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A
The interaction of Indonesian native cultures and Austronesian speakers in South Sumatra
produces a lot of stone objects formed in such a way known as Pasemah megalithic cultures.
The form of cultural relics include statues, stone chambers, Dolmens, Menhir, tetralith paintings of stone graves, etc. The shape and the rift of the Megalithic object was a reﬂection of
the social life of society at that time. As a symbol, of course, the object and setting have a
meaning. These meanings can be traced by the semiotic methods that include the denotation
and connotations. The results of the analysis proved that the symbol forms are the result of
interaction or mixing of Indonesian native culture and Austronesian speakers who has coming from outside. The symbol reﬂects the hierarchy on the social life of Pasemah megalithic
culture such as leadership, nobility, ordinary society, and slaves.
Keywords: Symbol, Hierarchy, Megalithic, Pasemah, Austronesia.
A
Interaksi budaya asli Indonesia dan penutur Austronesia di Sumatera Selatan, banyak
menghasilkan objek-objek batu yang dibentuk sedemikian rupa yang dikenal sebagai budaya
megalitik Pasemah. Bentuk dari peninggalan budaya tersebut antara lain berupa arca, bilik
batu, dolmen, menhir, tetralith lukisan kubur batu, dsb. Bentuk dan keletakan objek megalitik
tersebut adalah cerminan dari kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Sebagai suatu
simbol, tentu saja objek dan tata letak mempunyai arti atau makna. Makna tersebut dapat
ditelusuri antara lain melalui metode semiotik yang mengetengahkan denotasi dan konotasi.
Hasil analisis membuktikan bahwa bentuk-bentuk simbol tersebut merupakan hasil interaksi
atau percampuran dari budaya asli Indonesia dan penutur austronesia yang datang dari luar.
Simbol-simbol tersebut merupakan cerminan adanya hierarki pada kehidupan sosial budaya
megalitik Pasemah seperti pimpinan, bangsawan, masyarakat biasa, dan budak.
Kata kunci: Simbol, Hierarki, Megalitik, Pasemah, Austronesia.

PENDAHULUAN

D

iaspora Austronesia ke berbagai
penjuru Nusantara sangat menarik
untuk dipelajari dalam kaitannya sebagai
asal-usul orang-orang Indonesia. Bangsa
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang
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terdiri dari berbagai suku-suku yang pernah
hidup di (Nusantara) Indonesia, bahkan
bebrapa suku-suku tersebut sudah ada yang
punah. Bukti-bukti arkeologi mulai dari
artefak tembikar slip merah, dan cord mark,
sampai temuan rangka manusia berciri ras
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Mongoloid yang merupakan asal muasal
penutur Austronesia, adalah menjadi cerita
sejarah asal muasal hunian di Indonesia.
Tentu saja ada beberapa alasan mengapa
penutur Austronesia melakukan migrasi
(perpindahan) jauh melampui lautan dan
pulau. Salah satu alasan adalah bahwa daerah
asal dirasakan sudah tidak menguntungkan
lagi sehingga perlu mencari daerah baru
untuk kehidupan yang lebih baik. Alasan
lain adalah mengikuti kebiasaan tradisinya
untuk selalu keluar mencari daerah baru
(Bellwood 1995; 2000). Menurut Bellwood
masyarat Austronesia adalah masyarakat
yang demokratis yang mengakui adanya
statuta sosial bagi anggota masyarakatnya.
Seseorang bisa menjadi orang yang pertama
dalam kelompoknya apabila ia membuat
kelompok baru di daerah yang baru pula.
Kehendak merubah status ini lah yang
menyebabkan maraknya melakukan migrasi
(Bellwood 1995, 97-98). Berbagai aktivitas

