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Dari Pertemuan Teater 1986 

Teater Indonesia Itu Tidak Ada 
Padang, Kompas . . 

Teater Indonesia itu tidak ada. Teater telanJur berslfa~ 
sesaat dan setempat, sementara penghubung berbagal 
produksi teater sejauh ini belum mampu sampai pad a t~raf 
menciptakan sistem atau proses teater yang sekahgus 
melibatkan berbagai pihak secara langsung. 

Dalam Pertemuan Teater 1986 tak segamblang itu. Adabanyak 
di Padang had keempat, Kamis, hambatan, dan hambatan ini lebih 
Drs Ariel Heryanto MA mengakui bersifat sosial dari sekadar per
pendapatnya ini gam pang ditu- soalan kreativitas individu
duh simplistis. Tapi baginya, pro- individu pekerja teater. 
duksi teater memang sangat diba- Pertama, kuatnya semangat dan 
tasi ruang dan waktu tertentu. ideologi nasionalisme yang meng
Gerak dan pemandangan tak atasi penghargaan dan perhatian 
abadi menempel di panggung, dan terhadap produksi budaya loka!' 
hanya diikuti pemirsayang sangat Kedua. seiring dengan penyebab 
terbatas. pertama, ialah gencarnya sosiali-

Di lain pihak, baginya penyebar- sasi teknologi komunikasi elektro
an kritik dan naskah teater tak nika. Dan juga kuatnya sistem 
selamanya berarti penghubung produksi budaya sebagai komo
utuh antarproduksi teater, begitu diti. 
pula adanya berbagai pertukaran Produksi dan reproduksi sema
informasi. Bahkan pertunjukan ngat nasionalisme ini kokoh 
Teater Keliling pun tak mampu berkat bantuan teknologi elektro
menjembatani ini, karena sifat nika. Media massa mungkin agen 
kesesaatan (momentum kesejara- proses ini yang paling menonjol. 
hannya) menjebak sebuah per- Padahal mereka berpusat di Ja
tunjukan 'Oleh kelompok dan karta. Dan ini dibarengi pertum
naskah yang sama dalam sifat buhan industri prod uk massal 
lokal dan kontemporernya. untuk dijual ke pasar. Jakarta 

Pembicaraan Ariel, yang telah bagaimanapun adalah pusat 
ditangguhkan em pat hari karena modal dan pasar itu. Maka gam
kurang tanggapnya panitia terha- blanglah jika tradisi berteater 
dap permintaan pengunduran yang cenderung bersifat lokal dan 
waktu ini, sempat memaneing subsistem budaya, eenderung di
keeurigaan laten selama ini, ter- kalahkan kekuatan produksi 
masuk dari Arifin C. Noer. Mode- budaya lintas lokal dan perhitung
rator A. Kasim Aehmad terpaksa an untung rugi keuangan. 
menyibukkan diri dengan eatatan Gejala pengaruh 
pertanyaan yang dikhawatirkan Ada dua pelajaran teater miskin 
berakar pad a saling curiga menge- yang sering ditandas-tandaskan. 
nai adanya dominasi kesenian Dana bukanlah segaJ<mya, dan 
oleh Jakarta, yang kerap dirumus- modal utama dramawan cuma 
kansebagaiperlunyamembangun tubuh dan gerakannya. Tapi nya
kubu-kubu budaya lokal. tanya, orang seperti butuh berba-

Hambatan sosial gai peralatan (kostum, lampu, alat 
Ariel beranggapan, dibanding masuk dan sebagainya). Tapi nya

sastra, sesungguhnya teater mem- tanya dramawan sukses yang di
p~ai peluang lebih unggul kampanyekan koran-koran, seper
karena sebagian besar masyarakat ti Rendra, Riantiarno atau bahkan 
Indonesia hidup dalam tata komu- pertunjukan Guruh, semua ber
nikasi lisan. Tapi kenyataannya modal besar. 

Ini seakan dianggap puncak. 
Dan melalui berbagai perangkat 
penyebaran yang canggih, ini 
mungkin juga jadi ukuran. Maka 
terbukti, dengan bantuan kekuat
an modal dan mekanisme pas'ar, 
kiblat ditentukan. Jika memang 
demikian yang jadi kehendak 
merata, maka celaka mereka yang 
jauh dari pusat-pusat kekuatan 
itu. 

Para seniman teater lokal 
(daerah) akan terjebak frustrasi 
karena mengimpikan keIja 
"besar" yang tak kunjung mung
kin itu. Para peminat teater lokal 
cenderung enggan non ton teater 
di kawasannya sendiri karena 
penyeragaman selera (yang me
musat itu). 

Karena pengaruh timbal-
baliknya, terjadi banyak keeelaka
an lebih parah, seperti misalnya 
para aktivis teater berkiblat ke 
pusat dan tak peka dengan ling
kungan sendiri serta tak pereaya 
kreativitas sendiri. Tak ada penon
ton, sehingga teater lokal haneur 
baik secara finansial maupun kua-
litas. . 

Budayawan dari Salatiga itu 
menegaskan, bukan saja teater 
Indonesia itu tidak ada, tapi 
mung kin juga tak pemah ada. 
Seandainya ada, walau Ariel men
duga tidak akan pernah ada, 
hampir dapat dipastikan diwamai 
dominasi politik, ekonomi, kebu
davaan tertentu dari pusat-pusat 
kekuasaan. (mdp/efix/budl 
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