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ABSTRACT

The	article	talks	about	local	culture	in	South	Sulawesi	as	

the	inspiration	source	for	the	nainiers	in	Makassar	in	visual	

anthropology	point	of	view.	The	local	culture	consists	of

material	as	well	as	non	material	culture	including	Perahu	

Pinisi	(Pinisi	Boat),	Baju	Bodo,	Aksara	(Bodo	Aksara	

Dress),	Mythos	and	legend,	and	also	Pesona	Alam	(the	

beauty	of	nature).	The	culture	is	expressed	in	the	work	of	

representational	as	well	as	non 	representational	painting.	
The	visual	anthropology	analysis	is	used	to	help	

understanding	phenomena	of	"new	visual"	presented	by	the	

painters	as	an	effort	to	present	the	new	element	and	form	of	

the	imaged	local	culture.	The	form	of	representational	work	

can	be

seen	in	the	cultural	themes	such	as	Perahu	Pinisi,	Baju	

Bodo,	and	Pesona	alamoThe	work	50	presents	the	complete	

and	proportional	visual	elements	so	that	cultural	objects	

can	be	photographically	imagined	even	in	the	different	

situation.	For	a	reason,	the	close	relationship	between	the	

inspiring	local	culture	and	the	inspired	painting	

symbolically	has	an	equal	use,	while	non-representational	

work	is	imaginatively	described	by	the	painter.	The

visual	values	are	illustrated	based	on	aesthetic	fiction,	

experience,	and	the	deep	information	alphabet,	my	this,	and	

legend.	In	this	painting,	the	painter	has	the	 different	

interpretation.	In	visualizing	the	information	in	case	of	the	

form,	color,	and	competition.	Thus,

imagination	and	reality	of	culture	cannot	be	separated	from	
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the	owner's	community	so	at	it	will	always	appear	as	the	

new	identity	and	personality	through	the	new	texuaiization	

product.

words	culture,	local,	inspiration,	anthropology,	visual

A.	Manusia	dan	Kebudayaannya

Manusia	diciptakan	oleh	Tuhan	sebagai	rnakhluk	hidup	

yang	paling

sempuma	dibandingkan	dengan	rnakhluk	hidup	lainnya.	

Manusia	memiliki	akal	budi	sebagai	pembeda	yang	amat	

penting	bagi	kelangsungan	kehidupannya.	Dengan	akal	

budi,	manusia	dapat	berinteraksi	dan	menanamkan	pola	

perilaku	yang	dapat	diturunkan	secara	turun	ternurun	

kepada	generasi	selanjutnya.

Pertumbuhan	populasi	manusia	yang	rnendiami	berbagai	

penjuru	bumi,	mernbuat	perilaku,	kebiasaan	dan	adat	

istiadat,	pad	a	setiap	komunitas	manusia	dalam	suatu	

wilayah	tertentu	berbeda	satu	sarna	lain.	Seiring	dengan	

terus	berjalannya	waktu,	perbedaan-perbedaan	tersebut	

bahkan	makin	kuat	sebagai	arutan	norma	sosial,	religi,	ilmu	

pengetahuan,	dengan	segala	pola	dan	struktur

sosial	yang	terbentuk,	yang	kernudian	mengkristal	sebagai	

sebuah

kebudayaanpada	masing-masing	komunitas.	Ralph	Linton	

(dalarn	Paul	Buhannan,	Mark	Glazer,	1988:199)	

mengemukakan	bahwa:	Each	society	has	its	own	culture,	

which	can	be	defined	briefly	as	its	"way	of	life".	Itulah	

sebabnya	keberadaan	kebudayaan	ini	sangat	kuat	

mernpengaruhi	pola	dan	tingkat	pengetahuan	serta

sistem	ide	atau	gagasan	yang	terdapat	dalam	pikiran	

maupun	tindakan	rnanusia.	Hal	tersebut	terjadi	baik	pada	

kebudayaan	non	materil-abstrak,	rnaupun	pada	kebudayaan	

yang	bersifat	material-konkret	yang	dapat	dinikmati	

dengan	panca	indera	kita.	Dengan	demikian	kebudayaan	

suatu	kornunitas	akan	diwarisi	dari

generasi	ke	gpnp.rasi	bilamana	pola-pola	yang	terbentuk	

menjadi	bagian	dari	kebutuhan	untuk	melanjutkan	aktivitas	

kehidupan.	Aktivitas	tersebut	merupakan	wujud	

kebudayaan	sebagai	suatu	tindakan	berpola	dati	manusia	

dalam	masyarakat	itu.	Wujud	tersebut	sering	pula	disebut	

sebagai	sistem	sosial.	Sistem

2
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sosial	ini	terdiri	dati	aktivitas-aktivitas	manusia	yang	saling	

berinteraksi,	rnengadakan	kontak,	serta	bergaul	dengan	

manusia	lainnya	menurut	pola-pola	tertentu	yang	

berdasarkan	pada	adat	dan	tata	perilaku	yang	dianutnya.	

