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Abstract 
 

Indonesia is a country with thousands of islands and ethnical groups from Sabang to Merauke. 
From those ethnical groups emerge traditions which grow to be identity and a tool for its people 
to interact economically and socially. One of those tool is money. Nowadays, for some people, 
money turns from medium to exchange goods and service to a talisman. Therefore, collectors 
made the old money as a collection believed can give luck. The community of old money 
collectors and cash merchant can be found in Jakarta at Glodok and Pasar Baru. Most collectors 
and merchants there are descendant of Chinese and Arab ethnic. Based on survey, many of the 
buyers are from Javanese. Chinese is an ethnic which has a long history in Indonesia. One of the 
biggest chinatown in Jakarta is Glodok region in West Jakarta. The chinese merchant who vend 
there blend with others and participate in economic activities. The problem of this research is 
the shift function of old money used as a talisman; old money which has tribal symbol; figure of 
leader in the globalization era; and tendency of people who like to collect old money as a 
talisman. This papers use etnografic method picking up an experience of chinese descent who 
collect and sell old money in Glodok. The data collection method of this research is an 
interview with the old money seller as the sources. From this research, the writers have an 
argument that mystical element in old money still believed by some people in Indonesia even 
though they have a different ethnical and cultural background and they who experience the 
interaction of ethnical mix. This research highlights the variety of currency which has more than 
just a symbol. 
 
Keywords: Sejarah Uang, Pengalihan Fungsi Uang, Glodok, Soekarno, Jawa.  
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

“Sejarah Indonesia bisa kita lihat melalui mata uangnya. Jadi untuk mempelajari 
sejarah Indonesia, tidak perlu membeli buku pelajaran. Tahun pembuatan uang 
tertera jelas dengan simbol dan gambar yang ada di uang itu. Tetapi karena, 
memang asia timur terkenal dengan mistisnya, maka sebagian orang menggunakan 
uang tersebut dialihfungsikan menjadi jimat dan rata-rata pengguna jimat ini adalah 
90% orang Jawa (Engkoh Iskandar, Glodok). 

Budaya mistik merupakan sebuah topik yang masih menjadi perbincangan dan 
juga perdebatan setidaknya di era ini. Kajian ini makin beragam dimulai dari 
mengangkat isu sebuah benda dari etnisitas dan  daerah tertentu, simbol pemimpin dan 
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kebudayaan di masing-masing daerah hingga hal-hal yang memang berakar dari jaman 
dahulu, berkaitan dengan identitas kesukuan dan globalisasi. Budaya mistik ini 
merupakan budaya yang sudah ada sejak jaman kerajaan dan diciptakan sebagai bentuk 
perhomatan. 

Manusia Indonesia tidak bisa lepas dari budaya mistik dari setiap daerah. Oleh 
karena itulah Tan Malaka menulis buku yang berjudul Madilog yang memiliki 
singkatan Materialisme, Dialektika dan Logika pada tahun 1942 – 1943 dan memberi 
penekanan besar pada pentingnya menggunakan rasionalitas atau akal pikiran dalam 
membuat keputusan dalam menentukan hidup oleh semuaindividu dan kelompok. 1 

Manusia sebagai makhluk sosial dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dari 
hal ini sengat pentinf dalam menggunakan akal dan rasionalitas. Tetapi di dalam 
kenyataan yang terjadi sekarang, masyarakat Indonesia masih percaya dengan hal ang 
mistik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat berkembang. Manusia 
sudah berpikir dan berusaha tinggal di luar angkasa dan kita, sebagai orang Indonesia, 
masih percaya dan yakin terhadap ke-mistisan tersebut. 

Sebuah hal yang sangat ironis. Bagaimana di dalam iptek semakin global dan 
maju, manusia berpikir mundur dan tidak menggunakan rasionalitas dalam menganalisa 
suatu hal. Sikap ini memang tidak tumbuh begitu saja dan memang pendidikan 
memegang peranan penting dalam memandang sebuah hal yang mengandung mistis. 
Susahnya mendapat pekerjaan, hidup yang selalu susah dan beberapa hal lain, membuat 
orang mencari jalan pintas. Suatu yang tidak masuk akal dan nalar, bisa menjadi 
sandaran dan sebuah pilihan oleh individu dan masyarakat ditengah sulitnya akses 
menuju sebuah kehidupan yang sukses dan selalu beruntung. 

Mistik merupakan kata yang identik dengan Islam dan berkaitan dengan istilah 
Shufi.2 Arti kata ini mengandung sesuatu yang misterius yang tidak bisa dicapai dengan 
cara biasa atau dengan menggunakan intelektual manusia. Beberapa pengertian ber-
lainan mengenai arti mistik, seperti H. Clark seorang ahli psikologi (1969), memberikan 
pengertian mistik sebagai sebuah pengalaman subjektif tentang pemahaman akan 
kekuatan kosmik atau kekuatan yang lebih besar dari dirinya, pengalaman tersebut lebih 
bersifat intuitif daripada dapat dindra atau rasional. Leuba (1971) mengatakan bahwa 
pengertian mistik sebagai pengalaman apa saja yang dianggap oleh orang yang 
mengalaminya merupakan kontak (tidak melalui panca indra, tetapi tiba-tiba, intuitif) 
atau kekuatan diri dengan sesuatu yang lebih besar darinya yang disebut dunia ruh, 
Tuhan, yang absolut atau lainnya. James B Pratt (1926) menulis bahwa mistisisme 
adalah perasaan akan kehadiran atau keberadaan sesuatu atau realitas melalui proses 
atau alasan perspektif yang tidak lazim yaitu pengalaman tiba-tiba dan intuitif.3 

Makalah ini akan membahas berbagai macam benda dan juga simbol di dalam 
benda tersebut yang memiliki peralihan fungsi menjadi sebuah hal yang dipercaya 
memberikan kekuatan magis di dalamnya. Makalah ini berfokus pada mata uang yang 
memiliki gambar Soekarno dan juga simbol pendukung yang juga diminati oleh orang 
pemburu keberuntungan. Memang para pengguna jimat uang bergambar Soekarno ini 

                                                 
1 Muhlis Suhaeri, Borneo Tribune, pontianak, http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2009/02/budaya-

mistik.html diakses pada tanggal 27 Mei, 2013. 
2 <http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-mistik.html> diakses pada 27 Mei, 2013. 
3 Nils G. Holm, Berjumpa Tuhan, Faisar Pustaka Baru, (Yogyakarta, 2002) 
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mayoritas adalah penduduk dan etnis Jawa. Juga akan melihat sebuah hubungan antara 
mitos dan sejarah di dalam sebuah dokumen dan gamabr di dalam mata uang. 

