
J ika anda benninat menengok 
kurnuh dan derita kaum papa 

kota di Jawa tanpa ikut jadi ko
tor. tontonlah karya pentas Tea· 
ter Gapil Ini salah satu kesan 
yang dapat muncul dari penon· 
ton sandiwara berbahasa Jawa 
dengan judul Tuk (Jawa: "mata 
air" atau "sumber kehidupan 
dari bumi") yang mereka pentas
kan di kotanya sendiri. Solo, 
pada akhir November dan perte· 
ngahan Desember lalu. 

Tuk seakan-akan merupakan 
sebuah daftar panjang keluh· 
carnpur-amarah para korban 
pernbangunan. Itu disajikan se
cara realis dibumbui romantika. 

Kisahnya tidak berbelil Ada 
sebuah perkampungan kumuh 
bernama Mergosaren di kota be
s~r. Di sini puluhan keluarga 
hldup berhimpit dan saling· 
tindih. Di tengah-tengah kam· 
pung (juga ditengah panggung 
pentas) terdapat sebuah sumur, 
tuk. 

Pentas ini menggambarkan Be
cara realis dengan "sempurna" 
seb!lah citra kehidupan sehari
han warga papa di kota: bau 
bu.sult, rebutan kesempatan apa 
saJa tennasuk memakai satu· 
satunya we umum percekcokan 
suami-istri yang memekakkan te
linga semua tetangga sekam· 
pu~; berbagi keluhan yang tak 
kuOJung berakhir; berbagi a
ngan-angan perubahan nasib. 

Kemudian tersiar Mrita pen
duduk Mergosaren abn digusur_ 
Ada yang bertekad bertahan; ada 
yang bergembira mengharap 1m
balan ganti-rugi. Tapi semuanya 
kecewa. Perkampungan itu habis 
dilalap api .. Kisah berakhir de
ngan penguburan Mbah Kawit. 
sal~h se.orang penduduk paling 
semor dl Mergosaren dan sekal;' 
gus salah satu protagonis tuk 
yang diperankan dengan gem;' 
lang oleh Wahyu Inong. 

/ 
/ 
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'Ideologi Dan Esletika 
pentas Gapit terasa "terlalu ka
Bar". Tapi dalam hal kemampuan 
menampilkan realitas (sosiologis 
maupun estetis) masyarakat ke
las bawah Indonesia. Gapit 
mengungguli semua film nasio
nal bellJiala citra mana pun. 

geri raksasa biasanya memang
gungkan sebuah. produksi sam
pai bertahun-tahun. 

Penonton 
karya-lauya sebelumnya, Tuk ti
dak terlalu perduli dengan ialan
naya "c.oerita". Yang lebih dian
dalkan adalah '-pesan" dan "tek
nik peJDentasaa". Ini punya be
berapa lonsekuensL 

Begila peDlelltasan berawal 
pengwQung Wigsung disuguhi 
tontonaa dengm teknik memu
kau cia pesan "iIolidaritas bagi 
bum bawah" )'ang tegas. Tetapi 
setelabllampirsatu jam suguhan 
ini haftlpir-haaqrir tak berubah. 
Yang feljadi bubn pengulangan. 
Pesan JMlg mirip tapi tak sama 
ditamballkan ferus..menerus de
ngan .... ik yug sama Akibat· 
nya, to.IIonan fBasa datar. Pada
hal sewaktu disajikan sedikit
sedikit. semuao,ya terasa kuat 
dan mmrikat 

SeJ_ lebih dari satu jam 
pengwQung ~a menyaksikan 
berbapi oranc marah. Kemara
han seIaIu diungkapkan dengan 
sumpalHerapab. tapi juga ba
.J)yak liemaraban ditampilkan 
dan at.. diterima penonton Be
bagai 1eJucon. Pementasan baru 
terasa _OOt - hanya sedikit -
berau,ja dramatik dari dataran 
ini IIddah lewat duapertiga 
masa pementasan dengan bere
darnya iiIu peagusuran. 

Ciri Menonjol 

Oleh: Ariel Heryanto 
Begitu pula bujukan percaya ten
tang "ciri-ciri" manusia dengan 
jenis kelamin tertentu atau ketu
runan tertentu. Mereka lebih Be
ring dibicarakan daripada diberi 
_hak ~! memb~arakan dirinya. 

Teater Gapit bukan satu
satunya kesenian modern dan 
lebih khusus lagi grup teater 
yang berkreasi dalam bahasa . 
daerah. Tapi menggambarkan· 
Teater Gapit sekadar sebagai 
grup teater berbahasa Jawa ada
lab garnbaran yang sangat mele
set Sebagaimana halnya ada 
berbagai aneb realitas dan citra 
tentang kelas, jenis kelamin dan 
keturunan yang tertindas, ada 
berbagai . realitas dan elemen 
dar( bahasatbudaya daerah yang 

penon ton) untuk merombak tata 
masyarakat agar lebih baik. Ini 
masih dapat ditemui pada tuk. 

