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ABSTRAK
Kehadiran Tarian Paolle dalam masyarakat Bantaeng merupakan latar belakang
kebiasaan yang mengikuti tradisi leluhur mereka yang dilakukan sejak zaman dahulu
melalui upacara adat yang memiliki Paolle Dance di dalamnya. Perubahan dari segi
bentuk Tarian Paolle terletak pada seorang penari, tempat, dan kostum. Para penari
Paolle hari ini juga berbeda dari penari pertama pada zaman Kerajaan Paolle. Seperti
pada hari-hari tertentu, para penari Raya Paolle adalah gadis remaja yang masih
dalam keadaan suci atau tidak menstruasi, di saat para penari menjadi orang tua,
mereka memiliki banyak pengalaman hidup dalam menari, sebuah praktik yang
pada awalnya merupakan milik kerajaan, yang dapat dipilih dan dilihat oleh publik
di lapangan. Kostum atau pakaian yang digunakan para penari adalah irisan hitam
bodo yang sangat tipis dan sekarang hal itu berubah menjadi merah. Keberlanjutan
Tarian Paolle di masa sekarang harus dilihat dalam pernikahan atau baby shower.
Masyarakat Bantaeng masih menunjukkan tarian ini dalam siklus hidup, misalnya,
dalam acara pernikahan, sunat atau hanya berfungsi sebagai hiburan Tarian Paolle.
Kata kunci: kontinuitas, perubahan, Paolle

ABSTRACT
Continuities and Changes of Pakarena Paolle. The background presence of Paolle
Dance in Bantaeng societies is a habit that follows the customs of their ancestors who
have practiced them since the time immemorial through the traditional ceremony that has
Paolle Dance in it. Changes in terms of the shape of Paolle Dance depend on a dancer,
a venue, and costumes. Today’s Paolle Dancers are also different from the first dancers in
Kingdom era of Paolle. On the days of the Kingdom Paolle, dancers were teenage girls who
were still in a state of purity or not menstruation, but now dancers are the parents because
they have a lot of life experiences in dancing, a practice that was originally familiarized
in the kingdom can be seen by the public in the field. Costume outfit that used a very thin
black wedge of bodo now turns into red. Paolle Dance sustainability in the present can be
seen in a wedding ceremony or a baby shower. Bantaeng societies still show this dance in
their life cycle e.g. marriage, circumcision, or they have done a tinja’, it only serves as an
entertainment in the form Paolle Dance.
Keywords: continuities, changes, Paolle
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Pendahuluan
Indonesia mempunyai kesenian yang
sangat beragam dari Sabang sampai Merauke.
Keberagaman kesenian ini merupakan harta
yang sangat berharga bagi Indonesia. Sejumlah
jenis kesenian berkembang di Sulawesi Selatan,
di antaranya adalah ritual Mappadendang yang
merupakan upacara syukuran panen padi dan
adat masyarakat Bugis sejak dahulu kala yang
dilaksanakan setelah panen raya biasanya memasuki
musim kemarau pada malam hari. Ada dua
upacara adat yang sangat terkenal di Toraja, yaitu
yang pertama adalah upacara adat Rambu Solo.
Upacara tersebut adalah upacara pemakaman
secara adat yang mewajibkan keluarga dari
almarhum membuat sebuah upacara sebagai tanda
penghormatan terakhir pada mendiang yang telah
meninggal dunia dengan acara Sapu Randanan,
Tombi Saratu’, dan Ma’nene’, sedangkan upacara
yang kedua adalah upacara adat Rambu Tuka’, yaitu
upacara yang berhubungan dengan acara syukuran
misalnya acara pernikahan, syukuran panen
dan peresmian rumah adat tongkonan, upacara
tersebut dapat menghadirkan semua rumpun
keluarga. Pelaksanaan upacara adat tersebut, baik
Rambu Solo’ maupun Rambu Tuka’ disertai dengan
pertunjukan seni tari dan seni musik khas Toraja
yang beraneka macam ragamnya (www.fatawisata.
com/sulawesi?start=2).