Awal keingintahuan saya ini ketika mendatangi Glodok, sebuah kawasan 
pecinan diJakarta barat. Terdapat seorang keturunan Cina yang memang berjualan uang-
uang lama. Setelah mengamati beberapa hari setiap akhir pekan, saa menemukan 
fenomena unik dimana uang dijadikan media untuk mendatangkan keberuntungan. 
Dengan kata lain, dijadikan jimat. Dampak globalisasi dan modernisasi memang masuk 
ke dalam seluruh bidang kehidupan manusia ketika mengalami moneterisasi dan 
sekarang lebih menunjukan ciri-ciri konsumerisme dan materialisme dan memang 
dampak dari krisis moneter yang melanda indonesia, mencari uang lebih sulit dan 
menimbulkan rasa ketidakpastian. Saya percaya ada peneyesuaian dan peralihan fungsi 
dari uang di dalam sebuah kondisi modernisasi dan sifat dasar orang indonesia yang 
mempertahankan mistik dan jima dengan media uang dalam mendatangkan 
‘keberuntungan’.  

Asumsi dasar dan metode dalam menganalisa hubungan antara sejarah dan 
mistis pada uang bergambar Soekarno ini mencakup kajian ilmu sosio-struktural dan 
juga material. Kebudayaan dan tradisi masyarakat jawa yang mempercayai hal ini dan 
juga melihat konsep sejarah dan mitos, maka hal tersebut saling melengkapi. Tetapi, 
saya akan membahas fenomena mistik di beberapa daerah di Indonesia, terutama 
Jogjakarta, Kalimantan dan Banten yang berkaitan dengan uang yang beralih fungsi 
menjadi jimat. Menurut salah satu sumber yang saya wawancarai, dia tidak dapat 
memberikan cara ritual untuk memasukan ‘sesuatu’ ke dalam uang tersebut. 

B. Konsepsi Mistik di Indonesia 

Prof. Kuntowijoyo telah memberikan tiga tingkat evolusi pemikiran manusia 
yaitu mitos, ideologi dan ilmu. Mitos itu, menurutnya, terjadi pada sebelum dan pada 
abad ke 19 serta awal abad ke 20. Bahkan hingga saat ini, mitos maupun mistik masih 
terus mempengaruhi pemikiran manusia indonesia4. Dengan terjadinya hal tersebut 
maka menjadi bagian dari suatu budaya dan mempengaruhi aturan hidup manusia 
indonesia 5. Menurut Koentjoroningrat, budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa 
manusia. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa 
dan pada akhirnya menciptakan kebudayaan yang beragam di dalamnya. Pengertian 
budaya lokal ini juga bisa berkenaan dengan kebudayaan khas sebuah daerah yang tidak 
dimiliki oleh daerah lainnya dan dilestarikan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Mistis 
sendiri juga merupakan bagian budaya lokal indonesia. Budaya yang memiliki 
kemistisan yang berbeda di setiap daerahnya. 

Proses modernisasi dan globalisasi menempatkan bangsa Indonesia dalam arus 
perubahan besar yang mempengaruhi segala dimensi kehidupan masyarakat, terutama 

                                                 
4 Mistik berbeda dengan mitos, karena menurut KBBI, mitos merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa 

dan pahlawan di zaman dahulu dan mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam dan 
manusia dan bangsa tersebut dan mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. 
Mistik adalah suatu konsep tentang kenyataan yang mengandaikan bahwa dunia pengalaman sehari-
hariterus menerus disusupi oleh kekuatan yang beragam. Menurutt Berger dan Luckman, dikutip oleh 
kuntowijoyo dalam opini Mitos, Ideologi dan Ilmu pada harian Republika, 27 Agustus 2001. Namun 
adapula beberapa filsuf yang memandang mitos sebagai bagian dari mistik. 

5 Kuntowijotyo, “Mitos, ideologi dan Ilmu: bagian pertama dari tiga Tulisan”. Harian Republika, 27 
Agustus 2001. 
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kehidupan budaya. Pada hakekatnya perubahan itu merupakan proses historis yang 
panjang, yang berkembang dari masa ke masa. Di dalam sejarah Indonesia proses 
tersebut terlihat sejak dari awal pembentukan masyarakat pada masa prasejarah, 
kedatangan pengaruh kebudayaan Hindu-Budha, kedatangan agama dan kebudayaan 
Islam, serta hadirnya pengaruh Barat, sampai masa kini 6. Menurut E.B. Taylor (dalam 
Suhandi, 1987: 31) memberikan definisi kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan 
yang kompleks dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 
moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat manusia 
sebagai anggota masyarakat”. 

Di dalam msitik sendiri, baik berdasarkan kamus, ilmu antropologi dan filsafat, 
memeiliki pengertian yang berbeda-beda. Mistik dari segi agama merupaan sub sistem 
yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia 
mengalami dan merasakan emosi tertentu bersama dengan tuhan. Bagi Ahmad Tafsir 
(2004) merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, 
maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami oleh rasio dan 
pikiran manusia. Jika dibandingkan dengan budaya, maka pada hakekatnya, mistik 
merupakan sebuah pengetahuan yang tidak rasional dan memiliki bentuk pemikiran dan 
ekspresi mengenai kebenaran yang mutlak di dalam suatu masyarakat. Ekspresi ini 
kemudia menjadi sebuah perlaku di dalam masyarakat dan menjadu suatu budaya. 

C. Budaya Mistik 

Berdasarkan uraian budaya dan mistik, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 
mistik adalah cara atau kepercayaan, tindakan serta hasil manusia yang bersifat gaib 
atau tersembun ang masih bisa dinalar oleh akal. Kepercayaan pada roh, makhluk halus 
dan benda magis lainnya. Budaya mistik ini berkembang di masyarakat dan hampir 
semuanya berdasarkan kepercayaan belaka dan bukan hasil dari pemikiran. Di 
Indonesia sendiri, ada buadaa mistik tradisional dimana ada istilah kakang kawah ada 
ari-ari, papat kalimo pancer. Istilah ini merujuk pada makhluk hidup yang menyerupai 
diri kita secara wujud fisik dan bukan dalam hal sifat dan memilik unsur gaib. Bentuk 
yang berkembang di masyarakat diantaranya adalah, selamatan, ngruwat, kepercayaan 
pada mahkluk halus, setan, jin dan semacamnya. 

Selamatan adalah semacam upacara sesajian yang ditujuan untuk Yang Kuasa, 
para wali, dewa, bidadari dan kekuatan yang terdapat pada seorang ulama atau yang 
dihormati dengan tujuan untuk menyenangkan mereka. Ngruwat adalah upacara untuk 
membebaskan seseorang yang sedang kerasukan setan. Sesuai dengan pnegertian 
masyarakat jawa, tidak semua orang dapat dilepaskan dari pengaruh seran dimana Sang 
Kala telah mendapat haknya untuk mempergunakan orang itu sebagai mangsanya 7 

D. Jimat dan Macam-macamnya 

Berkaitan dengan definisi mistis dan  berkaitan erat dengan budaya di indonesia, 
maka hal tersebut berkaitan pula dengan jimat. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia 
sendiri, jimat memiliki arti hemat (membelanjakan uang), teliti, cermat dan seksama. 
Tamimah (jimat/ajimat) adalah suatu benda yang diyakini bisa menolak bala atau 

                                                 
6 Adrisijanti Romli, Inajati, 1997, “Islam dan Kebudayaan Jawa”, dalam Cinandi, Yogyakarta: Panitia 

Lustrum VII Jurusan Arkeologi UGM, hlm. 146-150 
7 Capt. R. P Suono, Dunia Mistik Orang Jawa: Roh, Ritual, Benda magis Halaman 131-132. 
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mendatangkan manfaat. Di dalam pengetian lain, jimat adalah benda yang disakralkan 
oleh pembuatnya atau pemakainya. Bisa berasal dari tumbuhan, batu, air yang 
mengkristal, hewan, manusia dan bahan lain yang sengaja di buat oleh manusia atau 
terciptak karena proses alam dan bahkan juga dari alam gaib.8 Jimat bukanlah sesuatu 
yang asing bagi peradaban manusia dari dulu hingga zaman modern saat ini. Di negara 
kita yang berlatar belakang kebudayaan animisme, jimat bukan merupakan suatu hal 
yang asing pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Di negara maju pun tidak 
sedikit orang yang meyakini jimat yang dapat mendatangkan keberuntungan atau 
menghindarkan dari kesialan. 

