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RINGKASAN PENELITIAN 

KARAKTER BUDAYA BANJAR: PENELUSURAN BERDASARKAN BUDAYA MATERI 

DAN TRADISI 

 

 
LATAR BELAKANG 

Budaya adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang dibiasakan dengan belajar, beserta 
keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Oleh karena itu, memahami budaya menjadi sangat penting 
dalam kaitannya dengan peningkatan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, karakter merupakan 
watak, sifat yang sangat kuat (dalam konteks ini, mengacu pada hal-hal yang positif) yang ada pada 
sesuatu, misalnya budaya. Oleh karena adanya sifat yang sangat kuat, maka karakter budaya menjadi 
sangat penting dalam kaitannya dengan pemahaman watak atau sifat budaya pada suatu etnis tertentu, 
misalnya Banjar dengan budayanya yang sering disebut budaya Banjar. Jika istilah budaya dianggap 
mengandung pengertian yang meliputi unsur-unsur cipta, rasa, dan karsa manusia, maka budaya Banjar 
juga diyakini mengandung sifat yang kuat mengenai cipta, rasa, dan karsa yang terekam dalam hasil 
budayanya. 
 Karena budaya Banjar diduga terbentuk dari kumpulan anasir-anasir budaya yang pernah 
berkembang di wilayah tersebut, maka upaya memahami karakternya perlu dilihat dari unsur-unsur yang 
membentuknya yang antara lain terekam dalam wujud budaya yang bisa berupa ide, perilaku, atau pun 
artefak. Dalam hal ini identitas budaya berkaitan dengan segala ciri budaya yang dimiliki masyarakat. 
Selanjutnya cara mengenali ciri budaya tersebut melalui hasil-hasil perilakunya. Guna memahami 
karakternya, maka tiga wujud tersebut yang perlu ditelusuri untuk diketahui karakternya. Diyakini karena 
budaya Banjar terbentuk oleh suatu proses yang panjang yang meliputi masa Hindhu-Budha sampai Islam, 
maka penelusuran perlu dilakukan dari rentang tersebut di wilayah yang sekarang ini diyakini sebagai 
lokasi berkembangnya budaya Banjar, yaitu di Kalsel dan sebagian kecil Kalteng (terutama di kawasan 
bekas kerajaan di Kalteng, yaitu di Kotawaringin, yang dalam sejarahnya memiliki hubungan erat denga 
Kerajaan Banjar). 

Dalam hal ini penelusurannya meliputi benda materi dan tradisi. Keduanya dianggap penting 
karena benda materi dari masa lalu akan menjadi bukti fisik adanya budaya tertentu dengan karakternya, 
sedangkan tradisi akan menjadi penghubung apakah keduanya memiliki kaitan dan berada dalam satu 
kesatuan budaya mereka. Selain itu tradisi juga akan dijadikan sebagai fakta yang dapat menguatkan 
bahwa karakter yang diduga ada di budaya materi dari masa lalu masih terekam jejaknya dalam tradisi 
masyarakat sekarang. 

Memperhatikan demikian strategisnya tema tersebut dalam kaitannya dengan upaya mengungkap 
karakter budaya Banjar, maka tema penelitian ini saya rasa cukup penting untuk dilakukan. Terlebih lagi, 
sejauh yang saya tahu belum pernah ada penelitian tentang karakter budaya Banjar yang didasarkan dari 
material dan tradisi budaya yang membentuknya. 
 

TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menemukan tinggalan-tinggalan budaya yang memiliki 

bobot yang baik untuk sarana mengetahui karakter budaya Banjar. Diharapkan dengan diperolehnya data 

yang berbobot, maka akan didapatkan pula kualitas hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan juga bermanfaat untuk kepentingan akademis dan praktis. Manfaat kepentingan akademis 

diharapkan dari keluarannya yang dapat memberi kontribusi dalam kajian budaya melalui sudut pandang 
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arkeologi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan pemahaman yang lebih akurat 

terkait dengan karakter budaya Banjar. Manfaat praktis diharapkan akan diperoleh informasi yang penting 

terkait dengan karakter budaya Banjar. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk penguatan karakter dan 

etos kerja masyarakat berdasarkan akar budayanya sendiri. 