Selain	itu,	penggunaan	benda	buatan	manusia	sebagai	

sarana	dan	prasarana	dalam	pergaulan	sehari-hari	

menghasilkan	menghasilkan	kebudayaan	fisik	yang	

konkret.	Secara	lengkap	dan	rind.	Koentjaraningrat(lm	

203-204)menyatakanbahwa

cebudayaanmeliputi:	bahasa;	sistem	ilmu	pengetahuan;	

organisasi	sosial;	sistem	peralatan	hidup	dan	teknologi;	

sistem	mata	pencaharian	hidup;	sistem	religi;	Dengan	

demikian	keseluruhan	sistem	gagasan,	tindakan,	dan	hasil	

karya	manusia	dalam	rangka	kehidupan	masyarakat	yang	

dijadikan	milik	diri	manusia	dengan	belajar	dan	

mewarisinya	dari	generasi	ke	generasi.	

Pelestarian	Kebudayaan	Lokal

Fakta	telah	memberikan	pelajaran	bahwa	kebudayaan	mana	

pun	senantiasa	mengalami	proses	perubahan	yang	pada	

akhirnya	hilang.	Bahkan	pada	kebudayaan	besar	seperti	

kebudayaan	Sumerian,	kebudayaan	Mesopotamia,	

kebudayaan	Mesir	Kuno,	kebudayaan	Babilonia,	dan	

kebudayaan	Romawi	telah	mengalami	suatu	proses	yang	

amat	panjang	sampai	kini	sehingga	yang	tertinggal

adalah	dokumentasi,	sejarah	dan	berbagai	peninggalan	

artifaknya.

Daya	tahan	suatu	kebudayaan	terrnasukkebudayaan	lokal,	

sangat

tergantung	pada	perubahan	yang	terjadi	dalam	

masyarakatnya.	Hal	ini	mencakup	rata-rata	nilai	dan	adat	

istiadat;	pandangan	hidup-	atau	sistem	kehidupan	yang	

telah	adaptif	dalam	masyarakatnya.	Perubahan-perubahan	

yang	terjadi	dalam	masyarakat	merupakan	hasil	dari	

pertemuan	nilai-nilai	lama	dan	yang	baru	yang

hasil	mengalarni	asilasi.	Perubahan	merupakan	salah	satu	

konsekwensi	dari	interaksi	antara	nilai	yang	satu	dan	nilai	

yang	lainnya:	perubahan	merupakan	hasil	dialog	antara	

pandangan	hidup	yang	satu	dan	pandangan	hidup	yang	lain.	

Hal	ini	berlangsung	secara	terus-rnenerus	dengan	

penyesuaian 	sehingga	ada	yang	tetap	dapat	diterima,	
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namun	pada	sisi	lain	ada	pula	elemen	kebudayaan	yang	

tidak	lagi	mampu	bertahandan	diabaikan	oleh	

masyarakatnya.

Gagasan	pelestarian	kebudayaan	tidak	pernah	surut	bahkan	

telah	menjadi	ungkapan	klasik.	Namun	upaya	pelestarian	

kebudayaan	tersebut	nampaknya	belum	menemukan	upaya	

yang	dapat	memulihkan	kembali	ingatan	kolektif,	agar	

dapat	tetap	menjadi	bagian	dari	kehidupan	masyarakatnya.	

Berbagai	strategi

pelestarian	dapat	dilakukan	melalui	upaya	revitalisasi	

maupun	diversifikasi	karya	budaya	tanpa	menghilangkan	

nilai-nilai	luhur	dari	kebudayaan	bersangkutan.	Upaya	

revitalisasi	dan	diversifikasi	kebudayaan	lokal	

membutuhkan	peran	serta	seluruh	lapisan	masyarakat,	

sesuai	dengan	latar	belakang	dan	profesi	masing-

masing.Kontribusi	yang	akomodatif	akan	sangat	

berpengaruh	dalam

proses	revitalisasi	dan	diversifikasi	produk	budaya.	Status	

dan	tingkat	sosial 	ekonorni	masyarakat	mempunyai	peran	

penting	dalam	mendukung	dan	memfasilitasi	keberadaan	

kebudayaan	lokal.	Dengan	demikian	dibutuhkan	sikap	

kearifan	lokal	dalam	menanggapi	upaya	proses	revitalisasi	

dan	diversifikasi	budaya	lokal	agar	perkembangan	yang	

ada	dapat	disesuaikan	dengan	kebutuhan	masyarakat.	

