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Pendahuluan 
Dokumentasi ini merupakan laporan hasil pengamatan lapangan dengan melakukan survei 
persiapan, mewawancarai penduduk setempat, dan mengikuti prosesi tradisi penggantian atap pada 
bangunan tradisional dalam Kabuyutan Trusmi Complex di Cirebon, Jawa Barat yang diselenggarakan 
pada bulan November 2012. Tujuan utama pengamatan ini adalah untuk memahami metode dan 
kronologi, mekanisme kerja, know-how,nilai tradisi sekaligus juga bertujuan mengeksplorasi 
keterampilan  teknik tradisional dan membawa kearifan lokal mereka kedalam konteks yang lebih 
luas lewat program magang yang digagas sebagai program IAI (Ikatan Arsitek Indonesia). Oleh sebab 
fokusnya lebih banyak pada ketrampilan yang sifatnya tidak kasat mata, maka dokumentasi fisik 
bangunan belum dilakukan. 
 
Kabuyutan Trusmi, Lokasi, Sejarah, dan Warisan Budayanya hari ini.  
Kabuyutan Trusmi terletak di Desa Trusmi sekitar 6 atau 7 km dari arah barat Cirebon yang 
merupakan wilayah pesiisr utara pulau Jawa. Kabuyutan Trusmi berarti tempat asli di mana para 
leluhur penduduk Trusmi dahulu hidup. Para leluhur yang dimaksud adalah Pangeran Cakra Buana, 
yaitu pangeran yang memiliki nama kecil Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi (Hindu) 
dan Putri Subang Krajang (Islam) yang masih merupakan bagian dari Kerajaan Padjajaran pada abad 
14.  Dalam sejarahnya, Pangeran Cakra Buana kemudian meninggalkan Kerajaan Padjajaran untuk 
melakukan perjalanan, menemukan Hutan Glaga Alang-alang (hutan dan rumput tebal) di daerah 
pesisir utara dan kemudian membersihkannya dan membukanya menjadi wilayah yang luas untuk 
bermukim dan tempat itu mulai menyebarkan filsafat Islam. Tempat ini kemudian berkembang 
menjadi peradaban yang lebih kompleks dengan budaya campuran dari berbagai suku Sunda, Jawa, 
Arab, dan Cina. Asimilasi Hindu dan filsafat Islam  menjadikan Cirebon memiliki kebudayaan yang 
unik seperti musik, lagu, tari dan juga  warisan arsitekturnya. 
 
Desa Trusmi sendiri sekarang lebih dikenal sebagai desa pengrajin batik yang telah berkembang 
selama berabad-abad. Sekitar 70% penduduknya terlibat dalam industri batik. Batik Trusmi sebagai 
batik pesisir utara telah dikenal memiliki ciri khas yang sangat menarik dengan pola dan warna 
eksperimen yang lebih berani dibanding batik dari wilayah pedalaman seperti Solo atau Yogyakarta.  
Kompleks Kabuyutan Trusmi terletak di tengah-tengah kebudayaan ini dan dikelilingi oleh 
pemukiman para pengrajin batik.  
 
Pada masa kini, Kompleks Kabuyutan Trusmi telah menjadi warisan budaya dan arsitektural dari para 
leluhur Trusmi yang terdiri dari beberapa jenis bangunan tradisional jawa yang dikelilingi oleh 
dinding bata merah tebal. Beberapa bangunan menggunakan sistem struktur soko guru dan 
tumpang sari,sementara beberapa bangunan lain ada yang menggunakan dinding pasangan bata. 
Bangunan dengan atap jerami terdiri dari Pewadonan, Pekuncen, dan dua Jinem, sedangkan 
bangunan dengan atap kayu sirap adalah Witana, Masjid Kramat, Penyekarab, Pesujudan, dan 
Paseban. 
Sehari-harinya Kompleks Kabuyutan Trusmi dijaga oleh satu pasang Kyai (pemimpin spiritual) dan 



Kuncen (juru kunci)  yang semuanya laki-laki dan bertugas berganti giliran setiap 10 hari. Jumlah 
seluruhnya adalah 4 pasang Kyai dan Kuncen. 
 
Tradisi Penggantian Atap di Kompleks Kabuyutan Trusmi : Memayu (atap alang-alang) dan  
Ganti Sirap 

     
Atap bangunan yang terbuat dari alang-alang            Atap bangunan yang terbuat dari kayu sirap 
 
Tradisi Memayu 
Memayu adalah tradisi ritual tahunan pengantian atap alang-alang (welit) pada bangunan tradisional 
dalam Kompleks Kabuyutan  Trusmi yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai wujud bakti 
kepada leluhur. Tradisi ini adalah kegiatan tahunan yang independen dari pemerintah, LSM, atau 
institusi kebudayaan dan telah dipertahankan sejak dibangun hingga sekarang.  
 
