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ABSTRACT
The Pamali is a form of oral or unwritten tradition. This tradition is  manifestation from Indonesians cultural 
wealth, which consists of guidelines, standards, and unwritten ethics carried out by the community. In this 
modern era, pamali is often regarded as a myth or superstition. Whereas in Pamali’s oral tradition there are 
actually positive things that are good for social life. StoryTale Studio, a local game developer from Bandung 
trying to reintroduce Pamali traditions to the the young generation of Indonesia through their work entitled 
“Pamali”, released December 28, 2018. This research intends to observe this phenomenon and find out 
how to use video game as media to sustain the oral tradition of Pamali.
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ABSTRAK
Tradisi Pamali adalah salah satu bentuk budaya lisan atau tidak tertulis. Tradisi ini merupakan wujud dari 
kekayaan budaya masyarakat Indonesia, yang  berupa  pedoman, pakem, dan etika tak tertulis dilakukan 
oleh masyarakat. Di jaman modern ini, pamali sering kali dianggap mitos atau tahayul. Padahal di dalam 
tradisi lisan pamali sebenarnya ada hal-hal positif yang baik untuk kehidupan bermasyarakat. StoryTale 
Studio, developer  game lokal asal Bandung berusaha mengenalkan kembali generasi muda Indonesia 
akan tradisi lisan Pamali melalui karya mereka yang berjudul “Pamali”, game ini dirilis 28 Desember 2018. 
Penelitian ini bermaksud mengamati fenomena tersebut dan mengetahui bagaimana menggunakan media 
video game sebagai media penunjang kelestarian tradisi lisan Pamali. 

Kata Kunci: Desain game, tradisi Indonesia, tradisi lisan, Pamali, kelestarian budaya
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PENDAHULUAN
Kata Budaya atau Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta ‘buddhayah’ yaitu bentuk jamak dari 
buddhi (budi atau akal), sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan 
budi dan akal manusia. Menurut Rene Char, penulis kenamaan Perancis, kebudayaan adalah warisan 
yang diturunkan tanpa surat wasiat (notre heritage n’est precede d’aucun testament). (Sutrisno 2005) 
Kebudayaan timbul dari pemikiran manusia yang kemudian dijadikan kebiasaan dalam hidup sehari-
hari. Manusia sebagai makhluk sosial umumnya hidup dalam masyarakat, sehingga kebudayaan akan 
memengaruhi cara manusia bersosialisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut,  William A. Haviland 
dalam Sundjaya (2008) menyebutkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang berdiam pada 
satu daerah dan berbagi kebudayaan yang sama, artinya sekelompok manusia baru bisa disebut se-
bagai masyakarat jika kebudayaan dan pola hidupnya sama.

Menurut Koentjaraningrat, ada tujuh unsur budaya yang hidup di dalam sistem masyarakat antara lain  
(1) Kepercayaan, (2) Ilmu pengetahuan, (3) Sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan, (4) Bahasa, 
(5) Kesenian, (6) Mata pencaharian, dan (7) Teknologi. Salah satu dari unsur kebudayaan yang mele-
kat pada  masyarakat  yang telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama adalah Kepercayaan. 
Salah satu produk budaya dari sistem Kepercayaan pada masyarakat adalah Folklore. 

Folklore adalah produk budaya yang berbentuk lisan atau tidak tertulis. Ada tiga jenis Folklore yaitu:  
lisan, setengah-lisan dan non-lisan. 

Di Indonesia tradisi Folklore yang bersifat lisan sangat erat dengan kebudayaan lokal, contohnya sep-
erti pada suku Sunda. Hal ini dapat diamati melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang bersifat 
lisan, seperti: pupuh, carita pantun, pamali, dongeng, wawacan, dan lain sebagainya. (Widiastuti, 2015) 
Tradisi folklore lisan ini merupakan wujud dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia, yang  berupa 
aturan-aturan atau “pakem” sebagai pedoman mereka saat menjalankan aktifitas sehari-hari. Pakem 
dan pedoman ini etika tak tertulis dilakukan oleh masyarakat. (Komarudin, 2016)

