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Abstract
Plangpleng type tombstone is a very distinctive shape. Sculpture style is the main characteristic of this
type of tombstone. That makes it different from other tombstones in Lamreh. Forms of local and foreign
motifs from different cultural backgrounds and belief systems. This is a character that reflects a 'mixed'
society at the beginning of the development of Islam in Aceh Besar and Banda Aceh. This tombstone is
a very important marker as the initial evidence of the presence of Muslim communities along the coast
of Aceh Besar and Banda Aceh. As an art object, it has been a human work of the past, and is
evidence of the culmination of the achievement of cultural development in an ancient society in Aceh
Besar known as the 'Lamuri community’.
Keywords: Nisan Plangpleng; Lamuri; Islamic Archaeology; Aceh
Abstrak
Jenis batu nisan tipe plangpleng merupakan bentuk yang sangat khas. Gaya seni pahat menjadi ciri
utama jenis batu nisan ini. Hal itu menjadikannya berbeda dengan batu nisan lainnya di Lamreh.
Bentuk motif lokal maupun asing dari latar belakang kebudayaan dan sistem kepercayaan yang
berbeda. Hal ini menjadi karakter yang mencerminkan satu masyarakat ‘campuran’ di awal
perkembangan Islam di Aceh Besar dan Banda Aceh. Batu nisan ini menjadi penanda yang sangat
penting sebagai bukti awal kehadiran masyarakat Muslim di sepanjang pesisir Aceh Besar dan Banda
Aceh. Sebagai benda seni ia menjadi karya cipta manusia dari masa lampau, serta menjadi bukti
puncak pencapaian perkembangan kebudayaan dalam suatu masyarakat kuno di Aceh Besar yang
dikenal sebagai ‘masyarakat Lamuri’.
Kata Kunci: Nisan Plangpleng; Lamuri; arkeologi Islam; Aceh

PENDAHULUAN
Secara kuantitas batu nisan yang
ditemukan di Bukit Lamreh – Ujong Bate
Kapal adalah data arkeologis terbanyak
yang ditemukan di situs ini. Lokasi berada
di Kampung Lamreh, Kecamatan (Mukim)
Mesjid Raya, Aceh Besar dengan titik
koordinat lintang 5° 35’ – 5° 36’ dan bujur
timur 95° 31’ – 95° 32’. Lebih dari 200
buah batu nisan yang telah berhasil
dikumpulkan dalam survei dan pemetaan
batu nisan di situs/tapak Lamreh. Hal ini
diperoleh dari penelitian kerjasama tahun
2014 antara Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh dengan Universitas Sumatera
Utara Medan dan University Saint of
Malaysia (USM), serta melibatkan peneliti
arkeologi Aceh dan lembaga swadaya
Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
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masyarakat (MAPESA Banda Aceh dan
CISAH Aceh Utara – Lhok Seumawe).
Sementara penelitian lain juga dilakukan
berupa Kajian Zonasi Kawasan Lamreh
Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Aceh. Data ini juga perlu ditambahkan
dengan belasan batu nisan yang
diamankan dan menjadi koleksi Museum
Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Aceh, dan peneliti secara individu
atau
kerjasama
lembaga
swadaya
masyarakat (MAPESA Banda Aceh dan
CISAH Aceh Utara – Lhok Seumawe).
Berdasarkan hasil kedua kajian
tersebut diketahui hanya 100 buah batu
nisan yang ditemukan dalam keadaan utuh
dan masih pada lokasi awalnya, walaupun
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sebagian besar telah tercabut dari tanah
atau rebah di lokasi makam awalnya.
Lebih dari 100 buah batu nisan lainnya
berupa pecahan yang berserakan dan
tidak diketahui lagi lokasi asalnya. Jumlah
seluruh batu nisan tersebut kurang dari
setengahnya
mengandung
inskripsi.
Setengah dari inskripsi tersebut menyebut
nama atau gelar tokoh dan keterangan
tahun kematiannya. Sebagian lainnya
berupa batu nisan polos atau mengandung
berbagai ragam bentuk motif dengan gaya
yang khas.
Melalui batu nisan berinskripsi
inilah dapat digambarkan dengan sangat
terbatas keadaan masa lampau di Bukit
Lamreh, Ujong Bate Kapal ini. Khususnya
pengamatan terhadap perkembangan seni
pahat batu nisan dapat diikuti secara
seksama dengan penyusunan tipologi
berdasarkan gaya bentuk batu nisan
secara kronologis setidaknya dapat
disusun dengan lebih rinci dan akurat.
Jenis batu nisan ini merupakan
salah satu dari banyak jenis batu nisan di
Aceh yang cukup bervariasi dalam hal
bentuk dan gaya seni pahatnya. Studi batu
nisan di Aceh telah dilakukan dengan
sangat rinci oleh Hasan M. Ambary (1996)
dan Othman M. Yatim (1988). Hasan M.
Ambary mengelompokkan batu nisan di
Aceh dalam salah satu jenis tipe batu
nisan dalam sistem tipologi batu nisan
Muslim di Nusantara dan membedakan
jenis-jenis batu nisan dari periode
Kesultanan Samudera – Pasai dan periode
Kesultanan Aceh, sementara Othman M.
Yatim dengan lebih rinci mengelompokkan
tipe batu nisan Aceh dalam korpus ‘Batu
Aceh’ dalam empat periode atau fase
perkembangan dari periode Kesultanan
Samudera – Pasai hingga periode akhir
Kesultanan Aceh.
Namun dari kajian kedua pakar
batu nisan di Aceh tersebut, tidak (belum)
menyentuh satu kelompok batu nisan yang
cukup khas dari Kawasan Bukit Lamreh
yang cukup beragam dalam hal bentuk
dan jenis motifnya. Salah satu tipenya
dikenal
sebagai
batu
nisan
tipe
plangpleng. Othman M. Yatim sebenarnya
menyebut jenis batu nisan tipe plangpleng
(yang disebutnya sebagai plakpling) di
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Kampung Pande, Banda Aceh. Namun ia
tidak membicarakannya lebih mendalam
dalam kajiannya (Yatim and Nasir 1990).
Sebenarnya batu nisan ini juga ditemukan
di kawasan Lembah Sungai Aceh dan
sekitas pesisir Banda Aceh, seperti
Kampung Ilie, Lamteh, Pango, Neusu, dan
kampung terdekat di Kuala Aceh (Yatim
and Nasir 1990, 23; Satria 2014, 1–48;
2016, 1–27).
Fase baru dalam penelitian dan
pengkajian batu nisan di Aceh khususnya
untuk jenis batu nisan tipe plangpleng
mulai dilakukan oleh Suwedi Montana
dengan merinci bentuk batu nisan itu
sebagai jenis batu nisan berbentuk
piramidal. Tipe batu nisan ini berdasarkan
teks inskripsi yang dipahatkan pada batu
nisan telah dibuat paling awal pada abad
ke-13 M. dan abad ke-14 M. hingga abad
ke-15 M (Montana 1997, 85–95). Cloude
Guillot dan Ludvic Kalus yang melanjutkan
pengkajian batu nisan berbentuk piramidal
ini mempertanyakan sistem kronologis
batu nisan yang disusun oleh Suwedi
Montana. Namun hasil kajian epigarafis
membuktikan bahwa jenis batu nisan ini
dibuat paling awal pada pertengahan akhir
abad ke-14 M. dan sepanjang abad ke-15
M (Guillot 2008, 326–36).
Suprayitno (2011, 125–27) yang
memperkaya kajian tentang batu nisan
dari kawasan Bukit Lamreh berhasil
membaca teks inskripsi dari sebuah batu
nisan berangka tahun dari awal abad ke11 M. Walau masih diragukan, namun
belum ada yang membantah kebenaran
hasil pembacaan tersebut dalam kajiankajian ilmiah. Lagipula jenis batu nisan
yang diamatinya bukan jenis batu nisan
tipe plangpleng yang menjadi objek utama
dalam penulisan ini.
Batu nisan tipe plangpleng
merupakan salah satu jenis batu nisan di
Lamreh. Hasil observasi menunjukkan
bahwa gaya rancangan bentuk motif batu
nisan tipe plangpleng secara umum sama.
Namun bila diamati lebih teliti, sebenarnya
batu nisan ini cukup beragam dalam jenis
bentuk motif hiasannya. Dengan demikian
sebagai benda budaya seni pahat batu
dari jenis batu nisan ini mengalami
perkembangan yang cukup berarti.
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Dalam observasi dikatahui ada
dua kelompok batu nisan tipe plangpleng
yang memiliki gaya rancangan bentuk
motif yang cukup mencolok dan memiliki
perbedaan
yang
sangat
berarti.
Perubahan-perubahan
bentuk
motif
melalui transformasi, baik lokal atau
peminjaman dari luar (asing) menjadi
perhatian penting dalam pengamatan ini.
Berbagai jenis elemen bentuk motif yang
digunakan pada masing-masing kelompok
batu nisan mencerminkan latar belakang
budaya dan sistem kepercayaan yang
berbeda. Hal itu terjadi pada saat awal
Islam masuk dan diterima sebagai sistem
kepercayaan yang baru.
Kedua kelompok batu nisan tipe
plangpleng
itu
merupakan
hasil
perkembangan yang mengikuti waktu.
Secara kronologis perkembangan tersebut
terjadi bersamaan dengan perkembangan
masyarakat pembuat dan penggunanya.
Hal ini semua menjadi dasar dan tolok
ukur untuk mamahami perkembangan
peradaban manusia penghuni lokasi ini di
masa lampau.
Batu nisan yang ada di kawasan
Bukit Lamreh ini telah diketahui sebagai
peninggalan dari masyarakat muslim awal
di pesisir Aceh Besar. Dengan demikian
perkembangan dan keberagaman gaya
rancangan bentuk motif pada batu nisan
menjadi
salah
satu
bahan
untuk
mengetahui
sejarah
perkembangan
kebudayaan. Yaitu suatu masyarakat yang
telah menjadi mapan dalam segala aspek
kehidupannya, khususnya dalam sistem
kepercayaan (religi), sistem sosial-politik,
seni, teknologi, dan ekonomi.
Berbagai jenis bentuk motif serta
gaya seni pahat pada batu nisan
plangpleng menjadi permasalahan yang
cukup menarik untuk diamati di sini.
Pembentukan dan perubahan bentuk motif
baik lokal maupun asing menghasilkan
bentuk-bentuk yang bersifat baru. Warisan
kebudayaan Islam ini tidak mungkin terjadi
bila masyarakatnya tidak melakukan
hubungan dengan masyarakat pendatang
(asing). Dengan demikian bentuk motif dan
gaya seni pahat yang berkembang juga
banyak
dipengaruhi oleh
pengaruh
Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
(Dedy Satria)

