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ABSTRAK

Budaya  Jawa  telah  berpengaruh  terhadap  perilaku  seseorang  ketika  bekerja.
Bekerja  merupakan  kegiatan  sentral  dan  signifikan  untuk  mayoritas  orang
sebagai bentuk Pemilihan pekerjaan sebagai pengelola naskah kuno merupakan
bentuk  perilaku  yang  dilakukan  individu  untuk  mencapai  suatau  tujuan  yang
menimbulkan  penilaian  dan  makna  tersendiri  yang  dialami  oleh  pengelola
naskah kuno di Perpustakaan milik Keraton Surakarta dan Yogyakarta dengan
suatu  pengabdian.dasar  pertimbangan  dalam  mendedikasikan  dirinya  dalam
suatu pekerjaan yang digeluti agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. 

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Petter L. Berger dan Thomas
Luckmann sebagai proses dialektis  pemaknaan pengelola naskah kuno melalui
eksternalisasi, objectivasi dan internalisasi.  Dengan teknik penentuan informan
purposive  sampling.  Metode  yang  digunakan  metode  kualitatif  fenomenologi.
Setiap  pengelola  naskah  kuno  memiliki  makna  yang  berbeda  tergantung  dari
proses pemaknaan dari konstruksi sosial dari Berger.

Makna pengelola naskah kuno terbagi atas dua tipe, yaitu pengelola naskah kuno
tipe subyektif dan pengelola naskah kuno tipe obyektif.  Pengelola naskah kuno
subyektif merupakan sebuah panggilan jiwa dan merupakan pengabdian kepada
budaya  ketika  mereka  bekerja  sebagai  sarana  menghibur  diri.  Sedangkan
pengelola naskah kuno obyektif  bahwa bekerja didasarkan ilmu sesuai dengan
apa  yang  diterima  ketika  masih  kuliah  atau  sekolah  sehingga  bekerja  dapat
menimbulkan gaya hidup dan aktualisasi diri untuk pandangan hidup pengelola
naskah  kuno.  Berdasarkan makna  yang muncul,  pengelola  naskah  kuno  akan
mampu  mengelola  naskah  kuno  dengan  baik  serta  memahami  isi  kandungan
naskah  kuno  jika  ditangani  oleh  pengelola  naskah  kuno  obyektif,  karena
berdasarkan ilmu yang dimiliki sehingga akan mempermudah memahami isi dari
naskah kuno.

Kata  kunci  : Pengelola  Naskah  Kuno,  Budaya  Jawa,  Makna  Kerja, Naskah
Kuno, Konstruksi Sosial, 



Pendahuluan

Budaya  Jawa  telah
berpengaruh  terhadap  perilaku
seseorang  ketika  bekerja.  Bekerja
merupakan  suatu  hal  yang  penting
dan signifikan untuk mayoritas orang
dengan melihat pertimbangan bahwa
individu  mendedikasikan  hidupnya
untuk  bekerja.  Hal  ini  juga  terjadi
pada  pengelola  naskah  kuno,
pemilihan  pekerjaan  sebagai
pengelola  naskah  kuno  merupakan
bentuk  perilaku  yang  dilakukan
individu  untuk  mencapai  suatau
tujuan.  Tujuan  tersebut  akan
menimbulkan  penilaian  dan  makna
tersendiri  yang  dialami  oleh
pengelola naskah kuno. 

Sebagai  seorang  pengelola
naskah kuno yang bekerja dilingkup
budaya  jawa  khususnya  di
Perpustakaan  milik  Keraton,
pengelola naskah kuno bekerja untuk
mengolah  dan  memanfaatkan
informasi.  Informasi  tersebut  berisi
sejarah budaya Jawa yang terdapat di
dalam  naskah  kuno  maupun
manuscript  yang  dimiliki  keraton.
Keberadaan  pengelola  naskah  kuno
sebagai  orang  yang  memahami  dan
mengerti budaya Jawa menjadi objek
penelitian penulis. 

Pengelola  naskah  kuno
merupakan  pekerjaan  yang  bergelut
di  bidang filologi  pekerjaan mereka
selalu  berhubungan  dengan  tulisan
jawa,  sastra  jawa  serta  yang
berhubungan  dengan  budaya  jawa.
Pekerjaan seperti  ini  tentu beresiko,
sebab  pekerjaan  yang  digeluti
pengelola  naskah  kuno  selalu
berhadapan dengan arsip-arsip kuno
milik  keraton  yang  telah  dimakan
usia.  Pekerjaan  seperti  ini  nyatanya

masih ada dan dibutuhkan meskipun
hanya terbatas.

Dalam  perkembangan  dan
kemajuan  teknologi  yang  semakin
canggih pengelola naskah kuno tetap
mempertahankan  tradisi  jawa  yang
hampir  ditinggalkan  oleh  orang-
orang  karena  dianggap  telah  kuno
dan tidak up to date. Apalagi budaya
jawa  sebagai  budaya  yang  sudah
ketinggalan jaman telah bergeser ke
arah  budaya  yang  lebih  modern
(koran  sindo  online).  Hadirnya
pengelola  naskah  kuno,  bisa
membangkitkan  kembali  nilai-nilai
budaya  jawa  yang  hampir  luntur
karena banyaknya budaya asing yang
mulai berdatangan. Pengelola naskah
kuno  yang  bekerja  di  Perpustakaan
milik  Keraton  baik  Keraton  Jogja
maupun  Keraton  Solo  memang
sangat  terbatas  bidang  kerjanya,
namun mereka mempunyai  loyalitas
yang  tinggi  terhadap  pekerjaannya
dan  juga  memiliki  keinginan  untuk
melestarikan  budaya  Jawa  yang
dianggap  telah  terpinggirkan  oleh
budaya yang lebih modern. 

Hal  ini  dilakukan  untuk
menggugah  kesadaran  masyarakat
akan  pentingnya  naskah  kuno
sebagai  warisan  budaya  dan  bukti
dari adanya budaya jawa yang perlu
dilestarikan,  dikaji,  dipelihara  dan
disebarluaskan  kandungan  isinya
dalam  rangka  mencerdaskan
kehidupan bangsa dan turut membina
jati  diri  budaya  bangsa  ditengah
kehidupan  dunia  yang  sedang
mengalami  perubahan.  Disinilah
tugas  pokok  yang  juga  dilakukan
oleh  pengelola  naskah  kuno  dalam
kehidupan  sehari-harinya  guna
menjaga budaya jawa agar tetap bisa



dinikmati  oleh genarasi  muda lewat
naskah kuno. 

Pengelola  naskah kuno yang
ada  di  Perpustakaan  Keraton
Yogyakarta  dan  Surakarta
merupakan abdi dalem atau pegawai
keraton.  Mereka  bekerja  sesuai
perintah dari Raja Keraton, perintah
yang  diberikan  kepada  raja  salah
satunya  untuk  mengelola  naskah
kuno yang ada di Keraton sehingga
dapat dimanfaatkan oleh orang-orang
yang  membutuhkan.  Animo  abdi
dalem  untuk  mengabdi  didasari
motivasi,  semangat  pengabdian,
loyalitas dan dedikasi tinggi mereka
untuk  nguri-uri budaya  jawa  yang
dimiliki  keraton.  Tanpa  adanya
seorang  pengelola  naskah  kuno,
mungkin buku-buku, dan arsip-arsip
milik  Keraton  tidak  akan  ada
gunanya, dan sia-sia.