Salah satu dari banyak pakem dan pedoman lisan yang berkembang di Indonesia adalah tradisi lisan 
pamali. Menurut Danadibrata Pamali dianggap sebagai tabu atau larangan yang jika dilanggar akan 
mendatangkan celaka bagi yang melanggarnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia, Pamali 
dikenal sebagai pantangan atau larangan melakukan sesuatu yang apabila dilanggar maka akan men-
imbulkan bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Di jaman modern ini, pamali sering kali dianggap mitos atau tahayul. Padahal di dalam tradisi lisan 
pamali sebenarnya ada hal-hal positif yang baik untuk kehidupan bermasyarakat. Sehingga kesadaran 
dan kecintaan generasi muda terhadap tradisi pamali perlu dijaga dan dihidupkan kembali, sebagai 
pengingat mengenai bagaimana hidup bermasyarakat juga untuk melestarikan tradisi lisan Indonesia. 

METODE PENELITIAN
Untuk  penelitian dini digunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian didasarkan pada fenom-
ena nyata yang dapat diamati serta diukur untuk memperoleh data dan pengetahuan mengenai topik 
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fenomena yang hendak diamati adalah budaya pamali pada 
masyarakat Indonesia khususnya jawa, dan permainan video game “Pamali” karya Story Tale studio.
Studi Literatur
Metode ini digunakan untuk membantu dalam penggalian data mengenai tradisi lisan budaya pamali. 
Data yang akan digali mulai dari definsi, pehamanan, hingga konteks pamali dalam kehidupan ber-
masyarakat, baik masyarakat tradisional hingga relevansinya dengan masyarakat modern. Untuk me-
mahami tentang pamali dan filosofi pamali maka akan dilakukan penggalian data melalui buku dan 
jurnal tentang budaya, khususnya pamali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pamali adalah salah satu produk dari unsur budaya Kepercayaan masyarakat yang berbentuk tradisi 
lisan. Pamali juga biasa disebut sebagai pantangan. Masyarakat tradisional mempercayai bahwa jika 
seseorang melanggar Pamali maka akan mendatangkan bencana dan kesialan. (Nurmalasari, 2012)

Menurut Widiastuti, karena merupakan tradisi lisan yang tidak tercatat Pamali belum ada yang dapat 
menentukan dari mana  Pamali berasal atau sejak kapan. Namun banyak suku bangsa di Indonesia 
memiliki tradisi Pamali, khususnya masyarakat Sunda dimana Pamali adalah sebuat tabu yang dipen-
gang teguh oleh masyarakat.  Di sisi lain, ada juga masyarakat yang mengartikan Pamali sebagai lar-
angan yang diciptakan orang tua jaman dahulu untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak melanggar 
perintah orang tua. 

Walaupun kini kepercayaan dan pengetahuan terhadap Pamali sudah makin berkurang, namun seba-
gian kalangan masyarakat di Pulau Jawa hingga kini masih meyakini Pamali, antara lain: 
1. Larangan bebersih di malam hari
2. Larangan menyalakan radio di tengah malam 
3. Larangan memakai sisir orang lain
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Jika dinalar dengan logika, Pamali tersebut adalah larangan yang diciptakan oleh leluhur kita untuk 
membentuk tatanan hidup yang baik dan teratur. Misalnya larangan bebersih di malam hari, karena 
di malam hari adalah waktunya beristirahat, sehingga kegiatan bebersih akan mengganggu penghuni 
rumah lainnya. Selain itu bebersih di malam hari berisiko menghilangkan dan menjatuhkan barang-
barang yang penting karena gelap. 

Oleh karena itu, wajar jika banyak yang berpendapat bahwa pada jaman dahulu, pamali digunakan 
oleh orang tua untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Pada jaman dahulu, kemampuan 
orang tua untuk menjelaskan mengapa suatu hal tidak boleh dilakukan terbatas,  sementara anak-anak 
cenderung mengabaikan penjelasan orang tua mereka. Sehingga akhirnya pada setiap larangannya, 
orang tua cenderung menyelipkan ancaman agar anak-anak mau menurutinya. Hal ini akhirnya terus 
berlangsung dan diwariskan turun temurun sebagai budaya lisan dan kearifan lokal. 

