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RESUMEMATERI WEBINAR ANTROPOMORFISME

Antropomorfisme adalah hubungan antara karakteristik manusia yang

dipadukan dengan wujud hewani, non makhluk hidup, alam dan bentuk ataupun

konsep.

“Istilah antropomorfisme berasal dari bahasa Yunani (antropas), manusia dan (morphe)
yang berarti bentuk (http://en.wikipedia.org/). Apabila merujuk dari kedua kata
tersebut dapat diambil pengertian bahwa antropomorfik adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan bentuk manusia.” (Ranang Agung Sugihartono, 2011)

Sejak zaman prasejarah, personifikasi seni telah dikenal dan dikembangkan

secara luas di seluruh penjuru dunia. Indonesia adalah peninggalan budaya prasejarah,

dan bentuk antropomorfik dapat ditemukan dalam seni primitif yang dibalut dengan

kepercayaan animisme di Kalimantan dan Papua. Pada masa budaya Indonesia-India,

antropomorfisme digunakan untuk merepresentasikan tokoh-tokoh dalam fabel kuno

yang memiliki kekuatan luar biasa sehingga dapat antropomorfis. Selain itu juga dapat

digunakan sebagai media untuk mengungkapkan cerita-cerita religi, seperti Garuda

dan Ganesha yang merupakan tokoh-tokoh dari dunia atas, surga atau tanah para dewa.

Bentuk ekspresi antropomorfik telah melahirkan karakter atau simbol baru, sebagai

karakter perantara, separuhnya memiliki kemampuan untuk eksis di dua dunia atas

dan dunia bawah.

Antropomorfisme juga ditemukan dalam seni rupa modern Indonesia saat ini,

khususnya komik, film, dan sinetron TV. karakter antropomorfik digunakan untuk

merepresentasikan ciri-ciri luar biasa dari tokoh utama dalam cerita, meski masih

sebatas menambahkan aksesori pada kostumnya. Transformasi antropomorfis dalam

representasi belum sampai pada tataran seni pahat primitif dan periode

Indonesia-hindu.



Sebagai contoh kisah yang ditunjukkan di webinar DISKUSI NASKAH

NUSANTARA yang berjudul Kicau untuk si Kacau : perjalanan Kisah Burung dan

Kera dari Tradisi Sanskerta hingga Jawa Pertengahan. Kisah tersebut memiliki

beberapa batasan definisi diantaranya, Yang pertama Ialah fabel terbukti dengan

adanya tingkah laku binatang seperti manusia isinya memiliki tujuan tentang didaktik

- moralistik. Yang kedua metafora untuk menimbulkan efek grafis binatang sebagai

petunjuk kebenaran karakter dalam cerita. Yang ketiga tentang kebenaran atau

kepuitisan, terdapat kebenaran adalah imperatif, dan kepuitisan adalah ornamen. Yang

terakhir adalah Fabel menurut Le Bossu yang terdiri atas raisonnables, moratae dan

mixtes.

Sejarah mengapa penyampaian nilai moral memerlukan Gambaran binatang

berawal dari Rg - Weda dan Upanisad, Binatang disebut dalam lapisan ekonomi atau

kehidupan sehari - hari yang pada akhirnya dibawa ke ranah religius contohnya

seperti sapi, kuda, ular, serigala. Kemudian muncul di Ruang - Ruang Rupaka(simile)

dan Upama (metafora) seperti perbandingan antara brahmana dan katak yang bersuara.

Lalu karya sastra post - weda, Binatang dipersonifikasikan sebagai kisah tersendiri,

lepas dari bayang - bayang weda. Setelah itu pancatantra sebagai yang paling awal

digubah disekitar 300 SM sebagai ajaran politik.

Olivelle (1997) menyatakan bahwa kisah pancatantra dan turunannya

bukanlah sekedar fabel. Berisi tentang nitisastra dan didaktik - moralistik untuk

perpolitikan. Didalamnya terdapat nama dan karakter yang nyambung , contohnya

Madonmatta yang memiliki karakter mabuk akan harga diri. Konsep kebenarannya

dikaitkan dengan pembagian sosial masyarakat. Meskipun dianggap bukan sekedar

fabel, tetapi ada juga kisah yang mencerminkan bahwa hewan hina bisa menjadi

budha seperti dikisah jataka. Menggunakan metode arkais unruk menghargai



eksistensi binatang, sehingga fabel menjadi daerah perantara anatara manusia dan

binatang.
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