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Ariel Heryanto 

Teater di Indonesia 
I 

Berbicara tentang teater di Indonesia, akan selalu mempertemukan kita 
dengan beberapa istilah 'kunci' yang sudah terlanjur dipakai meluas. Misalnya 
istilah teater tradisional, teater rakyat, teater daerah, dan teater modern. 

Walau para pemakai istilah tersebut mungkin agak menyadari bahaya peng
golongan-penggolongan yang terlalu ketat terhadap keragaman teater yang tum
buhdi Indonesia, namun untuk beberapa alasan praktis istilah-istilah itu telah 
banyak digunakan. Pengertian yang dikandung oleh beberapa istilah tersebut ku
rang-lebih berkisar dengan kerangka pengamatan yang pernah dinyatakan oleh A. 
Kasim Achmad (1977: 645-658) bahwa teater di Indonesia dapat dibagi menjadi 
tiga rag am atau kelompok besar; teater tradisional, teater transisi, dan teater 
modern . 

Yang dimaksud dengan teater tradisional adalah teater yang dilahirkan dari, 
oleh, dan untuk tradisi masyarakat tertentu. Ia bertumbuh dan diasuh oleh tradisi 
masyarakat setempat. Dengan demikian pertumbuhannya pun dapat mengo
kohkan kehidupan dan penyelenggaran tradisi masyarakat tersebut. Karena itu, 
teater rag am pertama ini dianggap yang paling asli di Indonesia. 

Teater ragam ini kadang-kadang juga disebut teater daerah. Sebab biasanya ia 
memakai bahasa daerah (yang dipertentangkan dengan bahasa nasional) . Juga 
sebab ruang hidup teater ragam ini terbatas dalam suatu wilayah permukiman ma
syarakat (etnik?) tertentu. 

Istilah teater klasik juga dihubungkan secara erat dengan teater ragam per
tama ini . Artinya ia tidak dekat dengan pengertian istilah teater transisi atau teater 
modern. Tetapi teater klasik tidak dengan sendirinya diidentikkan dengan teater 
tradisional, apalagi teater rakyat. Untuk mudahnya, teater klasik dan teater rakyat 
dipahami sebagai dua sub-ragam untuk teater tradisional atau teater daerah. Yang 
membedakan keduanya ialah beda kelas sosialnya. Teater rakyat untuk rag am 
teater yang hidup di kalangan rakyat jelata, sedang teater klasik ialah ragam teater 
untuk para bangsawan. Hal ini paling jelas digambarkan oleh apa yang terjadi di 
Jawa. Ada teater yang dianggap 'kasar', 'kampungan', atau 'ur~kan', ada pula 
teater yang dianggap 'halus', 'keratonan' , atau 'agung' dan 'adiluhung'. Apakah 
ini sekedar cermin untuk menunjukkan bahwa masyarakat Jawa lebih feodalistik 
dibanding dengan masyarakat di daerah lain di Nusantara? Mungkin akan terlalu 
berkepanjangan bila harus dijawab sekaligus di sini. 

Yang dimasukkan dalam golongan teater tradisional ini meliputi Makyong 
dan Mendu di daerah Riau; Randai di Sumatera Barat; Mamanda di Kalimantan; 
Arja dan Topeng Prembon di Bali; Ludruk di Jawa Timur; Ketoprak di Jawa 
Tengah; Longser dan Ubruk di Jawa Barat; Lenong dan Topeng Betawi di daerah 
ibukota negeri ini . Sedang Wayang dianggap sebagai salah satu contoh teater 
klasik (paling tidak untuk Jawa, seandainya tidak di Bali atau Sunda). 

Yang dimaksud dengan teater transisi (istilah yang kurang populer) oleh A. 
Kasim Achmad (1977: 648) adalah ragam teater yang usianya lebih muda daripada 
teater ragam pertama di atas . Yakni teater yang "bertolak dari teater tradisional, 
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letapi struktur dan cara penyuguhannya sudah mendapat pengan1h teater Baral, 
hingga nampak dalam pementasannya mengarah ke teater modern. Unsur/ materi 
teater tradisonal masih nampak jelas telapi penggarapannya ban yak mendapat 
pengaruh teater yang datang dari Barat, lew at Timur Tengah . . . . . Teater semacam 
ini lebih populer disebut Sandiwara". 

