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Abstract 
Since art is mostly discussed from various branch of knowledge and science, 

art has a very wide coverage. This paper will discuss art as one of the 

anthropological aspects - addressed as 'art anthropology' - viewed from a 

cultural context. It covers a relatively wide areas of people involved, the 

artworks, behavior, and thinking that results include ideas about symbols 

and art objects such as paintings, sculptures, graphics, architectures, 

dances, music, applied arts, and literatures. Evolution in anthropology is 

also discussed, as it influence the development of new theories in art 

anthropology. 

I. Pendahuluan 

Meninjau teori antropologi tidak terbatas pada pembahasan teori secara spesifik, 
tetapi cakupannya lebih luas; antropologi membahas tentang siklus kehidupan manusia, 
alam, budaya dan pada akhirnya sampai pada kesenian/seni (hasil-hasil karya seni). 

Sementara meninjau seni dari keberadaannya telah tumbuh dan berkembang 
dilingkungan masyarakat, tidak terbatas pada satu kajian teori saja, tetapi seni dapat 
ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang membahas tentang keberadaan 
seni adalah ilmu antropologi. Bahasan tentang seni dalam aspek antropologi akan 
mengacu pula pada antropologi fisik (keberadaan manusia) dan antropologi budaya 
(akeologi, linguistik dan etnologi). Karena ilmu antropologi ini semuanya membahas 
dan erat kaitannya tentang seni, dan di dalamnya mengandung unsur-unsur prilaku 
manusia terhadap seni, proses berpikir dalam membentuk kepribadian, membuat gambar 
sebagai tanda (simbol dan huruf), ruang, dan waktu. Bahasan awal dalam tulisan ini 
akan menguraikan secara umum makna dan perkembangan antropologi. 
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II. Istilah dan Perkembangan Teori Antropologi 

Sebelum mengkaji seni dari aspek antropologi, setidaknya harus mengerti dahulu 
apa yang dimaksud dengan antropologi. Pada dasarnya antropologi diartikan sebagai 
ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia dalam semua zaman diperhatikan 
yakni; mulai dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang. Dalam konteks ini istilah 
antropologi bisa dikatakan sebagai "ilmu tentang manusia". Istilah teori di atas adalah 
suatu istilah yang sangat tua. Bahkan ada istilah yang lebih tua lagi dalam teori antropologi 
yakni; diartikan sebagai "ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia", malahan pernah diartikan 
sebagai "ilmu anatomi"12. Istilah dan makna di atas membuka makna baru dalam teori-
teori antropologi. Ahli antropologi berusaha memperluas ilmu dan mendalami aspek 
manusia yakni; melalui pendekatan perbandingan dan pendekatan historis terhadap 
kebudayaan. Sebaliknya kaum antropologi tidak hanya mempelajari jenis manusia, akan 
tetapi, mempelajari semua aspek dari pengalaman-pengalaman manusia termasuk 
lingkungan budaya, seperti: pola pemukiman, lingkungan hidup, pola hidup keluarga, 
agama, kesenian, adat istiadat, sistem politik dan ekonomi, bahasa dan teknologi. 
Mengingat luasnya cakupan antropologi maka ada pendekatan yang dianggap menonjol 
dalam ilmu antropologi yakni pendekatan menyeluruh (holistic approach) yang dilakukan 
terhadap manusia. 

Meninjau kembali antropologi dari konteks budaya, bahwa ruang lingkup antropologi 
umumnya mencakup juga cara berpikir dan cara berperilaku yang telah merupakan ciri 
khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu13. Antropologi budaya dapat dilambangkan 
dalam pengenalan tentang manusia benua dan manusia kepulauan14. Disebut sebagai 
manusia benua dan manusia kepulauan karena dalam tarap hidup dan perkembangannya 
mempuyai pola pikir yang berbeda, sehingga dibedakan dengan istilah "Barat" ( manusia 
benua) dan "Timur" (manusia kepulauan). Hal ini sangat erat kaitannya dengan etnologi 
(ilmu bangsa-bangsa). Ahli etnologi berusaha untuk memahami bagaimana perbedaan 
cara berpikir manusia pada masa lampau dan masa sekarang. Di samping itu, etnologi 
juga mempelajari pola-pola kelakuan seperti adat-istiadat perkawinan, struktur 
kekerabatan, agama, cerita-cerita rakyat, kesenian...15. Khususnya dibidang seni, dalam 
kajian antropologi budaya akan melihat karya seni yang dihasilkan oleh manusia, seperti 

''Kuentjaraningrat. 1986. Pengantar Ilmu Antropologi, penerbit Aksara Baru Jakarta. Hal.. 
,3lhromi T.O. (editor).1969. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Penerbit Sinar Harapan Jakarta.Hal: 7. 
'"•Primadi Tabrani. 1995. Belajar Dari Sejarah dan Lingkungan, Penerbit ITB Bandung. Hal: 
,5lhromi T.O. (editor).1969. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Penerbit Sinar Harapan Jakarta. Hal.10. 
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karya-karya seni yang dibuat pada masa prasejarah, sejarah, primitif, tradisional, 
termasuk karya yang berhubungan dengan teknologi. 