Revitalisasi	kebudayaan	lokal	antara	lain	dapat	dilakukan	

dengan	mengu kuhkan	kembali	nilai-nilai	luhur	yang	

menjadi	nilai	intrinsik	pada	kebudayaan	tertentu,	meskipun	

dengan	bentuk	yang	agak	berbeda	karena	adanya	

penyesuaian-penyesuaian	kebutuhan	masyarakat.	

Sedangkan	diversifikasi	dapat	dilakukan	dengan	membuat	

berbagai	ragam	dan	alternatif	bentuk	dan

penampilan	da~uatu	kebudayaan	.lama	rnenjadi	sesuatu	

yang	baru	namun	dapat	diterima	oleh	masyarakat.	

Bagaimana	pun	juga,	upaya	pelestarian	kebudayaan	lokal	

hanya	mampu	ditunjukkan	oleh	komunitas	pemilik	

kebudayaan,	karena	keberadaannya	rnerupakan	bagian	dari	

identitas	dan	jati	diri	yang	sarat	dengan	nilai-nilai.	Nilai-

nilai	tersebut	dapat	berupa	norma-norma,	adat	istiadat,	

petuah-

petuah,	pola	perilaku,	dan	juga	bentuk-bentuk	interaksi	dan	

komunikasi	melalui	berbagai	upacara	dan	pertunjukan.
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Dalam	masa	modem	saat	ini,	dimana	kemajuan	ilmu	dan	

teknologi	yang	begitu	pesat,	memaksa	kita	untuk	marnpu	

menyesuaikan	diri	agar	tetap	berada	pada	koridor	arus	

standarisasi	kehidupan.	Dengan	demikian,	terjadi	

perubahan	yang	amat	signifikan	dalam	hampir	semua	

bidang	kehidupan,	termasuk	bidang	kebudayaan	itu	sendiri.	

Karena	itu	dibutuhkan	suatu	bentuk,	pola	dan	strategi	

pelestariannya	yang	disesuaikan	dengan	arus	kehidupan	

yang	terus

bergulir.	Pada	titik	ini,	melestarikan	sebuah	kebudayaan	

tidak	harus	berupaya	mempertahankan	secara	utuh	dari	

tampilan	dan	ritusnya,	ataupun	tabu	dalam	hal	

penyesuaian-penyesuaian	pada	elemen	tertentu.	Tetapi	

bahkan	upaya	penemuan	keterlaluan	bentuk

baru	dari	kebudayaan	tertentu,	dengan	nilai-nilai	yang	

setara

berdarnpak	pada	keberadaannya	yang	rnasih	dapat	diterima	

oleh	masyarakat.	dapat	digolongkan	sebagai	upaya	

pelestarian.	Dalam	hal	kesejarahan	misalnya,	dapat	kita	

saksikan	betapa	perwujudan	dari	sebuah	Diorama	(seni	

rupa),	mampu	memberikan	informasi	yang	signifikan	

mengenai	alur	cerita	dari	sebuah	peristiwa	teks.	Demikian	

pula	legenda	dan	cerita	rakyat	yang	kemudian	diangkat

menjadi	sebuah	cerita	film	yang	menghadirkan	pelaku-

pelaku	nyata	yang	seolah-olah	tersebut	hadir	di	depan	

mata,	dengan	menarik	masa	lampau	ke	masa	berapa	

kekuatan	lukisan	yang;	mampu	menghadirkan	rekaan	

sosok-sosok	atau	pun	menterjemahkan	suatu	dongeng	

menjadi	gambar	berseri	yang	kemudian	dapat	berterima	

dengan	baik	dalam	masyarakat.	Hal	ini	menunjukkan	suatu	

kekuatan	kreativitas	dengan	pemikiran-pemikiran	dan	

keterampilan	yang	termasuk	kontekstual	dan	holistik,	

dalarn	memaknai	pelestarian	kebudayaan	berbagai	adaptasi	

perubahannya	merupakan	suatu	keniscayaan	yang	

dilakukan.	Senada	dengan	upaya	pelestarian	kebudayaan	

serta	perubahan	yang	ditimbulkannya,	van	Peursen	

(1976:11)	menyatakan	bahwa	"kebudayaan	merupakan	

suatu	ceritera	tentang	perubahan-perubahan:	riwayat	

manusia	yang	selalu	memberi	wujud	baru	kepada	pola-pola	

kebudayan	yang	sudah	ada
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1.2	Kebudayaan	Lokal	Sebagai	Sumber	Inspirasi

Kini,	keberadaan	kebudayaan	pada	suatu	komunitas,	telah	

ada	terlebih	dahulu	yang	dianut	oleh	generasi	sebelumnya.	

