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ABSTRAK
Timang-lerep adalah sepasang perhiasan yang merupakan kepala sabuk, atau dalam bahasa Belanda
dikenal sebagai hoofdstuk, Jawa. Popularitas timang-lerep sempat mengalami masa surut sebelum
mulai digandrungi kembali oleh para kolektor di beberapa tahun terakhir. Hanya saja, popularitas
yang meningkat tersebut tidak dibarengi dengan munculnya kembali sumber literatur tertulis yang
mengulas mengenainya. Alhasil, banyak beredar informasi yang bersifat lisan dan masih bersandar
pada asumsi semata. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menyajikan sebuah pandangan yang
baru mengenai aspek penamaan tipologi timang-lerep yang penulis kutip dari hasil dokumentasi
Jasper dan Pirngadie dalam serial bukunya: De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië
(1927). Dari hasil studi literatur ini, ditemukan bahwa penamaan tipologi timang-lerep yang beredar
di masyarakat masa kini ternyata memiliki perbedaan dari masa permulaan abad ke-20 lalu.
Perbedaan tersebut umumnya terletak pada perbedaan persepsi terhadap desain visual dari timanglerep yang bersangkutan.
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Pendahuluan
Timang-lerep, atau lebih dikenal dengan timang, merupakan sepasang asesoris pria Jawa yang
wajib dikenakan, namun jarang sekali terekspos. Artikel busana ini merupakan kepala sabuk hasil
kebudayaan Jawa, dengan timang sebagai kepala sabuknya, dan lerep sebagai penguncinya. Tidak
untuk dipadankan dengan kamus-timang, karena kamus atau epek merujuk pada bagian sabuk yang
melingkari pinggang penggunanya, dan timang merujuk secara spesifik pada kepala sabuknya saja.
Timang-lerep seringkali terbuat dari berbagai macam jenis logam seperti tembaga, kuningan
(Stichting Nationaal Museum van Wereld Culturen, 2020), hingga perak dan emas. Namun tidak
menutup kemungkinan bahwa ada timang yang terbuat dari bahan bahan organik, seperti tanduk
kerbau dan nacre.
Lain dari kepala sabuk yang berkembang di berbagai kebudayaan lain yang ditonjolkan
sebagai sebuah titik fokus dalam berbusana, timang dalam budaya Yogyakarta justru dikenakan di
balik baju atasan (pengecualian untuk beberapa jenis busana, seperti busana Aprajuritan, Supitan, dll.)
sehingga terhindar dari mata publik. Itulah sebabnya timang tidak banyak dikenal oleh masyarakat
luas hingga belakangan ini.

Isi
Beberapa tahun terakhir, timang mulai mengalami peningkatan popularitas di kalangan
penggiat praktisi budaya Jawa. Kendati demikian, literasi mengenai sepasang logam ini tidak mudah
ditemukan, mengingat kelangkaan pemandangan timang dalam keadaan dikenakan. Oleh karena itu
banyak informasi hipotetis yang berseliweran di khalayak umum mengenai berbagai hal yang meliputi
sejarah, asal muasal, bahkan nama ragam bentuk sekalipun. Tentunya dari berbagai informasi itu
terdapat, paling tidak, sebuah kebenaran di dalamnya; hanya saja kredibilitas masih menjadi sebuah
beban yang besar untuk dibuktikan. Dalam artikel ini, penulis hanya akan berfokus untuk membahas
dasar literatur dalam penamaan timang. Tidak semua ragam bentuk akan disorot dalam tulisan kali ini
karena sumber literatur tertulis yang penulis gunakan hanya menginventarisasi sebagian kecil dari
khazanah dunia timang yang begitu variatif.

Di pasaran, timang antik diperjualbelikan secara umum dan disertai dengan informasi yang
berdasarakan "katanya", demikian pula dengan penamaannya. Untungnya, beberapa pendapat
mengenai penamaan tipologi di masa kini masih sesuai dengan sebutannya di awal abad ke-20 lalu.
Namun acapkali dilakukan pula penyematan nama baru berdasarkan desain visual tipologi yang
bersangkutan. Walaupun penamaan timang di masa lalu juga didasari pada bentuk visualnya, di hari
ini muncul penamaan yang jauh berbeda dari nama aslinya.
Contoh kasus pertama, timang yang di saat ini dikenal dengan nama Biku Crown, menurut
Jasper dan Pirngadie dalam bukunya De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indïe: De Goud
en Zilversmeedkunst memiliki nama asli timang Gapuran. Mengapa terjadi diskrepansi yang cukup
besar pada penamaannya? Hal ini muncul karena adanya perbedaan pandangan antara desain visual
yang dimaksud dan persepsi masyarakat yang muncul. Timang dengan jenis ini disebut sebagai
Gapuran karena dalam buku Jasper dan Pirngadie, ornamen yang menghiasi sisi-sisinya ibarat
membentuk sebuah gapura; sedangkan penyebutan Biku Crown tumbuh dari persepsi bahwa ornamen
yang berlengkung-lengkung tersebut mengadopsi bentuk mahkota berlanggam Eropa.
Contoh kasus kedua, beredar istilah penyebutan timang Lung Centhung. Centhung merupakan
asesoris wanita Jawa yang berbentuk lengkung dan dikenakan di kepala. Timang Lung Centhung
diberi nama demikian karena bentuknya menyerupai empat buah centhung yang dipertemukan di
setiap ujungnya guna membentuk bingkai timang dan lerep. Pada kenyataannya, bentuk timang ini
tidaklah terinspirasi dari centhung, melainkan ular kobra yang terkejut sehingga mengambil posisi
siaga dan siap mematuk. Bentuk stilisasi tersebut diwujudkan dalam sebuah timang yang kemudian
diberi nama Ula Kaget Pingulan.
Di bagian ini, disajikan contoh penamaan yang tetap bertahan dengan penamaan aslinya.
Sebutan timang Gandhosan, Sinom, dan Ulan-ulan merupakan penyebutan nama yang terabadikan
dalam buku karya Jasper dan Pirngadie (1927), dan juga masih digunakan untuk merujuk pada bentuk
timang yang sama. Pada kenyataannya, penamaan seperti yang disebutkan di atas memiliki dasar yang
diambil dari bentuk visualnya. Gandhosan, sesuai dengan namanya, berbentuk seperti inti buah kelapa
(gandhos). Sinom merujuk pada bentuk daun pohon asam yang masih muda. Ulan-ulan merujuk pada
bentuk dua ekor ular yang saling terikat. Yang menarik dari penyebutan nama Gandhosan dan Sinom
adalah kurangnya pemahaman mengenai mengapa bentuk tersebut dinamai demikian. Dari hal ini, ada
kemungkinan bahwa pengetahuan tersebut berasal dari budaya lisan yang ada di masyarakat, dan
bukan hasil pemahaman secara literatur.

Penutup
Berdasarkan fakta-fakta yang sudah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
masyarakat mengenai artikel busana ini masih sangatlah terbatas. Pemahaman yang beredar di
kalangan pelaku budaya masih berpegang pada budaya lisan yang bersifat hipotetis dan tidak
memiliki dasar yang kuat untuk menegaskan klaim tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi
pengetahuan lisan juga turut menambah kekayaan budaya kita, namun bukan berarti dasar
pemahaman literasi serta-merta dapat ditinggalkan begitu saja. Timang-lerep adalah objek yang
menarik, perhiasan pria yang mewah namun tersembunyi. Baik jika kita mencoba untuk menggali dan
mengenali sebelum keberadaannya menjadi semakin sulit untuk dicari.
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