dilakukan dalam perpindahan tersebut antara
lain perdagangan atautpun pertukaran yang
melewati batas territorialnya. Oleh karena
itu Daud Aris Tanudirjo menyebutnya
sebagai globalisasi, yang sebenarnya sudah
dimulai sejak lama sejak peutur Austronesia
melakukan migrasi (Tanudirjo 2016, 1129). Migrasi menyeberangi lautan maupn
melakukan perjalanan jauh untuk mencari
penghidupan yang lebih baik dan berpikir
untuk tidak kembali ke daerah asal, bukanlah
hal nyang mudah, diperlukan pengetahuan
dan persiapan yang matang dan juga siap
menghadapi resiko di perjalanan. Mungkin
itu sebabnya kegiatan migrasi menjadi
hal yang menarik untuk dibahas karena
didalamnya sarat dengan fenomena budaya
yang mempunyai arti dan makna.
Migrasi penutur Austronesia ke
Nusantara sudah dilakukan sejak 6000
tahun yang lalu pada masa neolitik dimana
pada masa itu kehidupan manusia sudah

Gambar 1. Peta Rute Migrasi Penutur Austronesia, Sumber: Simanjuntak, 2017: 214).
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menentap dan melakukan aktivitas pertanian
dalam kesehariannya serta suda melakukan
domestikasi hewan untuk kehidupan
kesehariannya. Hal ini dibuktikan dengan
persebaran beliung dan tembikar slip merah
dan pola tali (cord mark) (Simanjuntak 2017;
Bellwood 2000, 135; Tanudirjo 2006: 87).
Dalam kehidupan yang telah lama menetap
ini berkembang pula kepercayaan kepada
leluhur dengan mendirikan bangunan dari
batu yang disebut dengan megalitik. Melihat
bentuk-bentuk
peninggalan
megalitik
yang umumnya berupa monumen seperti
menhir besar, bilik batu, dolmen arca
kegalitik, lumpang batu, tetralih dsb, maka
mudah diduga pembuatan bangunan ini
memerlukan tenaga yang besar dan sumber
daya tersebut yang dihasilkan dari gotong
royong. Pendirian bangunan megalitik secara
tidak langsung terjadi ketika kehidupan
masyarakat sudah mempunyai organisasi
yang jauh dari masa ketika kehidupan neolitik
berlangsung. Seperti yang yang diutarakan
Simanjuntak bahwa
akar kebudayaan
Austronesia adalah neolitik dan pada awal
neolitik budaya megalitik belum muncul.
(Simanjuntak 2017: 201-212). Dengan
demikian budaya megalitik muncul setelah
kehidupan neolitik stabil, dan organsiasi
masyarakat sudah teratur. Hal ini merupakan
hal yang wajar, karena dalam masyrakat
yang telah teratur dalam suatu pemerintahan
kecil dalam suku-suku yang memiliki kepala
suku, dimungkinkan kehidupan yang lebih
inovatif lagi karena banyak waktu tersedia
untuk berpikir melakukan inovasi-inovasi.
Secara artefaktual teori migrasi penutur
Austronesia ini dapat dibagi dalam dua
kategori yaitu menurut urutan waktu dan
daerah asal. Kategori pertama dibuat oleh
Von Heine Geldern yang menyebutkan
migrasi terjadi dalam dau gelombang yaitu
yang disebut dengan megalitik tua dan
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megalitk muda. Megalitik tua berlangsung
sejak 2500 SM- 1500 SM yang dicirikan
dengan mendirikan menhir dan bangunan
berundak, kursi batu dan kubur batu sebagai
bentuk pemujaan kepada leluhur. Megalitik
muda datang bersamaan dengan budaya
Dongson diperkiarakan pada 300 SM sampai
pada awal abad masehi, pada masa besi awal
yang dicirikan dengan mendirikan bangunan
berupa peti kubur batu, dolmen, sarkofagus
dan tempayan batu (von Geldern 1945: 149151).
Teori
berikutnya
adalah
mengetengahkan daerah asal (homeland),
ada dua rute yaitu jalur timur yaitu melaui
Taiwan, Philipina dan Sulawesi lalu pada
4000 th SM, didukung oleh Bellwood yang
dikenal dengab out of Taiwan, dan rute yang
kedua adalah melalui Asia Tenggara daratan
melalui Vietnam ke Semenanjung Malaya
dan ke Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan
yang dikenal dengan Ouf of South China
(Gambar 1) (Simanjuntak 2017; Wiradnyana
2015; Tanudirjo 2006). Masing-masing teori
mempunyai kelemahan, dan data terbaru
adalah yang dikemukakan oleh Simanjuntak
yang merekonstruksi persebaran atau
migrasi penutur Austronesia, bahwa migrasi
tidak dilakukan oleh ras mongoloid saja
akan tetapi juga oleh ras Austramelanosoid,
seperti yang dibuktikan oleh sisa hunian