Kesenian tradisi terdiri dari tari-tarian
tradisional dari suku Makassar, Bugis, dan Toraja
berjumlah sekitar 316 buah, di antaranya sebanyak
kurang lebih 66 buah adalah milik suku Makassar,
tetapi angka tersebut masih diragukan tentang
keberadaan tari-tarian tersebut yang memang
diambang kepunahan atau memang sudah punah
termakan oleh zaman. Tarian tradisonal suku
Makassar yang sangat indah dan unik tersebut
memiliki nilai tersendiri bagi para pelaku dan
penikmatnya dan salah satu tarian dari suku
Makassar yang sangat terkenal di Nusantara bahkan
di luar Nusantara adalah Pakarena (Latief, t.t.:iii).
Pakarena adalah sebuah tarian ritus yang
mengungkapkan hubungan manusia dengan
Tuhan dan bercerita tentang ritme kehidupan.
Salah satu kesenian suku Makassar ini kerap
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ditampilkan dalam acara penyambutan tamu atau
upacara tradisional. Dari zaman kerajaan hingga
zaman pemerintahan seperti sekarang ini Pakarena
selalu hadir mengisi acara-acara dan penyambutan
tamu. Terbukti dengan keeksistensian seorang Mak
Coppong yang dulunya adalah seorang penari
kerajaan dan sekarang beliau sudah menjadi
maestro tari.
Kabupaten Bantaeng yang letaknya 123
km dari Kota Makassar ke jurusan Selayar yang
luasnya 395,83 km2 adalah salah satu Daerah
Tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan yang
memiliki salah satu tarian Pakarena. Tarian ini
hanya bisa ditemukan di Kabupaten Bantaeng,
nama tariannya adalah Tari Pakarena Paolle atau
yang biasa disebut Tari Paolle. Tarian ini pada
awalnya selalu hadir dalam upacara-upacara adat,
salah satu contohnya dalam upacara pelantikan
raja-raja di Bantaeng. Masyarakat sekitar percaya
bahwa apabila tarian ini tidak ada, akan terjadi
bencana yang tidak diinginkan oleh masyarakat
sekitar. Bantaeng berasal dari kata bantayan,
yang berarti tempat pembantaian hewan bahkan
manusia pada zaman dahulu. Nama bantayan juga
terdapat dalam Naskah Nagarakrtagama, naskah
istana Majapahit. Menurut naskah itu, Bantaeng
merupakan salah satu dari tiga pusat utama
yang ada di Sulawesi Selatan ketika itu: Muwah
tanah I Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk
tentang Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupul
(juga Negara Bantayan yang terpenting adalah
Bantayan (Bantaeng), di sisi lain Luwuk (Luwu),
kemudian Udamakatrayadhi (tidak diketahui),
sebagai tritunggal ini adalah yang terpenting yang
ada di pulau itu.
Hal penting yang perlu mendapat perhatian
bila akan mengetahui Bantaeng dalam Naskah
Nagarakrtagama sebagaimana disebutkan ada-lah
mempertanyakan kronologisnya. Kapan kedatangan pasukan armada laut Majapahit untuk
pertama kalinya ke Bantaeng? Jika penulisan
Nagarakrtagama baru dapat diselesaikan oleh
Prapanca pada tahun 1365 tepat satu tahun
setelah meninggalnya Mahapatih Gadjah Mada
yang memerintahkan penulisan naskah itu, berarti
kedatangan pasukan armada laut Majapahit ke
Bantaeng tentu sebelum tahun itu, dan diperkirakan
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pada masa berlangsungnya penaklukan oleh Gadjah
Mada, yaitu antara tahun 1331 sampai tahun 1343
Masehi.
Selain angka tahun tersebut, naskah
Nagarakrtagama juga memberi angka yang lebih
tua lagi. Dikatakan bahwa pada masa pemerintahan
Kartanegara (1254-1292), raja terakhir Kerajaan
Singosari penganut ajaran Jawa Kuno yang memuja
leluhur. Berdasarkan keterangan dari naskah
Nagarakrtagama tersebut, dapat diperkirakan
bahwa kedatangan pasukan armada laut Kerajaan
Singosari untuk pertama kalinya di Bantaeng
sekitar tahun 1288.
