Austronesia
merupakan rumpun yang tersebar paling
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luas di dunia. Hal ini terbuki bahwa terdapat
sekitar 1.200 bahasa yang kini dituturkan
oleh kurang lebih 300 juta orang yang
menjadi anggota dari rumpun bahasa ini.
Penyebaran masyarakat Penutur Austronesia
yang menjangkau wilayah kepulauan
yang sangat luas meliputi Mandagaskar di
barat, Pulau Paskah di timur, Taiwan dan
Mikronesia di utara, dan New Zealand di
selatan (Bellwood, 1985: 1-2; Tanudirjo &
Simanjuntak, 2004: 11; Bellwood, 2002:
142-143).
Proses
penyebaran
masyarakat
Austronesia tersebut ditengarai menggunakan
perahu atau yang sejenisnya. Mesti tidak
banyak, namun bukti gambar cadas di
Kaimana terdapat di situs Sisir. Tradisi
perahu di Kaimana masih dijumpai hingga
kini yang disebut perahu kajang. Sebutan itu
diambil dari bagian di atas perahu berbentuk
pondok. Adanya kelengkapan pondok di
atas perahu itu memungkinkan orang untuk
berlayar dalam waktu yang lama. Apalagi
di kanan-kiri perahu terdapat cadik yang
disebut sémang, serta juga dilengkapi dengan
layar terbuat dari anyaman daun pandan. Di
wilayah Kepulauan Maluku (dan juga di Raja
Ampan) perahu tradisional yang bentuknya
mirip ini bukan disebut kajang, melainkan
sémang yang berarti perahu yang seimbang
(karena ada cadik di kanan-kirinya).
SIMPULAN
Gambar cadas yang terdapat di wilayah
Asia Tenggara, terutama di Nusantara
(Indonesia) banyak terdapat di Kalimantan
Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
Maluku, dan Papua. Gambar cadas di Papua
terutama terdapat di wilayah Papua Barat
meliputi Misool (Raja Ampat), Teluk Barau
(Kokas), dan Kaimana. Khusus di wilayah
Kaimana gambar cadas terbanyak dijumpai
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di Teluk Bitsyari (Teluk Kaimana). Gambargambar cadas di sini ditemukan pada situs
tebing karst di sekitar Kampung Maimai,
seperti di Sasere Oyomo, Sasere Inabo,
Netnarai, Ereretari, Esaromi, Werfora,
Omborcene, Sisir, Ginana, dan Tumberawasi.
Motif-motif gambar cadas yang umum
terdapat di sini meliputi geometris; topeng/
wajah manusia, cap telapak tangan, dan
motif perahu. Bersamaan dengan hal itu
wilayah-wilayah temuan gambar cadas itu
juga merupakan salah satu jalur migrasi
masyarakat Penutur Austronesia sebelum
menyebar ke wilayah-wilayah lain baik ke
arah timur, barat, utara, maupun ke selatan.
Berdasarkan kemiripan antara motifmotif gambar cadas pada wilayah yang
termasuk persebaran masyarakat Penutur
Austronesia dengan konsep dan ciri-ciri yang
diajukan oleh Ballard dan diperkuat oleh
O’Connor, maka gambar cadas yang terdapat
di wilayah Kaiman dapat digolongkan dalam
APT (Austronesian Painted Tradition). Hal
ini juga diperkuat dengan aspek kebahasaan
bahwa Bahasa-bahasa di wilayah Papua
Barat juga termasuk dalam rumpun Penutur
Austronesia.
Penyebaran
masyarakat
Penutur Austronesia ke wilayah Papua
Barat khususnya dan wilayah kepulauan
yang sangat luas itu menggunakan sarana
transportasi perahu bercadik.
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HASIL DISKUSI
Pertanyaan
1.

Eko Punto Hendro (Universitas
Diponegoro Semarang)
Apakah ada percampuran antara
Austronesia dan Austromelanesid?
Bagaimana
perbedaannya
secara
budaya dan ﬁsik? Apakah budaya kapak
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persegi merupakan budaya Austronesia,
sementara kapak lonjong merupakan
budaya Austromelanesid?
2.

tidak ada makanan yang menggunakan
santan. Di wilayah timur lebih banyak
mengolah makanan dengan cara dibakar
dan hanya diberi garam sedikit. Di
wilayah barat juga banyak makananmakanan yang diawetkan, sementara
makin ke timur makin berkurang
makanan yang diawetkan. Umumnya
setelah mengambil bahan makanan
kemudian diolah dan langsung dimakan.
Alat batu juga ditemukan di seluruh
wilayah Indonesia. Kapak lonjong juga
ditemukan di wilayah timur. Tradisi
tersebut meluas, seperti kapak lonjong
yang masih digunakan di Papua. Kapak
lonjong di wilayah lain juga ada namun
tidak sebanyak yang ada di wilayah
timur. Untuk beliung banyak ditemukan
di wilayah barat, sementara makin ke
timur makin sedikit.

Drs. Nanang Saptono, M.I.L. (Balai
Arkeologi Jawa Barat)
Terkait kata sheman, sama, dan semano
yang dikaitkan dengan perahu bercadik.
Apakah selama ini kata tersebut menjadi
petunjuk suatu daerah? Menurut teksteks lama di Indramayu ada sebutan
kata semano, dan terdapat daerah di
Indramayu di mana masyarakatnya
sangat pandai membuat perahu. Apakah
ada kaitan antara seman, shaman,
semano, Cimanuk, dan Indramayu?