Hadirnya  pengelola  naskah
kuno dalam pelestarian budaya jawa
menjadi  sebuah  realita  yang  sangat
menarik dan memberi kesan klasik di
tengah perkembangan zaman saat ini.
Pengelola  naskah  kuno pun bekerja
karena  sebagai  penguat  identitas
personal  yang  membantu
meningkatkan  kepercayaan  diri.
Mereka  bekerjapun  disesuaikan
dengan  kemampuan,  ketertarikan,
maupun kepribadian dari individu.

Pengelola  naskah  kuno
menjadi  sorotan  penulis,  dimana
subjek  tersebut  menjalankan  sebuah
budaya  adiluhung  yang  telah
dilestarikan  secara  terus  menerus
sejak  generasi  sebelumnya  hingga
saat  ini.  Hal  ini  pula  membuktikan
bahwa  pekerjaan  merupakan  suatu
pembuktian  eksistensi  diri  dan
sebagai  alat  pemuas  pribadi,
sehingga jika seseorang bekerja atas

dasar  kemampuannya  maka  tidak
akan  merasa  terbebani  dalam
melakukan pekerjaannya.

Bekerja  merupakan  realitas
yang  terbentuk  secara  sosial  yang
membentuk  budaya  individu  dan
lingkungan  sekitarnya.  Dalam
kesehariannya  pengelola  naskah
kuno akan melakukan penerjemahan
tulisan naskah kuno ke dalam tulisan
latin serta menilai kandungan makna
yang  ada  ke  dalam  bahasa  yang
mudah dipahami dan mudah dibaca.
Hal  tersebut  dilakukan  agar  naskah
kuno bisa bermanfaat  bagi siapapun
yang  ingin  mengkaji  budaya  jawa.
Pekerjaan yang dilakukan pengelola
naskah  kuno  semata-mata  hanya
ingin  memperkenalkan  generasi
sekarang  untuk  selalu  cinta  dan
bangga terhadap budaya Jawa lewat
tulisan dari naskah kuno tersebut.

Alasan  penulis  meneliti  ini
adalah masih dan terdapat pengelola
naskah  kuno  yang  bekerja  di
Perpustakaan milik Keraton tersebut,
dengan  berbagai  aktivitas  pekerjaan
mereka,  padahal  pekerjaan  mereka
sebagai  wujud  pengabdian  dengan
upah yang begitu minium. Untuk itu
menjadikan  penulis  penasaran
dengan  apa  yang  terjadi  pada
pengelola  naskah  kuno  dalam
memaknai  pekerjaannya  sebagai
pengelola  naskah  kuno.  Pemaknaan
sendiri  merupakan  wawasan
pengetahuan  yang  dimiliki  oleh
seseorang.  Melalui  unsur
pemaknaan,  penciptaan  suatu
informan  dalam  mengenali
pekerjaannya  dalam lingkup budaya
jawa yang akan memberikan sense of
belonging dan eksistensi sosial yang
dipengaruhi  faktor  konstruksi  sosial
yang  tampil  dalam  interaksi  sosial



informan  dimana  didalamnya
mencakup  nilai-nilai  dan  emosi-
emosi  penting  yang  melekat  dalam
diri individu sebagai anggotanya. 

Melihat  dari  latar  belakang
tersebut,  adanya  pemaknaan  budaya
jawa dalam hal  pekerjaan pengelola
naskah  kuno  maka  disini  penulis
tertarik  melakukan  penelitian
mengenai  pemaknaan  pengelola
naskah  kuno  seperti  apa  dan
bagaimana  tentang  pekerjaannya
dalam  lingkup  budaya  jawa  di
Perpustakaan milik Keraton tersebut.
Lingkup  penelitian  yang  ingin
peneliti teliti adalah Museum Radya
Pustaka  Surakarta,  Perpustakaan
Rekso Pustaka Pura Mangkunegaran
Surakarta, dan Perpustakaan Keraton
Kasultanan  Yogyakarta  dan
Perpustakaan  Puro  Pakualaman
Yogyakarta.  Dari  tempat  penelitian
tersebutlah masih ada fenomena dari
apa yang diungkapkan diatas bahwa
pengelola  naskah  kuno  sebagai
simbol  priyayi  yang  masih  dipakai
pada era saat ini. Mereka menguasai
lingkungannya  dan  menerima
kenyataan  hidup  sebagai  suatu  hal
yang  tak  bisa  dirubah.  Pengelola
naskah  kuno,  memandang  dan
mengalami  kehidupan  mereka
sebagai  keseluruhan  yang  bersifat
sosial  dan  simbolis.  Di  lingkup
penelitian  tersebut  masih  terdapat
naskah kuno yang dijadikan sumber
informasi  oleh  para  pengguna  yang
memanfaatkannya. 

Fokus Penelitian

Membedah  keragaman
terbentuknya  konstruksi  sosial
pemaknaan  melalui  realitas  objektif
dan  realitas  subjektif  informan

mengenai  budaya  Jawa,  maka
melahirkan  pertanyaan  “Bagaimana
makna  Pengelola  Naskah  Kuno
dalam  Budaya  Jwa  di  Museum
Radya  Pustaka  Surakarta,
Perpustakaan  Rekso  Pustaka  Pura
Mangkunegaran  Surakarta,  dan
Perpustakaan  Keraton  Kasultanan
Yogyakarta  dan  Perpustakaan  Puro
Pakualaman Yogyakarta?

Kerangka Teori

1. Konsep Budaya Jawa

Budaya  jawa  adalah  budaya
yang dianut oleh etnis  jawa.  Secara
antropologi  budaya,  yang  dimaksud
etnis  jawa adalah  orang-orang yang
secara  turun  temurun  menggunakan
bahasa jawa dengan berbagai ragam
dialeknya  dalam  kehidupan  sehari-
hari.  Budaya  Jawa  mengutamakan
keseimbangan,  keselarasan  dan
keserasian  dalam  kehidupan  sehari
hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi
kesopanan dan kesederhanaan. Bagi
orang  Jawa  ‘budaya’  bukanlah
konsep  antropologi  yang  samar-
samar,  melainkan  hakekat  manusia
sebagai  makhluk  sosial  dan  itu
disadari  benar.  Hidup  yang  benar
adalah  hidup  sebagai  orang  Jawa,
mengetahui  dan  memperlihatkan
tingkah  laku  yang  sopan,
mengucapkan kata-kata yang pantas,
mempertahankan  tatanan  yang  ada,
dimana  manusia  dan  benda-benda
berada  di  tempat  masing-masing
teratur,  dapat  diramalkan  dan  tanpa
gangguan. (Mulder, 1984)

2. Konstruksi Sosial

Istilah  konstruksi  sosial  atas
realitas telah dikemukakan oleh Peter
L.  Berger  dan  Thomas  Luckman
didefinisikan  sebagai  proses  sosial



melalui  tindakan  dan  interaksi
dimana individu menciptakan secara
terus-menerus  suatu  realitas  yang
dimiliki  dan dialami bersama secara
subyektif. Berger  melihat  tindakan
manusia  sebagai  produk  proses
internalisasi  dan eksternalisasi,  serta
cenderung  konstruksionistik.  Jadi
Berger  melihat  setiap  tindakan
manusia dilakukan secara dialektis di
dalam dan bagi dirinya sendiri, serta
dalam  dirinya  dengan  kondisi
masyarakat  disekitarnya.  Dalam
konsep  ini,  Berger  menempatkan
manusia  sebagai  subjek  yang  kritis
dan  problematik,  artinya
menyertakan  pengetahuan  yang
dimiliki oleh subjek.