Sisa-sisa pengaruh politik dan perdagangan
Singosari dapat dijumpai di Bantaeng terutama
pada situs-situs yang ada di daerah aliran sungai
Biangkeke, misalnya di Gantarangkeke dan
Lembang Gantarangkeke. Komunitas setempat
masih meyakini bahwa Ballak Lompoa adalah
laki-laki, sedang ballak mereka adalah wanita,
jadi bagian dari satu kompleks. Keyakinan itu
memiliki prinsip yang mirip dengan manifestasi
ajaran Tanra Singosari bahwa dengan berintegrasi
dengan mereka sebagai Yogin, dia akan mendapat
kuasa sakti (Mahmud, t.t.:122).
Sebelum masuknya agama Islam ke Sulawesi
Selatan pada abad XVII Masehi, penduduk di
beberapa daerah telah menganut kepercayaan praIslam. Mereka yang bermukim di lereng-lereng
Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang
menganut kepercayaan Patuntung. Bagi masyarakat
Bantaeng, kepercayaan itu telah menjadi anutan
turun-temurun dan pengikutnya menanamkan
kepercayaan mereka sebagai agama Patuntung. Kata
Patuntung berasal dari bahasa Makassar patuntung
atau panuntung yang berarti penuntun kehidupan
di dunia.
Ada tiga dasar kepercayaan dalam Patuntung,
yaitu: 1). percaya pada seorang tokoh dewa sebagai
cikal bakal keturunan penguasa; 2). percaya pada
roh atau jiwa yang menempati beberapa tempat
dalam alam semesta ini; 3). percaya pada adanya
suatu kekuatan gaib yang dimiliki oleh bendabenda pusaka buatan manusia.
Meskipun tidak dikatakan secara jelas,
dapat diduga bahwa historiografi lontar adalah
kitab tuntunan suci bagi agama Patuntung,

sebab di dalamnya terdapat mitos dan legenda
tentang sejarah asal mula Kerajaan Bantaeng.
Diriwayatkan bahwa ketika terjadi Akdampang
(keadaan kacau yang tidak terkendali), dari dunia
atas turun seorang tokoh dewa yang bernama
Tumanurung menetralisasi keadaan. Tempat
turunnya tokoh dewa tersebut pada sebuah
batu keramat yang dinamakan Panurungang (di
Lembang Gantarangkeke) dan Toddo Ballanga (di
Lalan Bata Onto). Kepercayaan kepada tokoh dewa
dengan atribut batu sisa-sisa megalitik menandakan
bahwa agama Patuntung merupakan kebudayaan
tertua. Dikatakan demikian karena gagasan
mengenai tokoh dewa yang turun atau naik ke
langit sudah sangat lama serta dikenal luas di dunia
Austronesia (Melayu Kuno). Dalam naskah kuno
lontar dikatakan bahwa “ Ia nanikana ri torioloa
Tumanurung ka taniassengai kabattuanna siagang
kamateanna, nikanaja mallayangi” (sebabnya
orang dulu menamainya Tumanurung karena tidak
diketahui kedatangannya atau asal-usulnya serta
kematiannya, hanya dikatakan menghilang).
Selain kepada tokoh dewa, agama Patuntung
juga percaya kepada adanya roh atau jiwa yang
mendiami tempat-tempat keramat seperti pada
pohon besar atau batu keramat. Oleh karena roh
dan jiwa tersebut dapat memengaruhi kehidupan
manusia sehari-hari, untuk mendapatkan perlindungan dan berkahnya diperlukan acara
Attoanna, yaitu persembahan sesajen yang
diletakkan pada saukang (miniatur rumah kayu).
Persembahan sesajian, terutama dilakukan pada
saat akan menanam padi, berlayar mencari ikan
dan pergi berdagang ke luar daerah disertai
harapan mendapatkan perlindungan dari roh dan
menghasilkan keuntungan yang banyak.
Agama Patuntung juga diajarkan tentang
kepercayaan dan pemujaan terhadap kekuatan
gaib yang terdapat pada benda-benda pusaka
buatan manusia. Misalnya, jimat cincin bilusu
(semacam siput laut) dapat menawarkan berbagai
macam penyakit atau kulau (batu permata) yang
dapat menimbulkan kekebalan tubuh. Dengan
demikian, penyerbuan Belanda ke Bulukumba,
para penganut agama Patuntung di sana berani
menghadapi terjangan peluru dan senjata tajam
karena mereka kebal terhadap senjata tersebut.
