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an Kompas menyajikan artikel 
Emmanuel Subangun, tentang 
pementasan Teater Mandiri 
berjudul Aib karya Putu Wijaya 
di TIM, Jakarta. Pertengahan 
Desember yang baru lalu teater 
Mandiri mementaskan Aib un
tuk pertama kalinya di luar 
TIM, yakni di Salatiga. Berikut 
ini eatatan seorang penonton di, 
Salatiga, sebuah bandingan ba
gi tulisan di Kompas terdahulu. 

Sebelum membiearakan Aib 
itu sendiri, ada baiknya kita 
tengok sejenak problema yang 
muneul pada setiap pembahas
an di media massa semaeam ini 
tentang pementasan teater. 

Teater Indonesia? 
Tulisan Subangun pada inti

nya merupakan sebuah daftar 
puja-pujian untuk Aib. Tulisan 
berjudul Teater Putu Wijaya 
adaLah Peristiwa Pascamo
dem itu diawali dengan pernya
taan bahwa Aib menandakan 
seni dan budaya Indonesia 
"kembali berdenyut. Hidup!". 
Pendapat ini didasarkan' pada 
pengamatan Subangun: "se
panjang dasawarsa 80-an ini te
,rasa kehidupan seni seperti me
masuki tahap gurun pasir." 

Penilaian-penilaian seperti 
itu sangat sulit dibantah atau
pun dipereayai. Sebabnya se
derhana sekali. Kita tidak per
nah tahu dengan pasti bagaima
na kenyataannya kehidupan se
ni atau budaya sezaman di'selu
ruh pelosok wilayah yang dina
makan Indonesia. Kita tak per
nah akan mup.gkin tahu! 

Jika ada di antara kita yang 
berbieara tentang "Indonesia" 
sering kali itu berarti "Jawa", 
atau "Jakarta", atau "elite Indo
nesia". Hal ini paling mUdah 
dirasakan jika kita tidak ber
asal dari Jawa, Jakarta, atau 
elite Indonesia. 

Apalagi jika kita berbieara 
tentang teater. Pentas teater sa
ngat berbeda dari siaran TVRI, 
kaset audio atau video, koran 
atau karya-karya sastra. Semua 
yang disebut belakangan ini 
mudah diperbanyak seeara me
kanik, atau dipanearkan seeara 
elektronik ke seluruh penjuru 
negeri. Mereka mudah diterima 
seeara seragam di waktu yang 
sama oleh publik seeara nasio
nal. 

Pentas teater bisa dibawa ke
liling, tapi sangat pelan, mahal, 
dan sulit. Kalaupun berkeliling, 
pementasan itu setiap kali ber
ubah warna dan ,bentuk, ruang 
dan waktu. Perubahan ini di
paksa kondisi setempat dan se
saat pentas. Karena itu teater 
secara niscaya eenderung bersi
fat "lokal"istik (termasuk lokal
nya TIM), tidak nasionalistik. 

Itu sebabnya, dalam Perte
muan Teater 1986 di Padang 
saya katakan tidak ada yang 
dapat dinamakan "teater Indo
nesia", yang ada ialah "teater
teater di Indonesia". Seseorang 
bisa men.iadi ahli "sastra Indo-
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nesia" dan menulis tentangnya. 
Di satu kamar kerjanya, karya 
sastra dari berbagai pelosok In
donesia bisa ditumpuk dan dia
nalisis. Teks yang dikumpul
kan di kamar itu dapat dijum
pai di kamar-kamar lain di In
donesia pada hari yang sama. 
Tapi menjadi ahli dan menu lis 
ten tang "teater Indonesia"? 
Wah! 

Ini problema dalam setiap 
pembahasan di koran nasional 
tentang pentas teater. Pro
blema ini mengidap dalam 
ulasan Subangun maupun yang 
kini sedang Anda baea. Ketika 
Subangun memproklamasikan 
"teater Putu Wijaya adalah Pe
ristiwa Paseamodern" dengan 
berbunga-bunga, ratusan ribu 
pembaea Kompas bisa mem
perhatikannya. Tapi hanya be
rapa gelintir di antaranya yang 
berasal dari Jakarta dan berke
sempatan menyaksikan apa 
yang diulas Subangun? Jadi 
apal artinya ulasan seperti itu 
bagi sebagian terbesar pemba
ea Kompas? 

