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ABSTRACT
According to Article 1 paragraph 6 of Government Regulation Number 21 of 2008
concerning the Implementation of Disaster Management, mitigation is defined as a
series of efforts undertaken to reduce disaster risk, either through physical
development or awareness and capacity building in dealing with disaster threats.
(Kompas, 26 April 2021).
Ancient Javanese people were thought to have known disaster mitigation very well, it
was known from the results of excavations in research at several sites where no
human skeletons or skeletons of livestock were found. One of the disaster mitigation
tools at that time was estimated to be using tools that could emit sounds such as bells
(bells), kentongan and musical instruments (gamelan, kenong, kempul, etc.)
A bronze clapper that is currently stored in the Sonobudoyo State Museum is thought
to have the same function as the above, which is not only as a marker of religious
ceremonies but also as a sign of disasters at that time (earthquakes, hurricanes,
volcanic eruptions, etc.).
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ABSTRAK
Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian
upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan
fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi
ancaman bencana. (Kompas, 26 April 2021).
Masyarakat jawa kuno dahulu diperkirakan sudah mengenal mitigasi bencana
dengan sangat baik, hal itu diketahui dari hasil penggalian dalam penelitian
dibeberapa situs yang tidak ditemukannya kerangka manusia maupun kerangka
binatang ternak yang menjadi korban. Salah satu alat mitigasi bencana pada saat itu
diperkirakan dengan menggunakan alat-alat yang bias mengeluarkan bunyi-bunyian
seperti genta (lonceng), kentongan maupun alat musik (gamelan, kenong, kempul, dll)
yang pada perkembangannya di masa sekarang dengan menggunakan sirene.
Sebuah genta berbahan perunggu yang saat ini disimpan di Museum Negeri
Sonobudoyo diperkirakan mempunyai fungsi yang sama dengan hal diatas, yaitu
selain sebagai penanda upacara keagamaan juga sebagai penanda adanya bencana
pada saat itu (gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dll).
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PENDAHULUAN
Keberadaan genta dari masa Hindu-Buddha yang ditemukan saat eskavasi disekitar
candi maupun temuan lepas telah mengundang banyak ahli sejarah untuk menilitinya.
Sebagian besar ahli sejarah lebih banyak menulis interpretasi genta sebagai bagian
dari alat upacara yang digunakan oleh para golongan brahmana/pendeta. (Fungsi
Genta Pendeta di Bali: Anom, 1973)
Dari sebagian besar analisa para ahli sejarah tersebut tentang fungsi genta, hingga
saat ini belum ada yang mengajukan hipotesa mengenai fungsi genta sebagai alat
mitigasi bencana yang dipergunakan pada masa klasik Hindu-Buddha.
Artikel ini merupakan hasil interpretasi penulis terhadap fungsi genta dari masa
Hindu-Buddha yang sangat mungkin dipergunakan juga sebagai alat isyarat
pendeteksi adanya bencana alam, tentu saja selain fungsi genta yang juga menjadi
bagian dari upacara keagamaan pada saat itu.
Berdasarkan data dari jurnal Berkala Arkeologi tahun 1995, di Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) genta yang
tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kotamadya. Dari 32 (tiga puluh dua) genta yang
ditemukan tersebut, hanya 2 (dua) genta saja yang berasal dari masa colonial
sehingga terdapat 30 (tiga puluh) genta yang berasal dari masa klasik Hindu-Buddha.
(Berkala Arkeologi Vol: 15 No. 3, 1995, 218-226). Jumlah itu tentu bias bertambah
karena sebuah genta besar dari sekitar Candi Borobudur yang ditemukan tahun 1952
dan sebuah genta besar lagi dari sekitar Candi Kalasan belum dimasukkan dalam
jurnal Berkala Arkeologi tersebut.
Sejak jaman dahulu, tanah jawa ini akrab dengan bencana alam karena memiliki
banyak patahan dari dalam buminya dan juga termasuk dalam gugusan cincin api
dunia sehingga potensi kebencanaan di tanah jawa sejak dulu sudah tinggi. Dari hasil
eskavasi di Situs Liyangan maupun di Candi Kedulan setidaknya bias diketahui
bahwa pada masa klasik tersebut pernah terjadi bencana besar yaitu gempa bumi dan
gunung meletus.
Tentu saja selain kedua bencana yang mematikan tersebut masih ada bencanabencana lain yang mungkin terjadi di tanah jawa khususnya Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta, seperti pergerakan tanah yang menghilangkan desa Gupolo di
wilayah Sambirejo, Prambanan Sleman pada tahun 1950-an, (Tribun News Jogja,
2018) ataupun bencana angin puting beliung yang sering melanda Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini.
Dari kondisi alam yang memiliki banyak potensi bencana, diperkirakan masyarakat
jawa pada masa klasik Hindu-Buddha tersebut sudah menguasai mitigasi bencana
dengan sangat baik. Tidak adanya temuan kerangka manusia maupun binatang ternak
saat dilakukan eskavasi membuktikan masyarakat jawa pada masa itu sudah
mengetahui dengan baik kapan waktunya harus meninggalkan pemukiman yang
mereka huni saat bencana datang mengancam mereka.