Fenomenologi  Berger
berupaya  membangun  dialektika
antara  individu  dan  lingkungan
dalam  menganalisis  kebudayaan.
Pada  akhirnya  Berger  berhasil
menawarkan  sebuah  petunjuk
penting  untuk  mencapai
keseimbangan  dalam  memahami
fenomena  sosial.  Dalam  teori
konstruksi  sosial,  Berger
memandang  bahwa  manusia  adalah
produk  dari  masyarakat,  pun
masyarakat  produk  dari  manusia
sehingga  dikatakan  bahwa  manusia
memang  ditakdirkan  dan  dilahirkan
sebagai makhluk yang memliki arah
ke aspek sosialitas dalam kehidupan
bermasyarakat  dan
mengkontrsuksinya  melalui  proses
yang  berejarah  mulai  dari  masa
sebelumnya  saat  ini  dan masa  yang
akan  datang  sehingga  dapat
dikatakan bahwa manusia juga akan
dikontruksi oleh lingkungannya.

Demikian  halnya  dengan
pemahaman  mengenai  konstruksi
sosial  pemaknaan  yang  dibangun

pengelola  naskah  kuo  terhadap
pekerjaan  yang  digelutinya.  Dalam
hal  ini  pengelola  naskah  kuno
mampu  menginterpretasikan,
mengekspresikan dan membicarakan
hal  tersebut  dimana  mereka
melakukan  tindakan  subyektif,
bersama-sama menggunakan stock of
knowledge  sebagai  hasil  dari
pengalaman  intersubyektif  yang
ditinjau dari ketiga momen dialektis
yaitu  ekternasilsasi,  objectivasi  dan
internalisasi  yang  memberikan
karakteristik  terhadap  mereka  di
dalam  kehidupan  masyarakat.
Berikut adalah pemaparan mengenai
tiga  momen  proses  pemaknaan
tersebut :

Eksternalisasi

Eksternalisasi  adalah  suatu
pencurahan kedirian  manusia  secara
terus menerus  ke dalam dunia,  baik
dalam  aktivitas  fisis  maupun
mentalnya. Eksternalisasi merupakan
tahap  yang  mendasar.  pengelola
naskah  kuno  berperan  aktif  dalam
aktivitas kebudayaan jawa yang ada
dilingkungan mereka bekerja. Proses
eksternalisasi  ini  terjadi  sejak  awal
pengelola  naskah  mulai
diperkenalkan dengan budaya  Jawa.
Berger  dan  Luckmann  menjelaskan
bahwa  manusia  adalah  bagian
penting dari suatu masyarakat  maka
dari  itu  setiap  masyarakat  bergerak
secara  terus  menerus  dan  dinamis
maka  akan  menghasilkan  suatu
produk  yaitu  tatanan  sosial  dalam
masyarakat.  Tatanan  sosial  ini  akan
berhasil  diciptakan  manakala
manusia  selalu  mengeksternalisasi
secara  terus  menerus  mengenai  apa
yang  sudah  menjadi  aktivitas-
aktivitas  dalam  kehidupan
bermasyarakat.  Tahap  eksternalisasi



ini  akan  mengalami  proses
penyesuaian diri terhadap lingkungan
sosialnya  yang  mana  hal  ini  juga
merupakan  produk dari  manusia  itu
sendiri.  Sangatlah  penting  untuk
dilakukan  supaya  dapat  diterima
dengan  baik  oleh  lingkungan  dan
tidak  mendapatkan  sanksi  sosial
ketika melanggarnya.

Objectivasi

Objectivasi  adalah  disandangnya
produk-produk  aktivitas  itu  (baik
fisis  maupun  mental),  suatu  realitas
yang  berhadapan  dengan  cara
produsennya  semula,  dalam  bentuk
suatu  kefaktaan  yang  eksternal
terhadap  para  produser  itu  sendiri.
Objectivasi  merupakan  tahap  untuk
melakukan  signifikasi  dan  tipifikasi
terhadap  kegiatan  seseorang.
Objectivasi  juga  menjadi  isyarat
yang  bertahan  lama  dari  proses-
proses  subjektif  para  produsennya,
artinya  objectivasi  memungkinkan
bertahan  hingga  melampaui  batas
tatap  muka  dan  dapat  dipahami
secara  langsung.  Objectivasi  dapat
terjadi  melalui  penyebaran  opini
tentang  suatu  produk  sosial  yang
berkembang  dalam  masyarakat.
Dalam  tahap  objectivasi  maka  juga
akan  membahas  mengenai  suatu
tanda  atau  siginifikansi  yang  khas
sehingga  akan  membedakan  antara
objektivasi  yang  satu  dengan
objectivasi  yang  lain.  Peneliti  juga
berusaha  untuk  menggambarkan
proses objektivasi beberapa informan
yang  pasti  sangatlah  berbeda antara
informan satu dengan yang lainnya.
Sehingga  hasil  dari  proses  ini
kemudian dilembagakan dan menjadi
sebuah  jembatan  menuju  proses
internalisasi  atau  penyerapan
pengetahuan  yang  dilakukan  oleh

beberapa  informan  dalam penelitian
ini.

Internalisasi

Proses  internalisasi  adalah  individu
mengidentifikasi  diri  ditengah
lembaga-lembaga  sosial  dimana
individu  tersebut  menjadi
anggotanya.  Internalisasi  merupakan
penyerapan  kembali  dunia  objektif
ke dalam kesadaran sedemikian rupa
sehingga  subjektif  individu
dipengaruhi  oleh  struktur  dunia
sosial. Dalam tahap internalisasi ini,
setiap  individu  akan
menginternalisasi  dan  memaknai
sesuatu  dengan  berbeda  antara
individu  yang  satu  dengan  yang
lainnya.  Melalui  tahap  ini  maka
seseorang  akan  memahami
keberadaan  orang  yang  ada
disekitarnya  serta  objek  yang  juga
ada  disekitarnya.  Sehingga  terjadi
dialektika antara masyarakat dengan
individu  dan  hal  ini  akan  berjalan
terus  menerus  hingga  membentuk
suatu  makna  bahkan  juga  terdapat
kemungkinan  untuk  dimodifikasi.
Pada  proses  internalisasi  penelitian
ini,  pengelola  naskah kuno kembali
mentransformasikan  dunia  objektif
menjadi  kesadaran  subyektif.  Dunia
objektif  merupakan  realitas  yang
dihadapi oleh pengelola naskah kuno
dimana  keberadaannya  memberikan
pemaknaan terhadap pekerjaan yang
dipengaruhi oleh budaya jawa.

Teori Kebatinan

Pada  dasarnya  kebatinan  adalah
perwujudan  dari  pandangan  dunia
mistik  Jawa  dimana  koordinasi
struktural  peristiwa-peristiwa
kebenaran  menjadi  penyebab
terjadinya  peristiwa-peristiwa  itu.
Manusia  harus  memainkan  peranan



makhluk  yang  ditentukan  namun
pada  analisis  lebih  mendalam  ia
hadir  sebagai  pemegang  kunci
pembebasannya sendiri. Paham dasar
kebatinan  mengatakan  bahwa
manusia  terdiri  atas  sifat-sifat  lahir
dan  potensi-potensi  batin,  kedua
aspek ini saling berhubungan. Setiap
yang ada berkewajiban moral  untuk
menciptakan  harmoni  antara  aspek-
aspek  lahir  dan  aspek-aspek  batin
dari hidup ini, dalam arti bahwa yang
batin menguasai dan mengendalikan
yang  lahir;  demikianlah  hidup  di
dunia  akan  menjadi  harmonis  dan
terkoordinasi  dengan  prinsip
kesatuan  asli.  Karena  alasan  ini,
maka  masyarakat  dengan  cermat
diatur  agar  berada  dalam
keseimbangan  tata  krama  mengatur
tingkah  laku  interpersonal,  adat
mengatur  tingkah  laku  komunal;
upacara  agama  dan  praktek-praktek
mistik  mengatur  hubungan  formal
antara  masyarakat  dengan  alam
adiduniawi:  sedangkan  naluri  dan
emosi  manusia  diatur  oleh  aturan-
aturan  moral  yang  dikenakan  atas
tingkah  laku  perseorangan  yang
menekankan nrimo, sabar, waspada-
eling,  andapasor  dan  prasaja
(Mulder, 1980).