di Gua Harimau (Oktaviana et al. 2012;
Tanudirjo 2006; Simanjuntak 2015).
Dalam proses migrasi bisa saja terjadi
percampuran antara budaya lokal dan
pendatang. Bagaimana tatacara hidup
masyarakat pendatang penutur Asutronesia
dan masyarakat lokal, yang direﬂeksikan
dengan simbol-simbol dalam konteks
pendirian megalitik dalam suatu lansekap
tertentu. Budaya megalitik yang dibawa
penutur Austronesia ke wilayah Pasemah,
Sumatera Selatan berlangsung pada masa
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paleometalik pada awal abad masehi, yang
dibuktikan dengan gambaran nekara dan
senjata berupa pedang dan parang gaya
Dongson pada arca megalitik Pasemah.
Tentu saja ada unsur-unsur budaya yang
dibawa oleh masyarakat penutur Austronesia
dalam proses interkasi tersebut. Interaksi
ini tergambar melalui pembuatan arca-arca
megalitik Pasemah yang mempunyai ciri
khas, dimana wajah digambarkan dengan
mata melotot, bibir tebal dahi lebar dan
terlihat menyeramkan dan bebarapa anggota
badan digambarkan lebih besar dari ukuran
badan lainnya yang semuanya merupakan
suatu simbol. Permasalahannya adalah
bagaimana bentuk dan unsur budaya yang
dibawa oleh penutur Austronesia. Adapun
tujuannya adalah untuk mengetahui makna
simbol-simbol tersebut yang merupakan
representasi dari gagasan pikiran manusia
pada masa lalu dalam hal ini upaya
merekostruksi cara-cara hidup. Manfaat dari
penelitian ini adalah mempelajari inovasi
yang pernah terjadi pada masyarakat masa
lalu agar dapat mengambil nilai-nilai luhur
sebagai suatu kearifan lokal dalam mengenal
dan mempertebal jatidiri.
Dalam proses migrasi dan persentuhan
dengan masyarakat asli bisa jadi terjadi difusi
dimana pertemuan budaya pendatang dan
budaya asal berjalan saling menyesuaikan
melalui proses adaptasi dan inovasi. Interaksi
ini tergambar melalui pembuatan arca-arca
megalitik Pasemah yang mempunyai ciri
khas, dimana wajah digambarkan dengan
mata melotot, bibir tebal dahi lebar dan
terlihat menyeramkan dan bebarapa anggota
badan digambarkan lebih besar dari ukuran
badan lainnya yang semuanya merupakan
suatu simbol.
Melalui
metode semiotik
yang
mengetengahkan denotasi dan konotasi
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dari Barthes (1986) diharapkan dapat
ditelusuri makna dari gambaran simbolsimbol tersebut. Dalam konteks arkeologis
makna adalah hal yang akan ditemukan
bukan untuk dibongkar sebagaimana yang
biasa dipraktekan dalam langkah semiotik
Barthes. Mengingat objek yang menjadi
pokok bahasan adalah objek yang manusia
pendukungnya sudah tidak ada, maka makna
yang akan direkontruksi adalah makna
yang mendekati makna sesungguhnya,
dari pembuatnya. Dalam metode ini arca
megalitik dianggap sebagai suatu simbol
yang merupakan suatu fenomena budaya
atau suatu realitas sosial. Mempelajari
simbol adalah juga mempejari perilaku
manusia (behavior). Bahkan menurut
Noerhadi Magetsari, hasil penggalian
atau penelitian arkeologi tidak cukup
dideskripsikan saja tetapi juga diperlakukan
sebagai data yang masih perlu diterangkan
(explained) dan diinterpretasikan (Magetsari
2001; Magetsari 2016).
Simbol ini diperlakukan sebagai tanda
dan ada penandanya. Tanda adalah ekspresi
budaya yang diberi simbol E sedangkan
penandanya adalah merupakan isi dari
ekspresi budaya tersebut, yang dalam hal ini
disebut dengan content atau isi (C). Ekspresi
dan Isi (C) inilah dalam pemaknaaan
tingkat pertama disebut dengan denotasi
yang dalam arkeologi merrupakan hasil
analisis deskripsi secara sistematis. Dalam
pemaknaan tingkat kedua ini dimana E dan
C adalah suatu tanda yang perlu dimaknai
berdasarkan latar budayanya yang disebut
dengan konotasi.
Dengan kata lain
denotasi adalah makna sesungguhnya dari
tanda-tanda visual yang ada, yang disebut
dengan makna primer. Sedangkan konotasi
adalah makna baru yang diberikan pemakai
tanda sebagai sistem sekunder (Roland
Barthes 1986). Pada makna sekunder ini
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sangat tergantung pada faktor budaya yang
melatarinya, yang sangat terkait dengan lui
konteks arkeologi.

