
JAWAB terhadap pertanyaan 
yang menjadi tulisan ini dapat 
bennacam-macam. Dalam sim
posium Pertemuan Teater '86 di 

Adakah "Teater Indonesia"?' 
Padang(I8-23 Agustus 1986) saya keterangan bagaimana seandai
mengajukan pandangan bahwa nya salah satu atau dua dari keti
secara konkrit sebenarnya ''Tea- ga ciri terse but tidak ada pada 
ter Indonesia" itu tidak ada. Apa suatu karya seni teater. 
yang ingin saya sumbangkan da- Dengan pengertian seperti di 
lam simposium tersebut bukan atas orang juga bisa membicara-

,se}tedar suatu rumusan kalimat kan dan menganggap ada Teater 
untuk m~awab pertanyaan di Asia Tenggara, Teater Asia, atau 
atas. Tetap!' juga pengertian al- Teater Dunia Masing-masing da
tematif untuk istilall ''Teater In- pat dijelaskan dengan cara seru
donesia" dan suatu pendekatan pa Misalnya, Teater Asia Teng
analitis untuk memberikan ja- gara dijelaskan sebagi tea~r 
waban terhadap pertanyaan yang.. digarap orang-orang Asia 
yang sarna Tenggara, tentang kehidupan 

Dua orang yang sarna-sarna masyarakat-masyarakat di Asia 
mempersoalkan "nilai-nilai" bu- Tenggara, dan dalam bahasa-ba
daya Indonesia dalam teater-tea- hasa di Asia Tenggara Teater 
ter di Indonesia dapat berdebat Dunia dijelaskan sebagai teater 
tentang ada atau tidaknya Teater yang dihasilkan manusia-manu
Indonesia. Analisa nilai-nilai sia di dunia, tentang kehidupan 
yang bersifat abstrak demikian orang-orang di dunia, dan meng
sudall sering dilakukan orang, gunakan ballasa-ballasa di 
biar pun kesimpulannya berbe- dunia 
ua-beda Apa yang ingin saya a- Cukup jelas ballwa pengertian
jukan bukanlah analisa nilai-ni- pengertian demikian hanyalah 
lai, tetapi suatu analisa yang Ie- suatu abstraksi kolektif sejumlall 
bih konkrit atau nyata: teknologi kenyataan yang pada hakekatnya 
. produksi karya budaya berdiri sendiri-sendiri secara re-

Dal,m simposium tersebut latif otonom. Berbagai kenyataan 
saya'l)ersyukur telah mendapat- itu tidak membentuk suatu kesa-

. kan tanggapan-tanggapan kritis tuan internal secara konkril Me
dari para tokoh teater. Hampir reka hanya dipersatukan oleh 
semuanya menolak pandangan suatu abstraksi dalam benak 
yang saya ajukan. Seperti lazim- orang belaka 
nya, sllatu pertemuan seperti Tentu saja abstraksi itu bukan 
simposium itu sangat terbatas sesuatu yang haram. Sebagai ma
waktunya, sehingga pertukaran nusia bernalar kita senantiasa 
pendapat tidak dapat berlang- membutuhkan abstraksi. Suatu 
sung secara memadai. Catatan di abstraksi seringkali memberikan 
bawall ini dimaksudkan sebagai jasa dan manfaat besar pada ki
ulasan lebih lanjut bagi yang ta _ Misalnya untuk kepentingan 
berminal Balk bersama mereka beranalisa, bertukB.r-pendapat, 
.yang telah berkesempatan meng- berdiskusi, atau berseminar. N a
ikuti .simposium itu ~u. 'pun . mun, abstraksi bisa menjadi 
Y.Mi tidak. ~alau ulasan 1D1 Juga sumber malapetaka tatkala tidak 
tidak mungkin dapat men~ntas- dikenali atau diakui lagi sebagai 
~ pe~alan ya~. saya Il,lukan, suatu abstraksi. Tatkala abstrak
~ti.dak-tidaknya ID! dapat .me.n- si demikian dikacaukan dengan 
Jad~ sal~ satu mata-ranta! dls- kenyataan-kenyataan konkril 
kuSl laDJutannya. Atau bal1kan dijinggap identik 