Walaupun sekilas terlihat seperti tahayul, namun jika dinalar dengan logika, setiap pamali mengandung 
pelajaran tersembunyi, dan merupakan produk lisan dari sebuah kebudayaan yang patut dilestarikan. 
Dengan mempelajari kembali pamali-pamali tersebut dan memahami arti, serta alasan dibalik pem-
buatannya, kita dapat memahami lebih baik kebudayaan serta sosio kultural pada masyarakat tempat 
pamali tersebut diciptakan. 

Sayangnya kini, pamali cenderung dilupakan, bahkan dilanggar terang-terangan (Jamalie, Zulfa) Oleh 
itu, pamali sebagai produk dari budaya lisan yang tercipta oleh kearifan lokal masyarakat perlu diang-
kat kembali dan dikembalikan kepada posisinya sebagai pedoman-pedoman moral untuk mengontrol 
perilaku masyarakat.

StoryTale Studio, sebuah studio developer game dari Bandung, mencoba mengangkat kembali keari-
fan lokal tersebut dalam wujud sebuah video game horror yang berjudul “Pamali”. Melalui video game 
ini StoryTale studio ingin memberikan edukasi pada generasi muda indonesia mengenali tradisi lisan 
Pamali, khususnya mengenai latar belakang dan kepercayaan yang melatari terciptanya pamali. 

Mira Wardhaningsih dari StoryTale Studio menjelaskan alasan pemilihan Pamali sebagai inspirasi 
utama game ini adalah karena Pamali merupakan produk budaya yang berupa larangan-larangan 
dan tabu yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Seperti misalnya, saat masih kecil 
orang tua sering mengingatkan agar tidak main malam-malam nanti diculik Wewe Gombel, atau jangan 
depan pintu nanti sulit dapat jodoh. Pamali tercipta dari kearifan lokal masyarakat, dan dekat dengan 
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keseharian masyarakat sehingga diharapkan kedekatan itu mampu menghidupkan nuansa horor yang 
terbangun dari budaya dan kepercayaan lokal.

Pemain game ini diajak untuk mengalami suasana horor otentik Indonesia yang diangkat dari budaya, 
simbolisme dan tabu masyarakat lokal. Yang mana kesemua unsur itu akan sangat mempengaruhi 
jalannya cerita dan permainan dalam “Pamali”

Gambar 1. unsur lokalitas produk desain
Sumber: Ahadiat 2008-2011

Jika unsur lokalitas pada game “Pamali” dibahas menggunakan pendekatan teori mengenai kehad-
iran, impact, dan proses perwujudan konten lokal dalam desain, maka konten lokal utama pada game 
“Pamali” adalah cerita dan permainannya yang terinspirasi oleh budaya lisan pamali yang merupakan 
produk budaya socio culture spiritual yang hidup dan dianut oleh masyarakat Indonesia.  

Pada demo game “Pamali” yang bisa dimainkan secara gratis, pemain akan berperan sebagai karak-
ter bernama Jaka. Dikisahkan Jaka adalah pria Sunda yang berniat membersihkan rumah lamanya 
untuk dijual.  Saat memainkan game ini, pemain akan diminta untuk membuat pilihan-pilihan penting 
sepanjang permainan. Keputusan pemain apakah akan melakukan hal-hal tertentu atau tidak akan 
menentukan jalan cerita game ini. Seperti misalnya apakah pemain akan melihat mata lukisan terlalu 
lama, atau mendengarkan radio di tengah malam. Keputusan yang diambil pemain akan memengaruhi 
pengalaman karakter utama selanjutnya, bahkan dapat berakibat permainan berakhir dengan buruk. 
Pada tahap akhir setiap permainan, pemain akan diberitahu pamali apa saja yang telah dilanggarnya.

Selain itu konten lokal juga dapat dilihat dari karakter dan simbol-simbol  lainnya yang terinspirasi 
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oleh sistem spiritual kosmologi masyarakat Indonesia. Di setiap cerita Game “Pamali” akan ada satu 
karakter folklore lokal yang akan menghantui pemain, seperti Kuntilanak, Pocong, Tuyul, dan Leak. 
Karakter-karakter ini diciptakan berdasarkan dari leksikon hantu yang berakar dari kebudayaan daerah 
di Indonesia (Febrindasari, 2018) Simbol spiritual kosmologi juga menginspirasi dari objek objek yang 
hadir dalam permainan ini, seperti misalnya kendi yang dikeramatkan dan jenglot yang tergolong hantu 
profan atau berasal dari kepercayaan non-religius di Indonesia. (Febrindasari, 2018)
Selain jalan cerita dan simbolisme,  Wujud konten lokal juga terlihat dari ekspresi estetika artistik yang 
tercermin dari elemen-elemen grafis aset visual pada Game ini. Mulai dari logo game “Pamali” 