kebudayaan
dari
kebudayaan Islam.

luar,

terutama

Tulisan ini bertujuan untuk
mengenal dan memahami berbagai jenis
bentuk motif serta gaya seni pahat pada
batu nisan plangpleng. Perubahan bentuk
motif baik lokal maupun asing sehingga
menghasilkan bentuk-bentuk yang bersifat
baru, namun tetap bercorakkan warisan
kebudayaan Islam lokal yang mapan.
Batu nisan plangpleng sebagai
warisan kebudayaan Islam diamati untuk
memahami pembentukan awal masyarakat
muslim di pesisir Aceh Besar dan Banda
Aceh yaitu sebagai masyarakat yang
terbentuk
melalui
hubungan
dan
percampuran masyarakat lokal dengan
pendatang (asing). Suatu kelompok
masyarakat
dengan
perkembangan
kebudayaan baru yang dilandasi oleh
hukum Islam.
METODE
Data yang digunakan di sini yaitu
data selektif berupa batu nisan dengan
jenis tertentu dengan kemiripan yang
relatif sama secara morfologis. Yaitu
meliputi rancangan bentuk batu nisan dan
gaya bentuk motif, serta ragam tema motif
dan teks inskripsi dalam kaligrafi Islam.
Seperti telah disebut di atas, bentuk motif
merupakan hal yang sangat menarik untuk
dipahami dalam tulisan ini. Pengamatan
ditujukan untuk melihat perubahanperubahan bentuk motif, baik lokal atau
peminjaman dari luar (asing), melalui
perubahan bentuk (transformasi) sehingga
menghasilkan bentuk baru yang bersifat
‘campuran’. Ini dilakukan untuk memahami
hubungan masyarakat lokal yang bukan
Islam dengan para pendatang baik orang
yang bukan Islam maupun orang Islami
sendiri.
Kaligrafi Islam sebagai hasil
kebudayaan Islam yang khas dalam
bentuk teks inskripsi juga perlu diamati di
sini. Penyusunan sistem kronologis
berdasarkan keterangan waktu kematian
tokoh-tokoh yang dimakamkan dapat
membantu mengetahui dan memahami
gaya rancangan bentuk motif pada batu
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nisan tipe plangpleng yang mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu.
Pengamatan pada jenis batuan
sebagai bahan baku juga menjadi
perhatian di sini, walau pun dalam
kesempatan ini dilakukan hanya sekilas.
Khususnya terhadap karakter batuan
dengan tekstur dan kekerasan tertentu.
Hal ini perlu dilakukan karena pemilihan
jenis batuan sebagai salah satu penentu
dan sangat mempengaruhi hasil dari
bentuk rancangan dan hasil gaya seni
pahat batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Batu Nisan Tipe ‘Plangpleng’
di Lamreh
Terminologi
batu
nisan
plangpleng, juga dikenal dengan dialeg
berbeda
sebagai
‘Plakpling’
atau
‘Pelakpling’. Berdasarkan fonologi berasal
dari bahasa Aceh ‘plangpleng’ yang berarti
belang-belang atau mengandung berbagai
macam corak hiasan untuk jenis-jenis
motif (Abu Bakar et al. 2001, 729).
Penamaan ini sesuai dengan corak hiasan
dengan teknik pahat dalam (bas relief)
yang menutupi seluruh permukaan tiang
balok batu (pilar) kerucut (piramidal) baik
di keempat sisi maupun pada kempat
sudut batu nisannya. Hasil seni pahat
menghasilkan efek fisual bentuk yang
sangat khas dengan garis-garis tebal dan
dalam bahkan membentuk rongga yang
tembus. Ukuran jenis batu nisannya pun
relatif hampir sama dengan tinggi
maksimal 87 cm, lebar 27 cm hingga 23
cm.
Secara morfologis, batu nisan
tipe plangpleng sangat berbeda dengan
jenis dan tipe batu nisan Lamreh lainnya.
Yaitu jenis tipe balok batu pilar – slap
dengan mahkota kubah (doom) dan/atau
stupa, tipe balok batu pilar – slap miniatur
kuil Hindu atau candi, dan tipe balok batu
slap dengan berbagai variasi lengkung
untuk bagian puncaknya. Selain itu juga
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ditemukan jenis batu nisan yang sering
ditemukan di Aceh Utara dan Lhok
Seumawe, yaitu tipe batu ‘Pasai’, dan jenis
‘Batu Aceh’.
Persebaran Batu Nisan di Lamreh
Persebaran batu nisan di Lamreh
meliputi lokasi yang luas terutama pada
bagian tepi Tanjung Ujong Bate Kapal, dari
Kuala Lubok di lingkungan Benteng – Kuta
Lubok sebagai lokasi II, punggung pukit
dekat lereng terjal pada bukit sebelah
timur – yaitu meliputi lokasi I atau teras
bukit I dengan struktur besar dan
berhubungan dengan dua bukit kecil, teras
bukit II sebagai lokasi III, teras bikit III
sebagai lokasi IV - , Lhok Cut, hingga bukit
utara di lingkungan Benteng – Kuta Inong
Bale sebagai lokasi V serta bukit barat
dekat Teluk Krueng Raya sebagai lokasi
VI.
Batu nisan sebagai penanda
makam ditemukan dalam kelompok
makam atau pemakaman bersama yang
ditata saling berdekatan. Beberapa makam
ditemukan di bagian punggung bukit yang
relatif datar atau lereng bukit yang landai.
Lokasi pemakaman biasanya golongan
sosial tertentu, dilengkapi dengan struktur
dari bongkahan batu tanpa perekat semen
sebagai teras dan pembatas areal
pemakaman bersama dengan dua hingga
tujuh makam atau lebih.
Table 1. Enam lokasi pengamatan survei
Lokasi