Pengertian Yang Mapan dengan kenyataan-kenyataan 
BernJacam-macamnya jawab- konkrit itu sendiri. Suatu ab

an yang dapat diberikan terha- straksi akan bermanfaat selama 
dap pertanyaan pada judul tulis- ia dipallami sebagai abstraksi 
an ini tidak saja bersumber dari dan dikaji tanpa henti dengan 
perbedaim pemallaman orang kenyataan-kenyataan konkrit 
terhadap jawaban yang dianggap yang bisa berubah-ubah dalam 
tepat untuk diberikan. Tetapi ju- perkembangan sejarah. 
ga pemallaman orang tentang Dalam simposium tersebut di 
pertanyaan itu sendiri. Apa yang atas, ada seorang tokoh teater ka
dimaksudkan dengan Teater In- wakan di Indonesia yang meno
donesia? lak pendapat saya dengan cara 

Dalam pengertian-pengertian serupa tapi tak sarna Dikatakan
yang kini cukup mapan, orang nya bahwa Teater Indonesia itu 
cenderung menganggap bahwa ada Pengertian Teater lndone
Teater Indonesia itu ada Karena sia yang dimaksudkannya ialah 
anggapan itu, maka yang kemu- teater yang mengungkapkan as
dian paling banyak dipermasa- pirasi manusia-manusia Indo
Iahkan ialah seluk-beluk per- nesia 
kembangan Teater Indonesia Pendapat yang paling bela
Bagaimanakah wujud pengerti- kangan ini dapat dibedakan dari 
an-pengertian . yang cukup ma- ketiga ciri (a) - (c) Teater Indone
pan itu? sia dalam pengertian yang telah 

Salall satu bentuk peiJgertian diballas di muka Pendapat yang 
yang cukup mapan tentang Tea- paling belakangan ini lebih ba
ter Indonesia 'itu ialah teater nyak mengkiaim suatu kesatuan 
yang (a) menjadi hasil karya ma- internal dalam berbagai prod uk
nusia berwarga...negara atau si seni teater yang ada di Indone-

. berKTP Indon~ia; (b) mempcr- sia. Tetapi mirip dengan penda
soa1kan kehfdi.ipan m'asjarakat pat yang terdahulu, pendapat 
Indonesia; dan (c) menggunakan yang belakangan ini menghasil
bal1asa Indon~ia Pengertian kan suatu kesimpulan yang ter
demikian biasanya tidak disertai hent! pada abstraksi belaka. 

Bahkan inti pendapat yang bela
kangan ini lebih abstrak daripa
da pendapat terdahulu yang mc
nunjuk pada tiga ciri Teater In
donesia. 

Pengertian "aspirasi manusia 
Indonesia", tida~. (atau bel urn) 
mampu dijelaskan secara lebih 
konkril Kayak apa sih aspirasi 
man usia Indonesia itu? Dan ka
lau benar ada, sejauh mana aspi
rasi tersebut hidup dalam pro
duksi karya-karya seni teater' 
yang selama ini ada di Indone
sia? Benarkah aspirasi-aspirasi 
manusia-manusia Indonesia da
pat dianggap kurang lebih sera-' 
gam dan terpadu sebagai suatu 
kenyataan konkrit yang khas In
donesia? Dan yang dapat dibeda
kan dari semua yang non-Indo
nesia? 

Itulah sebabnya, hingga seka
rang saya masih lebih suka mem
perbincangkan teater-teater di 
Indonesia. Bukan Teater Indo
nesia . 