POKOK PEMBAHASAN
Genta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian : 1.
alat bunyi-bunyian yang terbuat dari logam berbentuk cangkir terbalik dengan sebuah
pemukul yang tergantung tepat di poros dalamnya, apabila pemukul itu mengenai

dinding cangkir, cangkir tersebut akan menghasilkan bunyi-bunyian; 2. lonceng besar
(dipasang di menara gereja dan sebagainya). Dalam bahasa sanskerta genta disebut
dengan nama ghanta yang berarti bel/lonceng. Dari pengertian tersebut, genta pada
intinya sama yaitu benda logam yang menghasilkan bunyi, tentunya terlepas dari
bentuk dan ukuran yang lebih spesifik lagi.
Tugu Berpuncak Genta
Di halaman depan Museum Negeri Sonobudoyo, dibawah rindangnya dedaunan
pohon beringin besar terdapat sebuah tugu yang dibagian puncaknya diletakkan
sebuah genta besar. Tugu berpuncak genta ini sering luput dari perhatian pengunjung
museum, hal yang wajar karena tugu genta ini menyendiri diantara pos satpam yang
mengapitnya. Genta ini adalah replika dari salah satu masterpiece koleksi yang
disimpan di Museum Negeri Sonobudoyo. Genta yang asli disimpan di ruang emas
bagian dalam museum, merupakan temuan dari bagian barat daya komplek Candi
Kalasan Yogyakarta.

Replika Genta: foto koleksi pribadi penulis saat berkunjung 21 Maret 2021

Dilihat dari ukurannya, genta ini merupakan salah satu genta terbesar yang berbahan
perunggu yang pernah ditemukan di Indonesia. Genta ini diperkirakan dibuat dan
dipergunakan pada masa klasik Hindu Buddha, yaitu pada era Kerajaan Mataram
Kuno yang berkuasa di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dipilihnya bahan perunggu,
selain dianggap memiliki unsur kuat dan mudah dibentuk, genta perunggu juga
menghasilkan bunyi yang nyaring. Disamping itu secara strata sosial, bahan perunggu
termasuk dalam kasta yang tinggi dibawah emas dan perak. Dalam tingkatan
masyarakat jaman Mataram Kuno, bahan logam dalam pembuatan alat ritual
keagamaan maupun keperluan sehari-hari, hanya digunakan oleh kalangan
bangsawan dan kalangan rohaniawan (brahmana, resi, biksu dan sebagainya).
Genta Gantung Candi Kalasan
Genta koleksi Museum Negeri Sonobudoyo ini merupakan jenis genta gantung, yaitu
genta yang penempatannya diletakkan dengan cara digantung pada bagian atap
bangunan. Bangunan sebagai tempat untuk meletakkan genta gantung ini biasanya
berbentuk bangunan menara yang tinggi dan terpisah dari bangunan candinya. Pada
masa sekarang bangunan menara genta ini mirip dengan bale kulkul yang banyak
terdapat di Pulau Bali.

Genta Gantung: foto koleksi pribadi penulis saat berkunjung 12 Januari 2020

Genta gantung koleksi Museum Negeri Sonobudoyo ini diperkirakan fungsi
utamanya sebagai alat isyarat pelaksanaan upacara keagamaan umat Buddha di
komplek Candi Kalasan. Genta gantung ini akan dibunyikan sebagai tanda akan
adanya upacara keagamaan dan juga saat selesainya upacara keagamaan, seperti
halnya lonceng pada gereja-gereja jaman dahulu. Selain sebagai isyarat upacara
keagamaan, genta gantung diperkirakan juga berfungsi sebagai isyarat akan adanya
bencana. Genta besar yang digantungkan di tempat tinggi tentu akan mudah
bergoyang dan berbunyi, terutama bila terjadi guncangan seperti gempa bumi dan
juga angin topan (badai).

Penggunaan genta gantung sebagai alat isyarat kebencanaan lebih efektif pada masa
klasik tersebut, terutama apabila terjadi bencana di malam hari. Saat masyarakatnya
terlelap, genta gantung akan mengeluarkan bunyi berdentang saat terjadi gempa bumi
ataupun angin kencang. Dengan demikian masyarakat yang sedang tidur terlelap akan
terbangun begitu mendengar tanda dari sang genta. Sebuah karya luar biasa dari
nenek moyang kita dahulu, sebuah alat multifungsi yang diciptakan dalam
keterbatasan teknologi. Mitigasi bencana rupanya sudah diterapkan oleh masyarakat
Indonesia pada masa tersebut. Mereka tahu, tanah yang mereka tempati adalah tanah
yang subur makmur namun juga menyimpan potensi bencana.
Sebagai generasi sekarang, kita patut berbangga dan bersyukur masih bisa
menyaksikan hasil karya nenek moyang kita yang tersimpan dengan baik di Museum
Negeri Sonobudoyo. Dengan berkunjung ke museum, oleh-oleh pengetahuan yang
bermanfaat akan kita bawa pulang.
Salam Budaya.

PENUTUP
Genta perunggu koleksi Museum Negeri Sonobudoyo adalah salah satu genta
gantung yang memiliki fungsi utama selain sebagai alat isyarat upacara keagamaan
bias juga dipergunakan sebagai alat isyarat datangnya bencana. Wilayah Yogyakarta
berada diatas cesar opak yang aktif yang berpotensi menimbulkan gempa bumi, dan

juga dekat dengan Gunung Merapi yang hingga kini masih dianggap sebagai salah
satu penyebab berpindahnya peradaban Mataram Kuno ke Jawa Timur. Seperti juga
wilayah Borobudur yang pernah ditemukan sebuah genta gantung besar ini berada
dalam jangkauan letusan Gunung Merapi maupun banjir besar dari dua sungai yang
mengapitnya.
Dari kedua lokasi penemuan genta besar tersebut bias disimpulkan, genta gantung
yang berukuran besar ini memang difungsikan juga sebagai “alarm” akan adanya
bahaya yang datang. Genta dengan ukuran besar tentu akan menghasilkan bunyi yang
keras sehingga bias terdengar hingga jauh, hal ini tentu sangat berbeda dengan genta
yang biasa dibawa para pemimpin upacara keagamaan yang hanya berukuran kecil
dan hanya bias di dengar oleh para umat yang sedang mengikuti upacara keagamaan
saja.
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