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Pada tingkat keluarga dan kerajaan, pusat kekuatan
gaib berada pada benda-benda pusaka warisan
Tumanurung yang dinamakan kalompoang atau
gaukang. Banyak versi yang menjelaskan bentuk
gaukang. menurut Kooreman dalam (Mahmud,
t.t.:138-140), Gaukang Tumanurung Bantaeng
adalah sebuah patung emas kecil berbentuk manusia
dengan alat vital laki-laki yang besar dan hanya
memiliki satu kaki, sementara menurut Goedhart
dalam (Mahmud, t.t.:138-140) berupa kalewang
(ana’ loloa), tombak bermata dua (lowo), badik
kecil (tajina limpoa), bendera kecil (balonga), dan
payung emas. Bila ada seorang anggota keluarga
yang sakit, kepala keluarga akan memohon kepada
gaukang tersebut dengan bimbingan seorang pinati.
Bila permohonannya berhasil, kepala keluarga tadi
akan mengorbankan sebagai tanda hormat kepada
gaukang tersebut.
Kehadiran Islam oleh banyak pihak
diidentifikasi sebagai kekuatan transformatif.
Islam dianggap telah memberdayakan masyarakat
Nusantara untuk keluar dari paham-paham
animistik yang cenderung belum mampu
memberi jawaban memuaskan atas persoalan
metafisika, khususnya ketuhanan. Gerakan Islam
juga dianggap memberi andil terhadap perubahan
penting di bidang sosial dan budaya di berbagai
wilayah Nusantara. Dalam kasus Islamisasi di
Bantaeng, pandangan ini tidak sejalan dengan
bukti arkeologis, sebaliknya umumnya artefak
yang diidentifikasi menunjukkan bahwa kehadiran
agama Islam tetap melakukan kompromi budaya
atau akulturasi, bahkan sinkretisme.
Ketika Bantaeng menerima agama Islam pada
tahun 1607 Masehi, secara substansial ajarannya
disebarluaskan ke semua lapisan masyarakat,
tetapi budaya lokal tetap masih mampu bertahan.
Persentuhan Islam dan budaya lokal melahirkan
akulturasi yang tampak dari masih adanya ruang
hidup tradisi pra-Islam pada makam tokoh muslim
dan ritual yang menyertai perkabungan masa-masa
awal masyarakat Bantaeng memeluk agama Islam
misalnya penggunaan nisan arca pada kuburan
elite di situs Kompleks Makam La Tenriruwa.
Arca yang berfungsi sebagai nisan pada situs
Makam La Tenriruwa merupakan salah satu wujud
kompromi terhadap tradisi pra-Islam (megalitik)
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dalam masyarakat muslim Bantaeng pada fase awal
penyebaran agama Islam.
Selain bentuk arca, refleksi akulturasi juga
ditemukan dalam bentuk lukisan atau relief. Pada
salah satu jirat makam ditemukan relief flora
menyerupai manusia bersama inskripsi Arab “Allah”
dan “Muhammad” dalam suatu motif medali yang
mempertegas adanya akulturasi Islam dan budaya
lokal. Fenomena yang menarik, inskripsi “Allah”
terletak pada puncak nisan jirat, lebih tinggi dari
inskripsi Arab yang lain, sedangkan motif flora
yang merefleksikan lukisan manusia berada pada
kaki jirat. Hal ini merefleksikan kesadaran kosmik
dalam hubungan manusia, dunia, dan Allah
dalam budaya masyarakat Bantaeng yang telah
berakulturasi dengan ajaran agama Islam.
Akulturasi juga terlihat dalam pesta adat
Pa’jukukang yang merupakan pesta adat kebesaran
di Bantaeng. Awalnya, pesta adat Pa’jukukang
ditujukan untuk upacara penghormatan kepada
Karaeng Loe, suami Karaeng Gantarangkeke
kembali ke Luwu. Setelah agama Islam masuk,
pesta Pa’jukukang tetap terlaksanakan sekali dalam
setahun (Mahmud, t.t.:158-164).
Tari Paolle
Tari Pakarena, sebuah tarian klasik Makassar
yang mencerminkan sikap teduh dan hening.
Pakarena adalah sebuah tarian ritus yang
mengungkapkan hubungan manusia dengan Tuhan
dan bercerita tentang ritme kehidupan. Salah satu
kesenian suku Makassar ini kerap ditampilkan
dalam acara penyambutan tamu atau upacara
tradisional.