PEMBAHASAN
Adapun ciri arca Pasemah adalah
mempunyai wajah yang digambarkan
menakutkan, dengan mata bula, besar dan
melotot; dahi lebar, bibir tebal setengah
mengatup. Beberapa bagian tertentu seperti
anggota badan ada yang dipahat dengan
ukuran lebih besar daripada yang lainnya
yang seolah menunjukkan lebih besar adalah
yang lebih ditampakan dan mungkin saja
lebih penting dari yang kurang ditampilkan.
Keadaan ini secara teknologi dimungkinkan
karena bentuk arca tersebut mengikuti media
bahan atau material batunya. Oleh kaena
itu ada arca yang seolah rebah atau duduk
mengendarai hewan yang ditungganginya,
atau sedang duduk di atas perut hewan yang
menunjukan pertemanan antara hewan dan
manusia. Van Heine Geldern yang pada
tahun 1945 meneliti peninggalan arkeologi
di Pasemah juga menyebutnya dengan
sebagai Strongly dynamic agigated. Arca
megalitik dengan bentuk dinamis seperti
ini menampakan arca yang tidak kaku
dimana tangan dan kaki yang dipahatkan
condong ke arah depan, belakang, atas
dan bawah tidak proposional yang seolah
menimbulkan gerak. Van der Hoop
menyebutnya sebagai gerakan dinamis (van
der Hoop 1932). Beberapa penggambaran
arca Pasemah dapat dikategorikan menjadi
tiga yaitu arca ﬁgur manusia, arca ﬁgur
manusia dengan hewan, dan arca hewan.
Penggambaran arca ﬁgur
manusia
dengan hewan digambarkan dengan hewanhewan yang ada di sekitarnya pada waktu
it di Sumatera Selatan. Hewan yang paling
sering digambarkan bersama ﬁgur manusia
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adalah gajah dan kerbau, disamping itu ada
juga harimau, babi, buaya, rusa dan katak.
Penempatan arca-arca ini juga mengikuti
lansekap dan asosiasi temuan megalit lain
di sekitarnya (lih. Gambar 2. Peta sebaran
situs). Selain bersama hewan ﬁgur manusia
itu juga memakai busana seperti ponco, atau
kain sampai dada, ikat pinggang, memakai
perhiasan kalung, anting-anting, gelang
kaki dan gelang tangan dan juga ada yang
digambarkan membawa nekara dan senjata
dan ada juga yang membawa senjata saja
(Triwurjani Rr. 2018).