Pengertian Alternatif 
Dari pengertian-pengertian 

mapan yang mengangankan ada
nya Teater Indonesia (bukan ha-
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nya sebagai abstraksi, tetapi juga 
kenyataan konkrit) di atas dapat 
kita lihat satu hal yang jelas: ter
abaikannya masalah publik tea
ter. Sebagian besar dari uraian 
yang mengandaikan adanya Tea
ter Indonesia selama ini memu
satkan perhatian pada hasil, isi, 
dan bentuk kerja seniman teater 
atau kritikus dan pengamattea
ter (keduanya dibedakan dari 
publik "awam"). Karena itu iden
titas senimanlkritikus (KTP-nya), 
thema dan aspirasi dalam karya 
para seniman itu, atau bahasa 
yang dipilih si seniman menda
pat perhatian utama. Sementara 
siapaiapaibagaimanaimengapa 
publik teater itu sendiri cende-

Yang ada adalah berbagai ma
cam teater-teater di Indonesia 
dengan berbagai publik masing
masing Publik teater yang nasio
nal (Indonesia) tidak ada, sebab 
suatu kegiatan teater secara ha
kiki bersifat sangat terbatas 
ruang dan waktunya Sifatnya 
cenderung lokal (atau setempat) 
dan kontemporer (atau semasa). 
Publik teater yang ada secara 
konkrit juga senantiasa berskala 
sangat terbatas, baik dalam 
pengertian geografis fisik mau 
pun sosial. Ada beberapa yang 
antar-Iokal dan antar temporer. 
Tetapi tidak nasional. 

Sifat hakikiproduksi seni tea~ 
ter itu, agar menjadi lebih jelas, 
dapat dibandingkan dengan pro
duksi seni sastra-cetak atau pun 
filem. Dua cabang seni yang be
lakangan ini dapat menjadi kese
nian nasional dan berpublik na
sional. Teknologi produksi kese
nian mereka memungkinkan hal 
tersebul . 

Jelaslah, tidak terbentuknya 
Teater Indonesia dalam analisa 
yang saya ajukan bUk"an disebab
kan oleh tingki1h-polah individu
individu pekerja tater. Hal itu 
bukanlah suatu kesalahan atau 
pun cacal Tidak ada yang perlu 
disesalkan atau diprihatinkan. 
Justru dengan kekhasannya, seni 
teater memiliki keistimewaan 
khusus yang tak dimiliki cabang
cabarig seni yang diproduksi se
cara massal seperti sastra-eetak 
atau pun filem. 

Sebagaimana pernah dij~las
kan dengan bagus oleh Goena
wan Mohamad dan Arlef Budi
man secara terpisah, seni teater 
menyapa publiknya secara lang
sung dan konkrit. Publiknya ada
lall manusia nyata yang ada da
lam sejarah ini. Tidak publik 
yang abstrak. Ini dapat diban
dingkan dengan publik sastra-ce
tak atau filem yang hanya dapat 
dibayangkan atau diabstraksi
kan hingga karya sastra atau fl
lem itu selesai dibentuk seni-

rung diabaikan. mannya. 
Singkatnya, dalam rangkaian Itu sebabnya, beberapa pe-

pandangan yang cukup mapan mentasan teater dengan sengaja 
tentarig teater pihak publik ha- mengubah isi atau bentuk pe
nya dianggap sebagai embel-em- mentasannya dari suatu publik 
bel belaka. Kesenian teater di- ke publik lain. Perubahan itu ka
anggap sudah utuh, sudah "jadi", dan,g-kadang bersifat spontan ka
sudah lengkap ketika suatu kar-· rena adanya reaksi publik di saat 
ya teater dipentaskan. Terlepas pemt ntasan sedang berlangsung. 
dari komunikasi yang terjadi de
ngan publiknya Inilall perbeda
an paling uta rna diantara pan
dangan-pandangan yang kini cu

Terbentuknya Publik 
Nasional 

kup mapan dengan pandangan Dalam suatu ulasan (1983) yang 
yang ingin saya ajukan dalam mEmarik, Benedict Anderson 
simposium. Dalam pandangan pernah menunjukkan eratnya 
yang ingin saya kemukakan pub- kaitan antara pertumbuhan in
lik teater merupakan bagian dustri baeaan tercetak dan na
yang sarna pentingnya dengan sion!nasionalisme di berbagai 
keseluruhan bagian-bagian dari kawasan dunia maupun Indone- ' 
suatu kerja seni teater. Publik sia secara khusus. Bacaan yang 
itu tidak lebih dan tidak kurang dimaksudkan meliputi koran 
pentingnya dengan seniman dan mau pun karya-karya sastra. Biar 
pementasan teater. pun isi bahan bacaan itu tidak 

