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XIX. Budaya Banten Tingkat Awal 

Penelusuran sejarah kebudayaan manusia sangat diperlukan sebagai rekam jejak untuk 

mengetahui tingkat peradaan suatu bangsa. Asal usul manusia yang tinggal di wilayah 

tertentu dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan, salah satunya, ciri khas yang dilahirkan 

di wilayah tersebut dikarenakan kondisi bentang alamnya. Sehingga kita tidak mudah 

mengklaim bahwa sesuatu tersebut adalah ciri khas dari masyarakat yang menempatinya. 

Selain itu, lebih jauh lagi, Anda dapat mencoba untuk menelusuri bagaimana sejarah manusia 

di bumi pada waktu bersamaan namun di tempat/wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, apa 

yang terjadi di tanah arab dan apa yang terjadi di tanah jawa pada waktu yang bersamaan. 

Sehingga Anda dapat membaca bagaimana cucu-cucu Adam berpencar ke berbagai belahan 

bumi. Dan secara tidak langsung itu dapat menambah keimanan Anda kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.  

86. Bukti peninggalan masyarakat Banten zaman prasejarah dapat ditemukan di daerah 

Cigeulis, desa Marapat, kecamatan Cigeulis, kabupaten Pandeglang. Beberapa bukti 

peninggalannya berupa kapak penetak dan kapak perimbas yang diduga dibuat pada 

masa berburu dan mengumpulkan makanan. 

87. Bukti peninggalan masyarakat Banten pada masa bercocok tanam dan beternak dapat 

ditemukan di dusun Nyawana, desa Sukamenak, kecamatan Cikeusal, kabupaten 

Serang. Bukti peninggalannya ditemukan alat berupa beliung persegi. Bukti lain juga 

dapat ditemukan di kampung Odel, kecamatan Kasemen, kabupaten Serang. Di 

kampung Odel ditemukan alat serpih, bilah, batu inti, beliung persegi, fragmen, 

keramik, dan manik-manik. Gejala dari masa bercocok tanam timbul sekitar 6000 SM. 

88. Bentuk beliung persegi dari situs Odel terdiri dari beberapa variasi yaitu, beliungnya 

berpunggung tinggi, dan penampang lintangnya berbentuk segitiga. Bentuk tersebut 

mungkin memiliki simbol tertentu, hal ini masih perlu dikaji kembali. 

89. Teknik pembuatan keramik Odel hampir sama dengan teknik pembuatan keramik 

prasejarah pada umumnya. Yaitu teknik tatap batu dan hiasannya dengan menggunakan 

teknik tera dan sebagian kecil menggunakan teknik gores. Ragam hiasnya memakai 

pola hias segitiga, tumpal, dan belah ketupat. 
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Perlu diketahui bahwa kesamaan teknik dan pola hias yang digunakan ini umum terjadi di 

hampir setiap wilayah pada masa prasejarah. Yang perlu Anda kritisi adalah bagaimana 

aktivitas sosial masyarakat prasejarah pada masa itu. 

90. Bukti peninggalan masyarakat Banten pada masa perundagian dapat kita ketahui 

dengan ditemukannya situs kubur Anyar Lor sekitar 200-500 SM. Yaitu, berupa sistem 

penguburan dalam tempayan. Perlu diketahui sistem penguburan ini pernah dijumpai di 

situs Plawangan, di Rembang dan di Gilimanuk, Bali. Coba Anda renungkan, 

bagaimana kesamaan tersebut bisa terjadi. 

91. Sistem penguburan tersebut disertai dengan bekal kubur, di dalam tempayan berupa 

periuk kecil (dulang), pedupaan, dan kendi. Sedangkan di luar tempayannya berupa 

cawan, periuk kecil, manik-manik kalsedon atau kaca, gelang perunggu yang dihias 

dengan pola hias pilin. 

92. Di Banten pernah ditemukan sebuah nekara yang bentuknya seperti dandang terbalik 

dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka, mempunyai bidang 

pukul yang menutup badan nekara, bahu berbentuk cembung dan bagian tengahnya 

hanya sedikit yang membentuk pinggang kemudian melurus ke bawah seolah-olah 

bagian atas lebih besar daripada bagian bawah dan dihias dengan bintang bersudut 12 

dan pita. (Atau nekara tersebut kemungkinan bisa dikaji dengan penampang yang 

dibalik (atas menjadi bawah atau bawah menjadi atas), hal ini masih perlu dikaji). 

