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Abstrak 

Kegiatan mengkoleksi barang antik merupakan bagian dari kegiatan serious leisure yang 

membutuhkan dedikasi maupun kompetensi dari para pelakunya. Untuk dapat melaksanakan 

kegiatannya para pelaku serious leisure dituntut untuk memiliki serangkaian keterampilan dan 

pengetahuan mengenai obyeknya yang ditujunya. Dalam hal ini, para kolektor barang antik 

dituntut untuk memiliki serangkaian keterampilan dan pengetahuan untuk mengumpulkan, 

menyeleksi, memelihara dan memahami makna historis dibalik barang antik itu sendiri.  

Dalam serious leisure perspektif, Stebbins melihat bahwa kajian mengenai leisure 

merupakan kajian yang bersifat multidisipliner. Sebagai suatu ilmu yang mengkaji sisi humanism 

manusia, maka kajian leisure mengambil semua aspek kajian humaniora, dan diantaranya adalah 

kajian di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Tentu saja terdapat perbedaan mendasar, 

mengenai kajian leisure dalam sudut pandang para sosiolog dengan para akademisi Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan. Hartel sendiri merupakan salah satu pelopor diadopsinya kajian ini 

untuk memahami perilaku informasi diantara para pelaku serious leisure. Dan bekerjasama 

dengan Stebbins membantu menjembatani kajian ini dalam bidang Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan.  

Bagi peneliti, kajian serious leisure ini ternyata mampu menjembatani hal yang hilang 

dari kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan ketika kita ingin mencoba memahami perilaku 

informasi para pelaku dalam aktivitas serious leisure, yang dalam hal ini adalah perilaku 

informasi diantara kolektor barang antik. Dengan menggunakan kajian leisure (leisure studies), 

tersebut, peneliti menemukan bahwa informasi peranan memiliki peranan vital dalam 

menentukan identitas seorang kolektor, disamping elemen-elemen lainnya seperti intensitas 

relasi seorang kolektor dengan orang-orang disekitarnya yang bukan merupakan seorang 

kolektor, intensitas relasinya dengan sesame kolektor dan Kelangkaan dari barang antic yang 

dimiliki. Dengan mengulas empat elemen tersebut, akan didapatkan tipe-tipe kolektor, seperti 

yang dikemukakan oleh Lee dan Trace (2009) mengenai empat tipe kolektor, yaitu serious 

collector, casual collector, social collector dan unique collector yang merupakan sifat dari 

gabungan tiga tipe kolektor dasar sebelumnya.  

Penelitian ini juga mengusulkan kajian ulang mengenai tipe-tipe seorang kolektor 

berdasarkan dedikasinya, dimana dalam konsep milik Stebbins dan Hartel, seorang kolektor, 

tidak akan pernah mencapai kualitas kerja sebagaimana halnya seorang pekerja professional 

dalam bidang yang sama, karena dedikasi dari seorang kolektor tidak akan pernah mencapai 

tingkatan seorang pekerja professional yang mendedikasikan seluruh hidupnya dalam 

pengetahuan mengenai obyek yang menjadi gantungan hidupnya.  

 

Keyword : Leisure Studies, Serious Leisure, Kategorisasi, Kolektor, Barang Antik,  

Elemen  
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Pendahuluan 

 

Leisure Studies dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

 

Leisure diidentifikasi sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dikala senggang, dimana 

aktivitasnya menurut Iso-Ahola (dalam Spurgin, 2013) jauh dari urusan pekerjaan, memiliki 

kebebasan yang tinggi serta motivasi yang dalam, meski dikemudian hari, konsep ini mendapat 

banyak kritikan dari pakar leisure studies lainnya. Stebbins menilai, leisure bukanlah suatu 

aktivitas yang bebas sama sekali dari urusan perkerjaan, karena banyak pula ditemui para 

professional yang dengan sukarela memberikan pelayanan yang sama dengan aktivitasnya dikala 

kerja diwaktu senggang. Misalnya seorang guru yang memberikan bimbingan belajar di kolong 

jembatan pada anak-anak tidak mampu dan anak jalanan, sebagai bagian dari aktivitas sosialnya 

dikala senggang dari urusan mengajar didalam kelas. Senada  dengan pernyataan Stebbins 

tersebut Cox and Blake (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Information and Food 