Nomor

Teras di bukit timur, dengan struktur
besar dan berhubungan dengan dua
bukit kecil, serta bagian lereng bukit
yang terjal

Lokasi 1

Kuala Lubok di lingkungan BentengKuta Lubok

Lokasi 2

Teras II bukit timur, di bawah (sisi utara) Lokasi 3
teras II bukit timur dan berbatasan
dengan tebing
Teras III bukit timur, di bawah (sisi utara) Lokasi 4
teras II bukit timur dan berbatasan
dengan tebing
Bukit utara di lingkungan Benteng-Kuta

Lokasi 5
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Inong Bale meliputi Lhok Cut, lembah
sempit
Bukit dekat Teluk Krueng Raya

Lokasi 6

Nisan Berinskripsi
Penulis bersama tim Muhammad
Taqiyuddin, MAPESA Banda Aceh dan
CISAH Lhok Seumawe – Aceh Utara
sempat
mengikuti
perkembangan
penemuan kembali batu nisan di kawasan
arkeologi Bukit Lamreh ini pada tahun
2012-2014. Batu nisan mengandung teks
inskripsi menjadi tujuan utama ekspedisi
mencari jejak Lamuri ini selain jenis-jenis
atau keragaman temuan kepurbakalaan di
tempat ini.
Tujuan survei dan pengamatan
berangkat dari dan dititikberatkan untuk
mencari dan menemukan serta mengkaji
kembali beberapa batu nisan dari Bukit
Lamreh
yang
telah
dikaji
dan
dipublikasikan secara luas oleh Suwedi
Montana (1997), Cloude Guillot (2008),
dan Suprayitno (2011). Pertama, hasil
pengamatan dan ditemukan kembali batu
nisan dengan teks inskripsi memuat nama
tokoh bergelar Sultan (?) yang memerintah
pada transisi abad ke-13 M. tahun 680
Hijriah atau 1211 M. sebagai penguasa
Islam tertua di Sumatera dan Nusantara
(Montana 1997, 85–95). Batu nisan yang
dimaksud tidak ditemukan dalam survei ini.
Kedua, hasil pengamatan dan
ditemukan kembali batu nisan dengan teks

inskripsi mengandung tahun kematian
almarhum yang berasal dari 398 Hijrah
atau 1008 M., abad ke-5 Hijrah atau abad
ke-11 M (Suprayitno 2011). Batu nisan ini,
batu nisan tipe slap (serupa tipe batu nisan
‘Pasai’) – dan bukan tipe plangpleng,
ditemukan dalam survei berada di lokasi I
dan melalui pembacaan ulang oleh
Taqiyuddin Muhammad diketahui batu
nisan tidak menyebut nama tokoh dan
berangka tahun 839 Hijrah atau 1439 M.,
pertengahan awal abad ke-15 M. Saat ini
batu nisan dimaksud disimpan dalam
labolatorium Jurusan Sejarah Pendidikan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Dalam survei ini juga ditemukan
secara sporadis beberapa batu nisan
dengan teks inskripsi yang dipahatkan
pada batu nisan dan tanpa memberikan
catatan khusus terhadap keberagaman
bentuk batu nisan. Tipe batu nisan dengan
gaya seni pahat, meliputi rancangan
bentuk batu nisan dan gaya bentuk motif
seni pahat batu nisan, serta gaya
penulisan teks inskripsi atau kaligrafi Islam
(khat) tertentu, dicatat dengan sekilas dan
belum
dilakukan
klasifikasi dengan
sistematis untuk menyusun tipologi yang
bersifat kronologis. Pahatan teks inskripsi
memuat nama tokoh dengan keterangan
waktu wafat sebagai sumber primer untuk
penyusunan sejarah Aceh dari periode
sebelum Kesultanan Aceh Darussalam.

Table 2. Nama gelar tokoh dengan atau tanpa keterangan angka tahun
(hasil pembacaan Muhammad Taquyuddin tahun 2012-2014)

No.

Batu Nisan

Penanggalan

KELOMPOK I

Hijrah

Masehi

1.

‘Malik Syamsuddin’

Wafat 822 H

1419 M

2.

‘Malik Alawaddin’

Wafat 822 H

1419 M

3.

‘Amir Qara Khadijah’

Wafat 816 H

1419 M

4.

Syaihk Zainuddin

5.

‘Sirajul Mulk

-

-

6.

Abd adh dha’if Abd ar Rahim

-

-

KELOMPOK II

Hijrah

Masehi

‘Maulana Kadhi Sadr al Islam Isma’il’

Wafat 852 H

1449 M

7.

Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
(Dedy Satria)

-

-

69

8.

‘Sultan Muhammad bin Awaluddin’

Wafat 834 H

1431 M

9.

‘Malik Nizar bin Zaid’

Wafat 837 H

1434 M

10.

‘Malik Zaid’

Wafat 840 H

1437 M

11.

‘Malik Jawaduddin’

Wafat 842 H

1439 M

12.

‘Malik Zainal Abidin’

Wafat 845 H

1442 M

13.

‘Malik Muhammad Syah

Wafat 848 H

1444 M

14.

‘Abd adhdha’if ’Nina Muhajirin’

-

-

15.