Tari Pakarena memiliki banyak jenis dan versi
yang berbeda-beda. Hampir di seluruh daerah
Sulawesi Selatan memiliki jenis tarian ini. Salah
satunya adalah di Bantaeng. Nama tariannya adalah
Tari Pakarena Paolle yang biasa disebut Tari Paolle.
Tari Paolle adalah salah satu tarian Pakarena yang
hanya bisa ditemukan di Kabupaten Bantaeng.
Tarian ini awalnya dipentaskan dalam upacaraupacara adat, contohnya dalam upacara-upacara
pelantikan raja-raja di Bantaeng. Masyarakat
sekitar percaya bahwa apabila tarian ini tidak
ada, akan terjadi bencana yang tidak diinginkan
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oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sampai
sekarang tarian ini masih ada meskipun telah
terkikis oleh perubahan zaman, akan tetapi
masyarakat tetap melestarikan Tari Paolle yang
merupakan tarian khas dari Kabupaten Bantaeng.
Tarian ini menggunakan selendang dan kipas.
Penarinya terdiri dari gadis-gadis remaja.
Gerakan lembut penari terbagi dalam 12
bagian. Setiap bagian memiliki makna. Gerakan
pada posisi duduk menjadi penanda awal dan akhir
tarian, gerakan berputar mengekspresikan siklus
kehidupan manusia, dan gerakan naik turun adalah
cermin irama hidup.
Tari Paolle merupakan cerminan hidup bagi
masyarakat Bantaeng yang kini keberadaannya
susah ditemukan meskipun masih ada di
kalangan masyarakat pedesaan yang tidak terlalu
mendapatkan pengaruh globalisasi. Keberlanjutan
tarian ini masih menjadi perbincangan hangat
di kalangan seniman-seniman Bantaeng yang
khawatir tentang perubahan nilai-nilai tradisi
yang terkandung di dalam tarian tersebut (http://
iannews.com/ensiklopedia).
Pembahasan
Film adalah media komunikasi yang bersifat
audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan
kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu
tempat tertentu (Effendy, 1986:134). Pesan film
pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja
tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi,
umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai
pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan, dan
informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan
mekanisme lambang-lambang yang ada pada
pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan,
percakapan, dan sebagainya.
Pengertian secara harafiah film (sinema)
adalah cinemathographie yang berasal dari cinema
+ tho = phytos (cahaya) + graphie = graph (tulisan =
gambar = citra), jadi pengertiannya adalah melukis
gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis
gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat
khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera. Film
dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda
(termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera,

dan/atau oleh animasi. Kamera film menggunakan
pita seluloid (atau sejenisnya, sesuai perkembangan
teknologi). Butiran silver halida yang menempel
pada pita ini sangat sensitif terhadap cahaya. Saat
proses cuci film, silver halida yang telah terekspos
cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghitam,
sedangkan yang kurang atau sama sekali tidak
terekspos akan tanggal dan larut bersama cairan
pengembang (developer).
Menurut UU 8/1992, film adalah karya cipta
seni dan budaya yang merupakan media komunikasi
massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan
asas sinematografi dengan direkam pada pita
seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan
hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala
bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi,
proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau
tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau
ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,
eletronik, dan/atau lainnya. Istilah film pada mulanya mengacu pada suatu media sejenis plastik
yang dilapisi dengan zat peka cahaya. Media peka
cahaya ini sering disebut seluloid. Dalam bidang
fotografi film ini menjadi media yang dominan
digunakan untuk menyimpan pantulan cahaya
yang tertangkap lensa. Pada generasi berikutnya
fotografi bergeser pada penggunaan media digital
elektronik sebagai penyimpan gambar. Sebuah film,
juga disebut gambar bergerak, adalah serangkaian
gambar diam atau bergerak. Hal ini dihasilkan
oleh rekaman gambar fotografi dengan kamera,
atau dengan membuat ambar menggunakan teknik
animasi atau efek visual.
Perubahan Tari Paolle pada Masyarakat
Bantaeng Masa Kini
Suatu perubahan kebudayaan umumnya
sangat terkait dengan aspek pengaruhmempengaruhi, pinjam-meminjam, campurmencampur. Perubahan yang terjadi di suatu
daerah tidak sama dengan daerah lain. Ini berarti
bahwa suatu masyarakat yang telah berubah dengan
cepat lebih baik atau lebih buruk daripada yang
lebih lambat perubahannya.