Blogging as Serious Leisure mengindikasikan bahwa batas-batas antara para professional dan 

amatir dalam serious leisure, serta dunia public dan dunia privat menjadi hal yang kabur. Banyak 

blog yang pada awalnya berfungsi online diary, beralih rupa menjadi komersial blog, seiring 

dengan munculnya sponsor dari perusahaan komersial. Seperti blog pribadi milik seorang 

penggemar gourmet cooking, seiring waktu akan mengalami peralihan, dari ranah privat menjadi 

public, ketika para user mulai mengakses blog tersebut. Dan ketika jumlah pengunjung mencapai 

titik puncak, akan menarik perhatian para perusahaan komersial yang ingin menjual produknya 

dengan menawarkan jalinan kerjasama, baik dalam bentuk materi seperti uang ataupun bentuk 

imbalan lain semisal bantuan tenaga professional dalam mengelola blog tersebut. Meski 

demikian, terdapat satu batasan jelas yang menjadikan mereka bukan sebagai pekerja 

professional, yaitu kesadaran mereka (para pelaku serious leisure) untuk tidak  menjadikan 

penghasilan tersebut sebagai  sandaran hidup bagi mereka, melainkan sebagai bonus tambahan 

dari aktivitas leisure mereka. Sebagai suatu aktivitas bebas, Stebbins melihat bahwa aktivitas 

dalam leisure bukanlah suatu pilihan bebas, karena Stebbins melihat bahwa seseorang akan 

selalu terikat dengan ekspektasi sosial maupun cultural dari lingkungannya, aturan, kemampuan 

pendanaan, pendidikan maupun kemampuan individu, sehingga  manusia akan memilih jenis 

aktivitas leisure berdasarkan faktor-faktor diatas.  

Robert A. Stebbins sendiri merupakan salah satu sosiolog yang aktif melakukan kajian 

mengenai leisure dengan memperkenalkan konsep serious leisure perspektif, yang dikemudian 

hari banyak dipakai oleh para psikolog menjelaskan aspek kognitif dari aktivitas leisure, 

terutama para pelaku aktivitas serious leisure. Selain ranah psikologi, konsep serious leisure 

perspektif, juga banyak dipakai oleh para ahli dalam ranah-ranah ilmu lainnya, diantaranya 

adalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Jenna Hartel memperkenalkan konsep serious leisure 

perspektif sebagai salah satu kajian dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi, ketika dia 

mengamati perilaku informasi para pengemar gourmet cooking. Hartel sadar, mengaplikasikan 

kajian serious leisure dalam ranah ilmu perpustakaan dan informasi, bukanlah hal yang mudah, 

karena selama ini, para ahli dibidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi, menggunakan 

pendekatan positivis, dalam mengkaji perilaku informasi manusia. Begitupula dengan kajian 

mengenai kebutuhan informasi dalam kehidupan sehari-sehari, juga teramat minim, karena para 

ahli Ilmu Perpustakaan dan Informasi lebih banyak memfokuskan diri dalam menggali 

kebutuhan para professional. Hartel sendiri melihat pentingnya kajian ini diterapkan dalam 

Ranah Ilmu Perpustakaan dan Informasi, karena kajian ini diyakini mampu menjadi jembatan 
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dalam memahami kebutuhan informasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang lekat dengan 

proses kognisi, dimana pengalaman hidup manusia merupakan hal yang berharga untuk 

dipelajari.  

 

Serious Leisure dan Kolektor 

 

Mengkoleksi suatu obyek, merupakan bagian dari aktivitas leisure, yang menurut 

Stebbins digolongkan sebagai aktivitas serious pursuit, dimana para pelakunya melakukan 

aktivitas yang menuntutnya untuk menguasai serangkaian keterampilan dan pengetahuan agar 

dapat menjalani aktivitas tersebut. Stebbins sendiri mendefinisikan serious pursuit sebagai 

berikut : 

The Sistematic Pursuit of amateurs, hobbyist, or volunteer core activity that people find 

substantial, interesting and fulfilling that, in the typical case, they lauch themselves on a 

(leisure) career centered on acquiring and expressing a combination of its special skills, 

knowledge and experience  

 

(aktivitas dasar yang dikejar secara sistematis oleh para pemula, penghobi atau relawan 

yang mereka lihat sebagai hal yang penting, menarik dan menjanjikan, dalam kasus-kasus 

tertentu, mereka memutuskan mengejar karir yang berfokus pada pengumpulan dan kombinasi 

yang memperlihatkan keahlian khusus, pengetahuan dan pengalaman). Dalam serious pursuit, 

aktivitas leisure terbagi dalam dua kategori, yaitu serious leisure dan devotee work. Bila serious 

leisure merupakan aktivitas leisure yang dikerjakan oleh para penghobi, maka devotee work 

merupakan tahapan lebih lanjut dari serious leisure, dimana para pelakunya, menjadikan hobi 

awal tersebut, sebagai alat untuk mencari nafkah dan sumber gantungan hidup. 