Waktu prosesi Memayu diputuskan oleh masyarakat lokal, Kyai dan Kuncen dalam rapat adat  
tanggal 1 Muharram  setiap tahunnya. Agenda dalam pertemuan ini adalah untuk menentukan 
tanggal dan waktu, jumlah bahan yang diperlukan, bagian mana dari bangunan yang perlu 
perbaikan, termasuk pula berapa banyak dana yang diperlukan dan siapa dari penduduk setempat 
yang bersedia membantu dengan sumbangan dana maupun bahan . Jadi semua dana, bahan dan 
tenaga kerja dikumpulkan dan didapatkan swadaya dari masyarakat sendiri. Memayu tahun 2012 
telah diputuskan diselenggarakan pada 3,4,5 November 2012.Pada saat tradisi Memayu 
diselenggarakan, banyak orang yang tinggal di luar Cirebon tetapi masih memiliki leluhur dari 
Kabuyutan Trusmi datang untuk terlibat dalam perayaan tahunan ini. Masyarakat pedagangpun 
semua menutup tokonya untuk mengikuti tradisi ini. Masnedi, salah satu warga lokal dan pengusaha 
batik mengatakan, "Anak putu buyut datang ke Mesjid sebagai bhakti kepada buyutnya sebaik 
mungkin. Karena niat baik ini, maka terlaksanalah seluruh kegiatan dengan lancar ". Ini adalah 
jawaban untuk mengekspresikan mengapa seluruh prosesi terselenggara dengan sukses bahkan 
tanpa pemimpin dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun.  
 



Memayu selalu dimulai dengan perayaan tradisi seperti arak-arakan tarian, pertunjukkan wayang 
dan memasak 'kupat-lepet' sejak dua hari sebelum prosesi Memayu dilakukan. 
 
Bahan Alang-alang (welit) untuk Memayu 
Atap yang terbuat dari  alang-alang dipesan dari Singaraja, Indramayu yang terletak di luar wilayah 
Trusmi, diangkut dengan truk atau dengan mobil ke Trusmi 3 minggu sebelum upacara memayu. 
Sedangkan welit yang akan digunakan untuk membangun Omah Gede dibuat sendiri oleh 
masyarakat di tempat selama 5 hari. Setelah itu welit dikeringkan di bawah matahari dan disimpan 
di rumah penyimpanan. 
 
Welit adalah alang-alang yang sudah dianyam dan siap digunakan untuk instalasi atap. Untuk 
membuat welit perlu sebuah bilah bambu kecil sepanjang 6 meter yang disebut rambatan, dan 
sebilah  bambu yang lebih besar tebal sekitar 2,5 cm sepanjang 1,8 meter yang disebut jalon. Alang-
alang dijahit bersama rambatan dan jalon menggunakan lulup. Lulup adalah tali yang terbuat dari 
kulit pohon waru dan dibuat khusus hanya untuk Memayu sehingga tidak dijual di pasaran. Lulup 
dibuat dengan memotong kulit pohon waru, menyimpannya di dalam air selama 5 hari dan 
kemudian mengelupas bagian dalamnya dan dilanjutkan dengan pengeringan di bawah sinar 
matahari dan kemudian dipilin mereka sedikit demi sedikit. 
 
 

   
Proses pembuatan dari welit menggunakan bilah bambu kecil (rambatan), bilah bambu besar (jalon) dan lulup yang 
dilakukan oleh penduduk setempat selama 5 hari di area belakang Omah Gede yang terletak di luar sebelah belakang 
Kompleks Kabuyutan Trusmi. Penggantian atap alang-alang Omah Gede diadakan sekitar 5 atau 1 minggu setelah Memayu. 
Semua pekerja adalah tenaga sukarela. 
 



  
Lulup (tali) yang terbuat dari kulit pohon waru      Welit welit disimpan setelah dikeringkan 

 
Prosesi Memayu pada tahun 2012 
Proses Memayu dimulai pada hari kedua setelah arak-arakan ritual yaitu Senin, 5 November 2012 
pukul 6 pagi dan selesai pukul 11 pagi. Kurang lebih penggantian sirap dilakukan selama 5 jam 
dilakukan oleh laki-laki. Ada lima bangunan dalam Kompleks Kabuyutan Trusmi yang atapnya diganti 
pada salah satu sisinya saja.  

  
Pembongkaran bubungan dilakukan terlebih dahulu untuk 
memulai penggantian welit. Hanya pria dari keturunan para 
Kyai yang diperbolehkan untuk mendaki atap. 

Pembongkaran dari satu bidang atap sekaligus bersama 
rangka kayunya. 



  
Kaum lelaki yang lain membantu memindahkan welit lama 
dan mendistribusikan welit baru. 