Perubahan, membuat suatu berbeda, tidak
berarti sama dengan perkembangan yang bermakna
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lebih maju atau kemunduran yang sama sekali
lebih terbelakang dari keadaan sebelumnya. Jadi,
jika sekarang ada masyarakat yang mengadakan
pertunjukan hampir sama dengan cara pada 50
tahun yang lalu, belum tentu berarti lebih maju
atau lebih terbelakang daripada masyarakat yang
telah berubah banyak.
Cepat lambat atau besar kecilnya suatu
perubahan tergantung dari perkembangan
teknologi komunikasi dan sistem pendidikan
daerah setempat. Perubahan-perubahan yang
terjadi memengaruhi perubahan keseniannya.
Pada satu sisi perubahan itu bernilai positif jika
perubahan itu membawa dampak yang baik bagi
masyarakat setempat, tetapi perubahan itu bisa
bernilai negatif jika perubahan itu merugikan
masyarakat (Suanda, 2006:32-33).
Sejak zaman prasejarah, tari telah diciptakan
untuk tujuan dan kepentingan yang tidak terlepas
dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu,
kegiatan tari menjadi bagian dari kehidupan
masyarakatnya, yang berarti menjadi bagian
kebudayaan secara umum. Keterkaitan tari tradisi
dengan pola kehidupan sosial-budaya dapat
disaksikan dalam berbagai kegiatan kehidupan,
yang memiliki keterkaitan dengan alam semesta.
Tari tradisi seringkali dijadikan sarana ritus yang
berhubungan dengan siklus kehidupan manusia,
pertanian, adat-kepercayaan, dan bahkan agama.
Tari tradisi dalam upacara-upacara pada
dasarnya tidak sama dari zaman ke zaman, baik
dari sisi gerak, panjang waktu, kostum, tempat, dan
sebagainya. Semua itu mengalami perubahan sesuai
dengan kehidupan masyarakat masing-masing.
Akan tetapi, dengan adanya bentuk-bentuk tari yang
terus-menerus dipelihara, digunakan, atau menjadi
tradisi, sebagai suatu warisan budaya dianggap
penting di dalam kesenian karena tari tradisional di
dalam perubahan tidak mementingkan penemuan
bentuknya yang baru, melainkan menjadi bagian
dari proses untuk memelihara eksistensinya.
Sejak menyebarnya agama Islam di Bantaeng
telah terjadi banyak perubahan dari kekuasaan
kerajaan menjadi sistem pemerintahan, kepercayaan
masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang
pada awalnya menganut kepercayaan Patuntung
sebagai dasar ideologi yang mendukung bangkitnya
24

kerajaan, lahirnya masyarakat berjenjang yang
kompleks, hingga percaya pada seorang tokoh
dewa sebagai cikal bakal keturunan penguasa, yaitu
Tumanurung. Begitu pula dengan Tari Paolle, pada
mulanya hanya dipentaskan di dalam kerajaan, kini
berkembang di kalangan masyarakat dalam pesta
adat yang menganggap semua kebiasaan yang dulu
dilaksanakan oleh raja-raja harus tetap dilaksanakan,
tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Tari
Paolle masih dipegang teguh dan dipercaya oleh
masyarakat. Apabila tidak melaksanakannya, akan
terjadi sesuatu yang buruk akan menimpa desa
mereka seperti bencana alam atau gagal panen.
Terjadi beberapa perubahan pada Tari Paolle pada
masa kini, seperti pada penari, tempat pertunjukan,
dan kostum.
Penari Paolle zaman sekarang berbeda dengan
penari Paolle zaman Kerajaan dahulu. Ketika pada
zaman kerajaan penari Paolle adalah para gadis
remaja yang masih dalam keadaan suci atau belum
haid, pada zaman sekarang penarinya adalah orang
tua karena dianggap telah banyak mendapatkan
pengalaman hidup ataupun menari (lihat gambar
1). Akan tetapi, di beberapa tempat seperti di
Teko penarinya adalah para gadis remaja sebagai
penerus untuk tetap melestarikan kebudayaannya.