Kembali lagi pada kehidupan manusia benua dan manusia kepulauan, bahwa hasil 
dari karya seni mereka, memiliki "unsur yang sama" diantaranya dalam seni gerak, 
seni suara, seni rupa dan seni musik. Sebaliknya secara realitas, khususnya dalam seni 
tradisional di Indonesia ternyata tidak ada yang senaturalis atau seabstrak Barat, yang 
disukai dekoratif. Kemudian dari segi ragam hiasnya juga tak ada sesimetris atau 
seasimetri Barat, yang disukai adalah keseimbangan dinamis; juga tak disukai berpikir 
dan berkomunikasi yang sekongkrit Barat, yang disukai simbolik 16 Hal ini disebabkan 
dari pemikiran Barat (pola pikir manusia benua), sedangkan pola pikir manusia kepulauan 
memiliki sejarah dan lingkungan yang khas..., manusia kepulauan kemampuannya untuk 
memadukan sesuatu yang datang dari luar dengan apa yang telah dimiliki, sehingga 
berkembanglah kebudayaan tanpa kehilangan jati diri. Pandangan di atas dapat 
memunculkan keunikan masing-masing suku/daerah/pulau yang tidak statis, cepat atau 
lambat terus berkembang dengan masuknya unsur baru dari luar.17 Apa yang kita lihat 
sekarang, seni kita banyak kena pengaruh dari kebudayaan luar terutama seni rupa 
(seni patung, seni lukis, seni arsitektur, seni grafis dll), seni yang lain adalah seni tari 
dan seni musik. Akan tetapi seni yang memiliki local genius tetap dilestarikan dan pada 
akhinya dikembangkan di lingkungan masyarakat. 

"Primadi Tabrani. 1995. Belajar Dari Sejarah dan Lingkungan, Penerbit ITB Bandung. Hal: 16. 
"Ibid, Hal. 15. 
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III. Keterkaitan Seni, llmu dan Teknologi Dalam AspekAntropologi 

Bagian pertama telah dijelaskan sedikit kaitan antara kedudukan seni dalam aspek 
antropologi. Kaitan yang lebih erat dengan antropologi adalah disamping seni juga ilmu 
dan teknologi. Antropologi mengenal sikap dengan mengatakan bahwa seni, ilmu, dan 
teknologi disuatu zaman adalah yang top dimasa itu. Akan tetapi dari ketiga serangkaian 
ini tentu ada suatu perbedaan yakni yang berbeda adalah ilmunya. Contohnya: gambar/ 
lukisan yang berupa goresan di dinding goa-goa batu pada zaman prasejarah. (lihat 
gambar: 1). Lukisan dalam bentuktangan ini menampi'lkan kesederhanaan teknik, bentuk 
dan dengan keterbatasan warna mampu menarik perhatian bagi kalangan ilmuwan. Di 
samping itu juga terdapat benda-benda (artefak) lain, di masa prasejarah dan sejarah 
seperti: batu, yang tediri dari berbagai macam jenis bentuk, ada yang bentuknya kecil, 
sedang dan ada pula bentuknya besar memanjang. Kecil, panjang dan besarnya bentuk 
tersebut dapat dilihat dari ukurannya. Beberapa dari bentuk-bentuk yang ditampilkan 
dalam peninggalan masa lampau di antaranya, ada yang berbentuk runcing berupa kapak 
lonjong, pipih dan seterusnya. Sedangkan dalam wujud patung dibuat menyerupai wujud 
manusia (terbuat dari perunggu), bentuk kendi menampilkan bentuk-bentuk kendi yang 
hampir mirip dengan bentuk kendi yang dipakai sekarang. (lihat gambar: 2 & 3). Benda-
benda tersebut merupakan benda pakai yang dipakai baik dalam kegiatan sehari-hari 
maupun khusus sebagai sarana upacara. Wujud karya seni yang dibuat pada masa pra
sejarah dan sejarah masih sangat sederhana dan terbatas pada material maupun dalam 
teknologi yang digunakan pada waktu itu. 