Contoh-contoh y~ dapat disebut untuk ragam teater ini meliputi Komedi 
Stambul (Surabay a, (§iSi ), the Malay Opera Dardanella (Sidoarjo, 1926); San
diwara Bintang Sllrabaya; Sandiwara Miss Ribut; dan Sandiwara Sri Mulat yang 
seka rang menduduki tempat tinggi dalam hal pengumpulan penonlon teatc r di In
donesia. 

Akhirnya , ada ragam ketiga . Yang dimaksud dengan l eale,. mudern ada lah 
teater yang dipelajari dari teater Barat, hampir dari seluruh seginya: susunan 
naskahnya, latihannya, pementasannya, pemikirannya, bahkan cara menonton 
dan rnengritiknya (,A chll1ad, 1977: 649). 

Kapan sebenarnya Indonesia mengawali ~ .ejarah (eater modern ini? Boen S. 
Oemarjati (1971 : 41) tidak terlalu salah ketika menyatakan " Sampai saat ini , 
sas tra lakon Indonesia yang paling awal tercatat dalam rangka pembabakan yang 
llmum dikenal adalah Bebasari (1926)". Tetapi Boen S. Oemarjati juga tidak 
sekali-kali mau mengabaikan apa yang pernah ditemukan Nio Joe Lan (1962: 151), 
bahwa sejarah penulisan naskah sandiwara sudah berawal jauh sebelum tercip
tanya Bebasari. Para pendahulu it.u merupakan sandiwara dalam bahasa Melayu
Tionghoa yang ditulis oleh para peranakan Tionghoa di Indonesia, termasuk Kwee 
Tek Hoay, Lauw Giok Lan, dan Tio Ie Soei. 

Terlalu banyaknya jumlah dan corak teater modern yang kini hidup di In
donesia menyulitkan untuk menarik beberapa contoh yang bisa dianggap 
"mewakili" ragamnya. Tetapi bila yang kita perhatikan adalah popularitas dan 
gengsi, maka dapat disebutkan beberapa nama tokoh dan kelompok teater ter
sohor yang dianggap berada di puncak perkembangan teater (yang dianggap) 
modern di Indonesia. Misalnya saja Rendra (Bengkel Teater), Arifin C. Noer 
(Teater Kecil), Pulu Wijaya (Teater Mandiri), Teguh Karya (Teater Populer), 
Rudolf Puspa (Teater Keliling) dan sebagainya. 

II 

Dari uraian sederhana di atas sudah dapat kita jumpai beberapa persoalan 
dari pembagian yang dibuat oleh A. Kasim Achmad tersebut. Berikut ini say a 
petik beberapa contohnya . 

Sementara teater tradisional disebut demikian karena keutuhannya dengan 
tradisi masyarakat setempat dapat kita pahami, agak sulit untuk memperten
tangkan bahasa daerah dan bahasa nasional secara menyeluruh di negeri ini, 
sebagai ciri untuk mengatakan bahwa teater tertentu merupakan teater daerah, 
hanya karena berbahasa daerah . Kita ingat, bahasa Indonesia berinduk dari 
'bahasa daerah' masyarakat tertentu di Sumatera! 
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Untuk beberapa abad mungkin benar kesenian wayang terbina hanya di 
kalangan atas masyarakat. Tetapi sulit menerima pendapat ini bila kita perhatikan 
wayang pada jaman sebelum kebudayaan India merasuk ke Nusa ntara (MU/YOIlO, 
1975 : 6-61) . Sebab wayang sudah lahir, sebelum bangsa ini mengenal eerita 
Mahabharata dan Ramayana, yang kemudian membentuk apa yang kini kita kenai 
sebagai wayang purwa. Dan pad a masa ini kesenian wayang sudah meneair ke 
ha mpir seluruh lapisan masyarakat Sunda, Bali, juga Jawa (yang juga perla han
lahan tcrboyong para transmigran ke Sumalera da n Sulawesi) . 

Penjelasan A. Kasim Aehmad tentang teater trasisi juga say a anggap belum 
jelas benar, sehingga identifikasi teater ini sebagai ragam tersendiri masih me
ragukan. Apa yang dikatakannya "unsur/ materi tealer tradisional masi h nam
pak" tidak diuraikannya seeara terperinei dan konkret. Dalam sebuah resensi 
dalam Pemandangan 5 Juli 1934 H.A. Salim menilai Dardanella sebagai sualu ke
lahiran baru dan bllkannya reinkarnasi dari tahap-tahap teater terdahuili . Katanya 
., Jika kita hendak meneari dengan apa hendak kita bandingkan kelahiran baru ini 
ni seayalah kita harus melihat kepada eontoh Baral" (Mohamad, 1980: 137) . 