‘Abd adh dha’if Mu’adz’

-

-

16

Abd adh dha’if Muzhiruddin’

-

-

Melalui daftar di atas dapat
dipahami ada dua periodesasi atau dua
kelompok batu nisan dalam sistem
kronologis batu nisan Lamreh tipe
plangpleng. Pertama, kelompok batu nisan
dari dekade kedua abad ke-15 M. yaitu
tahun 1414 dan 1419 M. dengan jumlah
pertanggalan yang masih jarang dengan
tiga batu nisan berangka tahun. Kedua,
kelompok batu nisan dari pertengahan
awal abad ke-15 M. meliputi tahun 1431
hingga 1449 M. dalam jumlah relatif lebih
banyak dengan enam di antaranya
berangka tahun. Dengan demikian dapat
dipahami di sini dalam kurun waktu lebih
dari 60 tahun pada masa transisi akhir
abad ke-14 M. hingga pertengahan awal
abad ke-15 M, yaitu paling awal antara
tahun 1380-an M. hingga 1450 M., ada
dua generasi yang telah memeluk Islam
dan menjadi penguasa Islam di tempat ini
di masa lampau. Kedua generasi tersebut
merupakan anggota golongan atas dari
istana dunia Islam yang khas dalam sistem
hukum – syariah Islam dengan lembaga
kesultanan dan lembaga hukum syariah
‘Sadr al Islam’ atau ‘qadhi’.
Teks
inskripsi
menjelaskan
gelar-gelar kehormatan dalam dunia Islam
yang menunjukkan bukti adanya sistem
kenegaraan dengan dasar hukum syariah
Islam yang mapan. Gelar sultan untuk
jabatan penguasa tertinggi atau raja; gelar
‘qadhi sadr al Islam’ jelas sebagai seorang
ulama fikih atau hukum Islam menjadi
hakim dan penasehat penguasa dan
masyarakat
muslim; dan sekelompok
orang bergelar ‘malik’ yang dalam tradisi
negara Islam merupakan gelar untuk para
pejabat atau anggota dewan islana,
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sebagai raja mereka menjadi pejabat yang
mengurus berbagai urusan. Dengan
demikian jenis dan gaya seni pahat batu
nisan tipe plangpleng dibuat dan
digunakan khusus untuk golongan (dewan)
istana sebagai bentuk formal penanda
makam tokoh-tokoh kehormatan.
Tema Bentuk Motif
Jenis bentuk motif atau tema motif
sebagai elemen hiasan pada batu nisan
Lamreh tipe plangpleng cukup banyak dan
beragam. Tema motif jenis-jenis bunga
atau floral termasuk bentuk motif paling
sering muncul pada batu nisan tipe
plangpleng. Khususnya, bunga teratai
dengan
berbagai
penggambarannya,
berkelopak lima serupa jari dan dengan
delapan kelopak yang berujung tajam atau
kelopak lebar gaya pre-Gupta, India.
Bunga teratai merupakan suatu bentuk
motif yang paling jelas menggambarkan
adanya unsur gaya seni pahat India
dengan latar belakang kepercayaan dan
budaya Hindu atau Buddha pada jenis
batu nisan ini. Tema motif bunga atau
sulur, tanaman menjalar, sebenarnya
cukup beragam, namun belum dapat
dikenal dengan baik, tetapi nampaknya
berasal dari tema floral lokal yang banyak
jenisnya di tempat ini. Seperti bunga
berkelopak empat berukuran kecil yang
penggambarannya serupa bunga melu
atau melati dan/atau bunga cendana.
Suluran dengan tangkai lalu daun
atau bunga lebar dan berat sering
ditemukan
serangkai
dengan
pola
anyaman
tali
berkembang
untuk
menggayakan bentuk lentera gantung.
Tema motif ini sangat dikenal dalam
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kesenian dunia Islam dan dikenal sebagai
motif arabesque dalam pola anyaman
berkembang. Atau tema motif geometrik
pola bintang dan lentera gantung yang
bentuknya digayakan dari pola anyaman
berkembang sebagai ciri lain kesenian
dunia Islam yang khas selain kaligrafi
Islam untuk teks inskripsi.
Tema bentuk motif lain dan khas
berupa penggayaan dari huruf S atau C
dengan ujung bergulung membentuk spiral
sering
muncul
dengan
berbagai
penggambaran, biasanya ada sepasang
huruf yang ditata saling berlawanan. Tema
bentuk motif ini cukup dikenal dalam
kesenian kuno Asia Tenggara dan
kepulauan (Al-Faruqi and Al-Faruqi 2003,
411–13;
Lambourn
2004,
211–48).
Beberapa monumen batu besar (megalitik)
dan benda-benda dari perunggu gaya
Dongson dihias dengan tema motif
tersebut.
Bentuk motif ini merupakan satu
petunjuk penting mengenai kehadiran
kesenian lokal atau Asia Tenggara dan
kepulauan. Sepasang huruf S berlawanan
arah dengan teknik penggayaan atau
styler membentuk figur wajah manusia
yang disamarkan dengan penggambaran
mata besar dan hidung besar, serta misai
(kumis) lebar. Tema bentuk motif ini
dikenal dengan motif antropomorfik hanya
ditemukan untuk kelompok batu nisan
Lamreh plangpleng. Walau belum dapat
dipastikan, awal kehadiran bentuk motif
antropomorfik merupakan penggambaran
dari perwujudan figur ‘wajah leluhur’ (?).
Namun ini menjadi bukti tradisi kesenian
Asia Tenggara awal kehadirannya pada
batu nisan ini. Figur lain seperti ‘manusia’
disusun secara vertikal (bertingkat) pada
bagian sudut batu nisan lain yang khas
ditemukan dari tradisi megalitik. Motif ini
menjadi satu bukti penting latar belakang
kebudayaan dan sistem kepercayaan
masyarakat kuno di Aceh Besar dan
Banda Aceh sebelum beralih menjadi
Islam.
Bentuk batu nisan Lamreh tipe
plangpleng berupa miniatur tugu dengan
bagian yang mengerucut mengingatkan
pada bentuk ‘kuil menara’ Hindu bergaya
Dravidian yang dikenal dalam arsitektur
Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
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sebagai transformasi Shikara. Mungkin
sekali bentuk ‘kuil menara’ Hindu ini
menjadi gagasan awal untuk rancangan
bentuk dasar dari batu nisan ini. Bila ini
benar, maka ini menjadi bukti lain
pengaruh kesenian Asia Selatan pada
jenis batu nisan ini. Keempat sisi batu
nisan dan bahkan pada keempat sudut
batu nisan dipenuhi permukaannya
dengan berbagai tema bentuk motif.
Bentuk tema motif figur yang digayakan
bentuknya membentuk sosok wajah
manusia, sebagai motif antropomorfik,
walau tidak selalu ada, juga mengingatkan
pada bentuk motif kala yang dipahatkan
pada bagian atas pintu atau relung dan
bagian atas kuil-kuil Hindu.
Teknik pahat batu dengan teknik
pahat dalam (bas relief), menghasilkan
bentuk timbul dari garis-garis lebar dan
berat yang dalam satu teknik pahat serupa
dengan yang digunakan untuk membuat
patung. Teknik pahat dalam ini menjadi
bukti lain gaya seni pahat batu untuk relief
timbul yang sudah mapan di kawasan Asia
Selatan, khususnya gaya seni pahat India
Selatan atau dari kawasan Tamil Nadu.
Teknik pahat dangkal berupa goresan
halus untuk rincian bentuk motif isi juga
ditemukan. Namun tema dan bentuk motif
yang dihadirkan tetap sama.
Perlu untuk disebutkan di sini,
dalam survei lepas yang dilakukan tahun
2013 di lokasi II teras bukit II ditemukan
altar batu dengan hiasan singa yang