Salah satu contoh lukisan yang terdapat di dinding goa-goa: 

Lukisan cap tangan dari leang Pata E, Sulawesi Selatan 
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Contoh: teknologi di masa prasejarah: 

I 

Alat serpih bitah ditemukan di Nikiniki, Timor 

Kapak lonjong yang ditemukan di Irian Jaya 

Peta-peta ini menunjukan tempat penemuan alat-alat pada masa peninggalan prasejarah. 
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Peta has// dan penemuaan artefak 

Berkas-berkas peningalan hasil karya manusia berupa kapak di masa lampau, 

memberi harapan untuk meneruskan hasil dari topnya teknologi pada masanya, sehingga 

hasil tersebut secara bertahap mulai diteruskan dan dikembangkan menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Dalam perkembangannya dan didukung oleh perkembangan 

teknologi bahwa karya seni mulai menunjukkan hasilnya yang luar biasa. Lihat 

perkembangan hasil dari teknologi sekarang. 

Skema dalam ti$a seranqkai 

Teknologi melebur 

llmu 

Dalam antropologi: seni, ilmu, dan teknologi 

Jadi satu dan tidak dapat dipisahkan. 

Seni 

l lmu, seni dan teknologi merupakan tiga kegiatan kebudayaan yang tidak berjalan 

sendiri-sendiri secara terpisah, tetapi saling terkait, sejak zaman purba sampai masa 

yang akan datang. Ketiga bidang kegiatan itu memilik wilayah yang sama dan besar-
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kecilnya sepanjang sejarah kebudayaan selalu ada. Menurut pandangan Primadi, ketiga 
kegiatan kebudayaan di atas boleh dikatakan sebagai proses kreasi. Proses kreasi 
terdapat pada gambar atau lukisan yang berupa goresan-goresan. Primadi menegaskan 
bahwa dari sisi ilmu mempertanyakan bagaimana cara membuat garesan-goresan, teknik 
mempertanyakan bagaimana cara mencampurwarna, dan dari sisi seni mempertanyakan 
bagaimana cara bentuk goresan.18. 

Secara spesifik seni merupakan hasil kerja manusia. Hasil karya manusia nantinya 
akan ada suatu penilaian. Untuk menilai karya seni dari segi antropologi disarankan 
sebaiknya memahami dulu antropologi "back to basic" (antropologi mengajak kita 
mengembara pada kebenaran) dan memahami konsep dan tidak disarankan hanya untuk 
melihat bentuk lahirnya saja. Penilaian antropologi terhadap seni adalah cara memandang 
seni yang paling baik dan melihat seni itu tidak selalu indah. Memahami seni yang 
nantinya akan ditinjau dari sisi kebenaran yang terdapat pada diri manusia. Bahwa 
penilaian seni terhadap suatu kebenaran itu bersifat obyektif, ....kebenaran tentang 
manusia terjadi dengan eksistensi historis. Tiap-tiap kebenaran hidup dibuka dalam 
lintasan sejarah dan disusun sesuai dengan sejarahnya. Tetapi kebenaran memiliki suatu 
unsur transhistoris yang melebihi perubahan-perubahan hidup pribadi dan semangat 
zaman. Dengan demikian terdapat kebenaran yang obyektif dan mutlak disetujui secara 
implisit oleh orang yang mencari kebenaran hidupnya19. Manusia menemukan 
kesadarannya dan menuntut untuk hidup. Kebenaran adalah suatu yang benar. Secara 
realitas kita akan melihat kebenaran itu, dari apa yang kita lihat adalah suatu yang 
benar. Misalnya, melihat adanya suatu kecelakaan di jalan raya atau melihat seseorang 
jatuh dari Hotel tingkat lima, sehingga menyebabkan kematian. Dari segi ini kita dapat 
melihat kebenaran dari objek dan subjek. Bahwa kejadian tersebut adalah benar. 
Kebenaran itu suatu esensi, suatu hakekat, suatu ide yang mendahului kebenaran wada$. 