Stebbins menggolongkan aktivitas pengkoleksian sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh 

para Hobbyist, dimana para pelakunya mendapatkan kepuasan pribadi melalui proses perburuan 

barang. Kolektor merupakan individu yang memiliki hasrat untuk mengumpulkan suatu obyek 

(benda) untuk dimiliki. Konotasi kepemilikan dalam hal ini juga berarti memamerkan/memajang 

benda tersebut dalam ruang publik untuk dikagumi oleh orang lain dan membuat mereka iri akan 

keberuntungan dari si empunya barang. Baudrillard sendiri melihat bahwa suatu obyek terbagi 

dalam dua fungsi yaitu untuk digunakan dan untuk dimiliki. Bila barang-barang produksi massal, 

semisal televisi merupakan barang yang dibeli untuk digunakan, maka barang-barang yang 

dinilai mengandung muatan seni dan keindahan seperti lukisan dan barang antik, akan dibeli 

untuk dimiliki dan dikonsumsi sebagai barang pajangan.  

 

Kolektor Barang Antik 

 

Barang antik sendiri sejak lama telah menjadi salah satu obyek yang diburu orang, 

dimana fungsinya seperti yang dikemukakan oleh Baudrillard sebagai obyek obsesi dari para 

kolektor.;  yang menurut Elena Bogdanova (Sa) merupakan fakta sosial yang mempunyai 

kekuatan kognitif pada tiap individu yang rentan untuk dimanipulasi. Sehingga barang antic 

merupakan bagian dari dunia social seorang manusia yang tak lepas dari proses kognitif dalam 

berperilaku dikehidupan sehari-hari. 

Bila seseorang mengkoleksi barang antic, maka pada dasarnya barang antic tersebut 

melakukan fungsinya sebagai obyek untuk dimiliki, namun kepemilikannya tersebut bukan 

dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk dipamerkan atau dipajang. Bogdanova sendiri 
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melihat, barang antic menyimpan beragam fungsi, yaitu sebagai benda sacral yang memiliki 

makna dalam bagi pemiliknya, misalnya saja keris atau kereta kuda milik kerajaan Solo dan 

Yogyakarta, sehingga perlu diperlukan dengan khitmat dan khusyuk, karena mengandung makna 

spiritual bagi para pelakunya yang percaya. Barang antic juga dapat berfungsi sebagai benda 

fungsional, misalnya saja furniture, ataupun sebagai pengukuh status social, mengingat dalam 

sejarah panjangnya, barang antic, hanya dikonsumsi oleh para bangsawan dan kalangan 

menengah atas lainnya. Karena itu, barang antic berfungsi sebagai pengukuh citra diri seseorang.  

 

Desain Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Lee da Trace (2009) mengenai 

karakteristik seorang kolektor, dimana dalam konsep tersebut, mereka membagi kolektor dalam 

empat tipe, yaitu: casual collector, serious collector, social collector dan unique collector. 

Serious Collector diidentifikasikan  sebagai seseorang yang sangat antusias  dan memiliki 

interaksi dengan sesama kolektor serta memiliki kepedulian untuk berburu obyek koleksi yang 

langka. Casual Collector adalah kolektor yang memiliki interaksi yang minim dengan 

sesamanya, meski mereka senang menambah koleksi, mereka tak peduli terhadap kelangkaan 

obyek koleksinya dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut obyek yang mereka koleksi. Social  

kolektor adalah seseorang yang menyukai aktivitas pengkoleksian sebagai bagian dari aktivitas 

social dibandingkan dengan proses akuisisi terhadap pengetahuan mengenai obyek yang 

dikoleksi. Sedangkan yang keempat yaitu Unique Collector merupakan gabungan dari sifat 

ketiga tipe dasar tersebut. Masih menurut Lee dan Trace (2009), Keempatnya dipengaruhi empat 

elemen, yaitu : interaction with lay public (intensitas interaksinya dengan orang-orang diluar 

komunitas kolektor), interaction with collegial public (intensitas interaksinya dengan sesama 

kolektor), object rarity (kelangkaan dari obyek yang dimiliki) dan knowledge interaction 

(pengetahuannya mengenai obyek yang dimiliki). Keempatnya saling berhubungan, karena 

berlaku sebagaimana sebuah efek rantai domino. Kepemilikan barang antic membutuhkan relasi, 

baik relasi internal melalui orang-orang terdekat, yaitu keluarga, sahabat dan tetangga atau rekan 

kerja, maupun relasi dengan sesama kolektor barang antic. Untuk mendapatkan barang antic, 

apalagi dengan jenis langka, dibutuhkan suatu keterampilan dan pengetahuan khusus. Para 

kolektor tersebut harus benar-benar memahami obyek yang mereka buru dan koleksi, dan untuk 

itu dibutuhkan penemuan dan penelusuran informasi, agar pengetahuan mereka mengenai barang 

antic menjadi kaya dan beragam.  