Kebudayaan	diperlukan	oleh	manusia	dan	diwujudkan	

dalam	berbagai	pola	perilaku	dan	produksi	dalam	

pergaulan	sehari-hari.	Kebudayaan	sebagai	akar	peradaban	

bangsa	dapat	memberikan	kontribusi	signifikan	bagi	

perkembangan	kehidupan	berbangsa.	di	tengah	kehidupan	

global.	Kekayaan	kebudayaan	bangsa	terbukti	mampu

membawa	bangsa	ini	menjadi	bangsa	yang	beradab	dan	

dikenal	dalam	pergaulan	bangsa-bangsa	dunia	lainnya	

dengan	berbagai	kekhasannya.	Karena	itu	potensi	

kebudayaan	lokal	hendaknya	menjadi	pertimbangan	yang	

bijak	dalam	menata	perkernbangan	dan	pembangunan	

sosial	kebudayaan.	Kearifan	kebudayaan	lokal	selain	tanpa	

biaya	juga	memberikan	pengaruh	pada	keuntungan	sosial	

ekonomi	dan	industri	sosial,	serta	merupakan	esensi	dari

pembangunan	itu	sendiri.	Jika	tidak	menjadi	bagian	

integral	dalam	perencanaan	pembangunan,	dikhawatirkan	

akan	menimbulkan	kehilangan	keaneka-ragaman	(loss	

diversity)	dalam	tatanan	kehidupan	global.	Kay	dan	Alder	

(1999:121-122)	berkeyakinan	bahwa	nilai-nilai	

kebudayaan	setempat/lokal	merupakan	sumber

inspirasi	utama	bagi	ter.bentuknya	semangat	dalam	

pengetahuan	lokal	(indigenous	knowledge),	sehingga	

masyarakat	lokal	akan	memiliki	kemampuan	untuk	

memperkuat	daya	adaptasinya	(actaptive	capacity)	terhadap	

berbagai	perubahan,	baik	internal	maupun	ekstemal.	

Dengan	demikian,	segala	potensi	dan	unsur	yang

ada	di	dalam	masyarakat	dapat	menjadi	media,	bahan	dan	

sekaligus	motor	penggerak	yang	menstimulir	daya	cipta,	

rasa	dan	karsa	dan	melahirkan	dinamika	"kebudayaan	

baru".

Dalam	era	global	seperti	pada	masa	sekarang	ini,	tidak	ada	

jaminan	bahwa	keberadaan	kebudayaan	lokal	tetap	akan	

bertahan	sebagaimana	apresiasi	yang	diberikan	oleh	

masyarakat	dahulu	dan	saat	sekarang	ini.	Sebagai	bentuk	

penyesuaian	dengan	kondisi	dan	situasi	yang	berkembang,	

maka	sejumlah	altematif	dapat	dilakukan	oleh	berbagai	

kalangan	pemerhati	kebudayaan	agar	kebudayaan	lokal	
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tidak	ditinggalkan	dan	akhirnya	punah.	Kebudayaan	lokal	

dapat	bertahan	jika	keberadaannya	dapat	menyesuaikan

(adaptif)	dengan	kondisi	kehidupan	masyarakatnya,	

sebaliknya	jika

keberadaannya	tidak	lagi	berfungsi	bagi	masyarakat	maka	

kebudayaan	tersebut	akan	terlupakan.	Merton	dalam	

(Kaplan	1999:	82)	menyatakan	bahwa	Suatu	institusi	atau	

kegiatan	budaya	dikatakan	fungsional	manakala	

memberikan	andil	bagi	adaptasi	atau	penyesuaian	sistem	

tertentu,	dan	disfungsional	apabila

melemahkan	adaptasi.	Meskipun	secara	fungsional	pada	

beberapa	kebudayaan	Iokal	nampak	masih	adaptif	dan	

berterima	dalarn	masyarakatnya,	namun	sesungguhnya	

sejak	awal	keberadaannya	terus	mengalami	transformasi	

baik	bentuk	maupun	ritualnya	dari	waktu	ke	waktu.	Hal	ini	

merupakan	suatu	keniscayaan	karena	perkembangan	dan	

kemajuan	di	semua	bidang	kehidupan

yang	tak	mungkin	terelakkan.	Untuk	itu	diperlukan	

gagasan	atau	produk-produk	kebudayaan	"baru"	dengan	

nafas	kebudayaan	lama	sebagai	sumber	inspirasi.	Inspirasi	

dapat	dimaknai	sebagai	Iahirnya	suatu	"gagasan	baru"	yang	

mempengaruhi	oleh	pengalaman	hidup,	dan	bisikan	hati	

atau	pikiran	yang	timbul	sehingga	menggerakkan	hati	

untuk	menciptakan	karya/berkarya:	atau	menghasilkan	

karya	baru,	ataupun	melakukan	suatu	hal	yang	baru.	