Kebatinan  menampilkan  suatu  gaya
penalaran  yang  menekankan
penggunaan rasa yang menyikapkan
pengetahuan  secara  langsung,  disitu
kejadian-kejadian  dan  pengalaman-
pengalaman  dijelaskan  dengan
prinsip-prinsip  harmoni  dan
koordinasi  dalam  kemanunggalan
hidup.  Kemanunggalan  ini
digambarkan  sebagai  suatu  hirarki
diantara  segi  lahir  dan  segi  batin,
segi  lahir  berhubungan  dengan
materi, nafsu-nafsu, naluri-naluri dan
kekuatan-kekuatan  kekacauan,  segi

batin  berhubungan  dengan  intuisi,
penguasaan  diri  ketenangan  dan
keteraturan. Tujuan kebatinan adalah
untuk mengembangkan segi batin itu.
Etika  kebatinan dirumuskan sebagai
Sepi  ing  pamrih  rame  ing  gawe.
Mamayu  hayuning  buwono. .
Pandangan  dunia  kebatinan
beranggapan bahwa kewajiban moral
manusia  adalah  mencapai  harmoni
dengan kesatuan terakhir dan kepada
kesatuan  terakhir  itulah  manusia
menyerahkan  diri  selaku  kawula
terhadap  Gusti-nya.  Sebagai
paradigma moral  bagi  makhluk-
makhluk  duniawi,  etika  jawa
dimengerti  sebagai  kewajiban untuk
menjaga  harmoni  dalam kehidupan 
masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam  penelitian  ini,  penulis
menggunakan  metode  penelitian
kualitatif. Menurut Moleong  (2014)
Penelitian  ini,  landasan  teoritisnya
terpacu  pada  fenomenologi,  akan
tetapi  banyak  aliran-aliran  kualitatif
yang menjadi dasar acuan dari fokus
permasalahan  yang  diangkat.
Penelitian  ini  juga  menggunakan
pendekatan  fenomenologi  menurut
Kuswarno  (2009)  dalam
fenomenologi  bertujuan  untuk
mengetahui dunia dari sudut pandang
orang  yang  mengalaminya  secara
langsung atau berkaitan dengan sifat-
sifat alami pengalaman manusia dan
makna  yang  ditempelkan  padanya.
Sebab  pendekatan  fenomenologi  ini
untuk mendapatkan  gambaran  suatu
fenomena  makna  pengelola  naskah
kuno terkait  pekerjaan yang digeluti
dalam  lingkup  budaya  jawa.
Berlokasi di Museum Radya Pustaka
Surakarta,  Perpustakaan  Rekso
Pustaka  Pura  Mangkunegaran



Surakarta,  Perpustakaan  Keraton
Kasultanan  Yogyakarta  dan
Perpustakaan  Puro  Pakualaman
Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena
terdapat  fenomena unik yaitu  masih
terdapat pekerja yang bekerja sebagai
pengelola  naskah  kuno  dalam
lingkup  budaya  jawa  yang  begitu
kental. Dalam menentukan informan
dari penelitian ini ditentukan dengan
cara  purposive  sampling sebagai
salah satu cara menentukan informan
dalam penelitian kualitatif. Purposive

samplingyaitu  pemilihan  informan
berdasarkan  kriteria  tertentu  yang
ditentukan oleh peneliti agar didapati
informan  yang  cocok  untuk
penelitian.  Dalam  penelitian
kualitatif  menurut  Kuswarno  ada
empat  macam  teknik  pengumpulan
data  diantaranya  ialah  observation,
interviews,  documents,  audio  visual
materials sehingga  akan  diperoleh
analisis  data  yang  berupa  reduksi
data,  penyajian  data,  penarikan
kesimpulan data.

Analisis dan Interpretasi Teoritik

1. Proses Eksternalisasi 

Proses  ini  merupakan  bentuk
ekspresi  diri  untuk  menguatkan
eksistensi  individu  dalam
masyarakat.  Pada  tahap  ini
masyarakat  dilihat  sebagai
produk  manusia  yang  secara
terus  menerus  mencurahkan
dirinya  dalam  menghasilkan
tatanan  sosial  yang  menjadi
sebuah  realitas  yang  terbentuk.
Dalam  konteks  penelitian  ini,
pengelola  naskah  kuno  akan
membentuk  sebuah  tatanan
sosial yang berupa pekerjaannya.
Momen  eksternalisasi  dimulai
dari  awal  memperoleh
pekerjaannya  dari  background
pendidikan  yang  ditempuh,  apa
yang dia pahami melalui proses
belajar  dan  apa  yang  dipahami
dari masyarakat luas.
Proses  eksternalisasi  pengelola
naskah  kuno  dalam  pemilihan
pekerjaan  yang  dipilih  diawali
ketika  individu  tersebut
menyelesaikan  pendidikannya
dan mulai mampu mencurahkan

dirinya  dalam  masyarakat.
Proses pemahaman awal tersebut
terbentuk  kerika  melihat  semua
hal  yang  berkaitan  dengan
pengelola  naskah  kuno  dan
perpustakaan yang ditemuinya. 

Ketertarikan  awal  memilih
pekerjaan menjadi realitas sosial
yang  harus  dihadapi  pengelola
naskah  kuno.  Dalam proses  ini
mulai  terjadi  proses  adaptasi.
Proses  adaptasi  ini  berlanjut
ketika di awal pengelola naskah
kuno  mengambil  keputusan
untuk  bekerja  di  bidang
perpustakaan  yang  mengelola
naskah  kuno  secara  otodidak
ataupun belajar diwaktu sekolah.
Pada  tahap  ini  pula  pengelola
naskah  kuno  mulai
menyesuaikan  diri  dengan
lingkungan obyektif  dimana dia
berada.

Eksternalisasi  pengelola  naskah
kuno  dalam  memilih
pekerjaannya  semula  timbul
karena  ada  sesuatu  dalam  diri
informan  yang  memang  harus
bekerja  menjadi  pengelola



naskah  kuno.  Kajian  psikologi
dalam  ranah  studi  sosiologis
dirasa  sangat  perlu  untuk
memperkaya  pengetahuan
pengelola  naskah  kuno  dalam
pertimbangan mendasar memilih
pekerjaan.  Hal  ini  seperti  yang
diungkapkan  menurt  Herzberg
dalam  Winardi  (2008)  ada  dua
faktor  yang  mendorong
seseorang  untuk  berusaha
mencapai  kepuasan  dan
menjauhkan  diri  dari
ketidakpuasan.  Apa  yang  yang
terjadi  pada  pengelola  naskah
kuno  didasarkan  pada  faktor
internal  untuk  mencapai  suatu
kepuasan.  Kepuasan  yang
dimaksud  adalah  ketika  sudah
mulai  merasakan  apa  yang
dirasakan  ketika  menjadi
pengelola naskah kuno. 