Dalam praktek dilapangan, keempat elemen ini memiliki derajat perbedaan antara 

kolektor satu dengan yang lainnya, dimana tingkat pengetahuan yang dimiliki dan intensitas 

relasi yang dijalin, baik dengan orang-orang diluar komunitas kolektor dan sesame kolektor, 

mempengaruhi karakteristik mereka. Asumsinya, semakin serius mereka menjalani perannya 

sebagai seorang kolektor (serious collector), maka semakin dalam pengetahuan yang mereka 

miliki, semakin intens relasi yang dijalin, baik itu dengan orang-orang diluar komunitas kolektor 

dan sesama kolektor, dan semakin langka obyek yang dimiliki. Begitupula sebaliknya, seorang 

social collector misalnya, tidak akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai 

obyek yang dikumpulkannya, ataupun jalinan pertemanan dengan sesama kolektor, karena 

melalui internet, mereka dapat mencari dan mengumpulkan barang-barang antic yang ingin 

dikoleksi.  
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Partisipan 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih enam orang informan, yang penelitia 

anggap memiliki presentasi terbaik dalam mewakili konsep yang diutarakan oleh Lee dan 

Trace (2009), yaitu Lilik, Eddy, Adi, Rudy, Zulfan dan Chandra, dengan menggunakan 

metode Snowball. atau yang dikenal  dengan nama prosedur rantai rujukan atau prosedur 

networking. Dalam prosedur ini, kekuatan jaringan sosial amat diperlukan, karena dari 

informan pertama yang dapat dihubungi, maka peneliti dapat mengenai informan kedua, 

keempat dan seterusnya. Prosedur snowball sering digunakan untuk mencari dan 

merekrut informan tersembunyi. Yakni kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti 

melalui strategi pengambilan informan lainnya. Beberapa persyaratan yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan prosedur snowball adalah : apabila informan dengan 

karakter tertentu sulit ditemukan, informan yang ditemui bersedia untuk merujuk peneliti 

ke informan lainnya yang memungkinkan rantai snowball berjalan semakin besar dan 

peneliti mendapatkan data seperti yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang 

diinginkan, peneliti juga turut bergabung dalam komunitas, dimana para kolektor 

bergabung, dan merasakan sendiri sensasi menjadi seorang kolektor barang antic. Berikut 

ini merupakan daftar informan yang diperoleh dalam penelitian ini : 

 

Tabel 9. Daftar Informan 

 

Temuan Data 

 

dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan empat tipologi kolektor seperti 

yang diutarakan oleh Lee dan Trace, Yaitu Social Collector (Lilik), Serious Collector (Eddy, 

Adi), Casual Collector (Chandra) dan Unique Collector (Rudy, Zulfan).  

Social  kolektor adalah seseorang yang menyukai aktivitas pengkoleksian sebagai bagian 

dari aktivitas social dibandingkan dengan proses akuisisi terhadap pengetahuan mengenai obyek 

yang dikoleksi. Bu lilik memiliki kesemua ciri seperti yang diisyaratkan oleh Lee dan Trace, 

yaitu pengetahuan yang rendah mengenai obyek yang dikoleksi, tidak memiliki jalinan relasi 

dengan sesama kolektor dan tidak memiliki obyek yang sangat langka. Bila digambarkan, maka 

keempat elemen tersebut dapat kita lihat seperti gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

No. Nama 

Jenis 

Kelamin Usia 

Suku/ 

Etnis  Pendidikan Pekerjaan Kurun Masa 

1 LI Wanita  51 Jawa S2 Dosen 2004 

 2 RL Pria  40 Tionghoa S1 Programmer Sejak SMP 

 3 E Pria  60 Batak S1 Konsultan Sejak SMP 

 4 AP Pria  64 Tionghoa S1 Wiraswasta Sejak SMA 

 5 Z Pria  36 Madura S1 Kasir Sekolah  2012 

 6 A Pria  55 

Sunda 

S1 

Manager 

teknik 1984 
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Tabel 13. Diagram Social Collector 

 

 
 

 