Manusia punya potensi berpikir, punya potensi indrawi, punya potensi merasa dan 
punya potensi kepercayaan. Potensi-potensi ini dipergunakan dan dikembangkan dalam 
mencari dan menemukan kebenaran. Dalam sejarah manusia dikenallah lembaga-lembaga 
kebenaran (kebenaran agama, kebenaran ilmu, kebenaran filsafat dan kebenaran seni)20. 
Kemudian untuk melihat kebenaran dalam seni, tulisan Jakop Sumardjo (pengantar 

'"Primadi Tabrani, 1991. Seni, Jumal Pengetahuan Dan Penciptaan Seni. Metode Penelitian Bidang Seni 
Rupa, BP ISI Yogyakarta. Hal: 72. 
"Theo Huijbers. 1986. Pustaka Filsafat. Manusia Merenungkan Makna Hidupnya, Kanisius. 
Hal: 96. 
20Jakop Sumardjo.2000. Filsafat Seni. Penerbit ITB, Bandung. Hal: 4. 
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ringkas teori seni), menguraikan ....seni bertujuan menciptakan realitas baru dan 
kenyataan pengalaman nyata. Bentuk seni itu adalah realitas yang dihayati sebagai 
sensoris (indrawi). Kebenaran seni bersinggungan dengan kebenaran emperis manusia, 
tetapi yang ditemukannya adalah realitas baru yang non empiris. 

IV. Perkembangan Cara Berpikir Budaya Manusia dalam Antropologi Seni 

A. Proses berpikir budaya etnisitas 

Proses berpikir manusia tidak lepas dari perkembangan antropologi seni, terutama 
yang berkaitan dengan budaya etnik. Budaya etnik memiliki cara berpikir yang berbeda-
beda. Perbedaan dalam proses berpikir bisa memberi nilai positif dan negatif. Dua nilai 
ini terjadi di negara Inggris sebagai penjajah utama, dan di negara Amerika Serikat, 
yang bukan negara kolonial, tetapi mengalami berbagai masalah, yang berhubungan 
dengan suku-suku bangsa di India. Oleh sebab itu antropologi menjadi suatu ilmu yang 
praktis, tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut: antropologi mempelajari 
masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa, guna kepentingan pemerintah kolonial 
dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang komplek. 

Masyarakat kolonial yang memahami seni merupakan salah satu bagian integral dari 
kebudayaan secara menyeluruh, adalah bahwa seni terintegrasi secara struktural dan 
berjiwa dalam sistem kebudayaan yang didukung oleh masyarakat. Dalam pespektif 
kebudayaan kosep kebudayaan merupakan konsep kunci dan mendasar untuk memahami 
berbagai gejala, dan hubungan-hubungan diantaranya, yang akan dijadikan bahan 
kajian21. 

Berhubungan dengan uraian di atas, maka dari segi antropologi, khususnya yang 
berkaitan dengan etnografi. Kedudukan seni dalam etnografi mengungkapkan 
perhatiannya terhadap segala ekspresi hasrat manusia akan keindahan dalam kebudayaan 
suku-suku bangsa di luar eropa. Pada awalnya bersifat deskriptif mengenai benda-benda 
hasil karya seni. Diantaranya adalah seni rupa, terutama seni patung, seni ukir / seni 
hias dan terdapat pula benda-benda berupa alat-alat sehari-hari. Deskripsi tersebut 
hanya memperhatikan bentuk, teknik pembuatan, motif perhiasan dan gaya dari benda-
benda seni. Peninggalan benda-benda budaya yang dibuat oleh ...manusia yang hidup 
kira-kira 60.000-10.000 tahun yang lalu, di gua-gua di Perancis, Spanyol atau Maroko, 

z,Tjetjep Rohendi. 2000. Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan, Penerbit STISI Bandung. 
Hal. 3. 
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telah meninggalkan jejak-jejak karya seni yang mengesankan, berupa goresan-goresan, 
bekas telapak tangan, lukisan dan patung yang secara jelas memperlihatkan suatu visi, 
suatu kepekaan terhadap bentuk-bentuk dan warna-warna22. Karya seni yang ditemukan 
di gua-gua di Perancis, Spanyol atau Maroko hampir sama dengan karya seni yang terdapat 
di gua-gua di Indonesia. Karya seni yang berdemensi itu menunjukan adanya ruang dan 
waktu. 

B. Proses berpikir dalam ruang dan waktu 

Proses berpikir dalam ruang dan waktu dikemukakan oleh beberapa tokoh yakni: 
E.D. Chaples dan C.S. Coan dalam bukunya Priciples Antropologi digunakan istilah "seni 
dalam ruang" dan "seni dalam waktu". Teori Ensten dengan teori relativitasnya 
menguraikan bahwa ruang dan waktu merupakan dua bersaudara yang tak terpisahkan. 
Disisi lain menguraikan bahwa tiap obyek di alam memiliki ruang dan waktunya sendiri-
sendiri yang tidak persis sama satu dengan yang lain, namun objek-objek itu bisa 
bersama-sama berada dalam sebuah tema23. Oleh sebab itu bahwa ilmu antropologi dan 
ilmu seni akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan dua teori yang akan 
berhubungan di dalamnya, misalnya ilmu antropologi menjelaskan teori tentang seni, 
sedangkan seni menyampaikan teorinya dihadapan ahli antropogi. 