Kita dapat melihat penggunaan serta pemujaan jimat telah memasuki kehidupan 
masyarakat kita sehari-hari. Jika ingin bertambah laku, pedagang di pasar akan minta 
‘penglaris’ kepada ‘orang pintar’ untuk ditaruh pada lokasi dagangannya. Jika ingin 
rumah selamat dari bala bencana maka di pintu digantungkanlah ‘sesuatu’. Jika orang 
hamil ingin kondisi janinnya sehat dan selamat maka setiap pergi ke luar rumah 
dibawalah gunting. Jika bayi sudah lahir maka harus ditaruh sapu lidi di sekitarnya agar 
tidak terkena gangguan-gangguan makhluk halus. Jika seorang ingin kuat dan kebal 
senjata maka dipakailah jimat cincin, sabuk dan bentuk-bentuk lainnya. Bila ingin 
cantik dan luwes dalam pergaulan maka dipasanglah susuk di bagian tertentu tubuhnya. 
Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain.9 

Seorang penganut dan oengguna jimat, melaksanakan suatu keilmuan dengan 
memakai 2 metode. Pertama, membaca ayat suci sebagai wiridan (diulang dengan 
jumlah tertentu dan waktu tertentu dan yang kedua dengan menggunakan ilmu hikmah 
melalui ayat-ayat yang dituliskan pada media tertentu dan biasa diistilahkan dengan 
ilmu rajah. 

Rajah sendiri berasal dari bahasa arab yang biasa disebut Wifiq atau Wafaq. 
Rajah itu sendiri merupakan sebuah tulisan yang mengandung energi gaib dan Rajah 
tersebut dapat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Tulisan ini dapat berbentuk 
huruf, angka, sandi, simbol dan gambar. Sebagian besar, rajah terdiri dari huruf dan 
angka dan tidak bisa menyusun kata. Dan memang tidak bisa diartikan dalam kata dan 
diyakini bisa memunculkan keuatan gaib. Tulisan ini memiliki beragam jenis sesuai 
fungsinya. Memang tulisan ini bukan tulisan sembarangan ang ditulis diatas kers atau 
kain dan media lain. Ini merupakan tulisan yang bernuansa mistis. Setiap coretan garis, 
simbol dan sandi memiliki makna tertentu uang rajah ini lebih menekankan pada makna 
daripada arti. Makna yang dikandung ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh 
pembuatnya dan memang khusus dibuat untuk membantu memenuhi hajat keinginan 
seseorang. 

Ilmu ini merupajan ilmu yang rumit dan bagaimana caranya mengakses energi 
tertentu melalui tulisan dan kode yang dituliskan pada media tertentu sehingga berubah 
fungsi menjadi Azimat. Rajah ini juga bisa dituliskan pada bagian tertentu dari tubuh 
manusia atau ditubuh manusia dengan fungsi yang berbeda-beda. Alat penulisan in 
bermacam macam dari besi, tembaga, kayu, batu tulang hewan dan di jaman modern ini 
bisa menggunakan pena biasa dengan tinta, misik, kasturi, fotokopi, sablon dan scanner. 

 

                                                 
8 http://www.pesonagaib.com/2011/01/pengertian-dan-definisi-azimat-atau.html, diakses 27 Mei, 2013. 
9 http://www.solusiislam.com/2010/11/jimat-bukanlah-sesuatu-yang-asing-bagi.html 
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E. Uang yang Beralih Fungsi 

Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari 
karena dengan uang kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Sehingga tidak heran 
bila ada statement bahwa uang merupakan darah dari perekonomian. Walaupun orang 
bijak mengatakan bahwa uang bukanlah segala-galanya, namun hidup tanpa uang 
adalah sebuah derita. didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara 
umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang 
di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, 
uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat 
pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga 
lainnya serta untuk pembayaran hutang.  

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada 
barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem 
ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama 
untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang 
didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan 
dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan 
kemakmuran. 

Pada awalnya di Indonesia, uang —dalam hal ini uang kartal— diterbitkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 
pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian 
menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak 
menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi. 
Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai 
penyimpan nilai. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut 
sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, 
sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan 
(modal), dan alat untuk meningkatkan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumya bahwa uang rajah dituliskan ke media 
tertentu dan slah satunya uang. Uang yang ditulis memiliki makna tertentu dalam 
mendatangkan ‘sesuatu’ di dalamnya. Karena memang indonesia terkenal dengan 
budaya mistiknya, maka kemistikan itu pun beralih memasuki ranah uang. Sebelumnya 
memang uang dijadikan bahan koleksi bagi para kolektor uang. Tetapi, bagi sebagian 
golongan, sebagian etnis dan individu, uang ini beralih fungsi menjadi sebuah pembawa 
keberuntungan bagi si penggunanya. 

F. Uang Mistik dan Perjalanannya 

1.  Pertama 6 April 2013. 

Sebuah perjalanan etnografi menuju glodok, sebuah daerah pecinan tempat Cina 
peranakan di Jakarta barat. Glodok, sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dari 
masa Soekarno hingga saat ini. Sebuah kota yang memiliki banyak kenangan yang 
membuatnya menjadi sebuah daerah dimana orang-orang selalu banggakan dan 
mungkin menjadi kota yang dihina dan tersingkirkan. 

Sekarang ini, glodok menjadi sebuah kawasan megah dimana banyak penjual 
dan pembeli yang saling bertemu. Orang-orang Cina yang selalu hadir dan 
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kemungkinan, di sanalah mayoritas penduduk Cina peranakan bisa kita temui. 
melakukan perjalanan ke sana berasa seperti di Cina, berasa seperti di film Jacki Chan 
atau Andi Lau. 

Banyak pedagang yang tidak hanya berasal dari Cina peranakan, tetapi ada juga 
pedagang yang asli penduduk lokal dan mereka di sana menyewa tempat di dalam 
gedung dan ada pula yang berjualan di pinggir jalan sekitar. Diskotik, restoran, pusat 
perbelanjaan elektronik, telepon genggam, sayur mayur, binatang, penjual lukisan, 
pernak-pernik, obat kuat dan yang paling menarik perhatian saya adalah tukang penjual 
uang-uang lama. Saya bisa membedakan antara orang Cina totok dan peranakan adalah 
dari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dan saat saya datang. Banyak sekali ibu-
ibu yang mereka bergosip menggunakan bahasa Cina. Mereka masih bisa memper-
tahankan bahasa leluhur mereka dan kalau dari segi fisiknya, mereka merupakan orang 
Cina. 