Intensitas interaksi bu Lilik mendapat skor paling tinggi diantara ketiga elemen, yaitu 

dua, karena beliau aktif memamerkan koleksi dengan memajang koleksi barang antik yang 

beliau miliki dalam ruang tamu, dan antusias untuk membicarakan barang antik yang beliau 

miliki pada siapa saja yang datang kerumah beliau, beliau juga melibatkan adik-adiknya untuk 

berburu barang antik. Pada awalnya, semua adik-adiknya tidak suka bila menemani beliau, 

namun seiiring waktu, semua adik-adiknya  menjadi suka pada barang antik, dan tanpa diminta, 

menjadi aktif untuk mengajak beliau berburu barang antik, seperti penuturannya berikut ini : iya, 

sekarang adik-adik saya suka ngajak, kalo saya pas ke malang…”. Namun intensitas 

interaksinya dengan sesama kolektor barang antik sangat rendah, beliau tidak mengikuti 

komunitas barang antik manapun, sehingga tidak pernah berkomunikasi dengan sesama kolektor. 

Barang antik koleksinya juga tidak bersifat langka, karena beliau juga tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai barang antik, sehingga beliau tidak mengetahui kriteria 

barang antik yang tergolong langka. Beliau juga tidak tertarik untuk memahami dengan detil 

seluk beluk barang antik, meskipun beliau juga menikmati informasi mengenai barang antik 

yang terserak di Internet, dan aktif melakukan penemuan dan penelusuran barang antik melalui 

internet.  

Sedangkan Casual Collector adalah kolektor yang memiliki interaksi yang minim dengan 

sesamanya, meski mereka senang menambah koleksi, mereka tak peduli terhadap kelangkaan 

obyek koleksinya dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut obyek yang mereka koleksi. Meski 

demikian. Sebagai seorang kolektor beliau tetap menjalin relasi, baik dengan sesame kolektor, 

maupun dengan orang-orang yang diluar komunitas kolektor, dengan melibatkan mereka dalam 

proses penelusuran dan penemuan barang antic. Pak Andri juga cukup peduli dengan koleksi 

yang dimiliki, dengan dimilikinya beberapa koleksi langka yang berharga mahal, hanya bila 

dibandingkan dengan PAK Eddy dan Pak Adi, maka tingkatannya berbeda, seperti yang terlihat 

dibawah ini : 

 

0
0.5

1
1.5

2
Interaksi Publik

Interaksi 
Sesama …

Obyek Langka 

Pengetahuan 
Barang Antik

Bu Lilik
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Table 14. Diagram Casual Collector 

 
 

 

Dalam diagram tersebut, Pak Andre digolongkan sebagai seorang Casual Collector, 

karena nilai keseluruhan dari elemen aktivitas beliau memiliki skor dua. Intensitas interaksi 

beliau terhadap komunitas cukup bagus, dengan memajang koleksi beliau, namun beliau tidak 

pernah mengajak kerabatnya untuk terlibat dalam proses penelusuran dan penemuan barang 

antik. Beliau juga mengikuti komunitas kolektor dan aktif dalam kegiatan didalamnya, namun 

beliau bukan seorang pemrakarsa suatu pertemuan dan aktif memberikan ide-ide. Beliau 

termasuk kolektor pasif, meski jam terbang beliau didunia koleksi cukup lama, yaitu sejak tahun 

1984. Beliau juga mengoleksi barang antik dengan kategori cukup langka, namun bukanlah 

barang yang sangat langka. Beliau memang hobi mengoleksi semua hal, termasuk benda-benda 

memorabilia, sehingga pendanaan tersebar untuk membiaya berbagai koleksi yang beliau minati. 

Pak Andre memiliki pengetahuan yang cukup untuk membimbingnya dalam melakukan aktivitas 

seleksi barang antik, meski pengetahuan yang beliau miliki tidak terlampau dalam, sehingga 

pernah tertipu. ― iyo aku kene bujuk rongatus ewu, ujar beliau pada penulis ketika kami berdua 

membicarakan koleksi batuan gunungnya yang membuat beliau ditipu oleh seorang penjual di 

luar komunitas yang tak bertanggung jawab.  

Serious Collector diidentifikasikan  sebagai seseorang yang sangat antusias  dan memiliki 

interaksi dengan sesama kolektor serta memiliki kepedulian untuk berburu obyek koleksi yang 

langka. Seperti yang diutarakan dalam definisi tersebut, kedua orang informan dalam penelitian 

ini, yaitu Pak Eddy dan Pak Adi, memiliki kesemua cirri tersebut. Sebagai seorang kolektor, 

keduanya memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Hampir separo hidup mereka, mereka 

dedikasikan untuk menjalani aktivitas sebagai seorang kolektor barang antic. Tak terhitung juga 

berapa besaran biaya yang telah mereka keluarkan untuk menjalani aktivitas tersebut. Dan hal 

tersebut terlihat pada akumulasi pengetahuan dan barang antic yang mereka peroleh, yang dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini : 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2
Interaksi Publik

