
Keunikan, Terbatas 
Tempat Dan 'Y"ak,-tu 

SEUSAI Festival Teater He
maja Jakarta (FTRJ) 1983, Leon 
Agusta menulis "Diperlukan 
Lembaga Festival Teater Lain" 
(Sinar Jlarapan 9-3-1983) dan Hen
dra "Polusi Tangis & Ngakak" 
(Sinar narapan, 14-3-1983). Ke
duanya layak mendapat langgap
an dari siapa saja yang sempat 
membacanya. 

Karcna tak mcnyaksikan lang· 
sung FTB'] 1983, tak ada yang 
blsa saya setujui atau bantah, 
tentang delail pemenlasan yang 
disebut-sebut Hendra. Hendra 
berbicara jauh lebih luas dari
pad a sekedar laporan delail 
pemenlasan FTHJ 1983. Apalagi 
Leon. Awal dan. akhir tulisan 
Rendra komentar ten tang kebu
dayaan kila secara umum, dan 
seni teater di Indonesia di luar 
FTHJ 1983. 

Krisis Ide 
Kala Hendra "krisis ide tercer

min di dalam festival ini". KIm
sus tenlang pemenlasan yang 
dihakiminya dalam FTRJ itu ia 
menulis "tidak ada tokoh sutra
dara dengan ide unik". Hal ini 
dihubungkan dengan dunia di 
luar }<~rHJ. Menurut Hendra 
tempo doeloe banyak pemuda 

..,.ang lebih bermutu daripada 
sekarang. Alasannya, para pemu
da tempo doeloe banyak yang 
mampu "melonlarkan gagasan 
dan sikap pribadi' yang unik". 
Beberapa nam. bersejarah dija
dikan contoh:\;,'Kartini, Sutan 
Sjahrir, Chairil Anwar, Asrul 
Sani, Pramudya A Toer, Sudjat
moko, Toto S. Bachtiar, Sitor 
Situmorang, Ajip Hosidi, Jim 
Andilimas, Soe lIok Gie, dan 
Arid Budiman. . 

"Tetapi dewasa ini", keluh 
Rendra "pemuda-pemuda rema
ja mau pun pemuda-pemuda tua 
tidak ada yang unik lagi. Baik 
dalam gagasan mau pun sikap 
prih'ldi". 

Terus terang kesimpulan be
sar Jni tidak meyakinkan, Tapi 
saya tak hendak terpancing un
tuk Illenghitung-hitung ada hera
pa pellluda kita masa ini yang 
unik. Bllkan itu pokok IlIlisan 
saya Ini. Saya lebih berlllinat 
Illl'mpl'rsoalkan mengapa kl'ulli
kan pribadi begitu dipersoalkan. 
Tid"k ruma oleh Hendra. tapi 
seb"gian hcsar mereka yang 
<liangga- .. ·.okoh .. kesenian Indu
nesia, Karena itu pcndapat clan 
keluhan Hendra sebenarnva tl
d"k IInik. Tulisan ini juga 'tidak 
hany,j tertuju kepada tulisan 
Hcmlra tersebut diatas. Jllga 
untuk para "Iokoh" klta. 

Pernyataan Hendra ten tang 
kaum lIIuda masa kini saya 
pandang sebagai pernyataan 
yang nll'njelaskan apa yang ber
kecal11uk dalam benak dan batin 
Hendra kl'tika menghadapi 
kaum mllda itu, daripada menje
laskan k<lu;n muda itu sendi:'i. 

-;tidak -sarna dengan kenyatiiill1'I' besar. la merupakan warisan 
I Kebudayaan itu pula yang m~ Seri Baginda Penjajah Eropa 
. mungkinkan pertumbuhan ilmu Almarhum kepada kaum clit 

jiwa" ilmu sosial, tata hukum, kontemporer kita. 
industri, agama, bahasa, juga I . Tak anch bila banyak seniman 
etika dengan corak yang khusus kita gembar-gembor lentang keu-
dalam. sejarah kebudayaan nlkan pribadi. Lomba kescnian 

I Bara!. ' yang dilembagakan dalam kehi
dupan kesenian kita menekan
nekankan persyaratan nilai asli 
dan orisinal. Sikap dan pcndapat 
Anwar, tokoh dalam novel AK. 
Mihardja berjudul "Atheis" 
mengingatkan orang pada Chai-