Mungkin untuk sebagian orang yang belum pernah menjejaki glodok 
sebelumnya, mungkin akan terkesan jijik. Saya memasuki gang-gang kumuh di sana, 
pasar dan memang kondisi di sana layaknya Cina. Kotor dan pengap. Banyak orang 
berjualan yang menurut saya aneh-aneh. 

Setelah berkeliling daerah Glodok, mata saya terpikat pada penjaja uang yang 
berada di pinggiran jalan. Seseorang yang sipit, kurus, dan bertampang Cina. Berbicara 
tentang uang maka orang akan berfikir sebagai alat untuk transaksi jual beli. Alat yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan semua orang. Kita 
tidak bisa hidup jauh dari uang. Mungkin bisa dibilang kalau ada banyak orang yang 
menuhankan uang. Uang menggambarkan simbol kejayaan yang terjadi, menggambar-
kan sebuah peristiwa yang terjadi di suatu negara dan tentang kejayaan seseorang dan 
juga menggambarkan sejarah. Tidak perlu jauh-jauh untuk membeli buku sejarah untuk 
mengetahui sebuah sejarah, kita bisa melihat gambar yang tertera pada mata uang yang 
dijual oleh pak Iskandar. Engkoh Iskandar adalah bapak tua yang sudah 15 tahun 
berjualan uang dipinggiran jalan Glodok. Seorang Cina (yang belum saya ketahui nama 
Cina) menjual uang sebagai hobinya dia semenjak tidak lulus kuliah. kuliah di jurusan 
arsitektur STTN karena sibuk berjualan uang dan mengkoleksi uang. 

Mengkoleksi uang merupakan hobi pak Iskandar. Uang yang ia dapatkan ini 
berasal dari bank Indonesia dan juga teman-temannya dia yang juga merupakan 
kolektor uang. Menjual uang yang berasal tahun 1945 hingga saat ini. Beragam mata 
uang lama pun juga dijual oleh pak Iskandar ini seperti Malaysia, Hongkong, Cina, 
Belanda, Prancis dan Jepang. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda, mulai dari 
harga Rp 3000 hingga Rp 2.000.000,00. Selebihnya, pak Iskandar juga memiliki harga 
uang yang bernilai Rp 5.000.000 yang berasal dari Belanda yang bergambar raja Willem 
II. Seperti kata pak Iskandar, nilai mata uang tersebut bisa mahal karena faktor 
historisnya. Sejarah yang tidak bisa dibayarkan dengan uang. 

Ada uang logam yang berasal dari prancis yang berharga 500.000 dan itu ada 
sejak tahun 1864. Pak Iskandar tertawa akan dirinya sendiri. Dia mengaku mendapatkan 
uangnya dari Bank Indonesia. Pak Iskandar pun menjelaskan bagaimana dia 
mendapatkan uang lama tersebut. Mencari keuntungan tanpa kesusahan. mungkin hal 
ini yang dimanfaatkan oleh karyawan Bank Indonesia dalam mencari keuntungan. Uang 
yang sudah lama dan tidak disebarluaskan, pasti akan disimpan oleh pihak bank dan 
tidak boleh dipergunakan lagi karena waktunya sudah abis. Sebagian karyawan pun 
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mengambil dan memanfaatkan uang itu untuk dijual kepada kolektor uang. Dari jaman 
pencetakan uang pertama kali hingga tahun 2000an, uang ini masih tersimpan. Pada hal 
ini, saya menyadari bahwa terjadi penyalahgunaan aset negara yang digunakan oleh 
oknum ‘orang dalam’ dalam meraih keuntungan dan sayangnya, para penjual uang 
lama, kolektor uang lama pun tidak peduli akan hal ini. Setelah saya telusuri ternyata 
hal ini dilegalkan oleh Negara. 

Pak Iskandar juga sangat menyayangkan oknum Bank Indonesia tersebut. 
Tetapi, apabila tidak ada oknum seperti ini, maka tidak akan ada kolektor uang dan 
penjual uang lama di Jakarta. 

Hal yang menarik dari hasil wawancara dengan pak Iskandar, sekitar pukul 12 
siang, ada sebuah pembeli yang ingin membeli uang kertas RP 100 dan Rp 500, pak 
Iskandar menjualnya dengan harga murah. Biasanya, pak Iskandar menjual harga 2 jenis 
uang tersebut perlembarnya sebesar Rp 7000. Pak Iskandar bisa membedakan pembeli 
yang bukan kolektor atau pembeli biasa. Pembeli kali ini agak berbeda. Mungkin kita 
sering menyebutnya ‘mas-mas Jawa’, seorang pemuda yang berasal dari jawa dan 
pindah ke Jakarta. Gaya sang pembeli ini memang kerap ditemukan di sepanjang jalan 
ibu kota. Pada akhirnya transaksi pun berjalan lancar dan pak Iskandar menjual harga 2 
jenis uang tersebut dengan harga Rp 10.000 untuk 2 jenis uang tersebut. Lalu si pembeli 
pun bertanya, “pak, ada uang yang gambarnya Soekarno?’. Pak Iskandar menjawab, 
“ya, ada.” Lalu pak Iskandar mengeluarkan sebuah album, seperti album foto yang 
berukuran kecil dan mengeluarkan lembaran uang kertas yang bergambar Presiden RI 
pertama. 

Saya yang posisinya tidak membeli pun hanya memerhatikan interaksi yang 
berlangsung antara pak Iskandar dan mas-mas jawa tersebut. “Mujur bang, tenang saja”, 
ucap pak Iskandar. Lalu harga yang ditawarkan kepada mas-mas jawa ini pun diberi 
harga RP 30.000 untuk lembaran uang Rp 1000 lama yang berwarna merah. Uang 
tersebut dipercaya mengandung kekuatan magis apabila ada seseorang yang 
menyimpannya. 

Uang tersebut sangat aneh sifatnya. Permukaan yang kasar (seperti kertas koran) 
mungkin orang biasa tidak akan memahami ‘isi’ dari uang tersebut. Anehnya, uang ini 
bisa melengkung di atas telapak tangan. Saya juga belum mengetahui lebih banyak 
kenapa uang yang memiliki gambar presiden Soekarno bisa melengkung. Secara ilmu 
pengetahuan alam, mungkin uang itu tidak kuasa menahan panas yang dihasilkan oleh 
tangan, sedangkan di pihak Ilmu budaya, ada sebuah ‘isi’ yang dipercaya bisa 
memberikan keuntungan pada orang dan juga sebagau Jimat. Mungkin di dalam 
pandangan agama, hal ini disbut musyrik. Sebuah kegiatan yang mempercayai adanya 
kekuatan magis pada sebuah benda dari apda percaya tuhannya sendiri. 