Disisi  lain  dukungan  yang
diberikan  kepada  informan  dari
keluarga khususnya memberikan
motivasi  tersendiri  bagi
pengelola  naskah  kuno  untuk
bertahan  dari  pekerjaan  yang
dilakukan.  Padahal  pekerjaan
yang  mereka  lakukan  adalah
bentuk  pengabdian.  Walaupun
demikian akan membentuk suatu
interaksi  sosial  bagi  pengelola
naskah  kuno,  bukan  interaksi
sosial  saja,  namun  saling
mempengaruhi  satu  sama
lainnya agar terjadi timbal balik
dan  mempengaruhi  perilaku
masing-masing individu.

Proses  interaksi  tersebut
menghasilkan  suatu  tujuan  dan
manfaat  yang diperoleh  melalui
pengelola naskah kuno. Interaksi
sosial ini menjadi faktor penting
dalam hasil yang didapat selama

bekerja.  Hal  ini  diungkapkan
oleh  UN,  selama  bekerja
menjadi pengelola naskah kuno,
dirinya  cenderung  mendapatkan
manfaat  yang  sampai  sekarang
menjadikan  dirinya  tetap
mempertahankan  pekerjaanya.
Dalam  masyarakat  Jawa,
pengelola  naskah  kuno
mewujudkan  keselarasan
masyarakat  dengan  menjamin
kehidupan  yang  baik  untuk
dirinya sendiri.

Pemilihan  bekerja  sebagai
pengelola  naskahkuno  selain
pengabdian  merupakan  sikap
khas  dalam  hal  nrima
(meneriman)  segala  apa  yang
diperoleh   sebagai  daya  tahan
untuk menanggung nasib buruk.
Pengelola  naskah  kuno  percaya
dengan  bekerja  di  perpustakaan
keraton  akan  memiliki
keberkahan  sendiri  yang
kemungkinan  akan  muncul  dari
kejadian-kejadian  yang  dialami
selama  bekerja.  Hal  ini  selaras
dengan  paham  kebatinan  yang
diungkapakn oleh Mulder hidup
di dunia akan menjadi harmonis
dan terkoordinasi. Dengan sikap
nrima tersebut  maka  pengelola
naskah  kuno  akan  merasakan
bahwa dalam bekerja  dilakukan
dengan penuh kesadaran. Secara
etik  kebatinan  tidak  sibuk
dengan dunia ini atau dunia lain,
melainkan  tertuju  ke  arah
kesempurnaan  harmonis  dalam
kesadaran atau kesatuan segala-
galanya  Pengelola  naskah  kuno
yang  hidup dalam budaya  jawa
akan  senantiasa  memupuk
kebatinannya sebagai gaya hidup
selama bekerja.



2. Proses Objectivasi 

Dalam  proses  objectivasi,
masyarakat  adalah  produk
manusia  yang  berakar  dari
proses  eksternalisasi.  Manusia
berada diluar dirinya dihadapkan
pada fakta-fakta dari luar dirinya
dalam  realitas  objektif.  Pada
tahap objectivasi, informan akan
mulai  membandingkan  segala
macam  bentuk  pengetahuan
tentang  pekerjaan  dan
memberikan  nilai  terkait
pekerjaan  yang  ditekuninya.
Informan  mulai  terbiasa
memberikan  penilaian  terkait
perkembangan  bidang  kerjanya
dalam budaya jawa berdasarkan
pandangannya sebagai pengelola
naskah kuno.

Pengelola  naskah  kuno  dalam
proses  objectivasi  juga
melakukan  komunikasi  dengan
sesama lembaga yang bernaung
dalam  satu  visi  dan  misi  yaitu
mengadakan  kerjasama  guna
membantu  mempermudah
mengelola  naskah  kuno.  Selain
itu,  mengikuti  seminar  dan
pelatihan  juga  sebagai  realitas
objektif  yang  didapatkan
pengelolan  naskah  kuno  selain
dari pendidikan yang ia tempuh
dibangku  kuliah.  Keikutsertaan
mereka  dalam  acara  seperti  itu
guna  menambah  pengetahuan
dan  informasi  tentang  dunia
perpustakaan.

Proses  objectivasi  terjadi
interaksi  antar  individu  yang
melibatkan  pertukaran
pengetahuan  dalam  kehidupan
sehari-hari.  Proses  ini  dapat
dipahami  sebagai  sebuah
mekanisme  pengungkapan  diri.

Pengungkapan  diri  yang
dilakukan oleh pengelola naskah
kuno  dapat  berupa
pengungkapan  tugas  kerja  yang
dilakukan  ketika  berinteraksi
dengan  orang  lain,  serta
melakukan  bentuk  kerja  sama
kepada  pihak  lain.  Sehingga
akan  menjadikan  rasa  nyaman
bagi  pengelola  naskah  kuno
ketika melakukan pekerjaannya.

Sebagai  orang  yang  bekerja
mengelola  naskah  kuno,  ada
suatu  rasa  dimana  informan
lebih  merasa  bahwa  bekerja
dalam  lingkup  budaya  jawa
menjadikan  informan
mengungkapkan  rasa  bangga
dan  ada  sesuatu  yang
menjadikan  mereka  lebih  bisa
menyelesaikan  suatu  masalah
yang dihadapi dan selalu mawas
diri  dari  pekerjaan  mereka
sehari-hari  dalam  mengurus
naskah  dilihat  dari  kontens
isinya.  Para  informan  juga
merasakan  ada  kenyamanan
selama  bekerja,  tidak  pernah
menghiraukan  apa  yang
diungkapkan orang lain terhadap
pekerjaan  mereka.  Orang  Jawa
khususnya  yang  terjadi  pada
pengelola  naskah  kuno  akan
memupuk  keselarasan  dan
mewujudkannya  dalam
kehidupan.  Mulder
mengungkapan  bahwa  dasar
moral  orang  jawa  adalah
kekeluargaan  yang  hirarkis.
Ketentraman  dan  keselarasan
masyarakat  merupakan  dasar
moralitas,  dasar  itu  terletak
dalam  hubungan  yang  laras
antara  orang  dalam  masyarakat
mereka sendiri.



Relitas  obyektif  lain  adalah
banyak  manfaat  yang  diperoleh
bagi  para  informan  selama
bekerja  sebagai  pengelola
naskah  kuno.  Hal  ini  terlihat,
meskipun para informan bekerja
di perpustakaan tersebut sebagai
pengabdian,  namun  banyak
sekali  ilmu yang didapat  ketika
membaca  naskah  kuno  dan
menghadapi pengunjung, bahkan
ada  satu  fenomena  lain  dimana
dalam  pengabdiannya  para
informan  dihadapkan  pada  satu
realitas  bahwa  rejeki  itu  bisa
didapatkan  selain  menjadi
pengelola naskah kuno. Menurut
Maslow  sebagian  besar
kebutuhan  dapat  dicapai
terutama  melalui  bekerja.
Realitas  seperti  ini  ada  bukti
yang  menunjukkan  signifikan
aspek non-finansial dari bekerja.