C. Proses berpikir menggunakan tanda dan huruf 

Dalam proses berpikir yang lain, Alfred Kroebar memberi ruang lingkup yang sangat 
luas dalam cakupan ilmu antropologi mengenai jenis mahluk yang disebut Homo Sapiens 
yang meliputi manusia sebagai makluk fisik, dalam lingkupannya, manusia dilihat dari 
segi prasejarah dan manusia dalam sistem kebudayaannya. Dalam konteks ini manusia 
sebagai pewaris suatu sistem yang komplek, yang berkaitan dengan adapt-istiadat, 
sikap dan perilaku. Hubungannya dengan Homo Sapiens, dalam buku ilmu dalam 
perspektif menguraikan bahwa Homo Sapiens adalah mahluk yang tidak pernah berenti 
berpikir. Berpikir adalah sebuah proses, proses yang membuahkan atau menghasilkan 
pengetahuan. Proses yang merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam megikuti 
jalan pemikiran tertentu yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan, berupa 

"Van Peursen. 1976. Strategi Kebudayaan, diindonesiakan oleh Dick Handoko, penerbit Kanesius 
Yogyakarta. 
"Primadi. Keterkaitan Seni Rupa Dengan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, KBK Bahasa Rupa F5RD ITB 
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pengetahuan. Gerak pemikiran dalam kegiatan proses berpikirnya mengunakan lambang-
lambang yang merupakan abstraksi dari obyek tersebut2\ Dalam pengembangan 
lambang-lambang, melalui gambar-gambar sebagai suatu sistem tanda, yang akan 
melahirkan huruf-huruf/abjad dalam bahasa. (Lihat gambar proses berpikir manusia 
melalui gambar, tanda (simbol) sampai padaAbjad). 

Contoh : Proses cara berpikir manusia dari segi antropologi seni 

Proses cara berpikir manusia ini merupakan dasar untuk 
menemukan sebuah tanda-tanda dibalik wujud burung. Sementara 

wujud seekor burung dikembangkan dalam bahasa simbol dan 
huruf yan% lebih sempurna. 

Dengan demikian manusia mampu membuat konsepsi-konsepsi baru berdasarkan 
konsepsi-konsepsi yang sudah pernah dibuat sebelumnya". ...pada pemilihan gambar, 
bahasa, berpikir dan belajar dari arti kata yang sebenarnya, yang memungkinkan 
mengembangkan kebudayaan26. 

"Suriasumantri. 1997. Ilmu Dalam Perspektif, Yayasan Obor Indonesia, Jarkata. Hal: 1-2. 
"Primadi. 1991. Dari Gambar Sampai Ruparunggu Dwimatra Statis Modern. Hal: 46. Diambil dari disertasi, 
Fakultas Pascasarjana ITB, bagian pertama, Bab II Hal: 41-95. 
"Ibid, Hal. 46. 
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V. Kesimpulan 

Evolusi dan perkembangan antropologi membawa pengaruh positif terhadap keberadaan 
ilmu antropologi. Antropologi cakupannya yang begitu luas memberi perubahan baru 
dalam teori antropologi. Teori antropologi pada awalnya dikaitkan pada pembahasan 
tentang manusia, kemudian berkembang dengan kaitannya dalam konteks budaya 
termasuk di dalamnya "adalah akeologi, linguistik dan etnologi. Pembahasan dalam kontek 
seni berkaitan dengan ketiga bidang di atas. Sementara pembahasan antropologi yang 
lebih memfokuskan pada bidang seni di sebut antropologi seni. Antropologi seni juga 
tidak terbatas pada bahasan tentang seni tetapi bagaimana proses manusia melakukan 
aktivitasnya sehari-hari dalam menghasilkan karya seni. Disisi lain ada suatu 
penggabungan antara salah satu sistem budaya dan berpengaruh pula pada linguistik 
(bahasa) yang menjabarkan beberapa elemen dasar yakni berupa bahasa ucap, bahasa 
gambar, bahasa simbol, bahasa tulisan dan bahasa gerak. 
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