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Menjelang keberangkatan 
ke FiJipina untuk mengikuti 
Lokakarya Teater yang di
selenggarakan PETA (Philip
pine Educational Theatre 
Association), say a dibekali 
komentar seorang rekan. Ah, 
teater di Filipina nggak ada 
apa-apanya yang luar biasa! 
Harungkali masih lumayan 
pertumbuhan teater kita di 
tauah air sendiri. Cuma saja, 
mereka itu pandai berorl.'llni
sasi. Sehingga mereki bisa 
mcniadakan lokakarya begitu 
an, bertal'af Asia. 

Catatan ini saya buat 
sementara lokakarya baru 
berjulan 4' minggu. Kira-kira 
buru separuh dari seluruh 
kegiatan. Maka beberapa 
gagasan yang in gin saya 
bagikan bersama pembaca 
kali ini belum berasal dari 
suatu studi pengenalan yang 
lengkap. Baru beberapa kesan 
dan renungan dari senggal
senggol kamL 

(I) 

Komcntar rekan di atas 
ada benamya. Sebagai peng
amat awam yang datang dari 
Indonesia bagi saya pertum
buhan seni teater di Filipina 
mw;a kini kelihaLannya me
mang tidak melebihi rekan
rekannya di Indonesia. 

Pendapat ini jelas tak 
seratus person obyektiv. Ke
san ini sifatnya secara umum, 
pukul-rata. Bersumber dari 

pengalaman menyaksikan ton 
tonlUl teater mereka, bahan 
bacaan, ceramah oleh bebera
pa tokoh dan ahli, pengalam
an berkarya bersama teutra
wan Filipina, serta tanggapan' 
umum masyarakat di daratan 
Inl pad a tingkah seniman 
teater mereka. 

Tapi kalau dibilang, seni 
teater mereka tidak melebihi 
kita yang di Indonesia: perlu 
diperjelas juga apa ukuran
nya. Yah, memang repot! 
.Pertama, karena dalam ilmu 
silat tak ada juara kedua, 
dalam ilmu surattak ada 
juara pertama. Kedua, karena 
ylUlg berpendapat begitu kan 
orang asing dengan latar-bela
kang dan kerangka aeuan 
seni/budaya yang berbeda. 

BagaimlUlapun. kalau mau 
dikonkritkan, perbandinglUl 
itu saya pandlUlg dari sisi 
artistik.Tidak mutlak, tapi 
nisbi. Walau teater kita 
diproklamasikan sebagai tea
ter yang. miskin dalam 
segala-galanya (tapi gagah'?), 
orang YIUl' suka menggauli 
pementaslUl-pementaslUl tea
ter di tIUlah air sendiri bisa 
gampang berkerut dahi kalau 
menyaksikan teater di Filipi
na. Bukan karena apa. 
Ungkapan artistik mereka 
cenderung lebih mentah dari
pad a (kementahan artistik) 
yang digarap rekan-rekannya 
di Indonesill 
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Ada satu kasus yang bisa 
menyumbangkan satu eontoh 
ekstrim. Beberapa minggu 
yang lalu PETA mementaskan 
satu produksi besar (menurut 
pengakuan mereka). Para 
peserta Lokakarya Teater 
PE'I'A dari Indonesia berbon
dong ikut menonton. Mereka 
pulang dengan snyum-senyum 
keci?: yah cum a begituan 
tok! Bukannya amat jelek, 
tapi.. .. 

Tentu PETA t8k bisa 
dianggap mewakili seluruh 
seniman teater dl negeri ini. 
Tapi yang jelas. di berbagai 
tempat umum jarang saya 
jumpai orang yang tak kenai 
PETA bila saya tanya. Tidak 
cuma itu. Selain kenal, 
mereka kebanyakan sangat 
membanggakan kreasi-kreasi 
PET A dalam dekade lID. 

Aktor, aktris serta sutradara 
yang menggarap suguhan di 
layar televisi maupun mem 
nasionlll dan menjadi kesa
yangan warga kelas menengah 
Filipina merupakan' tokoh 
dan lulusan PET A jua! 
Wajarlah. bila masyarakat 
negeri ini masih ingin menum
puklUl haraplUl lebih besar 
lagi pad a PET A di medan 
pertumbuhan seni teater nasi
onal yang mereka IUlggap 
cukup gersang. Merekalah 

andalan masyarakatnya. 

