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  Prakata 

 

Jumat pesta di pantai dubur setan (Archam). 

Alhamdulillah kau telah hadir, maaf telah membawamu ke dunia yang 

mungkin tak kau inginkan (Bagus) 

Membaca dan menulis adalah menabung ilmu pengetahuan (Daryanto 

Bendet) 

Orang bilang “tak ada yang sempurna”. Tapi, here i’m (Jihan). 

Batu juga bisa jadi tukang cat (Juna). 

“Siapa suruh kamu Tanya begitu?”, itu pertanyaan yang mengerikan lho. 

(Krishna) 

Segelas kopi, dan sebatang rokok untuk malam-malammu yang silam (Nain). 

Kripik jagung, jagung bakar, segelas susu, dan rokok Djarum Super minta Rois 

(Pepe).  

Pengetahuan menjadikanku anak-anak, tak pernah paham hakikat rumah 

(Ramadhan M) 

Paling susah merupakan yakni seperti akan ingin berharap menjadi asbak 

(Rois). 

Larik yang belum selesai dari coklat yang kebanyakan gula (Yuda). 
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Barbie 

Jihan  Z.R 

Aku suka boneka, boneka Barbie, aku bahkan selalu ingin menjadi 

Barbie. Ya, kini akulah siboneka Barbie. 

Pukulan rantai- rantai itu sama sekali tidak membuatku jera 

melakukannya lagi, aku bahkan berharap dia terus melakukannya. Aku 

menjadi suka menjerit, dan berkeringat, dan kehabisan nafas, dibanding hanya 

duduk didepan kamera dan lampu- lampu yang mengganggu mataku. Jujur, 

aku tidak begitu suka kondisi sangat terang, aku suka redup dan elegan. 

“ kau mau pergi lagi?” 

Dia hanya melanjutkan temali dasinya. 

“kau akan datang lagi?” 

“aku sibuk, tunggu saja”. Begitu dia melanjutkan langkah, mecium 

bibirku dan berlalu. 

Aku tetap dikamar, bergulung- gulung diatas kasur. Sendirian. Aku 

menyukai diriku yang sekarang, mungkin karena ini yang selalu aku inginkan, 

aku bahkan tak pernah bingung uang, mereka sendiri yang datang, hahaha.. 

setidaknya itulah yang membuatku senang. Oh, bahkan aku tak pernah repot 

untuk membuka pakaian saat akan mandi, karena banyak yang menawarkan 

diri untuk melakukannya. Ah, mereka benar- benar tak mau membuatku repot.  
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Tapi, ada kalanya mereka merusak mood bagusku, saat mereka 

menyuruhku berdiri didepan cahaya- cahaya keparat. Mereka tau! Aku tak 

suka itu! Aku bahkan tak punya pilihan, aku tetap tersenyum. Oh, mungkin ini 

yang belum aku ceritakan, tapi kupikir semua orang tau, aku sangat populer. 

Bahkan lebih populer daripada idolaku, boneka barbie! Aku yakin semua 

wanita didunia ini ingin menjadi sepertinya. Ya, begitulah aku ubah diri 

menjadi idolaku. Aku hanya perlu mengecat rambutku mejadi pirang, 

mengecilkan pinggang, membesarkan bokong dan payudara, memanjangkan 

kaki, memancungkan hidung, menyulam alis dan bibir, memutihkan dan 

merapikan  gigi, melancipkan dagu, mengecat kuku, melakukan suntik putih, 

dan meyedot semua lemak- lemak sialku.  

Aku suka, aku menjadi mirip barbie. Orang- orang disekelilingku juga 

memanggilku begitu, ah, aku tersipu malu. Teman- temanku yang sekarangpun 

demikian, tak pernah aku melihat mereka sedih karena sesuatu, mereka selalu 

tertawa dan pulang dengan mobil mewah bersama teman laki- laki. Kau tau? 

Aku juga begitu. Mereka selalu mengatakan sangat mencintaiku, sangat 

merindukanku, dan kuhabiskan sisa malamku untuk menghibur dari rasa 

rindunya, oh tidak, dia yang menghiburku. Sejauh ini kupikir merekalah yang 

menghiburku, tapi saat malam usai merekalah yang berterimakasih. Aku yakin 

merka sangat merindukanku. 

Oh, hari sudah mulai lagi gelap, suara mobil sudah kudengar didepan. 

Aku pikir sudah cukup riasanku, baju dan sepatu pink juga tak menjadikannya 

buruk. Aku keluar menghampiri, 
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“kemana kita akan pergi?”, tanyaku. 