2.  Kedua 13 April 2013. 

Pada perjalanan Glodok yang kedua, saya ingin mempertanyakan bagaimana 
mitos yang terjadi pada uang kertas yang bergambar presiden Soekarno. Fungsi uang 
disini juga bertambah selain menjadi alat transaksi jual beli dan koleksi, uang juga bisa 
menjadi sebuah sarat untuk mendapatkan kemujuran dan menghilangkan sial dan 
dijadikan Jimat. Uang yang memiliki gambar Soekarno dipercaya memiliki sebuah 
'kekuatan' magis di dalamnya. Saya mencoba memegang uang yang bergambar 
Soekarno dan uang tersebut bisa melengkung. Uang kertas bergambar Presiden 
Soekarno ini berasal dari Swiss dan memiliki bahan yang berbeda dari uang kertas yang 
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berasal dari Indonesia. Uang kertas dari Swiss ini memiliki berat jenis yang enteng dan 
apabila terkena panas, maka kertas ini akan melengkung. Dikarenakan uang yang bisa 
melengkung bila ditaruh di atas tangan maka sebagian masyarakat terutama etnis jawa 
pun mempercayai ada kekuatan. Uang ini biasanya ‘diisi’ oleh ‘orang pintar’ dan 
digunakan oleh pemiliknya sebagai jimat yang entah bisa mengusir kesialan dan 
mendatangkan keberuntungan. 

Uang yang digunakan sebagai jimat ini tidak hanya uang kertas bergambar 
presiden Soeharto, tetapi sebagian orang menggunakan uang kertas yang dijadikan jimat 
yang bergambar monyet pada uang Rp 500an lama dan uang Rp 100 lama yang 
bergambar perahu layar. Pada gambar monyet, dikatakan bahwa monyet merupakan 
mahkluk hidup yang sudah ada sebelum adanya manusia dan hal ini seperti halnya teori 
Darwin. Sebelum manusia menjadi manusia, pada awalnya merupakan sebuah monyet 
yang akhirnya berevolusi menjadi manusia. Lain halnya dengan uang Rp.100 yang 
bergambar perahu layar. Perahu layar ini dikenal karena nenek moyang Indonesia 
merupakan seorang pelaut dan pelaut iniah yang memberikan peradaban bagi Indonesia 
sendiri. Uang yang bergambar Soekarno ini lebih banyak digunakan sebagai jimat 
karena karismatik seorang pemimpin yang berlangsung lama dan hingga saat ini masih 
dipergunakan. Karismatik Soekarno tidak akan pernah usai. Uang yang bergambar 
Soekarno memiiki tulisan arab yang berlafal, “kunfayakun” yang apabila dibahasa 
Indonesia kan berarti “terjadilah maka terjadilah”. Di baliknya, ada gambar penari yang 
berjumlah ganjil dan biasanya juga paling dicari dengan ada yang gambar ganjil plus 
gambar Soekarno. 

Pak Iskandar juga bercerita tentang kelas pembeli yang ditemuinya. Pembeli dari 
luar negeri biasanya mencari uang lama Indonesia karena sejarah. Factor sejarahlah 
yang membuat orang ‘bule’ ini lebih memahami Indonesia daripada orang Indonesia 
sendiri. Kebanyakan anak muda jaman sekarang dan mungkin orang tua yang tidak 
mengetahui dan cuek terhadap uang lama sangat disayangkan oleh pak Iskandar. 
“Waktu itu saya pernah kedatangan orang yang berasal dari Australia dan dia mencari 
uang yang menggambarkan budaya Indonesia. Lalu saya mengeluarkan koleksi saya 
uang yang bergambar Barong di mata uang Rp.10.000. Ditanyakanlah harga uang ini. 
Lalu saya menjualnya Rp.10.000.000 dan orang Australia ini pun menyetujuinya. Orang 
luar mungkin lebih mengenal Bali daripada Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia 
sendiri.” 

Sambil memperhatikan orang yang berlalu lalang di sekitar, akhirnya sayapun 
melanjutkan berdiskusi dengan Pak Iskandar dan kembali membahas mitos. Ada 
sebagian orang di beberapa di Indonesia yang menggunakan uang kertas bergambar 
pahlawan yang berasal dari daerahnya. Contohnya uang kertas Kapitan Pattimura dan 
Jendral Soedirman juga dipergunakan sebagai jimat tetapi seperti kata Pak Iskandar, 
tetaplah gambar Presiden Soekarno yang paling banyak dicari orang dari selruh pembeli 
dan seluruh Indonesia karena dia adalah presiden yang pernah memimpin Indonesia. 
Dia bercerita tentang budaya timur di setiap Negara yang juga mempergunakan uang 
sebagai jimat. Contohnya pemimpin Saddam Husein yang juga dijadikan jimat dan juga 
memiliki harga yang sangat tinggi karena factor historisya. Saddam husein yang kita 
tahu adalah pemimpin Negara Irak yang meninggal karena Amerika. Ada juga 
pemimpin dari Negara Thailand yang bernama Thanksin Shinawatra yang juga 
dijadikan jimat oleh masyarakat sana. 
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Bagi masayarakat Cina peranakan sendiri di Indonesia, mereka menjadikan uang 
ini hanya sekedar bisnis. Mereka membuat koin yang bergambar shio dan banyak orang 
cina meminta doakan koin tersebut agar orang tersebut hidup beruntung di dunia. 
Padahal koin yang bergambar shio ini tidak ada di dalam kebudayaan cina sendiri. 
Masyarakat cina ini menjual kepada masyarakat cina lain di seluruh dunia agar 
didoakan oleh biksu dan juga digunakan sebagian masyarakat pebisnis cina sebagai 
pernak-pernik dan juga benda kenang-kenangan. 

Hal yang belum saya tanyakan kepada Pak Iskandar adalah apakah ada 
kebudayaan cina yang bercampur dalam kebudayaan Indonesia dalam dunia mitos dan 
jimat di Indonesia sendiri. 

3.  Minggu Ketiga 20 April 2013. 

Tepatnya hari sabtu pada minggu ketiga di bulan April 2013. Sekitar pukul 9 
tepat waktu glodok, saya sudah sampai di tempat yang biasanya dijadikan oleh Engkoh 
Iskandar untuk berjualan uang-uang lamanya. Saya memutuskan untuk menunggu di 
sekitar lorong tersebut sambil membaca tugas kuliah. Selama kurang lebih satu jam saya 
duduk mengampar di pinggiran jalan sambil dilewati orang-orang yang sedang berlalu 
lalang.  

Saat itu, Engkoh Iskandar belum membawa papannya yang berisikan uang lama. 
Rupanya dia menitipkan pada sebuah toko yang dijadikan tempat penitipan barang-
barang yang dimiliki oleh Engkoh Iskandar. Dia bersantai dulu dengan penjual lukisan 
yang ada di sebelahnya. Tanda-tanda kedekatan saya dengan Engkoh Iskandar ketika 
dia mulai menawarkan kopi dan rokok. “rokok mas, apa ngopi?”, tanya Engkoh 
Iskandar. Saya pun membalasnya bahwa saya sudah minm kopi dan ada sebungkus 
rokok di dalam kantong saya. Pada saat kami ngopi dan merokok bersama, kami belum 
berbincang-bincang. Saat saya diamanati untuk menjaga tas beliau, saya merasakan 
sebuah kepercayaan yang dilimpahkan ke saya untuk menjaga tas dan jaket miliknya. 
Dia pun pergi menuju tempat dia biasa menitipkan uangnya di sebuah tempat. Sebuah 
kedekatan dari mulai ditawari rokok, kopi hingga menitipkan tas dan jaketnya kepada 
saya. 