Gambar 2. Logotype “Pamali”
sumber: http://pamali.story.co.id

Gambar 3. Asset visual Rumah Jaka pada Permainan “Pamali”
sumber: http://pamali.story.co.id

Logo game “Pamali” didesain mengikuti bentuk dan cara penulisan aksara Sunda (Ngalagena). Kemiri-
pan ini dapat diobservasi dari bentuk stroke yang tegak lurus dan tipis. Selain itu ciri visual lainnya ada-
lah tanda penanda vokal pada aksara sunda yang dikenal sebagai Panghulu terlihat jelas pada huruf ‘i’   
Inspirasi konten lokal lainnya yang dapat teramati secara jelas adalah pada asset visual setting game, 
yaitu rumah tua yang harus dibersihkan oleh Jaka beserta perabot di dalamnya. 
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Desain dan suasana pada koridor rumah Jaka terinspirasi dari rumah Indonesia kuno peninggalan 
Belanda, seperti yang dapat diamati  pada foto rumah kuno peninggalan Belanda di Rumah Namsin 
Koridor Kayu Tangan, Kota Malang. Rumah Namsin diperkirakan dibangun pada tahun 1942 di era 
akhir penjajahan Belanda.  Kekhasan budaya lokal juga terlihat dari lampu semprong teplok yang ter-
dapat pada rumah Jaka. Dinamakan demikian karena lampu kuno ini menggunakan semprong, yaitu 
kaca tipis untuk melindungi nyala api dari angin, dan disebut teplok yang artinya adalah ditempelkan 
di dinding. 

Pemain video game Indonesia yang rata-rata adalah remaja dan dewasa muda juga menyambut baik 
game horor yang sarat dengan kearifan lokal ini. Hal tersebut terlihat dari rating positif yang didapat 
oleh game ini pada situs download game Steam.  Pamali juga mendapatkan beberapa penghargaan, 
seperti Mostt Favorite Local Game 2018. Sambutan positif ini menunjukkan bahwa khalayak sasaran 
menyukai unsur budaya lisan lokal yang dihadirkan oleh game Pamali, dan media ini cukup efektik 
untuk memprkenalkan dan menunjang kelestarian tradisi pamali.

KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pamali merupakan salah satu tradisi lisan yang 
sudah secara turun-temurun diwariskan oleh leluhur kita, namun di era modern ini Pamali semakin 
terlupakan dan dipinggirkan.  Padahal, dengan lebih mengenal folklore lokal kita  sendiri dan hal-hal 
apa saja yang dianggap tabu berdasarkan budaya Indonesia, kita dapat mengetahui hal-hal positif 
yang ada dibalik munculnya budaya lisan pamali, dan  melestarikan warisan  produk budaya leluhur 
yang berupa kearifan lokal. Game “Pamali” karya StoryTale studio bermaksud untuk memperkenalkan 
kembali budaya pamali ini kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern. Elemen bu-
daya lokal yang diangkat dalam game ini tidak terbatas pada folklore pamali itu sendiri, namun juga 
pada karakter-karakter dan simbol-simbol spiritual hasil kepercayaan masyarakat lokal. Selain itu as-
set visual game ini juga dirancang dengan mempertimbangkan unsur budaya lokal sebagai inspirasi 
utamanya.  Memadukan kekhasan budaya lokal ke dalam konsep karya desain, khususnya karya de-
sain yang berbentuk kekayaan intelektual seperti permainan video game sangat penting untuk memas-
tikan keberlanjutan dan revitalisasi budaya lokal serta tradisi-tradisi lisan. 

Budaya lisan lokal Indonesia yang beranekaragam dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan mer-
angsang kreatifitas pelaku industri kreatif  dalam menghasilkan karya-karya baru yang inovatif dan 
mampu memperkenalkan kekhasan budaya tersebut khususnya dikalangan generasi muda dan pada 
akhirnya akan mendukung keberlanjutan budaya lokal Indonesia. 
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