Kebudayaan	lokal	bertebaran	di	sernua	komunitas	manusia	

atau	pada	daerah	adat	istiadat	tertentu,	memiliki	keunikan	

tersendiri,	dan	dirasakan	sebagai	bagian	dari	kehidupan	

setiap	manusia.	Pelukis	sebagai	individu	yang	juga	tidak	

lepas	dari	per	gaulan	dalam	kehidupan	sosial	masyarakat,	

sudah	barang	tentu	juga	menganut	suatu	sistem	budaya	

tertentu	dimana	bergaul	dan	berdiam.	Karena	itu	sebagai	

individu	yang	bergelut	pada	ranah	kreativitas,	keberadaan	

kebudayaan	lokal	dapat	menambah	alternatif	menciptakan	

karya	sebagai	sumber	inspirasi.	Apalagi	jenis	kebudayaan	

sangat	beragam	bentuk	dan	tampilannya	sehingga	sebagai	

sumber	inspirasi	dapat	dikatakan	sebagai	suatu	lahan	yang	

amat	luas	dan	terbuka	untuk	menghasilkan	karya	seni	yang	

baru,	khas,	kreatif	dan	inovatif.

Potensi	kebudayaan	lokal	Sulawesi	Selatan	tergolong	besar	

karena	meliputi	4	(empat)	daerah	kebudayaan	yaitu:	
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Kebudayaan	Bugis;	Makassar;	Toraja;	serta	Mandar.	

Mandar	adalah	daerah	kebudayaan	khas	yang	kemudian	

secara	teritorial-administratif	berpisah	dari	wilayah	

Sulawesi	Selatan,	menjadi	Sulawesi	Barat.	Meskipun	sudah	

berpisah,	namun	kebudayaan	Mandar	masih	menjadi	

bagian	dari	kehidupan	masyarakat	Sulawesi	Selatan.	

Kebudayaan	Mandar	masih

dipagelarkan	pada	berbagai	upacararitual	di	daerah	

Sulawesi	Selatan.	Hal	ini	dimungkinkan	karena	adaptasi	

dan	keberadaan	kebudayaan	Mandar	di	Sulawesi	Selatan	

telah	berlangsung	sangat	lama	sehingga	sulit	untuk	

mereduksinya	dari	pergaulan	dengan	masyarakat	Sulawesi	

Selatan.	Karena	itu,	membahas	masalah

kebudayaan	lokal	Sulawesi	selatan	berarti	juga	

membicarakan	keempat	dari	kebudayaan	etnis	sebagaimana	

disebutkan	di	atas.	Keberadaan	4	(empat)	etnis	yang	ada	di	

Sulawesi	Selatan	memang	menunjukkan	perbedaan	bentuk	

dan	ritual	yang	signifikan	satu	dengan	lainnya.	Mulai	dari	

bahasa;	adat	istiadat;	berbagai

upacara	dan	perlengkapannya;	tata	busana;	seni	musik:	seni	

tari;	dan	seni	sastra.	Ragam	kebudayaan	tersebut	bagi	

pelukis	merupakan	obyek	yang	tak	habis	dijadikan	sebagai	

sumber	inspirasi.	Hal	ini	terlihat	dari	karya-karya	lukis	

yang	dihasilkan	oleh	pelukis	di	kota	Makassar	yang	

meskipun	memotret	tema	kebudayaan	yang	sama	namun	

dengan	tetap	saja	memiliki	perbedaan	melalui

sentuhan	individual-artistik	dengan	teknik	stilasi	maupun	

distorsi	yang	menjadi	ciri	dari	masing-masing	pelukis.	

Bahkan	pada	beberapa	pelukis,	tema-tema	kebudayaan	

lokal	telah	identik	dan	menjadi	ciri	khas	baginya	dalam	

setiap	menampilkan	karyanya.	Namun	pada	beberapa	

pelukis	lainnya,	selain	mengangkat	tema-tema	kebudayaan	

lokal	juga	seringkali	mengangkat	tema-tema

kesantarabahkan	garapan	yang	sifatnya	imajinatif	semata.

Ruang	Lingkup	dan	Kajian	Antropologi	Visual,	Visual	

Anthropology	atau	antropologi	visual	adalah	bagian	dari	

Antropologi		yang	secara	khusus	mengkaji	mengenai	cara	

pandang	(ways	of	seeing)	berdaya	visibel;	penggunaan	

bahan	dan	sistem	visual;	produk	seni	dan	budaya	(material	

culture)	dalam	suatu	komunitas.	Dengan	demikian,	ruang	

lingkup	topologi	visual	juga	mencakup	studi	antropologi	
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dari	representasi	visual,	masuk	bidang-bidang	seperti	

kinerja	kreatif,	museum,	produk	seni,	media	massa.Bahkan	

representasi	visual	dari	semua	kebudayaan,	seperti	lukisan	

pasir	(sandpaintings),	tatto,	patung	dan	relief,	lukisan	gua,	

perhiasan,	hieroglif,	lukisan

foto-foto	yang	termasuk	dalarn	fokus	antropologi	visual.	