Apakah dengan demikian kita bisa merllntllhkan ragam teate r kedlla dalam 
kerangka pembagi<iil teater di Indonesia oleh A. Kasim Aehmad tersebut, dan me
nyederhanakannya menjadi dua saja? Apakah kita [cbih berhak mengatakan 
bahwa di Indonesia hanya ada dua ragam leater (asli dan asing at au tradidional 
dan modern)? Persoalannya lidak semudah itu pula. 

Dari sejarah kebudayaan Nusanta ra kila dapat menyaksikan berbaurnya 
aneka budaya asing. Bahkan lebih jauh lagi , penduduk Indonesia yang dianggap 
asli se lama ini juga merupakan pendatang-pendatang asing. Sehingga, walau 
dalam beberapa segi praktis kita berhak berbicara tentang asli dan asing dalam ke
budayaan Indonesia, ditinjall dari sudut yang lain, pengkotak-kotakan itu kadang-
kadang bisa menyesatkan. . 

Pernisa han tradisional dan modern dalam hal teater kita juga akan lebih me
llonjolkan hal-hal yang ti.dak akan mem uaskan. Sementara beberapa kesenian 
teater yang biasa dianggap tradisional memodernkan diri dengan memanfaatkan 
teknologi terbaru (kalau lidak hendak memudar), kesenian teater yang biasa di
anggap modern mulai meleburkan diri dalam tradi si masyarakat yang dianggap 
tidak modern. 

Kita tidak saja akan menyaksikan kesenian yang biasa dianggap tradisional 
mulai meninggalkan lesung sebagai alat tetabuhan, dan memakai trompet. Atau 
blencong untuk pagelaran wayang kulit yang digantikan bola lampu li strik . Kita 
juga lTlenyaksikan pagelaran ketoprak, ludruk , juga wayang yang mulai di
kasetkan , dan selanj utnya di sambung oleh rad io dan televis i sebelum diko
munikasikan kepada khatayak . Dan betapa salahnya dugaan yang menganggap 
pemakaian medium ko rnunikasi modern ini hanya memberi bungkus baru pada isi 
yang lama, tanpa menggubah pesan ini kese~ian tradisional tersebllt. Sama saja sa
lahnya dugaan bahwa dengan menyajikan wayang dalam bahasa Indonesia muta
khir (entah untuk kepentingan penyeb.aran agama, program pemerintah, atau pe
nyebaran kesenian itu sendiri dalam skala nasional) kita tidak akan menggubah ke
tradisionalan kesenian tersebut! 
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Orang mung kin pernah mengangguk-anggukkan kepala kelika mendellgar 
istilah teater modern dengan pengertian yang diberikan A. Kasim Achmad di alas, 
ketika diajak berbincang tentang beberapa pementasan teater di Indonesia, 
beberapa tahun setelah negeri ini merdeka. Yakni ketika kila kebanjiran pemell
lasan teater yang bertolak dari penerjemahan naskah-naskah drama Barat, seperti 
yang pernah didaftar Boen S. Oemarjati (1971) dari produksi ATNI. Dari se
jum!ah 536 naskah sandiwara berbahasa Indonesia yang pernah dipelajari Jakob 
Sumardjo (1977: 741-757), ternyata 55 070 di antaranya merupakan naskah ter
jemahan (Inggris 80; Amerika 47; Perancis 43; Rusia 20; Jerman II; Sepanyol 6; 
dan Jepang 6). Sedang sisanya yang asli kemungkinan besar merupakan naskah
naskah yang juga masuk dalam kategori teater modern seperti yang dinyatakan A. 
Kasim Achmad . 

Tapi bila kita menyaksikan pernentasan seperti Kisah Peljuangan Suku Naga 
Rendra, 1975), a/au Kapai-Kapai (Arifin C. Noer, 1970), atau Joko Tarub 

(Akhudiat, 1974), alau Malin Kundang (Wisran Hadi, 1978), alau Sang Prabu 
(Saini K.M., 1981) dapatkah kita katakan rnereka ini sebagai lealer modern 
dengan mempertahankan pengertian seperti yang diberikan A. Kasirn Achrnad? 
Sernentara unluk menyebutnya sebagai {ealer fradisional (dengan pengerlian yang 
diberikan A. Kasim Achmad) juga tidak mungkin. 