“kepesta besar sayang, masuklah”
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Cerita 

Pepe Osas 

 

 

Berbicara tentang bola api dan keseriusan orang gila terhadap sebuah 

pertunjukan botol yang akan datang, sebelum berangkat berjalan jauh, setelah 

logika logika yang mencengangkan disebuah panggung  lucu yang menguning, 

dingin dan panas bercampur mengucurkan keringat dingin yang bersemangat 

menceritakan hoax. Yang di ulang dan terus berulang. Aku ingin tertawa 

hahaha..... 
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Conscious Alignment (I) 

leh-oleh dari Nahda bin Marra binti Kabuba – Al Maghribi 

 

1. Meraba-raba: Nun Sebuah Masa Lalu 

HB. Jassin, pernah, di sebuah bukunyabertahun1965, berjudul  TIFA PENYAIR 

DAN DAERAHNYA, menisik argumen-argumen Gustave Flaubert (1821-

1889), menyatakan bahwa: “pengarang dalam karangannja haruslah seperti 

TUHAN dalam tjiptaannja, di-manamana ada tetapi tidak kelihatan” (hal.27). 

Karep Jassin itu dimaksudkan sebagai penegasan bahwa “pengarang adalah 

pencipta” (layaknya TUHAN), yang dapat menembus batas-batas (apapun itu). 

Pada tulisan lainnya di tahun dan buku yang sama, sebaliknya, HB. Yassin 

justru menegaskan bahwa pengarang dan seniman adalah ORANG yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup luas dan banyak; hal yang 

kemudian dipandangnya sebagai dasar bahwa karya-karya mereka tidak 

sekedar lahir dari buku-buku atau lamunan sempit di dalam kamar (hal.18). 

Dalam batasan penafsiran tertentu, statemen itu justru menempatkan 

pengetahuan dan pengalaman hidup serta buku-buku dan lamunan sempit, 

sebagai batas dari kerja kreatif sang pengarang sebagai sesosok Orang (bukan 

TUHAN). 

Jika pada pemahaman pertama, pengarang setara dengan Tuhan (tanpa batas), 

maka pada pemahaman berikutnya pengarang adalah orang biasa yang kudu 

jungkir balik bergelut dalam mendeteksi kehidupan (terbatas). 
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Tapi, bukan itu. Bukan. … Bukan itu maksudku.  

Maksudku, dalam penjelasannya, HB. Jasin meng-aku tidak berusaha 

mengidentifikasi batas identitas pengarang serupa itu, secara kaku dalam 

proses-proses kreatifnya, tetapi lebih pada upayanya menjelaskan 

kemungkinan-kemungkinan di mana aliran-aliran (pengetahuan) tertentu di-

amini sang pengarang (sadar-tak sadar), yang itu membentuk subjektivitas 

mereka. Hal dikajinya terutama “pernyataan jiwa” pengarang yang saat 

“berteriak”, menyebabkan “dunia benda seolah hilang dalam dunia 

pengertian” semacam “tjinta >< bentji, ketuhanan >< kemanusiaan. 

Di jelang akhir tulisan HB. Jasin menentukan, bahwa pengarang kerap 

digerakkan oleh: “Djiwa yang menerima kesan dari luar, (yang) selalu 

mengolah kesan-kesan itu menurut perasaan, kemauan, asosiasi, ingatan 

pentjipta, dan semua itu ditetapkan pula oleh pembawaan diri, temperamen, 

pendidikan, pandangan hidup, suasana dalam mana si pentjipta berada” 

(hal.28).  

Dan akhirnya, disimpulkan bahwa, melalui semua proses itu, sebuah KARYA 

hanya dimungkinkan penciptaannya oleh hadirnya “penanda” lain yang berada 

di luar diri pengarang, sehingga hal-hal objektif dalam karya pengarang 

cenderung menjadi relatif, sebuah proses “kreatif” penghilangan (kehilangan) 

diri. Sedangkan di sisi lain, pada “jiwa yang berteriak” itu lamat-lamat 

menggaung lirih sebuah desah (mungkin) kerinduan akan “keutuhan”, 

kesempurnaan diri, kuasa kehadiran, persatuan, harmoniun objketivitas. 

Layaknya, Tuhan terhadap hasil ciptaannya. 
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Apa tersisa sebagai residu dari pemikiran HB. Jassin itu adalah rangkai catatan 

terberai, bahwa: “perdjuangan dengan kejakinan sendiri-sendiri” dari para 

pengarang itu tidak lepas dari HASRAT mereka meredakan konflik 

(kegelisahan jiwa) disebabkan pertikaian pandangan dunia: hidup 

lahir><hidup batin, materialisme (serba-benda) ><idealisme (serba-tjita). 

Hanya saja, hal terjadi justru sebaliknya, proses “kreatif” itu kian melebarkan 

pertikaian, di mana secara paradigmatik klan IDEALISME menjelmakan diri 

dalam rangkai metafor/asosiasi, semisalnya: ekspresionisme, romantisme, 

simbolisme, surrealisme, misticsme, dan lain-lain. Di lain pihak, 

MATERIALISME menjelmakan diri dalam jejak sistematis: realisme, 

impresionisme, naturalisme, determinisme, luminisme, divisionisme, 

pointillisme, sensitivisme, dan lain-lain.  