Saat dia datang membawa papan dan uang lamanya, dia pun segera beres-beres 
untuk menyiapkan dagangannya. Saya tidak membantunya karena berpikir malah takut 
akan mengganggunya. Setelah rapih dengan dagangannya, lalu Engkoh Iskandar lagi-
lagi membakar rokoknya untuk yang kedua kalinya. Mungkin saat itu yang menurut 
saya pas untuk memulai sebuah diskusi. 

Saat kami memutuskan untuk mengopi dan merokok bersama, keadaan saat itu 
sekitar pukul 10.30 siang, saya langsung dengan muka memelas ingin menanyakan 
sebuah pertanyaan lagi demi melengkapi kekurangan data. Saya belum menemukan data 
tentang adakah percampuran mitos dari gambar yang tertera pada uang lama. Pada 
akhirnya, Engkoh Iskandar pun menjawab pertanyaan secara langsung. Dia berkata, 
tentu saja ada. Dia langsung menunjukan sebuah uang yang memiliki empat bahasa di 
dalamnya. Diantaranya adalah bahasa belanda, jawa kuno, arab dan Cina. Saat itu uang 
ini masih dicetak oleh badan penerbit uang yang berasal dari belanda. Uang ini, diyakini 
sebagian orang Cina juga memiliki nilai mitos dan historis sendiri. Uang ini dibuat pada 
tahun 1929 dan sebagian wisatawan yang memiliki hobi mengumpulkan uang lama, 
uang ini dirasa paling menarik. Uang ini oleh orang Cina diakui sebagai jimat. Hal ini 
dilakukan oleh cina peranakan untuk dijadikan sebagai keberuntungan. Sejarah 
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mengatakan pada bahwa tahun 1929, komunitas Cina yang berdiaspora ke tanah air ini 
menjadi cukong-cukong pabrik dan menjadi warga kelas dua setelah belanda. Dengan 
adanya hal itu, maka sebagian cina peranakan menggunakan uang ini sebagai jimat agar 
selalu beruntung di dalam setiap hidupnya. 

Memang jawaban dari Engkoh Iskandar belum puas karena memang belum 
memiliki bukti yang cukup untuk dibuktikan apakah benar uang ini dijadikan jimat oleh 
komunitas cina peranakan. Di dalam sudut pandang sejarah uang tersebut, memang 
uang itu sudah dicetak sebelum kemerdekaan Indonesia dan memiliki cerita yang 
panjang di dalam perjalanan uang itu sendiri. 

Saat saya mendengarkan dan mencatat jawaban Engkoh Iskandar ini, kebetulan 
ada seorang pembeli yang ingin menjadikan uang lama sebagai mahar perkawinan. 
Engkoh Iskandar juga menerima pesanan untuk menjadikan uang dagangannya ini 
untuk dijadikan mahar perkawinan untuk semua orang. Harganya berkisar Rp. 500.000 
hingga Rp. 1.000.000. semua tergantung keinginan pembeli seberapa banyak total uang 
lama yang ingin mereka jadikan sebagai mahar perkawinan. Mahalnya ini dikarenakan 
hiasan dan bingkainya. Apabila ingin membeli secara terpisah, hal ini boleh-boleh saja 
dilakukan oleh pembeli. “Dia mau beli uangnya ke saya, lalu beli bingkai, pernak-
pernik, catnya di orang lain, bukan masalah buat saya”, katanya. 

Setelah pembeli itu selesai, kemudian Engkoh Iskandar lagi-lagi merapihkan 
dagangannya. Kira-kira pukul 11.30, dengan penuh mohon saya ingin menanyakan 
tentang kejadian mei 1998. Akhirnya Engkoh Iskandar pun memberikan pengakuannya 
kepada saya. Pada tahun 1997, dia berjualan uang di daerah pasar baru. Dikarenakan 
banyak juga penjaja uang di sana, maka dia memutuskan untuk pindah ke daerah blok 
M. Di sana dia menemukan banyak perasaan mencekam. Apalagi pada masa itu, banyak 
orang cina dijadikan korban kekejaman. Di Blok M, banyak sekali preman-preman yang 
sering memalak dengan paksa terutama kepada pedagang cina di sana. Suasana tersebut 
membuat Engkoh Iskandar tidak merasakan kenyamanan di daerah sana. Agar suasana 
aman dan lancar, akhirnya Engkoh Iskandar dengan terpaksa memberikan jatah kepada 
preman ini setiap minggunya. Namun terkadang, dia suka mendapatkan perlakuan yang 
tidak mengenakan dengan preman-preman yang sedang mabuk di sana. Rumah Engkoh 
Iskandar pun yang masih di daerah glodok, di belakang Gloria, pun harus menggunakan 
bis untuk sampai di blok M. pada kejadian Mei 1998, Engkoh Iskandar memang masih 
berjualan di Blok M. pagi-pagi dia merasakan sebuah keanehan di mana sedikit sekali 
pedagang yang berjualan di sana. Berbeda dengan saat dia berjualan di glodok saat ini 
yang bisa menitipkan barang dagangannya di tempat ia biasa titipkan, di Blok M, dia 
pun harus membawa dagangannya dengan tas. Saat kejadian penjarahan di sekitar 
jakarta, dia hanya bisa pasrah dan menyerahkan dirinya pada tuhan. Saat kejadian 
penjarahan, dia mengumpet di dalam terminal blok M. Istri dan anak-anaknya yang saat 
itu berada di glodok pun tidak mengalami apa-apa. Engkoh Iskandar bercerita, 
“pokoknya saya selalu mengajarkan anak saya untuk selalu berusaha dan berdoa pada 
Tuhan, jangan pernah menyerah. Sampe sekarang ini, pas tahun 2011 kemarin, anak 
saya sudah lulus dari perkuliahan saya punya 2 anak, 1 laki-laki dan satunya lagi 
perempuan. Saya selalu ajarin mereka untuk selalu bersyukur, berusaha dan berdoa”. 
Kedua anaknya ini sekarang sudah lulus dan bekerja di perusahaan. Dengan berjualan 
uang lama, Engkoh Iskandar bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. 
Anaknya tahu betul hobi ayahnya ini yang merupakan kolektor uang lama dan mereka 
semua bisa hidup dari situ. Meskipun anaknya sekarang sudah bekerja dan tidak tinggal 
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dengan Engkoh Iskandar lagi, anaknya tetap selalu mengunjungi rumah setiap minggu. 
Nama anaknya adalah yang pertama adalah perempuan yang bernama Dra. Erliana 
(bekerja di Gd Artha Graha, Soedirman) dan yang satunya lagi, adeknya adalah seorang 
sarjana hukum yang bernama Ernes. 10 