Nekara ini ada kemiripan dengan nekara yang ditemukan di Cina, Sulawesi, Flores, 

Kalimantan, Vietnam, bahkan hampir ke wilayah Eropa Timur. Bisa Anda bayangkan 

bagaimana masyarakat banten pada saat itu telah memiliki hubungan dengan 

masyarakat di belahan bumi lainnya.  

XX. Beberapa Asas Merancang Dwimatra 

A. Definisi Merancang 

93. Merancang ialah proses mencipta rupa untuk maksud tertentu. Karya rancang 

haruslah memiliki fungsi praktis/kegunaan. Seorang perancang harus mencari 

cara terbaik agar susuatu itu dapat dibuat, dibentuk, digunakan, dan dikaitkan 
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dengan lingkungannya. Ciptaan seorang perancang jangan hanya indah, 

melainkan harus memiliki kegunaan dan memadukan dengan selera zaman. 

B. Bahasa Rupa 

94. Bahasa rupa itu meliputi  

a. Asas (kesatuan, keseimbangan, kesederhanaan, aksentuasi)  

b. Kaidah (harmoni/selaras, kontras, repetisi/irama, gradasi)  

c. Unsur (garis, raut (bidang/bentuk), ruang, tekstur, warna, dan gelap terang), 

dan  

d. Konsep rupa (isi, visi, misi) 

C. Unsur Rancang 

95. Terdapat empat unsur rancang, yaitu: 

a. Unsur konsep, meliputi: 

1) Titik 

2) Garis 

3) Bidang 

4) Bangun 

b. Unsur rupa, meliputi: 

1) Raut, sebagai penampilan diri yang paling utama dari benda itu. 

2) Ukuran 

3) Warna 

4) Barik/tekstur 

c. Unsur pertalian, meliputi: 

1) Arah 

2) Kedudukan, atau posisi benda di dalam frame/bingkainya. 

3) Ruang 

4) Gaya berat, dapat menjadi kesan visual yang bersifat ringan atau berat, 

mantap atau limbung. 

d. Unsur peranan, meliputi 

1) Imba, yaitu raut yang meniru-niru bentuk di alam. 

2) Makna, akan ada jika bentuk rancang memiliki pesan. 
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3) Tugas, akan ada jika bentuk rancang melayani maksud tertentu. 

96. Simpai acuan merupakan bingkai yang bisa berwujud maupun tidak berwujud 

yang merupakan bagian yang menyatu dengan rancang. 

97. Bidang gambar terdapat dalam simpai acuan, berada dalam bidang datar dan 

mewujudkan dimensi, terlihat seakan-akan ada di atas, di belakang, atau 

membujur dari permukaan datar. 

98. Bentuk ialah raut yang memiliki ukuran, warna, dan barik/tekstur tertentu. 

99. Racana adalah suatu cara kita mencipta, membangun, atau memadukan beberapa 

bentuk. 

XXI. Beberapa Asas Merancang Trimatra 

100. Untuk memulai berpikir trimatra, pertama-tama kita harus mengetahui tiga arah utama. 

Trimatra terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Untuk mendapatkan ketiga arah ketiga 

matra sebuah benda, kita harus mengukur benda itu ke arah tegak, lintang dan bujur. 

Jadi ketiga arah utama terdiri atas arah tegak ke atas dan bawah, arah lintang kiri dan 

kanan dan arah bujur ke depan dan belakang. 

101. Setiap bentuk trimatra dapat ditempatkan dalam sebuah kubus khayal sehingga tiga 

tampak dasarnya dapat ditentukan. Tiga tampak dasar itu ialah tampak denah/atas, 

tampak muka/depan, dan tampak lambung/samping. 

102. Unsur ragang digunakan untuk menunjukan komponen geometri sebuah racana 

trimatra. Unsur ragang terdiri dari: (1) sudut-sudut, (2) garis-garis yang dihasilkan dari 

pertemuan dua bidang atau lebih, (3) sisi/bidang sebagai permukaan luar, dan (4) Titik-

titik yang dihasilkan dari pertemuan garis yang membentuk sudut. 

103. Gatra adalah bentuk yang diulang-ulang, beragam ataupun tidak beragam bentuk dan 

ukurannya, yang jika dipadukan dengan baik akan menghasilkan bentuk baru yang 

lebih besar.  

104. Perulangan memiliki ciri gatra yang memiliki unsur serta ukuran yang sama. 

105. Roncetan memiliki ciri gatra yang memiliki unsur sama namun ukurannya berbeda dan 

dibuat secara berulang-ulang secara teratur.   
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