Keunikan hanya ada gara-gara Hak Cipta 
ada g"I"lsan, dan pelllahalllan I. Tulisan pendek Ini tak m ng
tenl<~n~ k~.ulllk~n .. Gagasan d?n I kin berpanjang lebar ten~~lIlg 
pemaha,nhln te.nt,lIlg kelllllkan· hal-hal besar itu. Tapi catatan 
atau tent.lng apa. saJa~ tHiak I pendek tentang corak kesenian 
hadlr ,~ecara lIlla-tlha. dl muka i mereka patut dibcri tempat di 
bUill!. IHlakkebetulan Jatuh dan sini. ' 
kayang:lIl. '1:ldak terbawa lal1lr Dalam budaya tersebut, kese
?Ieh 111,lnllSI,1 sejak dalalll raillm nian dianggap bermutu tinggi 
Ibunda: la lllerupakan Illata ran- bila dapat dianggap bersifat 
tal dan spun!al .P?n!ang ~eJarah unik. Lain dari yang lain. Manu
peltum~>IIh.1I1 g.lgasan dan pc- sia dianggap unik. Karya seni 
maham,11I lIIanUSJa ten lang du- dianggap hasil karya seorang 
nianya. ,individu, bukan serombongan 

Keunikan - atau lepatnya ga- panitia. Karya seni dianggap 
gasan tent,lIlg keunikan - meru- , curahan baUn si seniman yang 
pakan salah satu Illata rantai r' d' d I . 
yang int illl dahllll sejarah kebll- pa mg m Ivi ua, paling pribadi, 

paling unik. Satu karya seni yang 
dayaan Barat. Bagaikan bunga mirip dengan karya-karya seni 
yang tUlllhuh di satu saat, mekar. lain dianggap gaga!. Dianggap 
lalu gugllr. Tidak selllua nilai gagal mencerminkan keunikan 
budaya- juga lanamnn-tulIlbuh di : pribadi sang seniman, tak perdu
scmb,lrang !elllpat. atau berbu- Ii apakah sang seniman memang 
nga. di st'llIi>arallg waktu. llukan berniat mengejar keunikan keti
CUllIa tak selaiu bisa. tetapi tak ka berkarya. Tujuan berkarya 
selalu Ilt'rlu. para seniman dianggap seragam 

Karena itu nilai budaya tidak karena nilai kesenian dianggap 
bersifat universaL Juga gagasau' universal. 
tpnlnng kpunikan. yang kl'mu(li-
an melahirkan hal-hal yang. tli- Dalam dunia kesenian begitu, 
anggap ullik. la terbalas oleh masalah keaslian atau orisinali
telllpat dan waktu tertentu, Ten- 'tas menjadi penting, Bahkan 
lu saJa para pemlljn nilai keuni· dilindungi hukum sebagai hak 
kan tidak bl'rpl'lHlapat demiki- cipta. 
an. Kl'lInlkan bi;lsallya llIerci:a Karena manusia dan karya 
anggap IH.'i·iaku lIni\'~'rsal. Ulia seni dianggap universal, maka 
t Idak. <hlllia h;lnya bl'rl,1 kt'ka- setiap karya seni yang sudah 

cauan, tuk bermakna, tak punya 
sangkut paut satu sarna lain. 
llayangkall hila segala sesuatu 
serba unik. serba lain dari yang 
lain. 

Gagasan universal mereka bu
tuhkan unluk menyatukan keuni
kan yang terberai. Manusia di
anggap unik, dianggap sebagai 
pribadi yang tak pernah bisa 
sarna persis dengan pribadi rna
nusia lain. Dianggap individu, 
yang punya hak "privacy", dan 
urusan individual yang paling 
pribadi, y;lng tak boleh c1iganggu 
orang lain. Pada pihak lain 
semua rn,IIJUsia dianggnp sifat 
universal sebah sama-sania ma
nusia juga 

Maka lak aneh bila dalam 
budaya hl'gitu, muncul pengerti
an pcrsalllaan derajat manusia, 
dcmokrasl, alau hak azasi. Tentu 
saja pengl'11ian dan angan-angan 

dianggap bermutu tinggi, diang
, gap mampu dihayati oleh manu
I siadari segala tempat dan jam

an. I'okoknya tak terbatas waktu 
dan ruang,' Seakall-akan nHai 
karya seni itu terkandung di 
daJam karya seni ilu sendiri 
tidak tergantung pad a tanggapa~ 
penikmat karya seni itu. . 

Karena karya sem dianggap 
mempunyai nilai yang universal
tak terbatas ruang dan jaman, 
tak tergantung pendapat orang 
lain-senimannya dianggap dan 
menganggap diri sebagai Dewa
ta, atau Tuhan. Kerja mereka 
tidak dinamakan ml'mbuat, Inpi 
mencipta karya sen!. Seperti 
kerja .:ruhan yang mengadakan 
sesuatu dari ketiadaan. Kekuat
an seniman disebut daya-cipta 
atau krealivitas. Manusia diTu
hnnkan. Tuhan dlmanusiakal" 
Agama menjadi kendor .. 