Jumlah penari pada zaman kerajaan sebanyak
12 orang sesuai dengan adat Bantaeng, yaitu
Ada’ Sampulo Ruwa, tetapi jumlah penari Paolle
sekarang hanya berjumlah 6 orang dikarenakan
sudah banyak penari Paolle yang telah meninggal
dunia dan kurang diminati oleh generasi untuk
mempelajarinya.

Gambar 1. Penari Paolle di Gantarangkeke
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗&ŝĮĞ&͘^ƵŬŵĂŶ͕μκλλͿ
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Keberlanjutan Tari Paolle dalam Siklus Hidup
Masyarakat Bantaeng Masa Kini

Tempat pertunjukan Tari Paolle pada zaman
kerajaan adalah di dalam lingkungan kerajaan.
Seiring dengan perkembangan peradaban, tidak
ada lagi kerajaan di Kabupaten Bantaeng sehingga
tarian ini berkembang di kalangan masyarakat dan
dijadikan sebagai sarana ritual yang berhubungan
dengan siklus kehidupan manusia. Dengan demikian, tempat pelaksanaannya diadakan di tempat
terbuka misalnya lapangan sehingga masyarakat
dengan leluasa dapat berpindah dari satu tempat ke
tempat lain mengikuti penari Paolle yang berpindah-pindah tempat.
Pada zaman kerajaan di Bantaeng kostum
yang digunakan adalah kain berwarna hitam dengan model baju seperti baju labbu, tetapi kain yang
digunakan sebagai baju adalah kain tipis, sedangkan pada zaman sekarang model baju dari penari
Paolle adalah baju bodo (lihat gambar 2). Pemilihan
warna baju yang digunakan tidak mengharuskan
warna tertentu, tetapi kebanyakan penari Paolle
menggunakan baju bodo warna merah.

Bagi masyarakat Banteng masa kini Tari Paolle
masih berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Tarian yang pada awalnya hanya diperuntukkan
kepada raja-raja dan jika ada pesta adat saja, kini Tari
Paolle bisa disaksikan dalam pesta pernikahan atau
syukuran. Meskipun tiap tahunnya dilaksanakan
pesta adat yang di dalamnya terdapat Tari Paolle.
Upacara adat tersebut bagi masyarakat Bantaeng
merupakan bagian dalam kehidupan mereka seperti
pada acara pernikahan, sunatan, atau mereka telah
melakukan sebuah tinja’.
Dalam siklus hidup masyarakat Bantaeng
seperti pernikahan atau sunatan, Tari Paolle
berfungsi sebagai hiburan, dan tidak semua ragam
dimainkan seperti dalam pesta adat yang biasanya
terdiri dari empat ragam, yaitu Salonreng, Ganda,
Sita’lei, dan Bulanglea sebagai penutup dari Tari
Paolle. Akan tetapi, jika tari Paolle berfungsi sebagai
hiburan, ragam Salonreng tidak ditampilkan. Bagi
masyarakat Bantaeng tarian ini adalah bagian
dari hidup mereka yang harus dipertahankan dan
dilestarikan meskipun pada zaman modern ini telah
banyak bermunculan hiburan-hiburan yang lebih
menarik (lihat gambar 3).
Beberapa tempat di Bantaeng seperti di Onto,
Gantarangkeke, dan Teko, tarian ini sangat terkenal
dan hampir tiap tahun diadakan pesta adat yang
di dalamnya terdapat Tari Paolle (lihat gambar 4).
Pelaksanaan pesta tersebut diadakan setiap bulan
Sya’ban sebelum bulan suci Ramadhan. Secara
bergantian tempat-tempat tersebut melakukan

'ĂŵďĂƌν͘WĞŶĂƌŝŵĞůĂŬƵŬĂŶƌĂŐĂŵ^ĂůŽŶƌĞŶŐ
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗&ŝĮĞ&͘^ƵŬŵĂŶ͕μκλλͿ

Gambar 4. Pesta adat di Gantarangkeke
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗&ŝĮĞ&͘^ƵŬŵĂŶ͕μκλλͿ

'ĂŵďĂƌμ͘<ŽƐƚƵŵƉĞŶĂƌŝPaolle zaman sekarang
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗ůǀŝƌĂ͕μκλλͿ
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Gambar 5. Antusiasme masyarakat Bantaeng
menyaksikan Tari Paolle
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗&ŝĮĞ&͘^ƵŬŵĂŶ͕μκλλͿ

pesta adat, dimulai dengan pesta adat yang diadakan
di Onto, setelah pesta adat yang di Onto selesai
barulah di Gantarangkeke melaksanakan pesta
adatnya di siang hari, setelah pesta adat yang di
Gantarangkeke selesai barulah masyarakat Teko
melaksanakan pesta adat dengan Tari Paolle sebagai
inti dari upacara adat yang dilakukan di malam
hari selama setengah malam.