Bahkan untuk beberapa pementasan dari naskah Baral pun rnuncul kesulitan 
rnenyebut mereka sebagai lealer modern, Karya-karya drama YUllani KlIno seperti 
Oedipus, Antigone, atau Lysislrala yang ditarnpilkan Rendra dengan wajah Bali 
dan Jawa tidak !ulus dimasukkan kategori leater modern menurut perumusan A. 
Kasim Achmael . Bahkan di negeri asalnya pun (tanpa wajah Bali alau Jawa) 
drama-dramaitu tidak dianggap sebagai karya elrama modern. Tapi untuk rne
nyebut semua pementasan Rendra itu sebagai leater lradisionaf di Indonesia juga 
mustahil. Persoalan seperli itu juga dapat diajukan untuk penyaduran Macbeth 
yang dikerjakan Tegllh Karya pada tahun 1980 menjadi pementasan berwajah 
Batak. Juga karya-karya Brecht Der Kaukasische Kreidekreis dan Der aUle 
Mensch Von Sezuan yang diwayang-orangkan oleh Basuki Rachmat di Surabaya 
menjadi Lingkaran Keadifan (1980) dan Darmi-Darmo (1981). 

Dengan demikian pembagian teater di Indonesia menjadi tiga ragarn seperti 
yang pernah diungkapkan oleh A. Kasirn Achrnad lidak lagi bisa diterirna secara 
harafiah. Bahkan pernberian cap seperti leater lradisionaf, /eater daerah atau 
teater modern bisa rnemberikan gambaran yang keliru jika kepada isti!ah-istilah 
tersebut tidak diberikan rurnusan pengertian yang banI. 

Semua uraian ini sama sekali tidak bermaksud menunjukkan bahwa usaha pe
rnaharnan terhadap berbagai ragam leater di Indonesia yang pernah dikerjakan 
oleh banyak pihak seperti A. Kasim Achrnad itu sia-sia belaka. Say a lebih suka 
rnernaharni berbagai persoalan yang terurai di atas sebagai suatu petunjuk bahwa 
teater seperti juga rnasyarakalnya, selalu berkembang. Perkembangan itu tidak 
selalu hanya rneneruskan secara lurus-Iurus garis perkembangan sebelumnya. 
Usaha orang-orang seperti A. Kasim Achmad di masa lalu telah rnemberikan an
dilnya tersendiri. Dan kini menjadi tugas kita untuk secara kreatif rnengarnati 
kreatifitas oara seniman teater kita pad a masa-rnasa belakangan ini. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



426 Basis, Nopember 1982 

Kita dihadapkan dengan beberapa soal yang murigkin dapal dirumuskan 
dengan beberapa kalimat sederhana . Bagaimanakah hendak kila jelaskan pertum
buhan l11utakhir kehidupan kesenian tater di Indonesia kini? Pantaskah kila 
mel11pertanyakan dan l11eneari-eari identitas tealer Illulakhir kita yang dapat mem
berikan eiri khas keindonesiaannya? 

/11 

Minat orang untuk mempertanyakan wajah yang khas nasional bagi aneka 
ragam teater di Indonesia bukannya sekedar bersumber dari keisengan usi!. Bah
kan mungkin ada beberapa yang memimpikan suatu eara untuk merumuskan 
resep bagi lerbentuknya teater yang khas Indonesia . 

Mungkiri saja ini merupakan sebagian da ri imbasan semangat nasionalisme 
ba ngsa Indonesia yang bernia! membela ketunggalikaan di seberang kebhinekaan 
budaya etnik warisan nenek-moyang. Keeenderungan gerak budaya unluk menye
rap sumbangan budaya as ing (Barat) semakin sering di€urigai, juga dalam kese
nian teater. Keeurigaan itu kadang-kadang beralasan , walau sikap euriga itu tak 
jarang diluapkan seeara berlebihan , seakan-aka n Indonesia selama ini belum ter
biasa menyerap kejayaan budaya asing (India atau Arab). 

Bahkan lebih dari itu, sudah ada yang berpendapat bahwa lewat bahasa dan 
kesenian - sebagai andalan ulama - ba ngsa Indonesia dapat menampilkan kepri
badian nasional budayanya (Koentjaraningrat, 1974: 107-115). Dan bukan lewat 
unsur budaya yang lain-lain. 

