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Ini menjadi semakin kritis, bila 

HARlAN Kompas cukup bijak. 
Menghantar berakhimya satu 
tahun yang lewat, selalu dipajang· 
nya aneka masalah terpenting 
dalam tahun itu dalam rangkaian 
laporan. Salah·satu diantaranya 
ada1ah bidang kesenian, yang 
tahun ini diberi judul "Yang 
Meno~ol dalam Kesenian dan 
Humor' (Rabu, 24-12·1980, V). 
Gambaran umum seperti itu boleh 
diharapkan semakin memantap· 
kan kesadaran kita, sebelum me· 
nerjuni kancah kesenian di tahun· 
tahun mendatang. 

Tidak seperti y~ kita dugal tinjauan Kompas kall ini memben 
kesan kuat, betapa Jakarta sentris 
orientasi pengamatan pelapor 
(moga·moga tidak harapan pe
I)gembangannya pula) terhadap 
kesenian nasional kita. Sebagian 
besar atau tepatnya hampir selu· 
ruh kerangka.acuannya, berku· 
bang dalam "akuarium" Taman 
Ismail Marzuki. Sehingga seakan· 
akan samudera kebudayaan kita 
kurang memperoleh perhatian 
dalam takaran yang semestinya. 

Tengok kern bali apa saja yang 
terpapar dari bidang musik, teater, 
tan, sastra hingga seni·rupa. 

Atau memang benarkah Jakarta 
merupakan pemilik tunggal wajah 
kesenian Indonesia dalam penger· 
tian yang harafiah? Bukankah 
Kompas telah memberikan 
"Pengantar Redaksi" untuk edisi 
tersebut: " ........ Keramaian itu me· 
nunjukkan letupan·letupan dari 
masalah·masalah budaya banrsa 
kita" (garis·bawahnya imbuhan 
saya sendiri, artinya bukan lakar· 
ta kita). 

Habis ka1au bukan Jakarta atau 
khususnya TIM, mau cari di mana 
pula wajah kesenian Indonesia 
kita? Gorontalo? Ende? Pematang 
Siantar? Atau di Biak? Atau rang· 
kaian dari seka1iannya! 

Persoa1an pokoknya bi:;a terpu· 
lang kembali pada pertanyaan 
yang sudah lama rnenggata1kan: 
yang mana sih namanya kesenian 
Indonesia itu? Lalu apakah yang 
perlu dianggap menonjol da1am 
takaran dan ukuran bagairnana? 

Setengah-setengah 
Begitulah kita sering bersikap. 

Kita tak mau menolak peran dan 
kehadiran kegiatan.ke~iatan ke· 
senian serta hasilnya dl berba~ai 
daerah di Nusantara. Tapi kl~' 
senngkali bersetengah. daya 

media·massa berjangkau nasional 
menggauli dan menghadi;kan (yang kebetulan diproduksi di 
sosok mereka di antara tonjolan. Jakarta) melaporkan apa·apa saja 
tonjolan yang seban~sa. yang dianggap paling menonjol 

Semua tahu. Keglatan berke. dalam kesenian Indonesia selama 
senian dan karya cipta seni bangsa setahun kepada seluruh rakyat 
kita tak seluruhnya diborong Indonesia, dengan memper~
dalam pemasaran di Jakarta kan bahan·bahan laporan keg18tan 
melulu. Sementara selalu ada kesenian, yang sebelumnya die 
denyut pertumbuhan kegiatan tujukan untuk selingkung publik 
serupa dl berbagaai daerah lain, tertentu saja. Sehingga hasil akhk 
seirama dengan gerak dan tonjol. dari laporan tahunan itu tetap di 
an budaya selingkungan sebagai luar pengenalan hampir seluruh 
satu kesatuan. pencmta dan pekerja seni di luar 