Dalam  pelembagaan  terjadi
aktivitas-aktivitas  yang
dilakukan  oleh  individu  dalam
membangun  dunianya  sendiri.
Proses  pelembagaan  didahului
dengan  proses  pembiasaan.
Setiap  tindakan  akan  dilakukan
secara berulang dan membentuk
suatu pola dan akan terulang lagi
dimasa yang akan datang dengan
cara  yang  sama.  Pengelola
naskah kuno akan melakukan hal
yang sama setiap harinya sesuai
tugas  yang  dibebankan
kepadanya.  Selain  itu  dalam
mengalihaksarakan  tulisan
naskah  kuno  menjadi  suatu
kelembagaan yang berawal  dari
tuntutan  yang  berasal  dari
pembiasaan.

Legitimasi  yang  terbentuk  dari
proses  pelembagaan

menunjukkan  bahwa  pengelola
naskah  kuno  aktif  dalam
kegiatan  yang  dilakukan  oleh
lembaga  yang  bernaung  yaitu
keraton.  Pengelola  naskah kuno
memiliki  upaya  untuk
pengembangan  kemampuan  diri
sendiri  maupun  untuk
pengembangan  tempat  dimana
dia bekerja. Oleh karena itu, tiap
informan  yang  terbiasa
melakukan  pekerjaan  yang
digeluti  sebagai  pengelola
naskah  kuno  inilah  akan
terpelihara  melalui  tradisi  dan
edukasi. 

Untuk  tetap  menjadi  pengelola
naskah  kuno,  mereka
memperoleh  kebatinan  dengan
sikap  unsur  rila,  nrima  dan
sabar.  Hal  ini  dimaksudkan
bahwa  dalam  pekerjaan  sehari-
hari pengelola naskah kuno yang
penuh pengabdian tersebut akan
senantiasa  setia  dalam
menjalankan  tugas
kewajibannya.  Dengan  unsur
etika  sepi ing pamrih rame ing
gawe  menandakan  bahwa
pengelola  naskah  kuno
diharapkan  mengembangkan
sikap kerelaan untuk melepaskan
kepentingannya  sendiri.
Kebatinan  menampilkan  suatu
gaya  penalaran  yang
menekankan  penggunaan  rasa
yang  menyikapkan  pengetahuan
secara langsung, disitu kejadian-
kejadian  dan  pengalaman-
pengalaman  dijelaskan  dengan
prinsip-prinsip  harmoni  dan
koordinasi  dalam
kemanunggalan  hidup.  Sebagai
dasar  dalam  pemenuhan
kebatinannya.  Sehingga tercapai
suatu  ketentraman  dan



keharmonisan  serta
keseimbangan dalam bekerja. 

3. Proses Internalisasi

Internalisasi  merupakan  proses
memahami  pekerjaan  sebagai
kenyataan subyektif. Pada proses
ini,  pengelola  naskah  kuno
melakukan  identifikasi  dari
berbagai  proses  yang  telah
dilaluinya  dan  dari  berbagai
kegiatan  sehari-hari  dimana  ia
bekerja.  Pengelola  naskah kuno
melakukan transformasi kembali
struktur-struktur  dunia  obyektif
ke  dalam  kesadaran  subyektif.
Penilaian  awal  dapat  berupa
manfaat  yang  diperoleh  ketika
bekerja  serta  kenyamanan  apa
yang didapat selama bekerja. 

Sebagian  besar  informan  telah
merasa  nyaman  sebagai
pengelola  naskah  kuno.  Semua
informan  menjelaskan  bahwa
rasa  nyaman  yang  didapatkan
karena selama bekerja tidak ada
masalah  serius  yang  dihadapi
bahkan dalam menjalani sebagai
pengelola  naskah  kuno  mereka
merasa  mendapatkan  manfaat
yang  luar  biasa,  karena  pada
dasarnya  tugas  mereka  adalah
alih  aksara  otomatis  nilai-nilai
budaya  jawa  yang  didapat  dari
membaca naskah kuno memiliki
banyak  manfaat,  dan  tentunya
mereka  dituntut  untuk  paham
mengelola  secara  fisik  maupun
kontennya.  Bagi  informan  yang
ditemui,  mereka merasa  bangga
dengan  pekerjaan  mereka
sebagai  abdi  dalem  yang
mengelola naskah kuno, mereka
bangga  bisa  menjadi  salah  satu
bagian dari keraton. 

Berbagai  pemahaman  tentang
pekerjaannya  sebagai  pengelola
naskah  kuno  dipahami  sebagai
proses internalisasi. Dari temuan
data  yang  ada  menganggap
pengelola  naskah  kuno  adalah
abdi  dalem,  sehingga  mereka
bekerja di perpustakaan keraton
sebagai bentuk pengabdian. Ada
juga  dalam  bekerja,  pengelola
naskah  kuno  memperoleh
ketentraman diri dan mawas diri
dalam bertindak.  Informan juga
terlibat dalam pelestarian budaya
jawa,  yaitu  melakukan
pengelolaan  terhadap  naskah
kuno  yang  konon  merupakan
hasil  peninggalan  budaya  masa
lampau  yang  masih  dapat
dipergunakan sampai saat ini.

Pengelola  naskah  kuno  akan
memandang  pekerjaannya
sebagai suatu pengalaman hidup
yang  dibentuk  oleh  suatu  cara
berpikir  dan  cara  merasakan
tentang  nilai-nilai  ataupun
peristiwa  yang  pada  akhirnya
akan  mengembangkan  suatu
sikap  terhadap  hidup  para
informan  sebagai  sesuatu  yang
mengungkapkan  bagaimana
individu-individu  tersebut
mendekati kenyataan. Maka dari
itu,  pandangan  yang  dialami
pengelola naskah kuno semacam
pengalaman  religius  dan
kebatinan  yang  dipandang
sebagai sesuatu yang teratur dan
tersusun secara bertingkat. 

Pada intinya proses internalisasi
informan  ini,  merupakan  suatu
proses  dari  gabungan
eksternalisasi  dan  objectivasi
sebagai  suatu  proses  dimana
terjadi pengalaman yang mampu



memberikan  konsepsi  terhadap
pekerjaan  pengelola  naskah
kuno.

Dalam  pandangan  konstruksi
sosial,  makna terbentuk sebagai
hasil  dari  konstruksi  pemikiran
individu  yang  terlibat  secara
simultan.  Sehingga  akan
diperoleh  suatu  fakta  yang
mempengaruhi  proses
ekternalisasi  dan  internalisasi.
Fakta-fakta  tersebut  sesuai
dengan  yang  diungkapkan  oleh
informan  dalam  penelitian  ini.
Fakta  tersebutlah  akan
membangun  suatu  kenyataan
yang  mempengaruhi  informan
dalam  memproduksi  makna
melalui  pemahaman  dan  segala
bentuk aktivitas yang melibatkan
aktivas  dalam pekerjaan  sehari-
hari pengelola naskah kuno. 

Mulder  memiliki  kepercayaan
bahwa   pengelola  naskah  kuno
yang  bekerja  sebagai  mamayu
hayuning  buwana karena
menjaga  keindahan  dan
pelestarian yang dimiliki keraton
salah  satunya  perpustakaan
naskah  kuno  sebagai  wujud
keseimbangan  bahwa  pengelola
naskah  kuno  bekerja  harus
membuat hati orang lain senang
yang artinya apa yang dikerjakan
pengelola  naskah  kuno  dalam
menjaga  dan  melestarikan
naskah  kuno  dapat  bermanfaat
khususnya  pengguna  naskah
kuno.