Teater Indonesia, secara kon- langsung memasalahkan nasion! 
krit, tidak ada ~ebab tidak ada nasionalisme, bentuk produksi
publik teaterya1Jg secara konkrit nya membentuk suatu publik 
bersifatnasional: . Indonesia .. yang batas-batasnya kemudian 
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disadari sebagai batas-batas ke- ,nesia dapat jauh lebih i'demo- mengetahui kerj" kesenimanan 
bangsatnasion-an. Apa pula yang kratis" daripada forum serupa rekannya dari lokal lain danpa
menyatukan berbagai pembaea untuk kesusasteraan. Dalam du- da lebih memahami persoalan 
koran dan sastra itu sebagaj sua- nia teater kita tidak dapat berha- kehidtipan publik lokalnya 
tu publik, walau mereka berla- rap banyak akan muneulnya se- sendiri. 
tar-belakang etnik, keagamaan, 'orang ahli yang serba tahu ten- (2) Sudah menjadi semaeam 
kebahasaan, !rerta menghuni ber- I tang berbagai teater rii Indone- tradisi dalam dunia keseriian 
bagai wilayah geografis? sia Yang dapat kita harapkan mutakhir kita untuk mengkam-

Sebagai ilustrasi kontemporer adalah orang-orang yang tahu se- bing-hitamkan in4ividu-individu ' 
untuk kita, perbandingan ben- : eara konkrit tentang sebagian-se- seniman, pengayom, kritikus 
kut ini dapat dipertimbangkan. : bagian dan apa yang seeara ab- atau redaktur koran di bidang 
Ketika kita membaea suatu novel i strak-kolektif disebut ''Teater In- kesenian dalam menjelaskan 
karya Putu Wijaya, misalnya sa- donesia". Produksi teater seeara apa yang dianggap tidak baik da
ja, kita dapat menyadari diM se- hakiki erat dengan kebudayaan lam pertumbuhan kesenian. Aki
bagai bagian dan suatu publik subsistens. Tidak seperti sastra batnya forum kesenian menjadi 
berjumlah besar tetapi sekaligus dan filem yang erat dengan ke- forum pertukaran pertengkaran, 
terbatas. Cukup besar, dan seka- budayaan industrial. cae ian atau tuduhan'pnbadi-pn-
ligus eukup terbatas sebagai sua· Beberapa Hambatan badi. Istilah "kleativitas lemah" 
tu pubJik nasional: Indonesia Analisa saya tidak menunjuk- atau "wawasan sempit" menjadi 

Hal serupa dapat kita alami se- kan bahwa seni teater memiliki lans. Jarang sekali muneul peng- ' 
waktu menyaksikan aeara TYRI martabat yang lebih rendah dan- kajian masalah kesenian kita se
siaran pusat, menonton film In- pada eabang-cabang seni lain. A- eara makro, seeara sosial, darf se
donesia, atau membaca koran nalisa saya hanya menunjukkan eara konkril 
beroplag besar seperti Sinar Ha- ,~rbedaan hakiki di anwa kehi- (3) Kuatnya ideologi nasiona
rapap atau Kompas. Bersama se- 'dupan berbagai eabang seni itu, lisme dalam kehidupan bemega
jumlah sesama warga sebangsa karena (antara lain) perbedaan ra dan ideologi humanism~ uni
kita menyaksikan aeara televisi teknologi produksi mereka,Ana- versal dalam .berkegiatan 'seni 
yang sarna pada waktu yang sa- 'lisa sayil\iga Udak nienunjuk--' mendorong galrah untuk hanya 
rna. Kita membaea koran-koran ' kan suatu eaeat-cela para peker- menghargai dan f!1emperhatikan 
itu pada hari yang sarna Perhati- ja teater secara individual, tetapi" hal-hal y~ng ~eliha.taI!!!ya ber-_ 
kan betapa jelasnya pihak yang , suatu gejala yang bersifat so~aL.; skala besar. Blia ~rlu apa yang 
oleh penyairTVRI sebagai "kita" I Namun aeara simposium Perte- s~sungguhnya kecil dan konkrit 
ketika penyiar itu menyampai- I muan Teater '86 yang barn lalu ' dlbesar-besarkan walau hanya 
kan ulasan benta atau Jiputan I menunjukkan betapa banyakpe- dalam bentuk abstraksl 
pertandingan olah-raga. nanggap yang menolak mentah- (4) Beberapa pihak telah diun-