Interaksi sesama 
Kolektor 

Obyek Langka

Pengetahuan 
Barang Antik

Andre
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Tabel 15. Diagram Serious Collector 

     
 

 

Pak Eddy dapat dikategorikan sebagai serious collector, karena beliau memiliki skor 

cukup tinggi. Skor kelangkaan barang antik yang beliau miliki merupakan yang tertinggi dari 

ketiganya, karena beliau mengoleksi koin kuno yang sangat langka dan bahkan tidak terdapat di 

katalog uang kuno KUKI ataupun katalog lainnya yang beredar di Indonesia. Sebagai seorang 

kolektor senior dalam komunitas barang antik, Pak Eddy memiliki interaksi penuh dengan semua 

anggota komunitas. Beliau aktif terlibat dalam diskusi dan dengan sukahati meminjamkan 

koleksinya dalam pameran museum uang kuno  yang diselenggarakan oleh BI. Pengetahuannya 

mengenai barang antik didapat dari proses otodidak dengan jalan trial error ataupun mendapat 

informasi dari teman-temannya yang sesama kolektor barang antik, seperti penuturan beliau 

berikut ini :  

“kalo punya uang beli lemari yang ada lampunya. Beli yang lima watt atau sepuluh watt.  

Ah…Boleh pake kapur barus…tapi kata temen, kalo ditaruh di container, gak boleh 

dikasih kapur barus, nanti kondisinya tambah lembab. 

Kalau kasih kapur barus harus diruang terbuka…ini kata bapak itu (sambil menunjuk 

seorang pria yang sedang berjualan koin kuno, beliau bernama pak Slamet)” 

Intensitas interaksinya dengan orang-orang diluar komunitas cukup intensif,  beliau 

sering  mengajak keluarganya, terutama anak-anaknya untuk mengikuti jejak beliau untuk ikut 

menyukai barang kuno dan terjun dalam dunia kolektor. Begitupula dengan Pak Adi yang 

peneliti kategotikan sebagai seorang serious collector. Didalam komunitas kolektor, koleksi yang 

dimiliki Pak Adi mempunyai kualitas yang sama dengan koleksi Pak Eddy. beberapa koleksinya 

merupakan koleksi langka yang belum terdokumentasi dalam katalog uang kuno di Indonesia, 

baik itu katalog KUKI atau katalog uang kuno lainnya. Seluruh koleksi pak Adi bisa dibilang 

sebagai koleksi premium, bukan saja karena langka, namun beliau juga mengoleksi uang kuno 

dengan serial cantik dari berbagai huruf, baik satu, dua atau tiga huruf. Karena itu koleksinya 

menjadi incaran banyak kolektor, terutama untuk uang ORI (Oeang Roepoeblik Indonesia) yang 
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beliau miliki. Hal tersebut bisa terbaca dari berbagai komentar dalam akun facebook beliau, yang 

berasal dari para kolektor yang mengagumi koleksi Pak Adi. “jos gandos koleksinya pak”, dan 

beberapa kalimat pujian lainnya. Namun bila dibandingkan dengan Pak Eddy, maka pengetahuan 

yang dimiliki oleh Pak Adi, maupun Intensitas dengan sesame kolektor, memiliki tingkatan yang 

lebih tinggi. Dengan pengetahuan yang dimilikinya Pak Adi mampu memecahkan kode-kode 

penomeran uang Indonesia, yang tentu saja mengakibatkan harga koleksi beliau melambung 

tinggi. Ketika kode—kode uang kuno berhasil dipecahkan, maka dari situ keaslian suatu uang 

kuno dapat dipastikan, karena beliau percaya bahwa para pemerintah daerah yang mencetak 

maupun mengedarkan uang kuno memiliki maksud tertentu dibalik tiap penomerannya, dan dari 

nomer tersebut, serial uang kuno bisa dilacak. Begitupula intensitas interaksinya dengan sesama 

kolektor, Pak Adi bukan saja menjadi pemrakarsa dalam pertemuan-pertemuan diantara kolektor, 

ataupun menjadi tuan rumah dari suatu diskusi, namun beliau telah menjadi suatu sumber 

rujukan bagi orang-orang tersebut, hal tersebut tercermin ketika ada seorang kolektor yang 

pernah  langsung menyobek uang tersebut didepan mata beliau, ketika orang tersebut bertanya 

mengenai keaslian uang kuno yang dimilikinya dan Pak Adi meragukan keaslian uang tersebut.  