Bekerja  merupakan suatu usaha
yang dilakukan seseorang untuk
memenuhi  kebutuhannya.
Kebutuhan konteks ini diartikan
sebagai kebutuhan batin. Sesutau
yang  memberikan  kenikmatan

dan  nilai  sebagai  suatu  berkah
dalam  hidup  pengelola  naskah
kuno.  Berkah  inilah  yang
dipercaya  sebagai  pemberi
kebahagiaan  dan  kemudahan
jalan  mendapatkan  rejeki  lain.
Tindakan  yang  dilakukan
pengelola  naskah  kuno  dalam
pekerjaanya tersebut merupakan
produk  dari  proses  sosialisasi
yang berimbas pada pemahaman
informan  mengenai
pekerjaannya.  Tindakan  seperti
ini  akan  melibatkan  informan
untuk terus giat bekerja.

Bekerja merupakan suatu bentuk
pengabdian  terhadap
kebudayaan,  sesuai  dengan
pernyataan  informan  PN  yang
menyatakan  bahwa  pengabdian
pada  kebudayaan  berarti
mengabdikan diri demi menjaga,
memelihara,  melestarikan  dan
mengembangkan  kebudayaan
Jawa. Berger berpendapat bahwa
yang  diungkapkan  informan
sekaligus  sebagai  konsep
konstruksi  makna  dalam
menghadapi  realitas
sesungguhnya  atas  objek  atau
tindakan  yang  telah  dilakukan
oleh pengelola naskah kuno baik
bersifat  subjektif  maupun
obyektif. 

Pengelola  naskah  kuno
cenderung  memiliki  kesadaran
yang  lebih  tinggi  untuk
memahami  peran  kerjanya
dengan  ilmu  yang  dimiliki.
Begitu  pula  dengan  pengelola
naskah  kuno  yang  tidak
memiliki  ilmu  tentang
pernaskahan,  mereka  akan
membentuk  dengan  sendirinya
untuk  bisa  lebih  memahami



pekerjaan  yang  digeluti  setiap
harinya.  Namun  mereka  akan
lebih  cenderung  mengerjakan
pekerjaan  yang  sifatnya
administratif  sesuai  dengan  apa
kemampuannya.

Setiap  pengelola  naskah  kuno
memiliki makna tersendiri dalam
pekerjaannya.  Orang  bekerja
demi  mencapai  suatu  standar
hidup  rendah  dan  umumnya
orang  tidak  tergerak  untuk
meningkatkan standar hidupnya.
Kepuasan  kerja  untuk  sebagian
besar  diperoleh  dari  lingkungan
sosial. Dalam penelitian ini pula
diketahui  bahwa  makna  yang
terbentuk  dari  informan
cenderung  bercabang  yaitu
membentuk  makna  subyektif
dan obyektif.

Pekerjaan  sebagai  pengelola
naskah  kuno  merupakan
pekerjaan  yang  didasari  karena
adanya  panggilan  jiwa.  Dalam
filosofi  budaya  jawa  bekerja
merupakan  suatu  kegiatan  yang
bertujuan  mencari  ketenangan,
ketentraman  dan  kebahagiaan,
dimana  pengelola  naskah  kuno
merasa  bertanggung  jawab  dan
memiliki  beban  moral  dalam
pelestarian  naskah  kuno  yang
sudah  ditetapkan  sebagai  cagar
budaya  yang  memiliki
keadiluhungan  dan  nilai
khazanah yang nyata. 

Berdasarakan  hasil  penelitian
terkait  dengan  makna  pengelola
naskah  kuno  dalam  budaya  jawa,
maka  terbentuklah  sebuah  tipologi
atau tipe pekerjaan pengelola naskah
kuno  dalam  melakukan  konstruksi

sosial  diperoleh  dua  tipe  pengelola
naskah kuno, yaitu pengelola naskah
kuno subyektif dan pengelola naskah
kuno obyektif. 



Berikut adalah penggolongan maknanya :

Momen Konstruksi
Sosial dalam memaknai
pekerjaannya sebagai

pengelola naskah kuno

Tipe Pengelola Naskah Kuno Subyektif Tipe Pengelola Naskah Kuno Obyektif

Eksternalisasi Pekerjaan sebagai pengelola naskah kuno
tersebut  dilakukan  karena  kecintaannya
terhadap budaya jawa dan memang dari
kecil sudah suka dengan budaya jawa dan
sudah diajarakan mengenai budaya jawa,
untuk itu menjadi pengelola naskah kuno
sebelumnya  telah  memiliki  bekal  akan
hal  itu  yang  hadir  pada  diri  pengelola
naskah kuno.

Bekerja sebagai pengelola naskah kuno didasarkan pada ilmu
yang  dimiliki  semasa  duduk  dibangku  kuliah.  Mereka
cenderung  dipengaruhi  oleh  dunia  luar  seperti  rekan  atau
kerabat yang sudah mulai mengelola naskah kuno. Sehingga
terbentuk  suatu  tindakan,  bahwa  pengelola  naskah  kuno
memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmunya lebih
dalam  lagi  terutama  dibidang  filologi  atau  pernaskahan
tulisan jawa.

Objectivasi Dalam  melakukan  bidang  kerjanya
pengelola  naskah  kuno  lebih  cenderung
dalam  administrative  yang  dibebankan
pada dirinya terkait tuntutan kerja seperti
katalogisasi  dan  melayani  pengguna
perpustakaan.  Mengikuti  pelatihan  atau
seminar  tentang  perpustakaan  sebagai
bentuk  kerjasama  dengan  dunia  luar.
Sehingga  akan  memberikan  kebiasaan
bagi  pengelola  naskah  kuno  dalam
pekerjaannya  agar  lebih  nyaman  lagi
untuk bekerja

Pengelola naskah kuno cenderung mengerjakan pekerjaannya
sebagai  ahli  yang  paham  mengenai  naskah  kuno,  mereka
akan  melakukan  upaya  agar  nilai-nilai  atau  kandungan  isi
dari  naskah  kuno  tersebut,  mereka  juga  menyadari  bahwa
sebagai  pengelola  naskah  kuno  dapat  berguna  dan
bermanfaat  untuk  orang  lain  sebagai  bahan  bacaan  yang
mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh  penggunanya.
Sehingga pengelola naskah kuno dengan keilmuannya akan
bermanfaat bagi orang lain dan budaya jawa yang terdapat
pada  naskah  kuno  tidak  begitu  saja  menghilang  karena
perubahan jaman.



Internalisasi Pengelola naskah kuno mulai menyadari
bahwa  dirinya  bekerja  karena  adanya
suatu  panggilan  jiwa,  dan  merupakan
wujud pengabdian terhadap budaya, serta
uapaya  dalam  menghibur  diri  terutama
kebutuhan  batin  dimana  pengelola
naskah kuno merasa  bertanggung jawab
dan  memiliki  beban  moral  dalam
pelestarian  naskah  kuno  yang  sudah
ditetapkan  sebagai  cagar  budaya  yang
memiliki  keadiluhungan  dan  nilai
khazanah  yang  nyata.  Dan  pekerjaan
sebagai  pengeloala  naskah  kuno
merupakan  sebuah  pengalaman  yang
terjadi selama bekerja senabagai mamayu
hayuning  buwana  karena  menjaga
keindahan dan pelestarian  yang dimiliki
keraton  salah  satunya  perpustakaan
naskah kuno

Sebagai pengelola naskah kuno dapat bermanfaat bagi orang
yang  membutuhkan  ketika  berkunjung  ke  perpustakaan.
Pengelola  naskah  kuno  cenderung  bekerja  sesuai  dengan
rules yang telah ia terima semasa dibangku kuliah, sehingga
menjadi pengelola naskah kuno merupakan suatu pekerjaan
yang menimbulkan gaya hidup dan perilaku mawas diri guna
membentuk  aktualisasi  diri  pada  pengelola  naskah  kuno
sebagai  pandangan  hidupnya  yang  dapat  menjadi  jalan
menuju penyadaran dan pemahan diri bahwa dirinya sebagai
pengelola  naskah  kuno  masih  dibutuhkan  tanpa  unsur
paksaan.