Karena	itu

kedudukan	kajian	antropologi	visual	bersifat	holistik,	di	

mana	kebudayaan	dan	presentasi	visualnya	sifatnya	saling	

terkait	dan	terhubung	ke	seluruh	kebudayaan	dan	

masyarakat	sebagai	isu	dan	topik	yang	menjadi	titik	

sentralnya.	Pada	awalnya	Antropologi	Visual	didominasi	

oleh	Produksi	film	dan	fotografi	untuk	kepentingan	

eksplorasi	(exploration)	maupun	perekaman	data

(recording	data)	karya	etnografi.	Namun	dalam	

perkembangannya,	ide,	konsep	dan	produk	di	balik	

material	visual	yang	tersajikan,	mengandung	berbagai	roan	

dan	simbol	yang	sesungguhnya	mencerminkan	suatu	

konsep	kehidupan	kecil	(mikrokosmos)	yang	mengandung	

nilai-nilai	dan	norma-norma	masyarakat.	Dengan	demikian	

simbol-simbol	material	baru	yang	tersajikan

sesugguhnya	merupakan	hasil	transformasi	yang	kemudian	

berubah	dari	suatu	konteks	ke	konteks	lain.	Dari	konteks	

virtual	ke	konteks	imajinatif;	dari	konteks	sakral	ke	

konteks	profan:	dari	konteks	suatu	dimensi	tertentu	ke	

konteks	dimensi

2.1	Representasi	dan	RasionaI	Citraan	Kebudayaan	LokaI

Kebudayaan	lokal	tumbuh,	berkembang,	berubah	bahkan	

hilang	(punah)	sesuai	dengan	kondisi	lingkungan	dimana	

anggota	masyarakat	hidup	dan	berkembang	biak.	Bila	

kebudayaan	lokal	itu	masih	dibutuhkan	dan	sesuai	dengan	

pola-pola	kehidupan	masyarakatnya,	maka	keberadaannya	

akan	tetap	mengisi

kehidupan	masyarakat.	Pelukis	sebagai	bagian	dari	

komunitas	masyarakat	dimana	berdiam,	sudah	barang	tentu	

berpotensi	berpengaruh	ataupun	dipengaruhi	atau	minimal	

konstan,	dalam	mengikuti	pola-pola	yang	dianut	oleh	

masyarakat	dari	sistem	budaya	yang	terbentuk	dan	

berkembang	di	sekitarnya.
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Karena	itu	pelukis	dalarn	rnenghasilkan	karyanya	

sesungguhnya	itu	merupakan	bagian	dari	representasi	pola-

pola	kehidupannya.

Hal	itu	akan	menjadi	lebih	kuat	lagi	bila	tema-tema	

kebudayaan	lokal	menjadi	isu	utama	dalarn	beraktivitas	

kekaryaan	dengan	berbagai	interpretasi	visualnya.	

Representasi	dari	kebudayaan	lokal	melalui	media	lukis,	

sesung guhnya	telah	lama	berkembang	di	semua	wilayah	

etnik	di	nusantara.	Beberapa	contoh	representasi	dari	

imajinasi	seorang	pelukis	berdasarkan	konsep	budaya	

lokalnya,	semisal	diantaranya:	pelukis	Papua	tidak	asing	

dalam	melukiskan	sosok	panglima	perang	Papua	dengan	

simbol-simbol	kebesaran	seorang	panglima	lengkap	dengan	

kotekanya.	Pelukis	Bali	sangat	ekspresif	dan	dinamis	

dalam	menggarnbarkan	situasi	pasar	di	sekitar	Pura,	

Pelukis	Kalimantan	sangat	piawai	dalam	menterjemahkan	

goresan	gerak-gerak	tari	Enggang.	Pelukis	Makassar	sudah	

terbiasa	menghadirkan	situasi-situasi	yang	genting	dalam	

menggarnbarkan	perahu	Pinisi	yang	sedang	berjuang	

melawan	ombak	di	tengah	laut.	Contoh-contoh	kecil	

sebagaimana	diungkap	di	atas,	tidaklah	bersifat	absolut	

tetapi	sangat	dinarnis,	sehingga	untuk	menangkap	sudut-

sudut	estetis	dari	kebudayaan	berbeda	bisa	saja	terjadi.	

Narnun	hal	itu	hanya	merefresentasikan	ungkapan	kreatif	

dari	ungkapan	visual	beda	komunitas.	Atau

kandungan	kreatifnya	minimal	hanya	sebagai	media	

eksplorasi	estetik	dengan	nilai-nilai	ekstrinsik	yang	utama.	