Dari uraian sederhana diatas, 
moga·moga, jelaslah dua perkara 
penting. Pertama, ciri-ciri niJai 
budaya dan kesenian diatas bu
kan milik lIlasyarakat yang men
jadi mayoritas bangsa Indonesia. 
Karena jelaslah nilai-nilai itu 
tidak bersifat universaL Kedua 
nilai-nilai terurai diatas bukan: 
nya tak ada sarna sekali dalam 
kehidupan kesenian Indonesia. 
Ia hadir, walau belulll berusia 
lama. Bahkan tempatnya dalam 
kebudayaan kita ('ukup mewah 
d,1O istilOewa. In merupakan 
nilai yang dikelllbang-biakkan 
dan diperdagangkan besar-be
saran kaum (,lit kita di kota-kota 

, ril Anwar tokoh dalam sejarah 
, sastra Indonesia, karena kesuka
~a mengutip ucapan penyair 
Belanda; akulah Tuhan. KIla
ingat para pemuja Humanisme 
Universal yang kemudian mcla
hirkan majalah sastra Horison 
yang pemah dianggap sebagai 
majalah para dewa kesenian 
Indonesia. Kita ingat belapa 

'repotnya para ahli kesenian kita 
berseminar mewah tentang 
"kreativitas" di Jakarta serta 
beberapa kota lain. 

Ya sejak awal pertumbuhan
nya, kesenian Indonesia me
nyatakan hormat setia dan ke
pasrahannya pada nilal-nilai bu· 
daya Baral Pada awalnya hal ilu 
agak sukar karena kaum perintis 
masih terlalu dekat dengan bu

'daya pribumi sendiri. Semakin 
lama hal itu serna kin gam pang 
dikerjakan. Semakin lumrah. 

. lIingga kini di pusat-pusat
atau puncak-punrak-kegialan kc
seni,an moderen Indonesia rna
sih ada berjubel para penganut 
keyakinan nilai unik, orisinal, 
dan universal. Uahkan birokrasi 
kelembagaan keseniaan kita di
atur menurut nilai itu. Padahal 
ketidak-uni'. ersal-an nilai-nilai 
terse but tidak saja terbukti dari 
perbedaannya dengan nilai bu
daya pribumi Nusantara, Tewpi 
di dalam masyarakal Barat lien
diri nilai itl! lidak universal. 

Nilai ada b<ltas waktu dan. 
tempatnya. la baru menonjol 
sekitar akhir :abad 18 dan awal 
abad 19, UahI<an menjelang p~,r
tengahan abad ini nilai itu sudah 
layu, lak berdaya menjawab 
persoalan-penioaian mutakhir 
dal<lm kehidupan masyara· 
katnya. 

Saya tidak Ilerraya masa kini 
Indonesia setlang menghadapi 

. persoalan kchidupan yang persis 
seperti masyar<lkat Eropa satu 
atau dua abnd yang lalu. Karena 
itu kecerdasan bangsa Eropa 
masa lalu yang mungkin rorok 
untuk memecahkan problema 
mereka tempo docloe. tak pcrlu 
kita beli dengan bcaya bcsar dan 
kita bela mati-malian. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



IIarapan Dan 
IIamb'ltan 

Kita tak perlu terlalu nai' 
untuk menganggap Hendra dan 
rckan-rekan sejamannya hanya 
jadi pembeo seniman 13araL Va, 
walau seekor burung beo Juga 
hisa diajar bicara "jangan cuma 
memueo"_ Tapi tanpa jasa dan 
warisan nilai Barat yang pernah 
diberikan kumpeni kepada be
berapa pemuda kita 01 Illasa 
lalu, tak uisa dibayan~kan kese
nian Indonesia selama Inl. Juga 
karya-kal)'a Hendra, sehl'lulll 
mau pun setelah tlllggal uebera
pa tahun di Amerika SenkaL 

Kita juga tak perlll ng<lwur 
untuk meliuduh mereka helldbk 
mempcrkosa niJai-nilai. budaya 
dan kesenian pribllml deml 
mempertahankan nil:1i rlari Ba
rat vang dinikmati dcngan mono
poli oleh kaum elit di Indoncsla. 
I1lungkin tak pernah punya lIlat 
dcmikian. Tetapi mengharapkan 
mereka untuk tidak bcrhuat 
dcnuki,1Il juga susah. Schab mc
rcka hukan dcwa. Mercka krke
PUIll.( ,,!Ph kondisi sl'jal'ah. yang 
mCllvedlakan pilihan be[tlndak 
dcngan jumlah terbatas. Di da
lam kctcrhatasan itu-jadi bubn 
univcrsal-kita bisa Illenghargal 
prestasl mereka. orang-orang 
yan!i namanya telah disclHlt Hen-

dra, seperti juga diri Rendrn 
sendiri. 