Penutup 

Berdasarkan  hasil  dari  penelitian
mengenai  makna  pengelola  nsakah
budaya  dalam  budaya  jawa,  maka
dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai
berikut :

1. Proses eksternalisasi dimulai dari
awal  individu  mulai  bekerja
sehingga  timbul  ketertarikan
sebagai  pengelola  naskah  kuno.
Namun  disisi  lain  ada  pengelola
naskah kuno yang bekerja karena
memang  dari  niat  awal  untuk
bekerja  seperti  ilmu  yang  telah
dimiliki  ketika  masa  kuliah
dengan  pekerjaan  yang  ia
dapatkan  di  perpustakaan  milik
Keraton  baik  Jogja  maupun
Surakarta.  Sedangkan  proses
objectivasi pengelola naskah kuno
dihadapkan suaru realitas obyektif
yang  mana  mereka  mulai
menyadari  tugas  kerjanya  di
perpustakaan.  Mereka  memiliki
alasan dalam melakukan tindakan
kerjanya  agar  terjalin  sebuah
interaksi  sosial  yang  berdampak
pada manfaat yang diperoleh dari
interaksi  tersebut,  serta  cara
pandang  pengelola  naskah  kuno
dalam  budaya  jawa  seiring
perkembangan jaman. Dan proses
internalisasi  sebagai  proses  yang
sudah mulai memahami pekerjaan
dalam  kenyataan  obyektif
kedalam  kenyataan  subyektif
kemudian  mulai  mampu
melakukan  penilaian  terhadap
pekerjaannya.  Sehingga  dari
ketiga  proses  dialektis  tersebut
dihasilkan  tipe  pengelola  naskah
kuno,  yaitu  pengelola  naskah
kuno  obyektif  dan  pengelola
naskah kuno subyektif. 

2. Proses  eksternalisasi  pengelola
naskah kuno dalam tipe subyektif
dihasilkan  bahwa  Pekerjaan
sebagai  pengelola  naskah  kuno
tersebut  dilakukan  karena
kecintaannya  terhadap  budaya
jawa  dan  memang  dari  kecil
sudah  suka  dengan  budaya  jawa
dan  sudah  diajarakan  mengenai
budaya  jawa,  untuk  itu  menjadi
pengelola naskah kuno sebelumna
telah memiliki bekal akan hal itu.
Proses  objectivasi  pengelola
naskah  kuno  dalam  melakukan
bidang kerjanya pengelola naskah
kuno  lebih  cenderung  dalam
administrative  yang  dibebankan
pada dirinya terkait tuntutan kerja
seperti  katalogisasi  dan melayani
pengguna  perpustakaan.
Mengikuti pelatihan atau seminar
tentang  perpustakaan  sebagai
bentuk  kerjasama  dengan  dunia
luar.  Sehingga akan memberikan
kebiasaan  bagi  pengelola  naskah
kuno  dalam  pekerjaannya  agar
lebih nyaman lagi untuk bekerja.
Sehingga  pemaknaan  yang
muncul ketika berada pada proses
internalisasi,  seorang  pengelola
naskah kuno bertipe subyektif ini
mulai  menyadari  bahwa  dirinya
bekerja  karena  adanya  suatu
panggilan  jiwa,  dan  merupakan
wujud  pengabdian  terhadap
budaya,  serta  uapaya  dalam
menghibur  diri  terutama
kebutuhan batin dimana pengelola
naskah kuno merasa bertanggung
jawab dan memiliki  beban moral
dalam  pelestarian  naskah  kuno
yang  sudah  ditetapkan  sebagai
cagar  budaya  yang  memiliki
keadiluhungan dan nilai khazanah
yang  nyata.  Dan  pekerjaan
sebagai  pengeloala  naskah  kuno



merupakan  sebuah  pengalaman
yang  terjadi  selama  bekerja.
Berdasarkan  makna  yang
dihasilkan  dari  proses  dialektis
tersebut, bahwa pengelola naskah
kuno  subyektif  adalah  pekerjaan
yang  dilakukan  oleh  pengelola
naskah  kuno  muncul  dari  dalam
individu  sebagai  pekerjaan  yang
ia  senangi  untuk  mengelola
naskah kuno dan pelestari budaya
yang  didasarkan  dari  hati  atas
panggilan jiwa. 

3. Pengelola  naskah  kuno  obyektif
bahwa  proses  dialektis  dari
eksternaslisasi  muncul  saat
pengelola  naskah  kuno
menganggap  pekerjaannya
sebagai  pekerjaan  yang  digeluti
sebagai  pekerjaan  yang
berdasarkan  ilmu  yang  dimiliki
sesuai dengan bidang kerjanya di
perpustakaan  dalam  mengelola
naskah  kuno,  sehingga  memiliki
kemampuan  dalam
mengembangkan  ilmunya  lebih
dalam  lagi.  Proses  objectivasi
pada  pengelola  naskah  kuno
obyektif  inni  bahwa  Pengelola
naskah  kuno  cenderung
mengerjakan  pekerjaannya
sebagai  ahli  yang  paham
mengenai  naskah  kuno,  mereka
akan melakukan upaya agar nilai-
nilai  atau  kandungan  isi  dari
naskah kuno tersebut meraka juga
menyadari  bahwa  sebagai
pengelola  naskah  kuno  dapat
berguna  dan  bermanfaat  untuk
orang  lain  sebagai  bahan bacaan
yang  mudah  dipahami  dan

dimengert  oleh  penggunanya.
Sehingga  pengelola  naskah kuno
dengan  keilmuannya  akan
bermanfaat  bagi  orang  lain  dan
budaya  jawa  yang  terdapat  pada
naskah  kuno  tidak  begitu  saja
menghilang  karena  perubahan
jaman.  Lalu  proses  internalisasi
sebagai  pemaknaan  akan  makna
pengelola naskah kuno yaitu suatu
pekerjaan  yang  menimbulkan
gaya  hidup  dan  aktualisasi  diri
untuk  menghasilkan  sesuatu
berupa  tindakannya  melayani
pengguna perpustakaan.

4. Berdasarkan  makna  yang
terbentuk  tipe  pengelola  naskah
kuno  obyektif  lebih  tepat  untuk
mengelola  naskah  kuno  di
Perpustakaan milik Keraton, baik
Keraton  Yogyakarta  maupun
Keraton Surakarta.  Hal  demikian
diperoleh  dari  hasil  tipologi  dari
ketiga proses dialektis  konstruksi
sosial  terhadap  makna  pengelola
naskah  kuno  tersebut  bahwa
pengelola  naskah  kuno  obyektif
bekerja sebagai pengelola naskah
kuno didasarkan karena ilmu yang
dimiliki  ketika  proses
eksternalisasi  bermanfaat  bagi
pengguna  naskah  kuno,  sebab
dengan  ilmu  tersebut  pengelola
naskah  kuno  akan  mudah  untuk
memahami  naskah  kuno  yang
dimiliki  Perpustakaan  Keraton
sehingga  bekerja  akan
menimbulkan aktualisasi  diri  dan
gaya  hidup  untuk  pandangan
hidupnya kelak.
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