Masih ada satu lag; yang mem
bedakan Tuk dari pentas-pentas 
GapWBambang sebelumnya Da
lam Tuk tokoh-tokoh antagonis 
hampir-hampir tak ditampilkan. 
Persoalan sosial yang diangkat 
ke pentas dan konflik utama da
.lam pentas ini hampir seluruh
nya hanya keluar lewat pernya· 
taan dan kesaksian dari satu pi
hat, kaum kelas bawah. Mungkin 
ini menjadi salah satu sebab 
mengapa"jaIannya pentas ini ter
asa lrurang dinamilt, walau dina
mika internal kaum kelas bawah 
itu seodiri disajikan dengan 
bagus. 

Secara keseluruhan dan seba
gai sebuah bl)'8 seni, Tuk tetap 
meruPakan pentas yang 'bagus, 
walau bukan yang terbagus dari 
Teater Gapit dan Bambang Wi
doyo. Namun Tuk tak sepantas
nya dibicarakan sekadar sebagai 
peristiwa kesenian. 

Untuk bisa menghargai kerja 
keras Teater Gapit, perlu diper
timbangkan lingkungan sosial 
yang menjadi bagian dari Tuk 
sosial dan historis kelompok 
muda yang &Wasta ini. Teater 
Gapit adaIah sosok yang isti· 
mewa dalam masyarakat Jawa 
maupun Onfe Baru Indonesia 
Ini bukan sekadar karena tema 
(solidaritas sosial) dan bahasa 
daerah (Jawa) yang mereka pilih. 

Para pengamat· budaya dan 
seni Indonesia telah sering 
mengritik kesenian Indonesia Be
lama masa panjang depolitisasi 
yang menjamin stabilitas dan 
keamanan pembangunan. Salah 
satu ciri mencolok dari kesenian 

"resmi" mutakhir Indonesia Be
lama ini ialah lal/gkanya penam
pilan kaum bawah, baik di desa 
maupun di kota yang menjadi 
mayoritas bangsa inL Ini terlihat 
dalam film, sastra maupun teater 
yang menyar,dang gelar "na
sional". 

Tak mengberankan jika tokoh 
"babu" yang sering muncul da
lam seni para tuan dan nyonya di 
kota. Tak aneh jib para "habu" 
lni digambarkan sebagai orang 

Gambaran Palsu yang berbahagia melayani para 
juragan kota. Bahbn jib hat-

disebut "Jawa". . 

Kalau pun kelas bawah ini . hak mereka diperbudak dan di
tampil - biasanya secara minim perkosa. mereka ditampilkan Be
maka mereka biasanya ditampil· bagai kaum yang "pasrah" dan 
kan sebagai kaum yang lugu atau "nrimo". Semua ini bisa berlang
bego. Mereka ditampilkan seba- sung secara harmonis-stabil- Ada yang secara resmi dire
gaimana identitas mereka dii- . aman bellJuluh tabun selama byasa dan ditampilbn dalam 
nginkan menjadi sebuah model bum babu itu tat berkesempa- ac:ara seperti "Cakrawala B11-
menurut kepentingan kelas yang tan mengungkapltan garnbaran daya" atau "Bhinneka. Tunggal 
menampilkan. Pembiasan ideo- diri mereka secara bebas. Jka". Ada bagian lain yang ditin-
logi . kelas menengahlatas yang das dan ditabukan. Teater Gapit 
memproduksl penampilan me- ...... ~_ •• __ unik dalam hal menampiJlran ba-
reb seringkali bersifat sangat & QIoCaAII gian-bagian dinamik dart masya-
kasar, vulgar dan gamblang. Koran nasional masih beron- rabtdanbudayaJawaJRDgsevi-

Gambaran kelas bawah yang tung bisa meliput tangis petani tal Tvk namun tertindas. Elemen 
ditampilkan kesenian' begini a- yang tanahnya direbut orang lawa macam ini J8Dg biasanya 
dalah sebuah gambaran palSu. kota atau babu yang menuntut absen dalam citra n!IIIIIi "Jawa" 
Tetapi pemalsuan ini tid~ Be- majiltannya ke pengadilan. Tapi dan Pl'QleS JaDr biasa disebut 
lalu dirancang dengan penuh ke- mana mungkin ada r11m nasional "Jawanisui" atau "Ke.lawa
sadaran dan kesengajaan. Juga yang mengisahkan "pemberonta- jawaan". 
ketika mereka memalsubn gam- ltan" bum bawah yang halmya Siuglrat bta. !'uk pakan 
baran tentang kelas mereka sen- diinjalt-injak? Jangankan memp- llebuah mata-rantai ~ 
~iri secara lebih indah dari 85-, roduksilran tUm macam itu, me- TeaterGapittidat .... dalamhal 
linya. mimpilrannya pun barangkali talt ideol . leta i seka" estetiIra 