diketahui berasal dari tradisi seni pahat
batu dari India Selatan Tamil. Gaya motif
singa dalam panil dan goresan halus
kelopak bunga teratai pada altar batu ini
mirip dengan seni pahat kuil-kuil Hindu
Tamil di kota Quanzhou Fujian dari abad
ke-13 M. (tulisan tentang ini dalam proses
penerbitan dalam Buletin Arabes, Balai
Pelestarian Cagar Budaya Aceh tahun
2019 (lihat Lee 2009, 279–80). Bukti ini
menjadi
satu-satunya
yang
menghubungkan gaya seni pahat Tamil
pada batu nisan Lamreh tipe plangpleng.
Bahan Baku Batuan
Jenis bahan batuan yang
digunakan cukup bervariasi dan secara
umum berupa jenis batuan dentritik atau
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batuan sedimen dengan tekstur dan
butiran halus dan seragam berwarna cerah
dari kekuningan atau krem, kecoklatan
hingga keabuan. Jenis lain bertekstur dan
butiran kasar dan seragam berwarna gelap
keabuan. Kandungan batuan berupa tuffa
atau
debu
gunung
berapi
yang
terendapkan
sehingga
kekerasan
batuannya termasuk jenis batuan sedang
dengan kekerasan 5 hingga 7 skala Mosh.
Kedua jenis batuan ini lebih sering
digunakan sebagai bahan baku batu nisan
dari pada jenis batuan lainnya. Khusus
untuk jenis batu nisan Lamreh tipe
plangpleng jenis batuan dentritik tekstur
halus lebih dipilih sebagai bahan batuan
dari pada jenis batuan dentritik tekstur
kasar. Jenis batuan lain berupa batuan
pasir metamorfik dengan tekstur dan
butiran kasar seragam mengandung
kuarsa berwarna cerah dari kekuningan
hingga kecoklatan. Bahan baku batuan
lainnya yang juga digunakan yaitu jenis
batuan beku luar yang keras atau andesitik
berwarna gelap abu-abu. Untuk dua jenis
batuan terakhir, jarang digunakan untuk
bahan baku batu nisan karena termasuk
jenis batuan keras dengan kekerasan lebih
dari 6 hingga 7 skala Mosh.
Selain
jenis-jenis
batuan
tersebut ada pula batu nisan yang dibuat
dengan bahan batuan tuffa yang lunak
berwarna cerah putih serta bertekstur dan
butiran seragam dengan kekerasan kurang
dari 5 Mosh. Jenis-jenis batuan tersebut
termasuk jenis batuan lokal yang dikenal
sebagai formasi batuan Seulimum yang
membentang dari timur hingga ke barat
Pantai Aceh Besar.
Keberagaman
jenis
bahan
batuan untuk bahan baku batu nisan
cukup menarik untuk diamati, karena tidak
ada pembatasan dalam pemilihan jenis
dan mutu batu nisan. Walaupun demikian
untuk jenis batu nisan dentritik lebih sering
digunakan. Tekstur batuan dentritik kasar
atau halus memberikan kesan yang
berbeda dalam hasil gaya seni pahat batu.
Batuan bertekstur halus memungkinkan
pemahat untuk membentuk motif yang
lebih rinci dalam pengerjaan akhir.
Garis-garis
lurus
atau
melengkung yang dihasilkan lebih bagus
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dan sempurna, walaupun tebal dan
terkesan berat. Pemahat dapat dengan
lebih mudah membuat berbagai jenis
bentuk motif yang rumit. Seperti bentuk
motif berbagai jenis bunga dan dedaunan
atau floral, motif arabesque dengan pola
anyam berkembang, lentera gantung, atau
bentuk geometrik pola bintang, bahkan
untuk teks inskripsi dengan rincian bentuk
yang rumit. Teknik pahat dalam atau bas
relief menghadirkan nuansa permukaan
batu nisan yang tidak datar, berkontur dan
terkesan multi dimensi.
Sementara untuk jenis batuan
sedimen dentritik bertekstur kasar hal
tersebut tidak ditemukan, bentuk motif
terkesan kurang lentur dengan garis-garis
pendek yang kaku, tebal dan berat, serta
dalam. Keahlian dan kemahiran pemahat
sangat terukur dari kedua jenis batuan
sedimen
dentritik
tersebut.
Secara
kronologis, berdasarkan teks inskripsi
penggunaan kedua jenis bahan batuan
sedimen dentritik tersebut agaknya
berlangsung
dalam
waktu
yang
bersamaan. Hanya saja jenis batuan
dentritik halus lebih sering digunakan.
Tipologi dan Klasifikasi
Batu nisan Lamreh Tipe Plangpleng
Hasil pengamatan berdasarkan
rancangan bentuk motif, gaya seni pahat
batu, dan bahan batuan, batu nisan tipe
plangpleng dibedakan menjadi dua jenis.
Dengan demikian pengertian tipe di sini
lebih untuk membedakan gaya seni pahat
batu dan teknik pahat batu, serta jenis
bahan batuan yang digunakan.
Tipe Plangpleng I
Bahan batuan menggunakan jenis
batuan sedimen dentritik bertektur dan
butiran kasar seragam menjadi ciri khas
kelompok batu nisan Lamreh tipe
plangpleng I ini. Jenis bahan yang relatif
keras
tidak
begitu
mudah
untuk
menghasilkan gaya seni pahat batu nisan
yang rumit, gaya seni pahat bidang datar.
Rancangan
bentuk
motif
terkesan
monoton dengan pengerjaan yang lebih
teliti dan lebih rumit hanya pada bagian
tertentu dari elemen motif, seperti
lengkungan kelopak bunga atau yang
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berlubang dan tembus pada keempat
sudut batu nisan.
Tema bentuk motif pada keempat
sisi batu nisan berupa bunga teratai
dengan lima kelopak yang kaku lalu
diulangi bersusun tiga secara vertikal,
serta hiasan panil berupa pola dua huruf
‘S’ berlawanan arah, serta gaya penulisan
kaligrafi Islam khat naskhi. Teks inskripsi
dipahatkan pada panil yang terbagi
menjadi kolom-kolom, ini merupakan gaya
penulisan yang sangat khas dan tidak
ditemukan dalam gaya penulisan pada tipe
plangpleng II. Penulisan teks dalam kolomkolom mungkin sekali menjadi penanda
kronologis untuk jenis-jenis batu nisan
awal di Lamreh. Garis-garis tipis yang
halus dengan ujung melebar dan
lengkungan yang kurang lentur, terkesan
kaku berlawanan dengan bentuk-bentuk
garis lentur pada kelompok batu nisan
Lamreh tipe plangpleng II.
Ada dua contoh jenis batu nisan
tipe plangpleng I dalam keadaan utuh dan
masih pada lokasi makam semula
walaupun telah tercabut dari makamnya.
Pertama batu nisan dengan teks inskripsi
menyebut nama atau gelar tokoh ‘Malik
Alawaddin’ wafat 822 Hijrah atau 1419 M
dan kedua batu nisan makam ‘Malik
Syamsuddin’ wafat 822 Hijrah atau 1419 M
(gambar 1).
Dalam survei juga ditemukan dua
tipe batu nisan sejenis, namun hanya
berupa pecahan bagian dari batu nisan.
Rancangan bentuk motif, gaya kaligrafi
Islam, dan gaya seni pahat batu kedua
batu nisan itu sama. Jenis batuan dentritik
bertekstur kasar merupakan jenis bahan
baku yang jarang digunakan untuk batu
nisan Lamreh tipe plangpleng dan kedua
batu nisan tersebut merupakan contoh
yang masih dapat diamati dengan baik.
Jarangnya
penggunaan
jenis
tipe
plangpling I cukup mengherankan dan
perlu dipertanyakan. Namun dari contoh
yang berhasil ditemukan penggunaannya
hanya untuk penanda makam tokoh
golongan penguasa dari periode tertentu
sangatlah memungkinkan.

Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
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Gambar 1. Jenis batu nisan tipe plangpleng I pada
Makam ‘Malik Syamsu ad Din’ kolom panil II, wafat
822 H (1419M)
(Sumber: Deddy Satria, 2018)

Tipe Plangpleng II
Bahan batuan menggunakan jenis
batuan sedimen dentritik bertektur dan
butiran halus seragam menjadi ciri khas
kelompok batu nisan Lamreh tipe
plangpleng II ini. Karena jenis bahan yang
relatif lebih mudah untuk dipahat
menghasilkan gaya seni pahat batu nisan
yang berbeda dan khas, tidak lagi gaya
seni pahat bidang datar, tetapi hasil
pahatan dengan permukaan berkontur.
Rancangan bentuk motif lebih bervariasi
dengan pengerjaan yang lebih teliti dan
lebih rumit. Garis-garis tebal yang berat
dengan lengkungan yang sangat lentur,
tidak kaku, berlawanan dengan bentukbentuk garis kaku pada kelompok batu
nisan Lamreh tipe plangpleng I.
Rancangan gaya bentuk motif
seni pahat batu nisan Lamreh tipe
plangpleng II memiliki pola dan elemen
yang sama dengan batu nisan Lamreh tipe
plangpleng I. Bentuk motif disusun secara
struktural-vertikal (Tabel 4 dan Gambar 3).
Dari bawah, bagian kaki berupa bentuk
sederhana profil lotus atau kelopak bunga
teratai, atau belah rotan – badan
bawah/panil dengan panil besar untuk
motif dan kaligrafi Islam (umumnya hanya
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pada batu nisan bagian kepala makam) –
hiasan badan bawah/ panil biasanya terdiri
dari dua tema motif ‘S’ berhadapan
berlawanan
arah
membentuk
figur
antropomorfik, atau tema motif huruf ‘C’
dengan berbagai posisi (namun bagian ini
tidak selalu ada) – hiasan badan atas
berupa pengulangan tema motif; bunga
berkelopak empat dipadu pola anyaman,
pola
anyaman
berkembang
atau
arabesque dan pola geometrik – pola
bintang – bagian puncak dengan mahkota,
bentuk kerucut. Struktur demikian menjadi
karakter jenis/tipe batu nisan plangpleng
yang khas. Sementara gaya penulisan
kaligrafi Islam menggunakan khat naskhi
merupakan ornamen yang khas gaya
‘Lamuri’. Garis-garis lengkung yang berat
tapi sangat lentur serta garis vertikal
pendek dengan ujung yang sedikit
melengkung menjadi ciri khas khat naskhi
gaya ‘Lamuri’.

Gambar 2. Struktur batu nisan Plangpleng
(Sumber: Deddy Satria, 2018)

Table 3. Skema Rancangan gaya bentuk motif seni pahat batu nisan Lamreh – ‘Plangpleng’ secara strukturalvertikal, berangka tahun 1430-1450 M.

Struktural – Vertikal

Tema Bentuk Motif

Puncak

Mahkota

Badan atas

Pengulangan tema bentuk motif bunga teratai; bunga berkelopak empat
dipadu pola anyaman dan tunas atau daun, pola anyaman berkembang
atau arabesque, geometrik bintang, atau lentera gantung dengan
penggayaan bentuk (styler).

Hiasan
badan bawah /panil

Tema bentuk motif dua huruf ‘S’ berhadapan berlawanan arah dengan
ujung bergulung (spiral) membentuk figure antropomorfik, stilasi – mata
besar ; hidung besar ; mulut ; misai (kumis). Atau dua bentuk huruf ‘C’
dalam berbagai posisi.
Bagian ini tidak selalu ada.

Badan bawah/panil
persegi empat

 Batu nisan bagian kepala makam; dengan teks inskripsi pendek.

Kaki batu nisan

Gaya kaligrafi Islam khan naskhi-ornamental; dengan garis tebal
dan berat, serta diimbangi garis lengkungan yang berat namun
lentur.
 Batu nisan bagian kaki makam; bentuk motif dengan berbagai
tema bentuk motif ; bunga besar berkelopak empat, pola anyanan
– pola bintang atau arabesque geometrik.
Profil lotus atau belah rotan.

Beberapa batu nisan memiliki
rancangan motif secara vertikal yang
dibatasi dengan garis pembatas pada
bagian-bagian sudut batu nisan. Namun
pada rancangan motif yang lain garis-garis
pada bagian keempat sudut langsung
berhubungan dengan tema motif lain yang
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biasanya
berupa
penggayaan
figur
makhluk serupa ‘manusia’ dengan kepala,
badan, sepasang tangan dan kaki (gambar
4). Figur disusun secara vertikal dengan
empat susunan pada keempat bagian
sudut batu nisan. Gaya penggambaran
figur ini mengingatkan pada gaya
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penggambaran yang khas pada monumen
batu besar (megalitik).

khususnya pada lokasi teras bukit II dari
perbukitan tanjung ini.

Kelompok batu nisan ini menjadi
penanda periodisasi gaya batu nisan dari
periode yang sama, antara 1430 hingga
1440 M Jenis plangpleng ini agaknya
dibuat hanya untuk anggota golongan
istana/kesultanan.
Dengan
demikian,
tokoh-tokoh istana, mungkin anggota
dewan istana dengan gelar-gelar Arab;
qadhi, para malik dan sultan sebagai
pemimpin dewan istana. Tokoh lain
bergelar ‘Syaikh Zainuddin’ tokoh ulama
lain yang kedudukannya nampaknya
cukup istimewa di masa hidupnya dalam
periode yang sama, namun jenis batu
nisannya dengan tipe ‘lengkung Persia’
slap, jenis batuan tuffa. Tokoh lain dengan
penanda makam menggunakan jenis batu
nisan yang sama yaitu ‘orang kaya’ muslim
India bergelar ‘Nina Muhajirin’ (gambar 3).
Lokasi persebaran kelompok batu nisan ini
relatif terbatas meliputi lokasi I di bukit
utama – teras bukit tertinggi hingga dan

Rancancangan
bentuk
motif
campuran merupakan karakter yang khas
dari batu nisan Lamreh ini. Bentuk motif
dari kesenian Hindu-Buddha terutama
bunga atau kelopak teratai sangat
mendominasi empat sisi batu nisan. Pada
jenis batu nisan lain bahkan muncul
bentuk atap bertingkat gaya Dravidian atau
bentuk stupa dengan caitra atau payung
bertingkat-tingkat. Sementara bentuk motif
dunia Islam yang sangat khas berupa pola
anyaman berkembang atau arabesque,
geometrik pola bintang, atau lentera
gantung, dan kaligrafi Islam dalam gaya
penulisan (khat) naskhi dan naskhi
ornamental gaya ‘Lamuri’ atau tughra
menjadi elemen lain yang sangat
mencolok dan memberikan warna yang
berbeda. Pada jenis batu nisan lain
bahkan muncul bentuk kubah untuk bentuk
bagian puncak batu nisan..

B

A

C

D

E

Gambar 3. Jenis batu nisan tipe plangpleng II. A: Batu nisan Makam ‘Maulana Kadhi Sadar Islam Isma’il, wafat
852 H/ 1449 M; B: Motif antropomorfik pada batu nisan ‘Malik Muhammad Syah; C: Batunisan makam Malik
muhammad Syah wafat 848 H/ 1444 M; D: Batu nisan makam Nina Muhajirin; E: Batu nisan makam malik Zainal
abidin. (Sumber: Deddy Satria, 2018)
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Gambar 4. Jenis batu nisan tipe plangpleng II. A: Batu nisan makam Makam Nizar bin Zaid wafat 837 H/ 1434 M.
Figur makhluk seperti manusia disusun secara vertikal (bertingkat) pada bagian sudut batu nisan. B-E: Batu nisan
Lamreh tipe Plangpleng II tanpa inskripsi dari lokasi teras bukit II
(Sumber: Deddy Satria, 2018)
Table 4. Gaya seni pahat ‘campuran’ pada batu nisan Plangpleng

Bentuk motif bunga atau kelopak teratai.
Bentuk atap bertingkat gaya Dravidian
Bentuk stupa dengan caitra atau payung bertingkattingkat.