(II) 

Besar keyakiIian say a, 
kebesaran dan kesuksesan 
PETA bukan (terutama) pad a 
kemah iran mereka berorgani
sasi. Tidak seperti yang 
diduga rekan saya di atas. 
Rekan-rekan yang tergabung 
dalam PET A tak bisa bebas 
dari mekanisma kerja dan 
berorganisasi . masyaraka tnya 
yang tak lebih eekatan dari 
bangsa Indonesia. lni terlihat 
juga dari kerja mereka 
mengor~anisir Lokakarya Tea 
ter yang sedang kami iku ti. 
PerenclUlaan selalu menawan 
di atas kertas, pelaksanaan 
lain lagi. Perubahan, penunda 
an, pembataian kegiatan di
tambal dengan istilah fleksi
belitas. 

Tapi PETA memang pu
nya satu kelebihan menonjGU 
Setidak-tidaknya bagi seorang 
pengamat asing semacam 
saya. Kelebihan istimewa itu 
ialah sikap budaya mereka 
yang sungguh-sungguh me
rakyat! Tidak cum a sikap,. 
juga tingkah praktis. 

Di Nusantara sendiri, 
sikap ini bukan barang baru. 
Pekerja maupun publik teater 
kita sendiri suka beramai
ramai menampik gagasan seni 
untuk seni. Beramai-ramai 
kita mengikrarkan vitalnya 
keakraban karya seni. seni-
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man dan masyarakatnya seca- ' 
ra luas. Bukannya tak ada 
seniman teater kita yang 
sudah merintis orientasi ber
ke~e nian demikian dengan 
reslko dan akibat yang 
mereka tanggung secara ga
gab.. 

Walau mesti diakui lebih 
banyak lieniman teate~ kita 
yang cuma bertampang me
rakyat di atas pentas. Lakon 
yang ditampilkan mungkin 
sudah bukan lagi sinyo-sinyo 
~ak priyai, direktur,. atau 
Jendral. Set panggung, kos
tum, musik atau dialognya 
boleh jadi cukup pasaran atau 
k~~ungan. Tapi ungkapan' 
artlstlk teatrikal mereka? 
Idea, thema dan konflik 
pementasaIl'? Sehingga berapa 
puluh atau' ratus pementasan 
~erupa dipanggungkap, lonte 
Jalanan, sopir bus, anak-anak 
penjaja' kue dan es tetap ogah 
n~>nton.' Walaupun sudah 
dlusahakan wisata-pentas ke
lapisan bawah masyarakat 
klta, perubahan (perbaikan) 
apa yang terjadi dalam 
kehidupan mereka tak begitu 
jelas. 

PET A Kalinangan Ensem
ble, grup teater, yang berang
gota 150 ini juga belum 
banyak berproduksi untuk 
rakyat jelata yang seeara 
konkrit membuahkan pening
kata~ kesejahteraan rakyat. 
T.a.pI selama beberapa tahun 
belakangan ini kelihatan jelas 
betapa ngotot mereka berusa
ha ke arah itu. Selama ini 
mereka ~ibuk memperkokoh 

landasan perjuanga~ mereka. 
Dalarn beberapa tahun 

belakang.an ini see!lra tetap 
para semman PET A Menjela
jah delapal1 penjuru negen. 
Dari kampung gelandangan 
metropolitan hingga desa-desa 
di gunung dan pesisir pantai 
terpojok. Mau apa? BeJajar 
berteater' bersama. 
Bukan buat suatu produksi di 
panggung. Tapi saling mem
perkaya perbendaharaan me
ngungkapkan kepribadian diri 
sendiri di tengah masyarakat
nya. Minimal setelah 3 hari 
belajar, tinggal, makan dan 
tidur bersama, para seniman 
PET A pulang. Masyarakat 
iictcmpat (diharapkan) punya 
kegiatan berteater menurut 
pola, gaya, dan selera mereka 
sendiri. Para 'seniman PET A 
Jebih mengenal ungkapan 
artistik dan selera berteater 
rakyat awam yang pada 
saatnya mereka pakai buat I 

komunikasi teatrikal mereka 
juga. 