Tampang Engkoh Iskandar ini memang tergolong unik. Bermuka cina, sipit dan 
tidak lagi berkulit kuning dan di saat dia bercerita tentang keluarganya, dia mengatakan 
bahwa istrinya dia berasal dari gombong, Jawa Tengah. Dia juga bercerita tentang 
kehidupan. Dia berpesan agar hidup itu jangan malu. “pernah ada mahasiswa yang 
berasal dari padang dan kuliah di UIN. Mahasiswa ini mau ngejual uang lamanya ke 
saya. Berapa harganya de? Jawab si mahasiswa ini, bapak maunya berapa”, saya 
membalaslah, kan mas yang mau jual ke saya, kata si Engkoh. “ si Engkoh pun 
menjawab, ya saya mah beraninya ngebayarin uang ini Cuma Rp 30.000 ajah. Langsung 
si mahasiswa ini pun berusaha untuk menaikan harga uangnya karena untuk keperluan 
hidupnya selama satu minggu. “ bagaimana kalo Rp 100.000 pak?, tanya si mahasiswa. 
Si Engkoh membalas, saya belum berani. Atau gini ajah deh, saya kasih Rp 50.000 dan 
kamu nanti makan siang sama saya di warteg langganan”. Si mahasiswa inipun akhirnya 
menyetujui dan menyepakati harga uangnya yang menjadi Rp 50.000. ”saya mah idup 
ga usah malu-malu dan sebisanya berbuat baek sama orang”. Dengan kita berbuat baik 
sama orang, pasti dengan sendirinya kebaikan akan datang kepada kita. 

Karena saya jam 12 siang ada janji untuk bermain futsal, saya pun membawa 
sepatu futsal. Tepat jam 12 siang waktu glodok saya langsung berpamitan dengan 
Engkoh Iskandar. Dia berpesan kepada saya untuk selalu menghargai bentuk-bentuk 
sejarah, apapun itu, bisa uang, perangko dan bentuk lainnya. 

G. Uang Soekarno, Kesukuan dan Misteri 

Berdasarkan interview dari penjual uang di Glodok, seorang staf dari Museum 
Bank Indonesia, teman yang memiliki ‘uang pemanggil uang’, akhirnya saya bisa 
mengungkapkan misteri mengapa uang bergambar Soekarno ini dijadikan Jimat bagi 
sebagian golongan, terutama dialihfungsikan bagi orang Jawa. 

Uang bergambar Soekarno ini merupakan uang pecahan dalam bentuk kertas dan 
bergambar Soekarno dan memiliki banyak versi. Tempat pembuatan uang ini di Prancis, 
Swiss dan Kemayoran. Nominal yang dibuat adalah Rp 1, Rp 2,5, Rp 5, Rp 10, Rp 100, 
Rp 1.000, Rp 5.000 dan Rp 10.000. tampak depan, uang ini bergambar Soekarno dan 
bertuliskan kun fayakun dan surat al ikhlas dan dapat terbaca jelas oleh mata. Di bagian 
belakang terdapat gambar penari serimpi dengan jumlah penari ganjil dari 1 sampai 9, 
penari bali, penari pembawa obor, orang yang sedang membajak sawah, penari yang 
menggendong 3 anak yang mirip dengan tuyul, walisongo, wayang orang, wayang kulit, 
rumah adat, panen karet, gatot kaca, srikandi, banteng dan ibu kartini yang sedang 
berdoa. Uang ini berwarna merah, hijau, biru, ungu dan coklat. Uang ini memiliki 
benang pengaman berwarna perak dan emas dan bisa dilihat jika menggunakan sinar 
ultra violet ata detektor uang palsu. Selain asma Allah, kunfayakun ada yang tertulis 
nabi sulaiman di dalam bahasa arab. Uang ini diproduksi pada tahun 1951, 1952, 1957, 
1960, 1964 dan 1966.ada uang yang bertuliskan BI dan bertuliskan RI. 

                                                 
10 Interview yang dilaksanakan pada 3 akhir pekan berturut-turut kepada seorang penjual uang lama di 

kawasan Glodok, Jakarta Barat yang bernama Engkoh Iskandar. 
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Sebuah keanehan jika uang ini diletakan di telapak tangan, maka uang ini akan 
melengkung dan bergerak dan memang keunikan ini tidak dimiliki oleh uang kertas atau 
bahan kertas manapun di dunia. Kenapa uang ini bisa melengkung? Terjawab melalui 
dua perspektif dari pengguna uang dan staf dari museum bank Indonesia. Secara 
metafisik, uang ini diisi oleh energi Eterik yaitu, jika bereaksi terhadap panas tubuh 
yang dipengaruhi oleh fisik dan psikis/kejiwaan seseorang. Reaksi ini adalah sebuah 
gerakan yang menjauhi panas tubuh melalui gerakan melengkung ataupun menggulung. 
Pertanyaan timbul berikutnya, siapa yang mengisi energi ini. Hal ini terjawab jika 
dilakukan oleh orang yang memiliki pemahaman lebih mengenai ilmu fisik dan 
metafisik. Dan memang orang terpilihlah yang dapat memasukan energi tersebut ke 
dalam sebuah media, yaitu uang. 11 

Uang ini sendiri, menurut pemandu wisata yang ada di BI yang bernama Agus 
Santoso, Bank Indonesia tidak memproduksi uang yang bergambar Soekarno untuk 
dijadikan jimat. Menurutnya, uang ini diproduksi oleh orang yang memang fanatik 
dengan figur Soekarno sebagai pemimpin indonesia yang kharismatik  dan memang 
benar, menurutnya, sebagian oang di pulau jawa mencari uang tersebut karena 
dipercaya membawa keberuntungan selama hidupnya jika menjaga uang itu dengan baik 
di dalam dompet atau tempat menyimpan uang lainnya. Menurut narasumber, uang ini 
memiliki tulisan asma Allah, kun  Fayakun, Nabi Sulaiman serta surat Al Ikhlas di 
dalam bahasa arab (bahasa Al Qur’an) maka uang ini memiliki khodam ayat dari 
golongan malaikat. Dengan cara khusus malaikat-malaikat ini dapat diajak ‘berdoa’. 
Kebaikan doa akan kembali kepada pemilik uang bergambar Soekarno dalam bentuk 
ketenangan batin, kelapangan rezeki dijauhkan dari marabahaya dan diberi kelancaran 
di dalam setiap usaha yang dijalankannya. Siapa yang bisa merwatnya maka dia akan 
hidup sejahtera terutama dalamurusan rezeki dan kekayaan dengan ijin Allah. 