Analisis Denotasi
Analisis denotasi
sebagai sistim
primer adalah gambaran natural dari objek
yang dianggap sebagai simbol tersebut.
Hasil analisis terhadap arca-arca Pasemah
tersebut antara lain menunjukkan bahwa
arca ﬁgur manusia yang membawa senjata
dan nekara hanya dua, yaitu arca Dua ﬁgur
manusia mengapit gajah dari situs Kota
Raya Lembak dan arca ﬁgur manusia
membawa nekara dari Belumai. Kedua arca
ini berasosiasi dengan dengan kubur batu.
Selain membawa senjata berupa pedang, arca
ﬁgur manusia ini dilengkapi dengan busana
dan penutup kelapa berupa destar, memakai
ikat pingggang, memakai perhiasan kalung,
gelang tangan dan gelang kaki. Dengan
demikian arca ini merupakan arca yang
lengkap. Penggambaran lainnya adalah ﬁgur
manusia membawa senjata menunggang
gajah atau memeluk gajah, arca ﬁgur
manusia membawa senjata menunggang
atau menaklukan kerbau. Arca ini berasosiasi
dengan menhir dan tetralith. Keletakannya
pun berada di puncak punggungan bukit dan
di ketinggian sedikit lebih rendah dari pada
arca dua ﬁgur manusia mengapit gajah dari
dari Kora Raya Lembak.
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Gambar 2 : Sebaran Situs Megalitik Pasemah (Sumber: Triwurjani 2016).

Figur manusia digambarkan memakai
perhiasan, membawa senjata namun tidak
membawa nekara. Arca-arca ini antara
lain arca ﬁgur manusia mengapit kerbau
dari situs Tinggihari, Arca ﬁgur manusia
menunggang kerbau dari situs Rinduhati,
Tebing Tinggi, Arca ﬁgur manusia dari situs
Tanjung Telang. Penggambaran arca ﬁgur
manusia bersama gajah atau kerbau dan
tidak membawa senjata maupun nekara,
dari situs Tinggi Hari juga dan situs Tanjung
Sirih. Khusus Arca dari Tanjung Sirih dan
ada juga dari Pulau Panggung dilengkapi
dengan arca ﬁgur manusia yang lebih kecil
di bawahnya. Sedangkan penggambaran arca
lainnya adalah arca ﬁgur manusia dengan
busana selempang dada, ikat pingggang
dan perhiasan membawa anak sambil
mengendarai gajah atau kerbau, seperti
yang digambarkan dari situs Rindu Hati.
Di situs Rindu Hati terdapat sebaran arca
yang mengelompok di puncak punggungan
bukit, ada juga gambaran arca ﬁgur manusia
bersama ﬁgur manusia lain yang lebih
kecil tidak membawa senjata dan nekara
dan tidak mengendarai hewan. Keletakan
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arca bersama benda megalit lainnya juga
terdapat di situs Pulau Panggung, misalnya
ﬁgur manusia menggendong dua anak di
kiri dan kanannya sambil mengendarai
gajah berasosiasi dengan sebaran lumpang
batu di sekitarnya. Lumpang batu tersebut
terdapan ada yang polos maupun berelief
ﬁgur manusia bersama ular, ataupun ﬁgur
manusia memegang lumpang batu.

Gambar 3. Arca lengkap (Sumber:Triwurjani
2018), digambar oleh Hidayat).

Hasil analisis denotasi menunjukkan
bahwa arca megalit berasosiasi dengan
temuan megalit lainnya seperti kubur batu,
tetralith, menhir, lumpang batu dolmen
maupun arca megalit lainnya. Dataset arca
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menunjukan bahwa arca lengkap dengan
atribut busana dan benda yang dibawa berupa
nekara dan senjata, berasosiasi dengan kubur
batu. Perbedaan kedua arca lengkap ini
adalah pada lansekap ketinggiannya. Figur
manusia membawa nekara tidak bersama
gajah terletak sedikit lebih rendah.