Tetapi teater seeara hakeka t lidak sama dengan bahasa, walall keduanya ber
hubungan eral. Bahasa Indonesia belum lama ini berhasil dibakukan, paling tidak 
dala m hal ejaan dan tata-bahasa (PPPB, 1975 & 1980). Telapi kesenian mlilakhir 
jllstru selalll eenderung memberontak pembakllan konvensi dalam hal apa pun 
selama hal itu memungkinkan. Tidak terlalu mengherankan bila semakin lama kila 
akan menyaksikan semakin kokohnya kedudiIkan bahasa Indonesia dalam 
masyarakatnya CBuchori dan 'Budiharga, 1982: 19-23). Hal serupa ini tidak mung
kin ditiru atau tak perlu diiringi oieh kesenian teater kita. 

Jadi, apakah ini bera rti tida k ada sebentuk tealer apa pun yang dapat diang
gap paling nasional? Atau sebaiknyalah kita ganti pertanyaan itu menjadi masih 
perlukah menea ri-eari rumusan untuk bentuk teater yang paling Indonesia? 
Dengan ataupun tanpa setuju pad a gagasan (dan ajahll1) agar kita terima saja 
puneak-puneak karya seni teater dari bebt: ra pa etnik tertentu sebagai kesenian 
Indonesia? 

Dewan Kesenian Ja karta, sebagai suatu lembaga pembina kesenian yang 
kesohor dan bergengsi di Indonesia setiap tahunnya (dan sudah lebih dari sduruh 
tahun) menyelenggarakan Sayembara Naskah Sandiwara Indonesia. Dari syarat
syarat yang diajukannya tetap belum jelas benar, mana yang boleh dianggap 
sebagai sandiwara Indonesia dan mana yang bukan ; 

(I) Penulis adalah warganegara Indonesia 
(2) Naskah sandiwara harus dilUlis dala m bahasa Indonesia 
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(3) Waktu (running time) bebas 
(4) lumlah babak sandiwara lebih dari satu babak (full length play) 
(5) Tema dan bentuk (tragedi. komidi. satire dan farce) tidak lllengikat 
(6) Naskah sandiwara harus a~li. bukan saduran dari naskah sandiwara lain 
(7) Naskah sandiwara yang disayelllbarakan belulll pernah dipentaskan dan dimuat dalam ma

jalah atau sural kabar; at au diikutsertakan dalam sayembara lain 
(8) Naskah sandiwara diketik jelas dengan dua spasi 

Dari daftar persyaratan yang diajukan oteh Dewan Kesenian Jakarta untuk 
peserta sayembara penulisan naskah sandiwara Indonesia, baru faktor bahasa 
yang dapat dianggap dapat .!.iengan jelas memberi warna nasional tersebut. Va, 
bahasa Indonesia telah dilakukan, sehingga pengertiannya pun dapat dise
ragamkan. Tetapi apakah dengan demikian kita dapat langsung berpikir bahwa 
teater Indonesia telah mendapat (paling tidak satu) corak nasional yang jelas? 

Jawabnya tak perlu dipikir dua kali; tidak. 

Dengan membaca beberapa naskah pemenang sayembara tersebut, kita 
dengan mudah mendapatkan rag am pemakaian bahasa Indonesia, justru yang 
tidak baku. Kita akan membaca naskah sandiwara berbahasa Indonesia yang ber
lepotan dengan pinjaman unsur-unsur bahasa-bahasa asing dan daerah. Bacalah 
karya-karya Putu Wijaya, Akhudiat, atau Saini K.M. Apa boleh buat, manusia 
Indonesia yang ditokohkan dalam karya-karya sandiwara pemenang itu sebenar
nya merupakan pengamatan yang setia terhadap manusia Indonesia dalam ke
nyataan yang sesungguhnya tidak berbicara dalam bahasa Indonesia yang baku sa
ja. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan yang baru berhasil menjangkau 
sebagian dari warganeganinya ternyata bahasa dalam berg~k lertulis dan bukan 
lisan. Padahal dunia di atas panggung sandiwara merupakan dunia komunikasi 
lisan. 

Daripada melihatnya dalam kerangka pembagian teater tradisional, teater 
transisi, dan teater modern seperti yang pernah dijelaskan A. Kasim Aohmad 
(1977: 645-658), s'aya lebih b~a~rnaha i ehidupan teater di Indonesia 
d h ·k .Y""J '."'1 k . ik ,':<"1't. k ~I b' h I' b' h engan memper atI 'Te.(~ !Urn .omu'1r.; as \]oy.-lta ena a asa Isan se agal ta ap 
pertama, kernudian disambu~JjSan ~akan tulisan, dan kini mun
cui medium komunikasi elektronik yang disebarkan secara massal. Tentu saja 
pembagian ini merupakan pembagian secara garis besar saja. Dengan penyederha
naan tahap-tahap perkembangan teknologi kornunikasi ini, akan jelaslah kepada 
kita bagaimana suatu masyarakat menata kehidupannya dan bagaiinana terjadi 
perubahan kebudayaan dalam rnasyanikat tersebut (Heryanto, 1982: 4). 