Representasi	kebudayaan	lokal	pada	tema-tema	seni	lukis	

Indonesia

merupakan	suatu	tindakan	yang	sangat	alamiah.	Dengan	

mudah	dapat	ditemui	setiap	daerah	dimana	kebudayaan	

lokal	menjadi	ungkapan	estetik	pada	karya	seni	lukisnya.	

Namun	diperlukan	suatu	pertimbangan	rasional	untuk	

membangun	citraan	kebudayaan	Iokal,	agar	keberadaannya	

memberi	penguatan	pada	arus	kebudayaan	lokal	yang	

diangkat.	Pada	titik	inilah	peran	kajian	antropologi

mampu	memberikan	pandangan	dan	uraian	mengenai	peran	

dan	posisi	sebuah	karya	seni	lukis	yang	kontributif	dalam	

memperkuat	keberadaan	kebudayaan	lokal.	Kebudayaan	

lokal	Sulawesi	Selatan	yang	selama	ini	masih	tetap	

terpelihara,	Terangkum	dalam	4	(empat)	etnis	(Bugis,	
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Makassar,	Toraja,	Mandar).	etnis,	wujud

ritual	kebudayaan-kebudayaan	tersebut	memiliki	perbedaan	

dan	khas-an	masing-masing.	Menurut	Koentjaraningrat	

(1.990:203-204)	bahwa	secara	universal	.	Terdapat	7	

(tujuh)	unsur	kebudayaan	yaitu:	(1)	bahasa,	(2)	sistem	ilmu	

pengetahuan,	(3)	organisasi	sosial,	(4)	sistem	peralatan	

hidup	dan	teknologi,	(5)	mata	pencaharian	hidup,	(6)	

sistem	religi,	dan	(7)	kesenian.	Dari	7	(tujuh)	kebudayaan	

tersebut	di	atas,	nampaknya	seluruhnya	juga	terdapat	pada		

kebudayaan	Sulawesi	Selatan	yang	masing-masing	etnis	

memiliki	perbedaan	yang	signifikan	pada	unsur	tertentu,	

dan	persamaan-persamaan	pada	unsur	yang	lainnya.	

Perbedaan	yang	signifikan	misalnya	pada	unsur	bahasa	dan	

kesenian.	Sedangkan	persamaan-persamaan	terdapat	pada	

unsur	lainnya	namun	dengan	sedikit	variasi	dan	sentuhan	

Iokal	yang	berbeda.	Masyarakat	sebagai	pemilik	

kebudayaan,	selayaknya	berkontribusi	dalam	menjaga	

keberadaan	kebudayaan	lokal,	minimal	

mempertahankannya	dengan

cara	memposisikan	kebudayaan	sebagai	bagian	dari	sistem	

kehidupannya.	Dalam	pergaulan	antar	manusia,	antar	

masyarakat	bahkan	antar	kebudayaan,	representasi	dan	

rasional	citraan	kebudayaan	Iokal	sangat	dibutuhkan	dalam	

rangka	saling	mengetahui	dan	memahami	persamaan	dan	

atau	perbedaannya.

Representasi	kebudayaan	yang	dimaksud	adalah	suatu	

upaya	yang	dilakukan	untuk	menunjukkan	keberadaan	

kebudayaan	lokal	melalui	kesetaraan	

pertunjukan/perwujudan	dari	kebudayaan	yang	dimaksud.	

Atau	pengemasan	kembali,	pengayaan	wujud	atau	

diversifikasi	seluruhnya,	namun	dengan	makna	dan	nilai-

nilai	yang	setara.	Sedangkan	Rasionalisasi	citraan	

kebudayaan	lokal

adalah	pertimbangan-pertimbangan	legis	yang	diambil	

untuk	menentukan	bentuk	dan	kebudayaan	mana	yang	akan	

dikukuhkan	kembali	dalam	wujud	atau	pertunjukan	yang	

dapat	menghasilkan	penguatan	identitas	(citraan).	Pelukis	

sebagai	makhluk	yang	diberikan	anugerah	kreatif	dari	

Tuhan,	tidaklah	serta 	mertua	menentukan	suatu	obyek	atau	

tema	kebudayaan	sebagai	inspirasinya,	tetapi	pastilah	

melalui	suatu	tahapan	kesadaran	yang	sangat	mendalam	
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dengan	berbagai	pertimbangan	sehingga	muncullah	ide	

yang	"orsinil".	Hasil	karya	seni	(orisinalisasi)	dari	obyek	

kebudayaan	inilah	yang	dianggap	sebagai	upaya	untuk

pencapaian	tahap	citraan	(tercitra,pencitraan).	Dengan	

demikian,	kebudayaan	lokal	sesungguhnya	memiliki	

potensi	besar	untuk	dijadikan	obyek	"baru"	untuk	

merepresentasikannya	kembali	dalam

bentuk	karya	seni	yang	rnengedepankan	nilai	estetika.	Dan	

hal	ini	akan	lebih	kuat	lagi	bilamana	representasi	tersebut	

dilahirkan	melalui	berbagai	"dialog"	dan	pertimbangan	

rasional	dalam	rangka	mencapai	bentuk	pencitraannya	

yang	dapat	diterima	sebagai	bentuk	lain	dari	imajinasi	

kebudayaan	lokal.