Tapi siapa yang punya cukup Jakarta. 
indera, batin, juga logika untuk Sayangnya, kita belum punya, 
menangkap apa yang terjadi cukup banyak pasukan pengama~ 
dengan kesenian di daerah-daerah kesenian, yang sebegitu kayanya 
tersebut secara menyeluruh dan dari pojok masyarakat di timurt 
terpadu, dari waktu ke waktu? hingga pojok .yang paling barat 
Sementara kita boleh juga tetap Nusantara. Kita belum punya 
bertanya, apakah setiap kegiatan cukup banyak kegil!,tan

l 
seperti 

dan hasilnya di setiap daerah yang pemah digarap ;::;araono dan 
terse but berkiblat ,membangun rekan·rekan LPKJ selama ber~' 
dan mengembangkan kebudaya- kunjung ke Pulau Nias beberapa. 
an nasiona1? \ . . waktu yang lalu. Sehingga mung· 

MiIka tanpa teran~.terangan kin sekali lebih banyak tonjolan 
menggeser mereka, kita susun dan benjolan kesenian Indonesia, 
catatan kegiatan dan hasil cipta· lIelama setahun ini, yang luput dari' 
seni yang paling gampang menyo· pengamatan dan perhitungan kit&, 
10k mata, gampang dicatat: per· daripada yang tercatat. ' 
gelaran-pergelaran di Jakarta dan· Kita tak mau cepat men~~. 
TIM khususnya. Kita analisa dan pada keadaan. Karena itu . 
kita pasang bintang·bintang masa-m.'sa mendatang kita masih· 
untuk setiap bagian yang kita ·berharap, billa lebih banyak mem·: 
anggap menonjol. Alhasil, setelah perhitungkan aneka kegia~ ke-. 
setahun catatan itu terhimpun, senian, aneka hasil ciJilta kesenian. 
itu-itu juga yang paling banyak bangsa Indonesia dari aneka pen. 
mendapat bintang. juru Nusantara, betapapun jauh· 

Memang benar. Mempertanya· , nya dari jamahan para tokoh.' 
kan kembali sejauh mana puncak· pengamat di Jakarta. Bukan; 
puncak cipta seni (yang ~i?!lsar· untuk mencari tonjolan.· 
kan) di Jakarta bisa mewalU1i apa ' tonjolarmya melulu, tapi seluruh; 
yang terjadi dengan kesenian kita sosok kehidupan mereka seleng •. 
selama setahun di seluruh Indone- kap mung kin. ' 
Siaktidak dengan sendirinya memo Apa sa1ahnya bila laporan, peng.' 
bu tilvm, bahwa mereka tidak amatan atau renungan. ~unan 
mewakili, atau berarti r.ang lain· kita di masa mendatang juga: 
lain pasti lebih mewakili. memberi tempat sewajamya bagi 

Sudah lama Jakarta kita dihuni benjolan·benjolan negatif terga
rakyat Indonesia dari berbagai wat, yang merongrong beragam~ 
pojok dan pelosok tanah-air. ragam kesenian Indonesia di ber. 
Sudah lama TIM cukup berpintu· . bagai daerah dari Sabang hingga 
lebar menerima pergelaran ke- Merauke. 
senian dari beragam kelomp~k Kecuali bila kita mau memper· 
masyarakat kita. Dan mungkin kokoh semboyan berkesenian 

. sekali di ibukota negara inilah "yang (di) Jakartalah, yang nasio
terhimpun kekayaan heterogeni- nal. Yang nasionallah, >:ang (di) 
tas kesenian kita rang terbesar. Jakarta!"· Kecuali blla kita 

Tetapi tak ada Jeleknya, kalau memang sen~aja mempercepat 
kita kaji lebih jauh: apakah per· ~u urbanisasl kebudayaan, pen. 
gelaran·pergelaran kesenian lewat dldikan serta khUsusnya kesenian 
aneka festival di ibultota itu me· kitadaridaerah·daerah berboyong 
mpakan kemasan asli, seperti ke Jakarta, sekedar untuk bisa 
yang hidup di kampung halaman. ikut diakui sebagai b~ian dari. 
nya ,sendiri.sendiri? , wa.iah kesenian IndoneS18! . 
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