Gambar 4. Arca tidak lengkap, ﬁgur manusia
memakai perhiasan, bersama ﬁgur lain, tidak
membawa senjata, berasosiasi tidak dengan
kubur batu (Sumber: Triwurjani 2018 digambar
oleh Hidayat).

Arca tidak lengkap adalah arca yang
atribut tidak selengkap arca membawa
nekara dan senjata. Arca ini biasanya tidak
membawa nekara, akan tetapi membawa
senjata. Begitu pula dengan arca yang sangat
tidak lengkap, yan tidak membawa nekara dan
senjata. Arca-arca ini tidak berasiasi dengan
kubur batu dan terletak lebih rendah atau
pada punggungan buki lainnya yang secara
ketinggian lebih rendah. Namun demikian
terdapat arca ﬁgur manusia lain yang lebih
kecil dengan penggambaran berbeda dengan
kepala gundul dan digambarakan terletak
di bawah atau di bagian kaki ﬁgur manusia
sebagai tokoh utamanya, tokoh utama ini
ada yang membawa senjata dan ada yang
tidak membawa senjata, namun berpakaian
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lengkap dengan penutup kepala, perhiasan,
kalung, gelang tangan dan gelang bahu.
Secara denotasi arca-arca ini dikategorikan
sebagai arca tidak lengkap.

Gambar 5. Contoh penggambaran arca sangat
tidak lengkap, ﬁgur manusia memakai busana
tidak memakai perhiasan, tidak membawa senjata,
tidak membawa nekara (Sumber:Triwurjani
2018, digambar oleh Hidayat).

Gambar 6. Arca ﬁgur manusia dengan ﬁgur
lain yang lebih kecil di bawahnya. (Sumber:
Triwurjani Rr. 2018, digambar oleh Hidayat).