―iya lho, bu…saya sampai ketenggengen, begitu dia nyobek uangnya didepan saya, dia 

bilang nggak apapa pak Adi, biar yang ini nggak bisa dipakai lagi‖ 

Dalam dunia numismatic, tiap uang kuno yang diterbitkan oleh pemerintah mempunyai 

nomer serial yang unik dan tidak ada duplikasi nomer, sehingga dengan menyobek uang tersebut, 

maka uang dengan nomer serial tersebut, musnah dan tidak bisa dipakai lagi untuk menipu yang 

lain. Informasi mengenai uang kuno dengan setiap nomer serialnya yang beredar ataupun yang 

telah dimusnahkan seperti itu, beritanya selalu beredar diantara sesama kolektor, sehingga orang-

orang yang berniat melakukan penipuan, akan mendapat kesulitan. Pak Adi sendiri sangat hapal 

setiap serial nomer uang kuno yang beredar, dan darimana uang kuno tersebut berasal, sehingga 

beliau selalu menjadi sumber rujukan bagi para kolektor, ketika mereka membeli koleksi baru 

dan ragu dengan koleksi uang kuno yang mereka beli. Pengetahuan yang beliau miliki, juga 

beliau tuangkan dalam bentuk jurnal yang ditulis tangan, dan kemudian diunggah dalam akun 

facebook miliknya, sehingga semua kolektor yang menjalin pertemanan dengan pak Adi, akan 

mendapat pengetahuan gratis tersebut. Sebenarnya hampir semua kolektor yang beliau kenal, 

mendesak beliau untuk menerbitkan jurnalnya dalam bentuk cetak, namun beliau enggan dengan 

alasan proyek tersebut merupakan proyek rugi 

“saya buat katalog itu pak, untungnya nggak bisa buat rokok” 

 

“Karena itu buat katalog iku proyek gagah-gagahan (ketawa). Saya itu bukan proyek 

untung. Itu diangkut wong papat iku. Memang diantara katalog itu tahun depan, katalog KUKI 

sempat nggak laku. Tapi kalo dibilang yang nerbitkan KUKI kalah yo nggak, karena sebelumnya 

dia nggak mau terbit sendiri, kan karena itu proyek rugi, jadi dia ada empat temen ini, ayo 

gabung ikut, kita perbesar.  Mereka nolak, kan karena sudah ditolak ya to, dia pamit ijin sendiri, 

dia nggak merasa kalah kan.. saya pikir jurnal suruh buat ini, buat ini, dibukukan pak, nanti kan 

laku, saya bilang rasane nggak lah, nggak nutut, jadi saya bikin, saya upload di facebook satu-

satu, saya bisa baca itu satu-satu, kamu download.” 
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Table 17. Diagram Unique Collector 

   
 

Zulfan dapat dikategorikan sebagai seorang unique collector, bila melihat skor nilai yang 

didapatkannya dari kepemilikannya mengenai obyek langka yang mencapai angka tiga, karena 

dia memiliki beberapa batik dengan kategori langka, dan tingkat kelangkaannya cukup membuat 

batik koleksinya dapat dipamerkan dalam sebuah pameran batik yang diperuntukkan untuk 

umum, maka dia dapat dikategorikan sebagai serious collector, namun intensitas interaksinya 

dengan orang-orang yang diluar komunitas kolektor batik yang dia kenal, ataupun intensitas 

interaksinya dengan sesama kolektor, membuat dirinya dapat dikategorikan sebagai seorang 

casual collector. Dalam proses penemuan dan penelusuran barang antik, Zulfan juga aktif 

meminta bantuan dari kerabatnya, seperti ibu dan kakak –kakaknya, namun Zulfan enggan 

mengorek pengetahuan lebih dalam mengenai batik pada ibunya yang dulunya juga seorang 

pembatik, “takut digoda”, tuturnya sambil tertawa. Zulfan juga terlibat dalam pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan untuk para kolektor batik, namun keanggotaannya bersifat pasif 

dengan tidak terlibat aktif dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada ataupun terlibat dalam 

diskusi serius mengenai batik. Zulfan sendiri mengaku pengetahuannya mengenai batik masih 

minim, dia beralasan bahwa sumber-sumber informasi mengenai batik Indonesia masih minim, 

kalaupun ada informasi yang lengkap mengenai batik Indonesia, maka sumber informasinya 

dalam bentuk bahasa Belanda. Karena para pembatik Indonesia memang tidak pernah menulis 

literature batik Indonesia, begitupula para pemerhati dan pecinta batik. Kalaupun ada, sumber 

informasi tersebut, tidak disebarkan, agar menjadi sebuah pengetahuan yang berharga bagi 

masyarakat Indonesia itu sendiri. Justru orang-orang dari negeri Belanda yang melakukan 

dokumentasi lengkap terhadap batik yang dihasilkan oleh tangan-tangan orang Indonesia. Meski 

mengaku pemahamannya mengenai batik Indonesia tergolong miskin, namun dia juga memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap batik-batik yang ingin 

dikoleksinya. Pengetahuan tersebut didapat dari pengalamannya selama ini ketika memegang 

batik tulis asli dengan yang tiruan. Pengetahuannya memang minim mengenai motif-motif batik 