Modernisasi yang menyebar hampir ke semua
pelosok desa di Kabupaten Bantaeng membawa
pengaruh yang besar terhadap pola berpikir mereka tentang gaya hidup. Masyarakat juga tidak
ingin ketinggalan zaman dengan munculnya berbagai macam teknologi dan gaya hidup yang serba
modern. Meskipun menyebarluasnya modernisasi di hampir semua daerah, tidak menyebabkan
berubahnya nilai-nilai yang terkandung di dalam
Tari Paolle. Masyarakat masih tetap mempertahankan dan melestarikannya meskipun harus bersaing dengan segala sesuatu yang berbau modern
(lihat gambar 5).
Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi adanya Tari Paolle di Banteng adalah
kebiasaan masyarakat yang mengikuti adat istiadat
para leluhur mereka lakukan sejak zaman dahulu,
yaitu melaksanakan upacara adat yang di dalamnya
terdapat Tari Paolle. Pada zaman kerajaan dulu rajaraja di Bantaeng sering menampilkan tarian ini
apabila ada upacara adat kerajaan. Paolle berasal
dari kata pasollek yang artinya pengembara, tetapi
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Paolle hanyalah sebuah nama dan tidak ada maksud
atau makna di balik kata Paolle tersebut. Karena
pada zaman kerajaan dahulu sering ditampilkan
sebuah tarian yang sangat menghibur raja-raja, atas
kesepakatan bersama diberilah nama tarian tersebut
dengan nama Tari Paolle.
Tari Paolle masih berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat Bantaeng. Tarian yang pada awalnya hanya diperuntukkan kepada raja-raja
dan jika ada pesta adat saja, kini Tari Paolle bisa
disaksikan dalam pesta pernikahan atau syukuran.
Masyarakat Bantaeng masih menampilkan tarian ini
dalam siklus hidup mereka contohnya pernikahan,
sunatan, atau mereka telah melakukan sebuah tinja’,
hanya saja Tari Paolle berfungsi sebagai hiburan,
dan tidak semua ragam dimainkan seperti dalam
pesta adat yang biasanya terdiri dari empat ragam.
Di beberapa tempat di Bantaeng seperti di Onto,
Gantarangkeke, dan Teko, tarian ini sangat terkenal
dan hampir tiap tahunnya diadakan pesta adat yang
di alamnya terdapat Tari Paolle. Secara bergantian
tempat-tempat tersebut melakukan pesta adat,
dimulai dengan pesta adat yang diadakan di Onto,
setelah pesta adat yang di Onto selesai barulah
di Gantarangkeke melaksanakan pesta adatnya,
setelah pesta adat yang di Gantarangkeke kemudian
masyarakat Teko melaksanakan pesta adat dengan
Tari Paolle sebagai inti dari ritual upacara adat
tersebut.
Penari Paolle zaman sekarang berbeda dengan
penari Paolle zaman kerajaan dahulu. Ketika pada
zaman kerajaan, penari Paolle adalah para gadis
remaja yang masih dalam keadaan suci atau belum
haid, pada zaman sekarang penarinya adalah orang
tua karena dianggap telah banyak mendapatkan
pengalaman hidup ataupun menari. Akan tetapi, di
beberapa tempat seperti di Teko penarinya adalah
para gadis remaja sebagai penerus untuk tetap melestarikan kebudayaannya.
Perubahan merupakan proses alamiah
karena kehidupan masyarakat berubah dari masa
ke masa seiring dengan menjalarnya globalisasi.
Maka dari itu, tari taradisional yang mengalami
perubahan tidak mementingkan pada penemuan
bentuknya yang baru, tetapi lebih memahami
bahwa perubahan itu menjadi bagian dari proses
memelihara keeksistensian dari tari tradisional.
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