Marshall McLuhan (1964: 38) pernah menyebut masyarakat lisan sebagai 
tribal society, masyarakat baca-tulis sebagai detribalized society, dan masyarakat 
modern pad a zaman ini yang hidup dengan limpahan komunikasi (rnassa) elek
tronik sebagai retribalized society. Say a kira dengan cara pengamatan seperti itu 
kita akan lebih berhasil memahami kehidupan kesenian teater di Indonesia, yang 
seakan-akan bergerak seperti ayunan bandul fj Heryanto, 1979, . Semen tara peng
amatan kehidupan teater di Indonesia dari yang rradisional, kemudian rransisi, 
dan akhirnya menuju yang modern, merupakan cara pengarnatan pola garis lurus 
seperti pola pembaca dan menulis bahasa. 
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IV 

Teater di Indonesia dalam masyarakat lisan merupakan suatu kegiatan 
budaya yang mengutuh. Teater dalam masyarakat baca-tulis merupakan teater 
yang terurai. Mari kita menegoknya satu per satu lebih dekat. 

Teater dalam masyarakat lisan di Indonesia tidak saja bertolak dari suatu 
sumber cerita lisan. Ia selalu berusaha mengungkapkan kembali cerita yang justru 
sudah paling diakrabi anggota masyarakatnya. Ia mengutuhkan apa yang telah 
ada. Masyarakatnya pun hadir dalam kesenian teater ini bukan karena minat indi
vidual pribadi terhadap kesenian teater. Seakan-akan sudah merupakan kewajib
annya untuk mengutuhkan hubungan sosialnya dengan warga masyarakat se
tempat dalam kegiatan seperti pertunjukkan teater ini. Tidak itu saja. Seluruh ma
syarakat yang menghadirkan diri dalam persekutuan itu selalu mendapat kesem
patan untuk ambil bagian secara aktif dalam peristiwa teater tersebut. Cam pur 
tangan dan mulut penon ton tidak saja menghiasi pertunjukkan yang sudah diben
tuk matang sebelumnya, tetapi juga ikut membentuk wujud akhir kesenian ter
sebut. Dalam suatu masyarakat lisan yang rnasih utuh, campur tangan khalayak 
seperti itu tidak akan pernah dikuatirkan akan merusak jalannya pertunjukkan. 
Sebab dalam batas-batas keutuhan itu mereka tahu bagaimana harus memerankan 
diri, sehingga istilah 'penonton' untuk mereka bisa menyesatkan orang yang 
belum pernah mengenal bentuk kesenian ini. 

Dengan longgarnya istilah dan peran 'penonton', maka longgar pulalah 
istilah dan peran 'aktor'. Dalam beberapa kesenian seperti ini bisa kita amati per-

. tukaran peran 'aktor' dan 'penonton' di antara sesama anggota masyarakat ketika 
suatu pertunjukan sedang berlangsung. Yang disebut ' aktor' tidak pernah merasa 
berprofesi sebagai 'aktor', bahkan mereka mungkin tak pernah merasa mem
punyai profesi kerja apa pun. Dalam kehidupan si 'aktor' kerja dan bermain dan 
beribadah dan berilmu dan berkesenian bisa mengutuh jadi satu. Dengan demikian 
pula utuhlah kesenian masyarakat lisan ini dengan menghimpun apa yang kini kita 
kenai (terurai/terberai menjadi) seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa dan 
sebagainya. 

Kesenian teater dalam masyarakat baca-tulis justru akan menunjukkan co
raknya yang berbeda. Masyarakat baca-tulis adalah masyarakat yang memecah 
setiap kegiatan dan pengalaman budayanya menjadi potongan-potongan yang se
cara persis diukur menjadi satuan-satuan setara dan seragam. Inilah yang disebut 
Marshall McLuhan sebagai rahasia kejayaan bangsa-bangsa Barat selama be
berapa abad belakangan dalam usahanya menguasai alam dan manusia 
(McLuhan, 1964: 88). Dari sini muncul spesialisasi profesi, individualisasi, obyek
tivitas, dan pemahaman universal. 