Analisis Konotasi
Hasil analisis denotasi menunjukan
adanya perbedaan arca lengkap dan arca tidak
lengkap. Arca lengkap berasosiasi dengan
kubur batu dan arca tidak lengkap beraosasi
dengan selain kubur batu, dan lokasi yang
berbeda. Sebagai simbol atau tanda, arca
dianggap mempunyai makna sekunder,
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seperti misalnya penggambaran ﬁgur
manusia membawa nekara dan senjata tentu
berbeda dengan gambaran ﬁgur manusia
membawa senjata saja. Akan berbeda pula
dengan gambaran ﬁgur manusia yang tidak
membawa nekara dan senjata. Figur arca
lengkap yang terletak di ketinggian tertentu
dengan asosiasi kubur batu tentu saja berbeda
dengan arca lengkap. Arca lengkap dalam
sebaran budaya Pasemah, digambarkan
hanya dua kali yaitu di Kota Raya Lembak
dan Belumai. Tanda ini menunjukkan bahwa
arca lengkap berbeda dan mungkin saja
dianggap sangat penting bagi pembuatnya
atau pendukungnya. Arca lengkap ini tidak
digambarkan lagi di area manapun kecuali
pada area kubur batu tersebut. Benda nekara
dan senjata sudah barang tentu dianggap
sebagai barang penting dan mempunyai
fungsi sakral. Kubur batu juga barang sakral
dan oleh karenanya sangat penting dan
tempat yang paling mudah sebagai media
penghubung dengan ruh-ruh nenek moyang
dan orang-orang yang sudah meninggal
(Koentjaraningrat 1992: 254). Atas dasar
itu arca dengan asosiasi kubur batu adalah
merupakan arca yang sakral, yang berasal
dari kalangan pemimpin tertinggi. Selain
pemerintahan, pemimpin tertinggi bisa juga
darai kalangan keagamaan/pendeta.
Sementara itu arca yang tidak lengkap,
misalnya hanya membawa senjata saja, atau
memakai pakaian yang lengkap penutup
kepala, dan memakai perhiasan telingan
leher, kelat bahu, gelang kaki dan gelang
tangan berasosasi dengan keletakan yang
lebih rendah dari arca lengkap, dapat
dimaknai sebagai adanya perbedaan yang
kedudukannya lebih rendah dari dengan
arca lengkap/arca pemimpin. Sangat
mungkin arca ini adalah gambaran dari
golongan pemerintahan wilayah ataupun
masih aggota keluarga pemimpin atau bisa
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dianggap sebagai kelompok prajurit tinggi
atau kalangan bangsawan atau juga kalangan
menengah. Arca sangat tidak lengkap
dalam setting arca Pasemah tidak terletak
sendirian melainkan bersama dengan arca
lainnya dan berasosiasi dengan lumpang
batu, batu berlubang dan bahkan hewan
buas dengan keletakan bervariasi di tengah
dan kaki punggungan bukit. Gambaran
ﬁgur yang tidak lengkap, berbusana cawat,
mengingatkan akan ﬁgur masyarakat dari
kalangan biasa.
Penggambaran ﬁgur manusia yang
lebih kecil dan selalu disandingkan dengan
gambaran ﬁgur manusia dengan busana
lengkap dan senjata mengingatkan adanya
hubungan subordinat antara gambaran ﬁgur
manusia besar dan gambaran ﬁgur manusia
kecil. Figur manusia kecil ini bukan dari
jenis anak-anak, dan terletak di bagian bawah
sebagai penopang. Gambaran ini mengacu
adanya satu kekuasaan tertentu pada diri
ﬁgur yang lebih kecil. Kebersamaan yang
digambarkan menunjukkan adanya kehendak
yang harus diikuti. Dalam suatu masyarakat
yang sudah mempunyai organisasi yang
lebih tertata atau lebih maju dimungkinkan
adanya golongan yang selalau membantu
yang selalu siap menjadi pengiring dan
melindungi dan berkorban nyawa. Golongan
ini biasanya dianggap sebagai budak dari
kalangan tertentu dan tidak semua orang
bisa mempunyai budak, hanya orang dan
golongan tertentu saja. Kategori-kategori
konotasi ini bisa disebut sebagai hirarki yaitu
suatu urutan tingkatan atau jenjang jabatan
atau pangkat atau organisasi dengan tingkat
kewenangan dari yang paling bawah hingga
yag paling atas (KBBI 2019) kedudukan
Simbol hirarki yang digambarkan melalui
arca adalah pemimpin pemerintahan,
pemimpin keagamaan, kalangan bangsawan,
masyarakat biasa dan budak.
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SIMPULAN
Berkaiatan dengan susunan organisasi
dari pimpinan tertinggi dan perangkatnya
dalam suatu masyarakat, mengingatkan
kita pada konsep primus interpares dimana
pemimpin dipilih dari anggota msyarakat
sendiri yang dianggap paling pintar, kuat,
berpengaruh dan mampu membuat pesta besar
sekurang-kurangnya sekali dalam hidupnya
(Soejono 2008). Sebagai perbandingan
susunan hirarki ini tampak jelas pada
masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan, pada
waktu mengadakan upcara kubur dengan
mendirikan menhir atau penghormatan
terhadap menhir, yang rangkainnya dilakukan
dengan upacara kurban menyembelih hewan
babi dan kerbau. Pengaruh migrasi penutur
Austronesia yang diperkirakan datang ke
Pasemah pada masa logam pada awal abad
masehi terbukti dengan hadirnya gambaran
nekara tipe Heger I, membawa pengaruh
juga peda teknologi arca.
Hirarki pada
budaya megalitik yang dibawa penutur
Austronesia digambarkan oleh pendukung
budaya Pasemah dalam bentuk simbolsimbol arca telaah menerapkan inovasi
teknologi arca dengan memahat mengikuti
material batunya sehingga menunjang upaya
diperoleh gambaran dinamis arca Pasemah
sesuai dengan latar latar budaya Pasemah,
yang menempatkan kehidupan akhirat dapat
digambarkan di dunia melalui simbol-simbol
arca yang mengandung kehidupan sosial
kesehariannya.
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