Ini bukan salah Subangun, 
tentunya. Ini bukan seruan 
agartllasan tentang pentas tea
ter dihapuskan saja dari ha
laman koran. Sebagian terbesar 
dari yang kita baea di halaman 
koran adalah hal-hal yang tak 
pernah kita lihat atau dengar 
dengan mata-telinga sendiri. 
Semua ini hanya mengingatkan 
kita saja, pembaptisan seniman 
atau kesenian teater sebagai ini 
atau itu senantiasa sulit diteri
ma atau ditolak seeara nasional. 

"Aib": sebuah kritik 
Di Salatiga Aib diterima sa

ngat hangat oleh penonton pa
da kedua malam pementasan. 
Sebagai salah seorang di anta
ranya, saya paling terkesan 
oleh karya musik Harry Roesli 
dan kelompok DKGBnya serta 
penampilan aktor Budi Setia
wan sebagai tokoh Ajudan I. 

Sebagai tontonan profesio
nal, pementasan Teater Mandiri 
seeara keseluruhan patut dipu
ji. Tapi saya tak yakin penonton 
berpikir ala Subangun bahwa 
ini "adalah Peristiwa Paseamo
dern". Mungkin karena para 
penonton seperti saya bukan 
mahluk "paseamodern". Ulas
an tentang pementasan teater 
jarang sekali yang mempeduli
kan dan mempertimbangkan 
penonton. Ulasan SUbangun ti
dak menjelaskan seperti apa
kah penonton dalam sebuah 
pentas teater paseamodern itu. 

Yang masih menggelitik pe
nonton awam seperti saya dan 
perlu didiskusikan lebih lanjut 
ialah gagasan Putu Wijaya di 
balik naskah Aib yang dieetak 
dan dijual bersamaan tiket per
tunjukan. Ini lepas dari tang
gung jawab para ilwak pentas 

yang telah berprestasi dengan 
baik. 

Aib menunjukkan beberapa 
perubahan dan kesinambung
an gagasan teater Putu. Salah 
satu ciri khas karya-karya Putu 
satu dekade yang lalu ialah 
jauhnya jarak di anta'ra peristi
wa tertentu dalam dunia nyata 
sehari-hari dan dunia pentas
nya. Putu telah tampil sebagai 
seniman besar berkat keberha
silannya membina "jarak esteti
ka" tersebut. 

Dalam karya-karya yang lalu 
Putu memungut kata-kata dan 
peristiwa yang bisa terjadi se
hari-hari di antara orang keba
nyakan. Tapi dalam karya-kar
ya itu Putu mengelak acuan 
lang sung pada tokoh atau pe
ristiwa tertentu yang dikenali 
penonton. Seakan-akan Putu 
berupaya keras hanya menam
pilkan hakikat perjuangan hi
dup manusia seeara "univer
sal". 

Sikap Putu itu dapat dipaha
mi dan dihargai dalam konteks 
sejarahnya. Kurun zaman dan 
lingkungan sosial Putu memu
liakan keotentikan, kreativitas, 
individual, dan orisinalitas ke
senian. Padahal pada waktu itu 
teater "realisme" ala Teater Po
puler atau Rendra menjadi 
"mode" yang laris. Ada cerita 
yang jelas, ada pesan yang te
gas. Sebagai mode pop, tak 
aneh jika banyak pengekor 
gaya berteater demikian tampil 
dengan eerita vulgar, dan pesan 
atau kritik sosial yang mubazir. 
Dalam konteks demikian, tidak 
aneh jika Putu menjelajahi ke
mungkinan berteater "kreatif', 
tanpa harus bercerita atau ber
pesan apa-apa. Dekade lalu Pu
tu menjadi perintis teater alter
natif. 

.oq(ini Aib tidak lagi sekadar 
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terusan kebiasaan lama Putu 
untuk mengejar yang "univer
sal" di alam gagasan abstrak. 
Putu tidak lagi segan-segan 
berpendapat atau mengejek to
koh, perilaku dan peristiwa-pe
ristiwa sosial yang kini meng
hangat diperbincangkan orang 
Indonesia. Putu semakin dekat 
dengan Bengkel Teater, Teater 
Koma, atau Teater Gandrik da
lam hal kritik so sial dengan 
acuan pada peristiwa konkret 
dan mutakhir di Indonesia .. 