Sebaliknya, ketika kita menon- mentah (mungkin disertaj kegu- tungkan oleh sta~s;quo keseni
ton suatu pertunjukan teater kar- saran) pandangan yang saya aju- an teate~ yang ki~l u:1ah ~ 
ya (naskahisutradara) Putu Wi- kan ito. Mungkin, beberapa kon- ~apan .dl Indone~la Tidak sedl
jaya kita sadar kita menjadi bagi. disi berikut ini menjadi ham bat- kit dan mereka lt~ sebenarnya 
an dan suatu publik yang jauh an bagi suatu dialog yang lebih merupakan semman-seniman 
lebih terbatas jumlah mau pun terhuka teater berkwalitas tinggi, tetapi 
ragamnya Yang tidak nasional. (1) Dalam kegiatan kesenian ki- tetap dalam lingkup loka! YIlDi 

ta (dan khususnya teater untuk berskala terbatas (termasuk 10-
Jumlah total pembaca karya bahasan kita elisini), ada kecen- kalnya Jakarta). Tetapi berkat a 

sastra-cetak di Indonesia mung- derungan meremehkan atau danya ~-angan tentang Tea 
kin tidak sebesar jumlah total mengabaikan publik. Berbagai ter IndonesIa, kehebatan mereta 
para penonton .tea~r~teater di 'diskusi tentang teater (termasuk telah diperbesar di luar batas 
seluruh IndonesIa Blarpun ber- 1 upaya menerbitkan buletin tea- yang realis .• Mereka dipromosi
jumlah total lebih kecil, publik· ter) menunjukkan terserapnya kan tidak saja sebagai tokoh-to
sastra-cetak kita tersebar ke ber- I sebagian besar perhatian orang-. koh teater yang hebat bagi pub
bagai kawasan nasion Indonesia orang bagi hasil kerja dan sesa- Uk. lokalnya yang konkrit, tetapi 
!{arena itu relatif mudah bagi se- . ma' pekerja ke~nian. Untuk se- sebagai tokoh-tokoh teater nasi" 
orang peminat sastra Indonesia orang seniman teater dan suatu nal yang hanya ada dalam ab
untuk memperbineangkan novel loka! dianggap lebih penting straksi dan tidak berpublik 
Putu Wijaya, Mochtar Lubis, atau konkril . 
Iwan Simatupang dengan pemi- Ulasan alternatif yang says 
nat sastra lain dan berbagai kota ' ajukan dapat· dianggap sebagai 
di Indonesia Semuanya dapat suatu aneaman terbadap status-
menjadi publik bagi karya sastra quo yang menguntungkan bebe-
yang sarna rapa pihak terse but ••• . 

Biar pun jumlah totalnya lebih 
besar, publik-publik teater di In
donesia terdiri dari satuan-satu
an publik yang terpenear-pen
car. Secara relatif mereka dapat 
dianggap mandiri dan berotono
mi sendin-sendiri. Karena itu se
nngkali suUt bagi para peminat 
teater dan berbagai pelosok In
donesia untuk saling membiea
rakan suatu teater. Jarang di an
tara mereka yang menjadi publik 
yang satu dan sarna untuk suatu 
karya seni teater yang sama, ter
lepas dan persoalan tanggapan 

'masing-maslng anggota' publik 
itu. . 

Itu pula sebabnya forum per
bineangan para peminat teater 
dan berbagai kawasan di Indo-

(Moe_ '. k£ bII ". \ ) ~' 
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