Gaya seni pahat dan kesenian HinduBuddha Asia Selatan

 Bentuk motif pola anyaman berkembang atau Dunia Islam; gaya kesenian Arab-Persia
dan India-Persia Islam
arabesque,
 Bentuk motif geometrik pola bintang,
 Bentuk motif lampu gantung
 Kaligrafi Islam; khat naskhi (ornamental) - tughra
 Bentuk kubah – kerucut untuk bentuk bagian
puncak batu nisan.

 Bentuk motif huruf ‘S’ atau ‘C’ dengan ujung  Tradisi–gaya kesenian bentuk motif
bergulung (spiral) ;

 Figur wajah manusia yang disamarkan, bentuk motif
antropomorfik.

Bentuk
motif
sederhana
pengulangan pola huruf ‘S’ atau ‘C’
dengan ujung bergulung (spiral) dan
seringkali
menjelma
(tramsformasi)
menjadi figur yang menghadirkan ‘wajah
manusia’ yang disamarkan, antropomorfik
(gambar 3). Pola sederhana tersebut
mengingatkan pada bentuk motif yang
diterakan pada benda-benda logam gaya
Dongson. Motif ini menjadi hiasan pada
monumen batu besar, megalitik Asia
Tenggara,
khususnya
cara
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benda-benda logam Dongson, Asia
Tenggara
 Tradisi-gaya kesenian megalitik Asia
Tenggara

menggambarkan sosok figur wajah
manusia yang bersahaja dan figur serupa
‘manusia’ bersusun secara vertikal.
Contoh
tema
bentuk
motif
antropomorfik dengan penggambaran
yang baik dengan mata besar, hidung
besar, dan kumis (misai) lebat menutupi
bibir serta ‘wajah manusia’ pada keempat
sudut batu nisan (gambar 3). Gaya motif
ini dapat diamati pada batu nisan tokoh
‘Sultan Muhammad bin Alawaddin’ wafat
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834 Hijrah atau 1431 M., ‘Malik Nizar bin
Zaid’ wafat 837 Hijrah atau 1434 M., ‘Malik
Muhammad Syah’ wafat 848 Hijrah atau
1444 M. dan ‘Maulana Qadhi Syaikh
Ismail’ wafat 852 Hijrah atau 1449 M.
Gejala ini tidak tampak dengan nyata pada
periode sebelumnya, atau sebelum angka
tahun 1431 M. lalu tahun 1435 M. dan
1444 M. hingga 1449 M. Dengan demikian
berarti bahwa bentuk motif ini merupakan
gaya pengembangan baru yang belum
dibuat sebelum masa itu. Bila hal ini benar.
Gaya pahatan yang kaku atau
lentur dengan garis-garis tebal dengan
teknik pahat dalam, atau poresan pahat
datar dua teknik pahat yang sekilas
memiliki ciri yang sama dengan gaya
pahat kuno yang berkembang di
Nusantara pada jaman pertengahan.
Bentuk batu nisan plangpleng dengan
gaya miniatur kuil menara Hindu gaya
Dravidian merupakan bukti yang sangat
menguatkan dugaan pemahat batu nisan
telah mengenal dengan baik kaidah seni
pahat Asia Selatan (Lee 2009, 271–91).
Bentuk dan gaya serta kaidah seni pahat
batu nisan mungkin sekali dari kawasan
India bagian selatan.
Kehadiran masyarakat Hindu
Tamil dari kawansan India Selatan di
Lamuri, Aceh, sebenarnya telah terjadi
cukup lama (Wolters 2011, 226). Sejak
peristiwa penyerangan armada Rajendra
Choladewa I pada awal abad ke-11 M.
hingga peneguhan kedudukan kelompok
pedagang Tamil Nadu pada abad ke-13 M.
(Subbarayalu 2009, 158–68; 2015, 158–
68), dengan demikian koloni ini telah
mapan berkedudukan di Lamuri. Pengaruh
kebudayaan Hindu Tamil dalam seni pahat
batu nisan tentunya sangat memungkinkan
terjadi.
Berdasarkan
teks
inskripsi,
periode Lamreh 1430 M. hingga 1450 M.
merupakan masa sangat stabil dalam
bidang sosial-budaya, pemerintahan yang
telah mapan dan teratur di tempat ini.
Seorang penguasa tertinggi bergelar
sultan
dengan
‘dewan
istana’
beranggotakan
seorang
qadhi
dan
beberapa orang pembesar bergelar malik.
Ada lima (5) orang tokoh bergelar malik
yang kedudukannya dapat disamakan
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sebagai pembesar istana dan anggota
kehormatan dewan kerajaan. Mereka
berkedudukan yang dapat disamakan
dengan menteri atau pejabat yang
mengurus satu atau beberapa urusan
yang berhubungan dengan mengatur
kehidupan masyarakat dan negara.
Kedudukan qadhi sebagai penegak hukum
syariah
Islam
memiliki
kedudukan
istimewa dan sekaligus sebagai penasehat
sultan dan dewan kerajaan.
Tokoh lain bergelar Nina, ‘Nina
Hisyamuddin’, yaitu kelas ‘orang kaya’
Muslim
India
yang
kedudukannya
biasanya sebagai anggota atau wakil dari
perkumpulan pedagang Muslim India yang
mengurusi urusan perdagangan jarak jauh.
Tokoh lain yang dituliskan nama atau
gelarnya pada batu nisan yaitu tokoh yang
didepan namanya diberikan keterangan
sebagai ‘abd adh dha’if’ atau berarti
‘hamba yang lemah’ untuk tokoh ‘Abd
Allah’, ‘Mu’adz’ dan ‘Muzhiruddin’. Belum
dapat diketahui peran dan kedudukan
ketiganya. Namun demikian penulisannya
pada batu nisan sudah pasti sebagai
penanda yang istimewa. Hal tersebut
mengingat tidak semua batu nisan
mengandung inskripsi dan dimakamkan
dalam lingkungan pemakaman pembesar
istana.
Sebagai penjelasan awal dapat
diajukan di sini keketiganya tentulah
berhubungan dengan penguasa tertinggi,
yaitu sultan. Seperti hamba-hamba atau
orang
kepercayaan
sultan
yang
menjalankan pekerjaan atau perintah
khusus dari sultan, seperti, dapat
disamakan dengan kedudukan ‘bujang
dandan’ yang ditemukan dalam tradisi
Melayu – Aceh masa Kesultanan Aceh
atau kesultanan Melayu lainnya di masa
kemudian (Iskandar 1978, 97). Kelompok
orang ini sekaligus sebagai pengawal
pribadi para sultan dan seringkali
digunakan sebagai mata-mata sultan
untuk tujuan kerahasiaan. Mereka sangat
dekat dengan kehidupan istana atau
dalam. Batu nisan ketiga tokoh tersebut
tanpa mengandung angka tahun, namun
dari gaya seni pahat dan gaya bentuk
motif dapat dipastikan berasal dari periode
yang sama.
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Generasi ini telah memerintah
dan menjabat paling awal sejak tahun
1420 hingga 1450 M merupakan salah
satu generasi terbaik, selain satu generasi
lain di atas mereka. Yaitu generasi paling
awal dari periode tahun 1390 atau 1400
hingga 1420 M, dipimpin oleh tokoh tak
dikenal dan pembesar istana bergelar
‘Malik Alawaddin’ dan ‘Malik Syamsuddin’.
Generasi ini mungkin sekali memerintah di
Lamreh pada periode transisi abad ke-15
M, tahun 1390-an M hingga 1420 M.
Dalam periode ini juga muncul
tokoh pimpinan perempuan yang memiliki
wibawa cukup besar bergelar ‘Amir Qara
Khadijah’ diduga sebagai pimpinan (Arab;
amir) perkampungan (Arab: qura; berarti
kampung, sumber Taqiyuddin Muhammad
tahun 2012) di lingkungan istana. Dan
seorang pembesar istana lainnya bergelar
‘Sirajul Mulk’. Namun dalam periode ini
belum ditemukan batu nisan yang
mengandung teks inskripsi yang menyebut
gelar tokoh penguasa tertinggi sebagai
sultan. Di lokasi pengamatan utama dekat
puncak bukit kecil yang berdekatan
dengan struktur besar ditemukan dua
makam dengan penanda batu nisan
berukuran besar polos dan tidak
mengandung teks inskripsi. Ini cukup
mengherankan dan sulit untuk dipahami,
tentang kedudukan tokoh-tokoh yang
dimakamkan di sini. Walaupun ada
dugaan kedua tokoh tersebut pernah
memerintah sebagai penguasa di tempat
ini.
Sementara batu nisan lain yang
dibuat berbeda dengan kedua kelompok
batu nisan di atas mungkin sekali berasal
dari periode sebelum atau sesudah
periode ini. Terutama jenis-jenis atau tipe
batu nisan yang lain termasuk jenis batu
nisan
tipe
plangpleng
lain
yang
pertanggalannya berasal dari sebelum
tahun 1430-an M. atau sebelum tahun
1420 M. Seperti gaya bentuk batu nisan
dan gaya seni pahat batu nisan pada
penanda makam ‘Amir Qara Khadijah,
wafat 816 Hijrah/1414 M.’ Gaya bentuk
batu nisan ini bukan jenis batu nisan
Lamreh tipe plangpleng. Jenis batu
nisannya dapat dibandingkan dengan batu
nisan makam ‘Sirajul Mulk’ tanpa angka
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tahun dan banyak batu nisan polos atau
bermotif lainnya yang serupa (lihat pula
batu nisan makam ‘Sultan Muhammad
Syah’ di Kuta Lubok, Lamreh) yaitu,
bentuk batu nisan tipe balok batu pilar –
slap dengan puncak kubah (doom).
Kelompok batu nisan ini termasuk gaya
dan bentuk awal jenis tipe batu nisan
Lamreh. Persebarannya cukup luas
meliputi lokasi I di bukit utama – tertinggi
hingga teras III perbukitan ini, di atas Lhok
Cut dan lokasi Benteng – Kuta Inong
Balee).
KESIMPULAN
Batu nisan Lamreh plangpleng
merupakan salah satu jenis dari lima atau
enam tipe batu nisan Lamreh yang
memiliki kedudukan yang istimewa. Jenis
batu nisan ini dibuat untuk menandakan
(sebagai penanda) makam tokoh-tokoh
pembesar negeri dan istana. Para
pimpinan masyarakat lokal – datu, ulama
atau guru agama Islam, serta orang-orang
kaya muslim (sebagai wakil (agen)
perkumpulan pedagang asing) juga
menggunakan batu nisan sejenis. Batu
nisan ini berdasarkan teks inskripsi dibuat
sepanjang periode transisi abad ke-14 M.
dan abad ke-15 M. serta sepanjang abad
ke-15 M.
Gaya dan bentuk seni pahat batu
nisan
Lamreh
plangpleng
sebagai
‘kesenian campuran’ pada seni pahat batu
nisan menjadi gambaran masyarakat
pembuat
dan
penggunanya.
Yaitu
masyarakat kota – pelabuhan dari
berbagai bangsa baik lokal maupun asing,
muslim, secara umum mungkin sekali
berasal dari Arab atau Persia serta Asia
Selatan khususnya India Selatan atau
kawasan Tamil.
Melalui uraian di atas dapat
dipahami tentang latar belakang dan
perkembangan
sejarah
kebudayaan
masyarakat di masa lampau yang
membuat dan menggunakan batu nisan
Lamreh plangpleng. Yaitu, berbagai
bangsa dengan berbagai latar belakang
budaya
dan
kepercayaannya
telah
dipersatukan oleh gagasan ajaran dan
hukum
Islam.
Namun
demikian,
BAS VOL.22 NO.2/2019 Hal 65—80