Beberapa pria lain melepaskan welit tua dari kerangka kayu 
dan memperbaikinya. 

  
Instalasi welit baru ke bingkai kayu yang lama. Instalasi welit baru ke bingkai kayu yang lama. 

 
 

Menjahit welit baru pada bingkai kayu yang lama dengan 
tali yang juga terbuat dari bilah bambu tipis yang masih 
muda. 
 

Pemasangan welit baru. 



  
Pemasangan welit langsung pada kayu reng pada bangunan 
yang tidak memakai kerangka kayu untuk atap alang-
alangnya. 

Pemasangan kembali welit-welit pada jurai  pada tahap 
penyelesaian. 

 
Ganti Sirap  
 
Tradisi penggantian sirap telah dilakukan setiap 8 tahun untuk semua bangunan dengan atap sirap 
kayu di dalam Kompleks Kabuyutan Trusmi tetapi kemudian diubah untuk dilakukan setiap 4 tahun 
dengan membaginya menjadi dua fase secara bergantian. Sirap kayu yang digunakan terbuat dari 
kayu jati dan dibuat di Kabuyutan Trusmi oleh sekelompok tukang kayu yang diundang datang dari 
baik desa Trusmi maupun tetangga desa. Jumlah tukang kayu yang datang dapat mencapai sekitar 20 
- 50 orang dengan membawa peralatan dan mesin mereka sendiri dan dikoordinasi oleh Kyai di 
Kabuyutan Trusmi. Bahan kayu jati dapat diperoleh dari kebun jati di bagian belakang dan samping 
Kabuyutan Trusmi dan area lainnya di tanah-tanah wakaf masyarakat yang sengaja ditanami untuk 
kebutuhan ganti sirap. Kekurangan bahan dapat dibeli dari pasar kayu domestik. 
 
Tradisi penggantian sirap terakhir dilakukan pada tahun 2010, dan yang berikutnya akan dilakukan 
pada tahun 2014. Pada tradisi ganti sirap yang terakhir 5 pohon jati telah dipotong dari kebun jati. 
Penanaman kayu jati terakhir dilakukan pada tahun 2008. Dimensi sirap kayu yang digunakan adalah 
45x18x1.8 cm. Per kubik kayu dapat menghasilkan sekitar 350 lembar sirap. Persiapan pembuatan 
sirap kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan dengan beberapa fase dan spesialisasi pekerjaan 
kayu seperti pemotongan, pembentukan kurva, penghalusan dan pembuatan pasak. 
 



  
Pohon Kayu jati muda yang ditanam di kebun jati Model Sirap 

  
Bangunan dengan atap sirap Sirap eksisting 
 
 
Kesimpulan 
- Tradisi penggantian sirap di Kabuyutan Trusmi sangat membawa nilai positif pada konteks 
membangun di tahun 2012 ini, bahwa perawatan bangunan masih menggunakan dan 
mempertahankan tradisi tanpa peraturan tertulis dan independen dari institusi formal perlindungan 
cagar budaya maupun institusi kebudayaan. Cara ini  dianggap sebagai model bagi pelestarian dan 
kelahiran kembali arsitektur tradisional di Indonesia di provinsi lain yang terancam punah, 
ditinggalkan dan dianggap hampir sekarat. Model ini sangat berbeda dengan aset budaya yang 
berada di kota warisan arsitektur kolonial yang memerlukan pelaksanaan dan pengawasan oleh 
konsultan dan kontraktor professional dalam tindakan konservasinya, termasuk pula dana dan 
penggunaannya berada di bawah otoritas institusi atau pemerintah daerah tertentu. Dalam hal ini 
yang memberikan perbedaan sangat penting adalah karena spirit/ruh kebersamaan masyarakat 
untuk merasa memiliki dan mempergunakannya. Spirit/ruh kebersamaan ini tidak tertulis dalam 
peraturan tradisi dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja berdasarkan bakti yang sifatnya 
partisipatif untuk menjaga amanat dari nenek moyang termasuk pula untuk melakukan penanaman 
pohon jati kembali. Sehingga keberlanjutan dari tradisi tidak semata-mata bermanfaat untuk 
pelestarian warisan arsitektur tetapi juga berkepengtingan bagi konservasi hutan dan lingkungan.  



- Tradisi ganti sirap kayu tahun berikutnya yaitu 2014 akan menjadi momen yang sangat berharga 
bagi setiap arsitek yang ingin belajar tentang keterampilan tradisional baik melalui magang untuk 
melestarikan keterampilan ataupun juga untuk membuat dokumentasi lebih lanjut. Dengan 
demikian tradisi ganti sirap menjadi agenda program residensi Arsitektur Tradisional Nusantara 
tahun 2014 yang akan datang oleh Ikatan Arsitek Indonesia 
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