3.

Budianto Hakim (Balai Arkeologi
Sulawesi Selatan)
Terkait motif lukisan yang telah
dijelaskan diperkirakan merupakan
motif produk Austronesia. Di banyak
gua di Maluku, ditemukan juga motifmotif APT, seperti gambar binatang dan
perahu. Banyak lukisan gua di daerah
lain yang luput dari penelitian.

Jawaban
1.
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Secara ﬁsik, melihat masyarakat
di Indonesia bagian tengah seperti
Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku
sudah terlihat gradasi peralihan ras,
terutama sangat terlihat di wilayah
Maluku dan Papua Barat. Secara budaya
juga banyak campuran yang terjadi.
Misalkan pada makanan sekarang,
wilayah Indonesia bagian barat banyak
menggunakan rempah-rempah seperti
santan dalam pengolahan makanan,
namun makin ke timur, walaupun
banyak tumbuh pohon kelapa tapi

2.

Penelitian yang dilakukan mengenai
jejak budaya maritim. Melihat gambargambar cadas yang berkaitan dengan
kehidupan maritim seperti perahu dan
ikan, serta meneliti secara etnograﬁ
yang ada sampai sekarang. Di wilayah
Misool, perahu bercadik disebut dengan
semang. Penyebutan perahu tersebut
memang banyak dipengaruhi oleh katakata dari wilayah Maluku. Kata semang
dalam kamus bahasa Austronesia,
lahir di sekitar Pulau Kei, Maluku.
Hasil wawancara dengan penduduk
sekitar Misool memang banyak orang
yang berasal dari wilayah Maluku. Di
Kaimana, bentuk perahu bercadik yang
memiliki rumah atau atap di atasnya
disebut kajang, seperti juga di Sumatera
Selatan.
Dari penyebutan tersebut menunjukkan
bahwa kata-kata tersebut merupakan
satu tuturan. Di wilayah lain mungkin
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ada variasi penyebutan yang berbeda.
Penyebutan semang dan kajang khusus
untuk perahu lesung (kano) saja, yang
merupakan salah satu tradisi Austronesia,
bukan untuk perahu papan. Perahu cadik
di Maros-Pangkep dan Muna umumnya
bercadik satu, meskipun terdapat
gambar cadas yang bermotif perahu
lesung bercadik dan memiliki rumah
seperti semang dan kajang yang berasal
dari Misool dan Kaimana. Berdasarkan
Pak Truman yang mengatakan bahwa
migrasi Austronesia turun dari utara ke
Sulawesi kemudian turun ke bawah,
maka kemunculan motif perahu tersebut
sangat wajar.
3.

Sebenarnya data-data tersebut bukan
terlewat, namun karena bukan topik
yang sedang dibicarakan. Terdapat
bentuk-bentuk gambar yang dianggap
muda, yang sama dengan yang berada
di wilayah Misool, Fakfak, Kokas,
dan Kaimana dengan rentang usia
5000 – 1000 tahun yang lalu, terutama
untuk gambar-gambar yang berwarna
hitam dan merah. Gambar-gambar
tersebut banyak menggunakan bentuk
manusia, binatang, geometris, atau
abstrak. Ada juga bentuk cap tangan
yang dicurigai menjadi gambar yang
tertua dan bentuk-bentuk sederhana
lainnya. Jika dibandingkan, gambar
tangan yang berada di Papua Barat
(Kokas dan Misool) umumnya normal
(ukuran tangan yang besar), sementara
di Sulawesi Selatan memiliki gambar
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tangan yang halus atau bagus. Normal
tersebut dikaitkan dengan manusia
yang masih menjalankan tradisi
berburu dan meramu, seperti di Kokas,
Fakfak, Misool, dan Kaimana yang
manusianya memiliki tangan-tangan
yang kekar. Penelitian gambar tangan
di wilayah tersebut dilakukan dengan
membandingkan gambar tangan pada
gua dengan tangan-tangan asli penduduk
sekitar.
Untuk di wilayah Sulawesi Selatan,
secara etnograﬁ masih ada tradisi
untuk membuat cap tangan di rumah
tradisional, yaitu tradisi rumah bedabola
atau upacara rumah baru. Dalam
pelaksanaan upacara, sebagian besar
dilakukan oleh perempuan, khususnya
yang membuat cap tangan tersebut.
Cap yang digambarkan merupakan cap
positif menggunakan warna putih. Hal
tersebut karena rumah baru dibuat oleh
laki-laki untuk perempuan. Cap tangan
dibuat oleh istri atau anggota keluarga
lain yang belum haid karena hal tersebut
dianggap kesucian sebagai penolak
bala sehingga harus dilakukan oleh
perempuan yang masih suci. Terdapat
pula laki-laki (dukun pemimpin
upacara) yang juga membuat cap tangan
pada rumah baru di wilayah lain, seperti
Maros-Pangkep, Baru, dan Bone.
Penelitian di Eropa juga menunjukkan
cap-cap tangan yang ada di Prancis,
Eropa, dibuat oleh perempuan.
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