 

HASIL 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tinggalan-tinggalan budaya yang dapat memberikan 
informasi mengenai karakter budaya masyarakat Banjar adalah candi, makam, dan masjid. Kesimpulan 
yang demikian ini bukan berarti tinggalan selain tiga hal yag disebutkan di atas tidak dapat menunjukkan 
karakter budaya Banjar. Disadari bahwa tinggalan yang berjenis selain tiga hal di atas juga memiliki potensi 
unutk menunjukkan karakter budaya Banjar.  

Hanya saja jika memperhatikan batasan yang dipakai untuk melihat karakter budaya didasarkan 
pada tinggalan arkeologi, maka ketiga jenis tinggalan arkeologi tersebut dinilai memiliki kontribusi yang 
besar dalam upaya mengetahui karakter. Ketiganya dianggap sebagai data yang dapat memberi informasi 
mengenai karakter budaya karena keberadaannya telah sangat lama dan penggunaanya masih 
berlangsung hingga kini.  

Keberadaan tinggalan arkeologi dengan peran dalam kehidupan masyarakat yang demikian ini 
mengindikasikan bahwa keberadaan dan fungsi tinggalan arkeologi tersebut bertahan sangat lama. Fungsi 
yang demikian lama menunjukkan bahwa hal itu diwariskan. Sesuatu yang diwariskan dan diterima oleh 
generasi berikutnya menandakan bahwa fungsi tinggalan arkeologi tersebut sangat mempengaruhi perilaku 
dan pandangan hidup masyarakatnya. Dengan demikian ia menjadi bagian yang sangat menonjol dalam 
membentuk karakter masyarakat.  

Fungsi tinggalan arkeologi dianggap sebagai sesuatu yang penting ditunjukkan dengan banyaknya 
orang yang memgunjungi dan perilakunya untuk mendapatkan sesuatu karena tindakannya di situs 
tersebut. Memang, tidak semua orang banjar mendatangi situs dan berperilaku sebagai peziarah di candi, 
masjid dan makam tertentu, akan tetapi sebagian orang yang melupakan ziarah di suatu objek tertentu 
(candi, masjid atau makam) pada saat tertentu akan kembali lagi mendatangi objek tersebut. 

Ini terlihat dari cerita Pak Arsyad yang sering mengantarkan orang yang tinggal di perantauan, 
misalnya Palangkaraya, Banjarmasin dan lain-lain, ke Candi Laras untuk ziarah. Ternyata orang tersebut 
rata-rata berasal dari sekitar Margasari yang kini merantau. Tindakan mereka untuk melakukan ziarah ke 
Candi Laras karena didorong oleh bisikan hati yang kuat, yang kadang-kadang juga karena rasa sakit atau 
nazar.  

Cerita yang mirip, ternyata tidak hanya terjadi pada sebagian perantau. Sebagian masyarakat lokal 
pun juga ada yang sebelumnya tidak pernah membayangkan dan memikirkan candi Laras misalnya, tetapi 
pada suatu saat kemudian justru mendtangi. Contohnya, seorang yang profesinya sebagai pencari ikan di 
Margasari yang tiba-tiba sakit, ternyata perlu melakukan saran dari pihak yang mengobati harus 
mendatangi Candi Laras yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan tekat ingn mendapatkan 
kesembuhan, pencari ikan tersebut mengikuti saran penyembuh. Dalam hal ini, ia diminta mandi dengan 
air yang berasal dari danau di Candi Laras yang dimaksudkan sebagai pembersih wisa agar rasa sakitnya 
hilang. Ternyata setelah dilaksanakan saran dari penyembuh tersebut, pencari ikan sembuh dari sakitnya, 
dan tidak kambuh lagi hingga sekarang. 