2.2	Atmosfir	Seni	Lukis	di	Kota	Makassar

Pelukis	adalah	orang	yang	menciptakan	karya	seni	dua	

dimensi	berupa	lukisan.	Selain	pelukis,	istilah	yang	pernah	

populer	sebagai	padanan	kata	ini	adalah	ahli	gambar.	Hal	

tersebut	dibuktikan	dengan	pernah	berdirinya	sebuah	

komunitas	para	pelukis	Indonesia	dengan	nama	Persatuan	

Ahli	Gambar	Indonesia	(Persagi)	pada	tahun	1938.	

Menurut	Pane	dalam	(Mukhlis	PaEni,	:09:92)	Persagi	

sebagai	organisasi	pelukis	atau	ahli	gambar,	selain	

merupakan	kumpulan	pelukis	pribumi	yang	pertama	di	

Hindia	Belanda,	juga	berusaha

mencari	estetika	baru	dengan	semangat	nasionalisme.	

Semangat	nasionalisme	yang	antara	lain	memicu	

munculnya	gagasan	untuk	menjadikan	atmosfir	dan	

kebudayaan	Indonesia	sebagai	objek	lukisan.	Kota	

Makassar	sebagai	salah	satu	kota	besar	di	Indonesia	

memiliki	infrastruktur	perkotaan	yang	terbilang	memadai	

dan	terstandar.	Katakanlah	semisal	Bandara	Udara	dan	

Transportasi;	Hotel	dan	Pusat	Perbelanjaan;	Tempat	

Hiburan	rekreasi;	Sarana	Pendidikan	dan	Olahraga;	

Gedung	Kesenian	dan	Galeri.

Tersedianya	sarana	dan	prasarana	yang	memadai	untuk	

melakukan

berbagai	aktivitas	warganya,	hal	ini	menunjukkan	bahwa	

penduduk	kota	Makassar	berupaya	mengakomodasi	

kebutuhan	warganya	yang	berasal	dari	berbagai	suku	
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bangsa	dan	profesi.	Salah	satu	profesi	yang	keberadaannya	

turut	menandai	simbol	kekota-besaran	Makassar	adalah	

adanya	profesi	Pelukis	yang	melengkapi	atmosfir	

kehidupan	perkotaan	di	kota	Makassar.	Dari	sekian	banyak

jenis	di	kota	Makassar,	namun	dalam	tulisan	ini	hanya	akan	

mengamati	karya	cari	beberapa	pelukis	yang	secara	intensif	

berkarya	dengan	mengangkat	kebudayaan	lokal,	serta	telah	

mengikuti	kegiatan	pameran	seni	lukis,	baik	tingkat	lokal,	

regional,	nasional	bahkan	intemasional.	K.ehadiran	profesi	

pelukis	di	kota	Makassar	tidak	terlepas	dari	sumbangan	

kehidupan	sosial	budaya	yang	menuntut	adanya	sarana	dan	

prasarana	yang	semakin	lengkap	dalam	rangka	pemenuhan	

kebutuhan	masyarakat.	di	kota	Makassar	berasal	dari	

berbagai	latar	belakang	kehidupan	sosial,	ekonomi	dan	

pendidikan.	Dari	sisi	asal-usul	kernampuan	melukis,	ada

memperolehnya	dengan	cara	belajar	sendiri	(otodidak)	dan	

atau	atas

komunitas	para	pelukis	Indonesia	dengan	nama	Persatuan	

Ahli	Gambar	Indonesia	(Persagi)	pada	tahun	1938.	

Menurut	Pane	dalam	(Mukhlis	PaEni,	:09:92)	Persagi	

sebagai	organisasi	pelukis	atau	ahli	gambar,	selain	

merupakan	perkumpulan	pelukis	pribumi	yang	pertama	di	

Hindia	Belanda,	juga	berusaha	estetika	baru	dengan	

semangat	nasionalisme.	Semangat	nasionalisme	yang	

antara	lain	memicu	munculnya	gagasan	untuk	menjadikan	

atmosfir	kebudayaan	Indonesia	sebagai	objek	lukisan.
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