Suatu kelompok yang berkuasa bis&, brena terteJran rasa bel'- ogl, pJgPS 
dalam masyarakat dengan santai salah. . ~~ ~~napitD, 
bisa membikin identitas, garnba-
ran. atau citra tentang kelompok- Karya-karya Teater Gapit just- Tvk barangbU buIran p.ng tel'-
kelompok yang lain, jika kelom- ru istimewa, karena mereb ti- baik. 
pok berkuasa itu memonopoli dalt sekadar mengangkat kehidu- Bultan ltarena 7'tIlc je1et, tapi 
halt blcars. berpendapat dan pan bum kelas bawah sebagai bn!Da hebatnya ~ me
menggambarkan realitas dunia obyek tontonan dan komentar. reb sebelunm,ya. ....... ,"\Y1l 
inL Di negeri komunis, gambaran Gapit juga menampilkan Jiwa l.eng (1985). Sudab ~ cIisJu
tentang dunla non-komunis di· dan jalan berpikir. bertingkah kuri melihat JDI!I'eb .-u. kut 
buat seenaknya oleh penguasa dan bercerita kelas bawah inL bertahan meIawaD III1IS ~ 
komunis. :Jni sebabnya bagi sebagian pe- aya. ApaIagi deagaa"'" bani. 

Begltu pula sebaliknya di De- :~._ n ltelas menengah kota, Bahbnteaflel'.+ .... terlJelardiae-

Peinbicaraan tentang teater 
tak lengkap sebelum peran serta 
penonton diperhitungkan secara 
serius. Ada yang sangat membi. 
ngungkan dari pementasan Tu1c 
di Solo Desember yang laIn, yak-
ni ketawa penonton. _ 

Tvk memang penuh humor. Se
bagian mungltin dirancang de
ngan perhitungan canggih. Seba
gian lagi merupakan laku spon
tan para pemain tanpa sengaja 
Tetapi ada banyak lekaH bagiaa 
dari pentas itu yang jelas-jelas 
mengunglrapkan empati penulisl 
sutradara - dan ajakan bagi pe
nonton untuk lkut berempati -
terbadap berbagai kemalangan 
dan ketidak-adilan yang dlderita 
tokoh-tokoh dalam cerita 7\dc. A
nehDJa, tetika menyalrsika\:l ber
bagai penderitaan yang 'cetir 
bum kelas bawah inl ~ pe
DORton Solo tak henti-beDlinya 
tertawa terbahak-bahak. 

0raIIg Asia memabg IOka Ie

nywn.luga pada saat$!' -
lemaJangan atau me . 0-
rang lain maIang (terpel ja-
tub, kebujanan, salah menjlWab 
pertanyaan. ketinggalan b-. • 
tau mead tubuh/jiwa). Tapi 1M
sanya mereka - juga eli Ja .. ..;. 
tidal: terbahalt-bahak di clepaJa 
onmg JaDr sedang meratap &tall 

,marabbrena diperlalalkan ti-
dak..m. t . 

Apabh penonton d1 Solo ita 
gamIJaran tentang masyaralrat 11-
mum JaDg memang sadis? Ata11-
kah ini ekspresi kelas menengah 
kola Jane bersyukur melihat diri
nya lebih mujur ltetimbang to
bb-tol.oIl dalam centa Tvk?··· 

Sebagaimana semua pentas 
Teater Gapit sebelumnya nas
kah Tuk dipersiapkan da~ pen
tasnya disutradarai Bambang W;. 
doyo. Namun agak herbeda dari geri-negeri yang annti-komuni& ,L - _ 

------------------------~--------------~--------~. 

Hampir sema dramawan dan 
teater rang dewasa punya ciri 
gaya RIIagai capnya yang kbas. 
Begitu juga Bambang Widoyo 
dan ~ Gapii. Salah satu tek
nik peIIIas Y8ncmenjadi ciri me
no~ mereka ialah "monolog" 
satu .... beberapa pemain se
cara llaganu. di sekitar epi
sode Uimaks,)'ang disorot lampu 
spot di depaa panggung gelap. 
Hampirse1alu lIonolog ini herisi 
luapaa amanI&. menggebu dan 
atau t.dutan1lQakan kepada 0-
rang.aqng di sekeliling (baca: 
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