. Kalau cuma mendengar 
eerlta atau penjelasan seperti 
itu, mungkin saya sendiri jadi 
geli, tak bakal percaya 
efek.tivitasnya. Tapi kini saya 
sakslkan sendiri be tapa rakyat 
lapisan bawah dari berbagai 
pelosok negeri itu kini ja(li 
ketagihan berteater moderen 
ala PETA!. Justru mereka I 

yang kini memohon pada 
PETA untuk terua menerus 
dari waktu ke waktu lain: 
menyambung pendidikan ber-
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KESAN --
teater non formal begin ian. 
Amboi!. Dan untuk itu, 
masyarakat setempat harU8 
bersusah payah mengumpul
kan dan menabung dan~ 
sendiri ala kadarnya agar 
setiap peserta latihan bersarna 
bisa makan 3 kali sehari dan 
naungsn tidur' malam. Mak
lum, PETA sendiri seperti 
mahasiswa' yang idealismanya 
selangit tapi kantongnya' ko
song. 

Pendek kata, PET A pu
nya citra filsafat berkesenian 
yang tegas, dan ketegasan 
tingkah berkarya. Teater yang 
baik menurut' mereka harus 
memenuhi 3 syarat: mereflck
sikan kehidupanj cita-cita 
serta konflik masyaralcatnya 
memenuhi kebutuhan nyata 
mereka pada jamannya -
demi kesejahteraan mayoritas 
bangsa!. Dan mereka betul
betul fanatlk pada idealisma 
ini!. Tingkah mereka dinilai 
eukup radikal oleh masyara-. 
katnya. 

( III ) 

Senggolan dengan teater 
Filipina ini ingin saya Ieng
kapi dengan lirikan selintas 
raut budaya bangsa yang 
melahirkannya. . 

Benturan westernisasi rnu
dah dijumpai di berbagai 
negara tetangga kita yang 
sama-sama berkembang. Juga 
usaha memperjelas identitas 
bangsa dan budaya sendiri. 
Tapi dibanding dengan bangsa 
awak, benturan-benturan bu
daya di Filipina ini Iebih seru 
kelihatannya. Lebih mudah 
menjumpai orang yang fana
tik berbahasa nasional dari
pada di Indonesia. Lebih 
mudah menemukan orang 
yang jijik berbahasa Inggeris, 
justru di negeri yang mayori
tas penduduknya fasih ber
bahasa Inggeris tersebut. 

Maka wajarlah bila ada 
lebih banyak penentang pe
mentasan naskah Amerika 
atau Eropah, sekalipun dalam 
versi terjemahan di negeri 
yang sudah akrab betul 
denian sastra 'dan drama 
Amerika dan Eropah In!. 
Memun~nya kesenian pri~ 
bumi dan penolakan terhadap 
pengalarnan berteater Barat 
menggiring seniman kontem
porer seperti yang tergabuni 
dalam PETA dalam usaha 
menemukan bentuk teater 
baru. Betapapun untUk ini 
mereka harus melalui taraf 
kementahan kembali. . 

Pada .aat yang bersama
an, rakyat gelisah dan frus
traai karena merasa ditekan 
pemerin18han militer rezim 
Marcos yang dianggap s1.ldah 
18k terkendalikan lagi-. Tak 
pernah saya jumpai warp 
Filipina yang .uka pada 
Pemerintahnya": lsi koran 
d~ majalah tak ada yanll' biaa 
dlpercaya, . keeuaIi hari dan 
tanagal 1erbit yang tertera di 
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pojok atas. Satu dua gelintir 
perorotes dib1.lngkanr. Yang 
tersisa hanyalah bangsa yang 
membisu". ' . 

Maka logislah hasrat PE
TA mengajak rakyat jela18 
memecah kebisuan lewat 
teater. Maka jelaslah kriteri~ 
baik-buruknya berfeater me
nurut mereka. Jelas pula 
mengapa thema protes sosial 
menjadi laria. ' 

Inikah yang menjelaskan 
mengapa saya berkesan bah
wa tea~r mereka 18k lebih 
matang daripada teater kita, 
pada lJisi artistik? 

Quezon City 
Mei 1980 
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