Kesenian teater dalam masyarakat baca-tulis, seperti yang pernah dialami 
oleh bangsa-bangsa Barat, walau masih disebut kesenian kolektif tetap diperlukan 
secara terurai . Ada proses tersendiri yang dinamakal1 penulisan naskah. Proses 
kreatif ini merupakan upaya individual seorang seniman untuk menciptakan se
suatu yang justru 'baru', 'ash', dan 'berbeda' dari apa yang pernah dikenal orang. 
Dan selanjutnya naskah tertulis tersebut merupakan suatu bahan yang dibaca 
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secara individual pula oleh seorang demi seorang calon pembacanya. Bila sampai 
ke tangan suatu rombongan pemain sandiwara, naskah tersebut dipelajari bersama 
unluk dicari kemungkinan pentasnya. Dalam kerjasama anggota rombongan ini 
pun akan diberlakukan sistem kerja spesialisasi profesi. Ada yang disebul 'pim
pinan produksi', ada p·ula 'sutradara', lalu 'penala panggung', serta 'aktor/aktris' 
dan sebagainya. Jangan lupa, setiap spesialisasi ini kadang-kadang masih dipecah
pecah lagi dalam spesialisasi yang lebih tajam sesuai dengan bidang bakat dan pen
didikannya. 

Teater dalam masyarakat baca-tulis bahkan juga diperuntukkan kepada (spe
sialisasi) bagian anggota masyarakat tertentu saja. Karena minat dan gaya pert un
jukan teater spesialisasi seperti ini beragam-ragam, maka mungkin sekali setiap 
kelompo~ teater mempunyai sekelompok kecil penonton yang kebetulan berminat 
sa rna dan berselera sejenis . Komentar seperti ini bahkan pernah diucapkan 
(dengan bangga!) oleh seorang tokoh kesenian t,erkemuka di Jakarta untuk men
jelaskan apa yang terjadi di Taman Ismail Marzuki. Penonton teater dalam ma
syarakat baca-tulis (yang berspesialisasi menurut minat, pengetahuan dan selera) 
diberi duduk secara khusus individual dalam deretan kursi lurus, rilenghadap ke 
panggung (bandingan dengan deretan lurus kalimat-kalimat tertulis). Dalam 
gedung yang khusus (spesial) untuk suatu pertunjukkan teater (tertentu) itll , setiap 
penon ton tidak menikmati pertunjukan sambil berbincang-bincang dengan penon
Ion lain, apalagi berteriak-teriak memberi komentar terhadap kala dan tingkah 
para aktor dL panggung! Seperti seorang pembaca buku, ia wajibkan duduk 
tenang, merenungi sendirian apa yang terjadi di panggung. Semen tara yang eli 
panggung pung tidak perlu terlalu perduli dengan apa yang terjadi dalam benak 
para penontonnya. 

Dengan demikian penon ton teater dalam masyarakat baca-tulis tidak diberi 
kesempatan yang berarti untuk ikut membentuk apa yang berlangsung di atas 
panggung. Wujud akhir pementasan teater semacam ini sudah dapat terbayang.kan 
oleh para pemainnya sebelum pertunjukkan dimulai. Bahkan mengubah kata-kala 
da lam dialog para tokoh oleh aktor di alas pentas dapal dianggap sebagai keku
rangajaran terhadap penulis naskah drama tersebut. 

Spesialisasi yang dikelola oleh masyarakat baca-tulis dalam berbudaya juga 
akan menghasilkan profesi yang dinamakan kritikus (yang masih dapat dijurus-ju
ruskan dalam spesialisasi kritik secara lebih runcing). Walau ia sering diharapkan 
menjadi juru penengah komunikasi di antara anggota masyarakat baca-tulis yang 
telah tercerai-berai gara-gara spesialisasi, usaha kritikus seperti ini j ustru pada 
praktek nya sering mengobarkan perselisihan di kalangan kecil masyarakat pecinta 
seni. 

v 

Bangsa-bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia (dulu secara politik, 
dan mungkin sekarang secara ekonomi dan orientasi nilai budaya?)" pernah meng
alami bagaimana rasanya bertealer sebelum usaha penulisan dan pencetakan karya 
tuli s menj,ad i sualu tlsaha industri, juga bagaimana rasanya berteater sesudah in
dustri percetakan meraj a lela. Dan kini mereka memasuki masa keliga dalam se-
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jarah kebudayaan mereka dengan merajalelanya media komunikasi massa e lek
tronik. Karena itulah cir i-ciri kehidupan teater dalam masyarakat baca-tulis yang 
baru saja saya uraikan di atas perlahan-Iahan memuclar dilawan oleh seniman
seniman mereka sendiri. tni retribalisme! 