Indonesia, namun hal tersebut tertutupi dengan jalinan pertemanan yang dia jalin dengan sesama 

kolektor yang lebih ahli mengenai motif-motif batik Indonesia.   

Sama halnya dengan Zulfan, Pak Rudy dapat dikategorikan sebagai seorang unique 

collector. Dikategorikan sebagai unique collector, karena intensitas interaksinya yang cukup 

tinggi dengan orang-orang diluar komunitas kolektor barang antik, melalui web yang dikelolanya 

dan diperuntukkan bagi orang-orang yang masih awam mengenai numismatic (ilmu uang kuno), 

dan bahkan menjadi sumber rekomendasi dalam pembelian uang-uang kuno untuk orang yang 
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awam mengenai uang kuno, seperti orang-orang yang berburu uang kuno untuk mahar. Dengan 

demikian, beliau layak diberi skor 3, sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang serious 

collector. Namun intensitas interaksinya dengan sesama kolektor tergolong biasa-biasa saja, 

karena beliau tidak pernah secara aktif terlibat dalam diskusi ataupun menjadi pemrakarsa suatu 

pertemuan yang dihadiri oleh para kolektor. Begitupula dengan kelangkaan barang antik yang 

beliau miliki, bukan karena pengetahuannya amat minim, namun karena perburuan barang antik 

yang sangat langka, amat mahal, hingga ratusan juta rupiah, seperti penuturan pak Adi bahwa  

koleksi sepasang uang kuno bergambar badak jawa dilelang dengan harga dua ratus lima puluh 

juta. Beliau sendiri memiliki uang kuno kertas bergambar wayang yang masih utuh. Satu bijinya 

dinilai lima hingga enam juta rupiah, sedangkan yang sudah sobek, karena peristiwa saneering, 

berharga tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Penguasaan pengetahuannya biasa-biasa saja, dalam 

artian dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyeleksian barang antik yang beliau miliki, 

namun sama dengan sebagian besar kolektor, beliau tergantung dengan katalog KUKI sebagai 

pedoman penyeleksian barang. Begitu juga dengan sejarah dari barang antik yang beliau miliki, 

hanya sekadar tahu, tapi bukan peristiwa detailnya seperti Pak Adi, dengan demikian beliau juga 

dapat dikategorikan sebagai seorang casual collector sebagaimana Pak Andre.  

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, peneliti melihat sebuah fenomena yang menarik, 

dimana, seorang kolektor, dapat pula memiliki sebuah integritas dan profesionalitas tinggi, 

layaknya seorang pekerja professional. Hal tersebut tercermin pada diri Pak Adi, Dengan 

menjadi sebagai sumber rujukan informasi bagi setiap kolektor yang ada di Indonesia,  Pak Adi 

telah menempati posisi sebagai seorang pekerja professional yang setiap pendapat dan hasil-hasil 

karyanya diperlukan oleh para kolektor. Bila diindentifikasi dengan konsep milik Hartel 

mengenai konsep devotee work, yaitu dedikasi tertinggi yang hanya dihasilkan oleh para 

professional yang dibuktikan dengan pengetahuannya yang mendalam terhadap obyek yang 

dikoleksinya serta menjadi sumber rujukan bagi para kolektor untuk menanyakan keaslian suatu 

barang, maka Pak Adi dapat digolongkan sebagai salah satu bagian dari mereka, namun Pak Adi 

bukanlah seorang pekerja professional, karena beliau tidak menggantungkan hidupnya dari 

menjual barang koleksinya (uang kuno). Karena menurut penuturan beliau,  

“berjualan uang kuno di Indonesia tidak akan pernah bisa dipakai untuk hidup”, karena 

apa, uang kita masih murah”.  

 

Karena itu pak Adi dapat digolongkan sebagai seorang serious collector, namun dengan 

tingkat dedikasi devotee work, yaitu orang-orang yang mencurahkan pikirannya untuk 

menghasilkan karya yang dapat dipergunakan oleh orang banyak, meski beliau tidak 

mendapatkan apapun dari hasil kerjanya tersebut. 
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