Leon AgUsta mengeluh karena 
kehidupan sastra dan teater 
Indonesia terlalu condong pada 
referensi yang bersumber dari 
budaya 13aral Dalam tulisannya 
tersebut diatas ia menyatakan 
"Kita tidak keberatan bila tokoh
tokoh kebudayaan kita, yang tua 
mau pun yang mud a, bicara 
tentang Renaissance, mengutip 
dengan mahir ungkapan-ungkap
an Sartre, Kant, Hegel, Voltaire 

'" atau Gothe dsb. Tetapi kita juga 
ingin agar mereka bicara dengan 
kemahiran yang sarna tentang 
pemikiran dalam drama-drama 
Arifin C Noer, Rendra, Ikranega
ra, N. Rianliarno, Pulu Wijaya 
alau Wirsan Hadi, agar kita lahu 
diri sendiri", 

Jadi nasionalis memang terpu
ji. Tapi bersikap jujur tak kalah 
pentingnya, Kita sering lerkecoh, 
hal'lpan saya moga-moga Leon 
tidak, oleh referensi kutipan 
dalam tulisan dan ceramah ten
tang kebudayaan, Kita sering 
menganggap bahwa sebuah pen
dapat bersifat moderen atau ke 
Barat-Baratan karena hanyak [5-

Lilah dan nama-nama dari baha
sa asing. Karena ilu ada orang 
yang sengaja menghambur-ham
burkan kala dan nama aSl/Ig 
karena minta dipandang mode
ren dan KeBarat-Barawn. Kita 
sering terkecoh untuk mengang
gap bahwa mengutip panlun 
Mclayu, macapatJawa, pendapat 
Mpu Tantular, atau Mangkune
gara IV dengan sendirinya mem
uuktikan bahwa kita berjiwa 
Iradisionnal, nasional, atau tidak 
kcBarat-Baratan. 

Ariel Heryanl<., 

Pernentasan teater orang-
orang kota di TIM Jakarta sema
kin suka diberi warna budaya 
dacrah; pakaiannya, tariannya, 
musiknya, sumber cerilanya dsb, 
Selllentara Ketoprak Siswo Bu
day'a sudah sejak lama sena]lg 
mementaskan lakon-Iakon seper
ti Romeo and Juliet atau Cleopa
tra. Apalagi kelompok Srimulal 
Apakah ini berarti. Siswo Budaya 
dan Srimulat lebih moderen dan 
keBaral-Baratan daripada keba
nyakan pementasan teater-mi
salnya dalam FTRJ atau Perle
mua'n Teater W82-di TIM? Mak
lum, orang-arang Baral sekarang 
"cmakin lim'ah main gamelan 
dan mendalang'kan? 

I/amrir-hampir mustahil rasa
IlYiJ IllCmahiJmi kescnian mode
ren Indoncsia-'crmasuk pentas 

; Arilin, Ikndra, Ikranegara, 
Hianl ial'/lo, Pulu atau Wisran

, lanra mcm<Jh<Jllli sejarah kesc
nian dan mlai-nilai kesenian 

, dari lllasyarakat Barat. Bukan 
karen<l kesen ian Indonesia seke
dar jiplakan kcsenian Barat, 
tclapi karcna scjak semula ia 
lllcmang sudah kcrasukan yang 
dari Barat. 

Hendra mempunyai beberapa 
kekeeewaan selelah memperha
tikan kchidupan teater dan bu
dava kita ulllumnya, Sehab dia 
tak nwncmukan apa yang diha
rapk<Jn. Hendra bukan salu-satu
ny<J orang yang hcrharap dan 
kecew" dengan hal yang sarna, 
BUllli "erpular, j<Jlllan bcrubah, 
genent,i haru tcI<Jh lahir, Nill1i 
kesenian dan budaya yang baru 
hanya dapat dianggap hadir, bila 
ada yang malllpu memaham[ 
kehadirannya, Blasanya genera
SI llIuda yang lak lerasuh oleh 
nilal lama lehih sig<Jp' memaha
mi nil;li haru illl .••• 

Oleh: Ariel Heryanro 
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