masyarakat pesisir di pelabuhan ini
sebenarnya dipersatukan oleh kepertingan
yang
sama
untuk
menjalankan
perdagangan dan pelayaran dalam
jaringan dunia. ‘Masyarakat campuran’ ini
merupakan gambaran umum karakter
masyarakat pesisir di kota – pelabuhan
dalam
jaringan
pelayaran
dan
perdagangan jarak jauh. Jaringan yang
luas itu mulai dari kawasan Timur Tengah
lalu Asia Selatan (khususnya India bagian
selatan), Asia Tenggara – kepulauan
(Nusantara), hingga ke Cina sejak abad
ke-9 M. atau abad ke-10 M. dan
khususnya pada masa Lamreh kuno abad
ke-14 M. hingga abad ke-15 M.

‘kekuatan pelindung’ bersifat magisreligius. Ajaran Islam yang bersifat
dogmatis dan praktis hadir dalam bentuk
pahatan teks inskripsi (kaligrafi Islam) dan
fungsi batu nisan sebagai penanda makam
dengan arah kiblat Ka’bah di Makkah.

Masyarakat
kota
pelabuhan
tempat berkumpul berbagai bangsa
dengan latar belakang budaya dan
kepercayaan yang berbeda manjadi ciri
umum masyarakat di kota pelabuhan
dalam persinggahan Ibnu Bathuthah saat
berlayar menuju Kota Zaitun, Quanzhou,
Fujian pada pertengahan abad ke-14 M.,
tahun 1344/1345 M (Ibn Bathuthah 2009,
342).

Al-Faruqi, Ismail R., and Lois Lamnya AlFaruqi. 2003. Atlas Budaya Islam
Manjelajah Khasanah Peradaban
Gemilang, Ornamen Dalam Seni
Islam. Bandung: Mizan.

Berdasar uraian di atas, nisannisan plangpleng dapat dibedakan menjadi
dua tipe. Jenis batu nisan ini merupakan
salah satu warisan budaya yang khas dan
menjadi identitas atau gambaran karakter
dari masyarakat Lamuri – Islam, selain
jenis dan tipe batu nisan Lamreh lainnya.
Yaitu karakter satu masyarakat kuno
sebagai ‘masyarakat campuran’ yang
mengadopsi berbagai latar belakang
kebudayaan asing, baik tradisi kesenian
dunia Islam Arab atau Persia Islam, serta
tradisi kesenian Hindu-Buddhisme Asia
Selatan yang sebelumnya di tempat
asalnya telah diadopsi oleh masyarakat
campuran muslim India.
Gaya seni pahat batu tradisi
kesenian Asia Selatan lebih mendominasi
lewat rancangan bentuk batu nisan yang
meminjam
bentuk
(transformasi)
arsitektural ‘kuil menara’ (Sikhara) gaya
Dravidian dan bentuk motif padma (bunga
teratai) yang sangat dominan dan
konsisten. Sementara elemen motif lokal
mencerminkan tradisi seni pahat dan motif
yang cukup tua dari periode magalitik,
sebagai simbol ‘rajah’ yang memiliki
Batu Nisan Lamreh Tipe ‘Plangpleng’
(Dedy Satria)
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