Beberapa bulan lalu di Salati
ga Teater Gandrik menunjuk
kan perubahan serupa lewat 
pentasnya Orde Tabung. Pen
tas tersebut tidak lagi sekadar 
kumpulan lelucon seperti da
lam lakon mereka sebelumnya; 
Demit. 

Tapi dalam beberapa hal lain 
Aib masih menampilkan ciri 
khas lama Putu Wijaya. Salah 
satu di antaranya ialah pan
dangan Putu atas sejarah sosial. 
Struktul' ceritaAib mengingat
kan orang akan Aduh, yakni 
naskah yang ,menjadi puncak 
prestasi Putu di awal kejayaan
nya dekade lalu. A ib berkisah 
tentang pergantian penguasa 
negara tanpa perubahan nasib 
rakyat kecil.Salah satu kalimat 
di penghujung Aib be~bu
nyi: "Sejarah manusia tillr'per
nah bergerak, hanya nama pah
lawan yang berganti-ganti. Hi
dup ini temyata hanya satu 
putaran." . 

Diskusi "Aib" 
Dalam acara diskusi Aib ber

sarna para anggota Teater Man
diri saya'nyatakan kekecewaan 
saya atas pandangan Putu yang 
"fatalis" itu. Sayang, Putu sen
diri tak hadir. Para awak pentas 
Aib, termasuk Harry Roesli (pe
nata musik) dan Roedjito (pe
nata set), berusaha memberi
kan penafsiran jalan berpikir 
Putu. Hasilnya kurang me
muaskan semua pihak. 

Ada yang menjawab bahwa 

dalam berteater Putu tidak su-· 
ka memberikan suatu' "peme-· 
cahan" untuk permasalahan so-· 
sial. Dan hal itu, katanya Iagi, 
sah dalam berkesenian. Saya 
tak mempertanyakan keabsah
an Aib. Musik Harry Roesli 
tidak memecahkan permasi!
lahan sosial, tapi saya menghar
gainya sebagai karya yang' sa
ngat indah. Aib bukannya tak 
memberikan "pemecahan" ma
salah sosial. Aib memberikan
nya! Tapi pemecahan yang di
berikannya berbunyi "terima 
sajalah garis nasib dan takdir", 
karena "tak ada pemecahan" 
lain yang bisa diharapkan. 
Mengharapkan perbaikan h,!o. 
nya akan mengecewakan. 

Dengan demikian, secara. 
ideologis Aib dapat dianggap 
'ikut berkampanye "stabilitas 
dan keamanan" peneguh status : 
quo. Kesadaran itu sendiri me- . 
rupakan bagian yang diolok
olok hampir sepanjang tonton
an Aib, kecuali bagian akhir" 
yang menjadi puncaknya. Ba
gian akhir itu menghancurkan' 
apa yang ditampilkan sebelum- , 
nya. 

Sejarah tak pernah sekadar. 
berputar-putar, mengulangi; 
masa lampau belaka. Yang ber
putar dan berulang-ulang bu" 
kan sekadar "sejarah" menurut 
pandangan Putu. Tapi ,juga; 
stuktur teater Putu sejak Aduh 
lewat sepuluh tahun yang lalu, 
Putu tidak lagi menjadi altern;' 
tif. , 

Putu tidak didikte nasib atau 
takdir untuk berputar-putar da
lam menyusun struktur teater 
dan mengulang-ulangnya da
lam beberapa pentas. Itu Pili, ' 
anny~: Itu tidak saja sah, ta ., 
terpUJl menurut salah sat ", 
ideologi yang kini merajalei 
dalam masyarakat kita. ' , 

~ . 
* Ariel Heryanto, pengam<4' 

teater, dosen Universitcis 
Kristen Satya Wacana 
tiga. ' 

AlB - Salah satu adegan drama Aibyang dipentaskan Teater Mandiri pimpinan Putu Wijaya di , 
Gedung Graha Bhakti Budaya TIM, tanggal 27 Oktober-3 November 1988 
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