Bangsa Indonesia selama berabad-abad hidup dalam masyarakat lisan. Maka 
demikianlah kehidupan leaternya; utuh dan akrab. Kesenian pertunjukan yang 
pernah popule r c1i antara kita clengan nama (eater modern Indonesia, sesungguh
nya bukan sekedar teater yang datang clari Baral, atau teater yang modern dari 
BaraL Teater ini merupakan jenis teater yang pernah dipelajari para cendekiawan 
Indonesia c1ari para seniman Barat c1ari jaman kebudayaan baca-tulis. Pada masa 
ya ng be rsamaan pu la bangsa Indonesia sedang belajar mengunyah kebudayaan 
baca-lulis. Sayangnya (atau celakanya!) sebelum baca-tulis ini membudaya di 
tanah ai r, kit a d idesa k un ~u k bersama-sama bangsa Ba rat yang maj u me
nyongsong jaman medium komunikasi massa elektronik. Lompatan budaya ini 
rne rupa kan suatu keterpak saa n clan keterlanjuran yang menimbulkan beberapa 
ketegangan clan dinarnika bagi kehiclupan teater di Indones ia. 

Salah sa t u urai a n yang dapat saya pin jarn dari orang la in untuk rn enjelaskan 
arah retribali sme sebagai ayun-ba lik bandul yang be lum selesai menuju 
eleLribalisme adalah karangan Goenawan Mohamad (1980: 91-142). Tentll saja 
uraian Goenawan Mohamad tidak benar-benar elitujukan lIntuk maksud yang 
sarna pers is dengan apa yang hendak saya capai di sini. 

Karena itu, dalam bagian (yang tidak kecil) masyarakat kiLa yang Ii sa ll, (eater 
yang disebut {ealer tradisional atau (eater rakya/ itu masih mendapat Lempat. 
Dengan semakin santernya media komunikasi massa elektronik, teater masyarakat 
IIsan ini mendapat angin baik dalam beberapa seg i, walau keakraban lokalnya 
memudar untuk dfganti oleh kese ragaman nasional! Tradis i panggung sa neliwara 
di Indonesia dilanjutkan oleh produksi film, televisi, dan radio . 

Dengan gencarnya komunikasi massa elektronik rnasa kini dan rnasa-masa 
mendatang di Indonesia , Leater dalam pola budaya baca-tulis seperti yang pernah 
dinikmati di Indonesia unt uk kalangan kecil A TN I akan semakin terjepit! Tapi 
kita perhatikan pula, seirarna dengan masih banyaknya pertunjukkan teater dalam 
pota ini, masih saja kita temui banyak pemimbin masyarakat kita yang mengor
bankan semangat agar bangsa Indonesia lebih banyak membaca dan rnenulis! 

Seni pertunjukkan dalam jaman media massa elektronik ini sesungguhnya 
dapat memanfaatkan warisan teater rakyat kita. Tetapi dibarengi oleh industriali
sasi dan arah modernisasi yang condong ke kapitalisme, teater rakyat menjadi 
sesuatu yang se rnakin langka dan mewah . Kehidupan desa semakin ditekan , ur
banisasi semak in meriah. Dan eli kota industrial kapaLili stik , kita menyaksik an 
sebagian besar masyarakaL dijejali seni massa yang encer (populer), dan sebagian 
kecil anggota masyarakat kelas aLas menikrnati kemewahan beberapa sisa kesenian 
tradisional (klasik). 

Dalam pelataran seperti inilah teater di Indonesia menyongsong hari depan
nya, Teater rakyat dari pola budaya .J~~ults semakin porak poranda, bila 
kebetulan tidak disentuh beberapa gelintir orang 'aLas' di tanah air mau pun dari 
negeri orang. Teater Sri Mulat menonjol di kota-kola, berkat keluwesan dan keen-
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cerannya sebagai kitsch. Apa yang biasa dikenal sebagai tealer modern akan tetap 
terasing bila ia mempertahankan pola budaya baca-tulis, atau pun hendak me
ningkatkan diri dengan mengakrabi teater tradisionaf. Film , tclevisi dan video 
mendapat kesempatan tan cap-gas bila sewaktu-waktu mau serta mampu. 
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