H. Asal-usul 

Uang seperti ini berawal dari jaman kerajaan yang dikenal dengan nama uang 
gobok. Uang ini memiliki gambar wayang dan digunakan untuk ritual. Menurut Agus 
Santoso, fenomena uang Soekarno ini sama halnya dengan uang gobok tersebut. Di 
pihak BI sendiri, dia menambahkan, misalanya diangakt contoh pemilihan gamabr 
pahlawan atau pemimpin yang dijadikan gamabr di dalam setiap mata uang. Ketika 
terjadi pembahasan mengenai siapa pahlawan yang akan digunakan di dalam mata uang, 
maka harus dicari tahu dulu apakah pahlawan yang bersangkutan masih memiliki sanak 
keluarga atau keturunannya yang masih hidup. Jika bermunculan banyak versi pahlawan 
untuk dijadikan gambar di sebuah mata uang, maka akan diurutkan sejarahnya, 
pahlawan manakah yang lebih dominan untuk dijadikan di mata uang tersebut. Konflik 
sama sekali tidak ditemukan di dalam pemilihan mata uang di dalam Bank Indonesia. 
Dan memang benar pihak BI tidak memproduksi uang bergambar Soekarno untuk 
dijadikan jimat. Itu hanya orang yang fanatik Soekarno nya saja. Sudah dipastikan 
bahwa uang bergambar Soekarno yang dijadikan jimat ini tidak memiliki nomor seri 
ehingga tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Penulis belum bisa menemukan 
siapa pengguna uang bergambar Soekarno tersebut karena keterbatasan waktu di dalam 
penyelesaian ini. Tetapi, penulis akan mencoba memaparkan sebuah penjelasan dari 
seorang narasumber yang berasal dari suku dayak, Kalimantan. 
                                                 
11 Interviw yang dilaksanakan saat peringatan Hari Museum pada tanggal 18 Mei, 2013 di kawasan Kota 

tua. Pak Agus santoso merupakan pemandu museum Bank Indonesia. 
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Bernama Oshe. Dia adalah mahasiswa Universitas Palangkaraya, Kalimantan 
Tengah, FKIP, Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2005 dengan nomor Induk 
Mahasiswa AAA105062. Dia merupakan mahasiswa rantauan dari Kalimantan. 
Semenjak saya masih kuliah di UNJ, saya tidak mengetahui kalau Oshe melakukan 
sebuah hal yang di luar batas pikiran manusia. Dia sudah menikah dan memiliki seorang 
istri yang tinggal di kalimantan. Sebenarnya Oshe ini berasal dari suku batak, Sumatra 
Barat dan kemudia pindah ke kalimantan dan pada akhirnya berlabuh di Jakarta. Selama 
di Kalimantan, dia menemukan banyak sebuah hal gaib yang sering dilihat dan 
dilakukan olehnya. Karena memang mahasiswa rantauan dan memiliki seorang istri, 
tetap saja yang namanya mahasiswa pasti akan dan selalu kesulitan di dalam masalah 
ekonomi. Lalu, di dalam wawancara saya dengannya, dia diberikan uang bergambar 
Pattimura dengan nominal seribu. Terlihat seperti biasa dan tidak memiliki apa-apa dan 
yang dia tahu hanya uang seribu. Mertuanya berpesan agar selalu menggunakan uang 
itu dengan baik dan jangan digunakakan dengan sembarang orang. Lalu dia menjelaskan 
bagaimana akhirnya uang itu berfungsi. Dia, sayangnya, tidak memberitahukan di 
daerah mana dia tinggal di kalimantan dan ritual atau bacaan apa yang harus dilakukan 
agar uang itu berfungsi dengan baik. Dirinya memang tinggal diantara suku dayak, dia 
memberitahukan bahwa daerah yang ditinggalinya itu berada diantara perbatasan 
kalimantan barat dan kalimantan timur. 

Uang bergambar Pattimura ini memiliki keunikan. Dicirikan memiliki simbol 
segitiga (untuk perempuan) dan persegi (untuk laki-laki). Orang yang memegang ‘uang 
Pattimura’ tersebut, jika dirinya laki-laki, maka dia harus menyimpan uang pattimura 
yang memiliki segitiga atau dengan kata lain, uang ini disebut ‘uang hawa’. Dan 
sebaliknya, jika yang memegang perempuan, maka dirinya harus menimpan yang 
persegi atau biasa disebut dengan uang adam. Jika yang menyimpan laki-laki dan 
dirinya menyimpan uang adam, maka keberuntungan itu tidak akan muncul. Seperti 
yang dialaminya, (sangat disayangkan, sewaktu diwawancara, Oshe kebetulan tidak 
membawa uang hawa tersebut karena dia lupa diletakkan dimana), disaat terdesak dia 
selalu membuka dompet dan memang uang ada dengan sendirnya. Uang itu muncul 
karena di dalam dompet ada ‘uang Pattimura’ tersebut. Uang ini, dia bercerita, dibuat 
bukan untuk menghasilkan keuntungan. Uang ini dibuat agar orang tidak hidup susah. 
Katanya, yang memasukan ‘energi’ ke uang pattimura ini tidak menjualkannya secara 
bebas dan bila dirinya melihat seorang kesusahan, maka dia akan meminta barter. Tidak 
ada transaksi berbentuk uang. Jika si pembuat menginginkan kopi dan rokok, maka si 
yang kesusahan tersebut harus memberikan kopi dan rokok, lalu dia akan mendapatkan 
‘uang pattimura tersebut.12 

I. Kesimpulan 

Di dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa budaya mistik di 
Indonesia masih banyak dan memang belum terungkap semuanya. Seperti tadi penulis 
mengungkapkan kesulitan untuk mendapatkan akses kepada orang yang memiliki 
fanatisme tinggi kepada Soekarno dan bagaimana narasumber Oshe tidak bisa 
memberikan dimana dia tinggal di Kalimantan dan bacaan apa yang harus dimasukan ke 
dalam uang tersebut. Cerita diatas menggambarkan sebuah budaya yang memang sudah 
ada sejak lama di indonesia dan masih bertahan hingga sekarang. Di jakarta, kota besar 
                                                 
12 Wawancara yang dilakukan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 dengan seorang 

kolega yang bernama Ocean Pasaribu, dirinya memang terkenal dengan panggilan Oshe. 
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sekalipun, masyarakat urban, masih banyak yang menggunakan media uang sebagai 
jimat pembawa kesuksesan untuk tinggal dan bertahan hidup di jakarta dan ini memang 
sudah mempengaruhi pola pikir masyarakat indonesia secara keseluruhan. Sebuah 
perdebatan yang kontroversial dan sebagai bukti bahwa Indonesia masih mempercayai 
budaya mistik yang masuk ke dalam undang-undang negara. Tulisan ini bukan untuk 
menyarankan adanya perubahan budaya dengan menggantikan unsur mistik yang 
memang sudah menjadi bagian dari Indonesia dengan unsur yang lebih modern, tetapi 
tujuannya adalah memikirkan hal yang terdapat di balik seluruhnya. Sebuah unsur 
keyakinan yang selanjutnya disebut mistik di dalam nilai-nilai atau ide dalam 
masyarakat Indonesia bersikap. Masih banyak juga kemistikan indonesia yang belum 
terungkap. Dari penelitian saya inilah merupakan contoh kecil ke-mistikan yang hadir di 
Ibu kota negara. 

Meskipun demikian, asumsi mengenai mistik dikaitkan dengan sebuah budaya 
hukum di indonesia akan tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat 
umum maupun akademisi diasumsikan bahwa mistik dikaitkan dengan suatu budaya 
hukum, maka untuk memahami mengenai mistik tersebut dari aspek filsafat ilmu, perlu 
dilakukan pendekatan sebagaimana karakteristik filsafat ilmu yaitu secara mendasar, 
menyeluruh dan spekulatif yakni dengan mencoba memahami mistik melalui aspek 
ontologi, epistemologi dan aksiologi. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Jujun. S. Suriasumantri, 1999, Filsafat Ilmu : Sebuah pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, hlm 20-22. 
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