Tidak hanya candi, masjid dan makam juga menjadi tempat favorit untuk ziarah. Masjid sering 
dijadikan sebagai tempat untuk meraih kesempurnaan dalam beragama. Hal ini terlihat dari perilaku orang 
Banjar memanfaatkan masjid, yaitu untuk sembahyang wajib dan sunat serta untuk mendapatkan berkah 
ulama yaitu melalui air yang mendapatkan lafal doa ulama di masjid, menziarahi tiang masjid yang diyakini 
dari Arab dengan harapan si peziarah juga akan sampai ke Mekkah (Arab), mengikuti upacara baayun 
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untuk mendapatkan ketauladanan Nabi, sedangkan ziarah ke makam antara lain dapat memberikan 
ketenangan secara psikologis.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diketahui bahwa perilaku sebagian orang 
Banjar yang diwakili oleh para peziarah merupakan gambaran karakter masyarakat yang religius. Karakter 
religius ini sangat kentara seperti disebut di atas, misalnya ziarah dengan harapan dapat sampai ke 
Mekkah (menunaikan ibadah berhaji), mendapatkan kepintaran dan kesolehan seperti halnya ustadz, 
memperoleh keteladanan Nabi,  

Karakter religius tersebut juga merembet pada perilaku kehidupan sosial, misalnya sangat 
menghormati guru. Dalam hal ini yang disebut guru adalah guru mengaji (ustadz). Tokoh ini dalam 
kehidupan masyarakat Banjar mendapatkan tempat terhormat dan dibutuhkan, tidak hanya dalam bidang 
agama, tetapi juga dalam memecahkan permasalahan sosial.  

Pada akhirnya karakter positif di bidang hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas) 
tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada masyarakat kebanyakan. Dampaknya, 
masyarakat Banjar memiliki kebiasaan suka menolong baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya. 
Menolong dengan hartanya diwujudkan dengan sedekah, sedangkan menolong dengan tenaganya seperti 
yang ditunjukkan pemandu yang mengantarakan peziarah tanpa mematok imbalan.  

Barangkali karakter suka bersedekah juga dikontestasikan oleh pemandangan yang umum di 
sepanjang jalan di Kalimantan Selatan, yaitu banayaknya masyarakat yang meminta sumbangan untuk 
pemabngunan masjid. Maraknya permintaan sumbangan yang demikian ini tampaknya juga ditunjang oleh 
semangat dan antusiasnya warga memberikan sumbangan, terutama untuk tujuan pembangunan masjid. 
 

REKOMENDASI 

Memperhatikan demikian strategisnya tinggalan arkeologi bagi kehidupan masyarakat Banjar yang 
mendukung tumbuh-kembangnya karakter budaya yang positif, maka penting untuk dilestarikannya 
tinggalan-tinggalan arkeologi tersebut. Namun demikian, saya rasa tidak cukup hanya melestarikan 
tinggalan arkeologi secara fisik. Tidak kalah penting adalah pemahaman makna tentang tinggalan 
arkeologi itu kepada khalayak sehingga masyarakat merasa memiliki dan rela untuk terlibat dalam 
pelestarian. 

Lebih dari itu, karakter positif yang tumbuh dan berkembang dari tinggalan arkeologi dan perilaku 
masyarakat dalam mengapresiasinya perlu dijadikan modal dasar untuk meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia sehingga bisa meningkatkan harkat dan martabatnya. Pengelolaan potensi ini saya 
kira bisa dijalankan melalui penguatan budaya lokal yang positif untuk diterapkan dalam kehidupan yang 
dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Sementara itu, untuk mempertahankan 
keberlanjutan karakter yang positif serta budaya yang produktif, saya kira nilai-nilai tersebut perlu 
diimplemenasikan dalam pendidikan, misalnya dalam muatan lokal. Dengan transfer pengetahuan dan 
dengan harapan akan diimplementasikan oleh generasi muda, diharapkan akan terjadi keberlanjutan 
budaya yang baik yang akan terus mendasari tumbuh-kembangnya masyarakat.  
Lampiran foto 
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Foto 1. Doa untuk kebaikan anak, dilaksanakan di mimbar masjid yang diyakini bertuah 
 
 

 
Foto 2. Pengurus masjid memberikan penjelasan tentang kebiasaan masyarakat menaruh air (latar 
belakang) di dekat mimbar masjid. 