Tapi, bukan itu. Bukan…. Bukan itu maksudnya (HB. Jassin) 

HB. Jassin bermaksud menunjukkan bahwa semua itu adalah sesuatu yang 

terjadi di EROPA (anggaplah BARAT), kesenian dan kesastraan di sana saat-

saat sebelum buku bertahun 1965, berjudul  TIFA PENYAIR DAN 

DAERAHNYA ditulisnya. Titah Gustave Flaubert, pengarang realis dari 

Prancis, dipinjam dan dijadikan sebagai sebuah kemungkinan “subjektivitas”, 

bahwa pengarang “roman haruslah seperti (Tuhan yang memberikan) ilmu 

hajat” kepada orang-orang, mampu mencipta lukisan hewan yang terlihat 

nyata seperti diawetkan di air keras; dan kepada pembaca/kritikus dilarang 

protes saar mengukur keindahan karya pengarang, sebab pengarang adalah 

TUHAN, pemilik makna sempurna. Dan semua itu, bagi  HB, Jassin, adalah 



 

8|S e k e d a r  G E L A N G G A N G  
  

demi sebuah pertanyaan: Kenapa TERIAKAN “subjektivitas” baru 

membahana belakangan ini (saat itu) di Indonesia (anggaplah TIMUR)??  

2. Yang Tiba-tiba Melintas: Saat Ini Di Sini 

Di kegaulauan maghrib, berteman: secangkir kopi keluhan, sebatang rokok 

cemasan, setumpuk buku sok-sokan; dan rangkaian tuts laptop yang rada 

pesimis pada segala yang mungkin bernama igauan: (kupinjam istilah penyair 

Indra Tjahyadi) “aku me-raung”!! Demikianlah, Tiba-tiba Melintasi hasrat-

ku, PENGEN “seperti seorang hidung belang”, bisa berlama-lama menatapmu, 

luka di selangkangan-mu abadi, di situ akan ku-coba menapaki jurang-jurang 

kekosongan, menggunturkan “Orgasme”. tapiiiii, pada hasrat menuntas 

(tulisan) ini aku paham akan: tenggelam, terpesona, dan terkapar, pada setiap 

keutuhan godaan narasi-Mu: tubuhmu, ribuan labirin dan pilu. Bahwa dalam 

nafsuku, selalu dan selalu tersirat arah melankolia pertobatan, di mana 

kemenawanMU selalu bisa meninggalkanku dalam kutuk: Kehilangan..!? 

Tapi, bukan itu. Bukan. ….. Bukan itu maksudku.  

Maksudku, TERIAKAN demi “subjektivitas” serupa dimaksud HB. Jassin saat 

menisik  Gustave Flaubert itu, di millenium saat ini di Indonesia, sudah, 

sering, dan masih terus diperdebatkan. Bahkan, tidak sekedar “teriakan” saja; 

kini “raungan”, “lengkingan”, “lirihan”, dan “senyapan” tlah pula mengobok-

obok perkembangan karya sastra Indonesia (modern). Untuk yang kemudian 

ini, konflik terkini melibatkan “pertikaian” kelompok “jogjakarta” (Saut 

Situmorang) dan “jakarta” (Goenawan Moehammad), di mana bagiku, 
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keduanya sama-sama lantas menjadi “TERPOPULERKAN”, sekaligus 

“TERTRADISIKAN”, sebuah tanda subjektivitas “yang adab” >< “yang liar”, 

yang secara internal bagi masing-masingnya mengamini bahwa “keterbelahan” 

itu (justru) adalah SOLUSI.  

Persoalan “keterbelahan” itu, berdasar petunjuk Kang Lacan, saya maksudkan 

sebuah situasai serupa terpisahnya “anak” dari “umi” ketika “abah”, dengan 

otoritasnya, datang mewanti-wanti “anak” untuk wajib memakai (misalnya) 

sarung dan kopiah, jika ingin dianggap “ada”. “Keutuhan” kedua figur 

(anakibu) “diajurke” dengan munculnya figur ketiga, “abah”. Dalam pada ini, 

wanti-wanti si “abah” tidak hanya membuat hati “anak” merasa tak nyaman, 

tapi juga “kehilangan”, sebab “umi” yang dicintainya itu ternyata memang 

milik sah “abah”. Upaya “pembelahan” itu tidak saja membuat “anak” kudu 

“kehilangan” zona nyaman (“umi”) selamanya, tetapi juga kudu mesti paham 

bahwa “abah” adalah sang penguasa (“umi”) sesungguhnya, yang akan 

mengajarkan padanya cara bagaimana “anak” tumbuh menjadi “subjek yang 

baik dan benar” (sosial-budaya), lewat cara bersarung dan berkopiah itu, 

(anggaplah) agar bisa punya “umi”-nya sendiri. 

Sayangnya, “abah”, sang otoritas itu sendiri, tidak pernah bisa paham dan 

mengerti benar cara-cara memakai sarung dan kopiah secara utuh dan 

sempurna. Sang “abah”, sang otoritas itu sendiri, ternyata juga sudah dari 

awalnya adalah SUBJEK yang “terbelah”, “terasing”, dan “suka berkhayal”, 

sehingga selalu saja “gagal fokus” (mengenal apapun suka keliru) termasuk 

cara-cara memakai sarung dan kopiah secara utuh dan sempurna tadi. 
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Akibatnya, apa terjadi dari dialektika “anak” >< “abah”, tak hanya membuat 

“anak” berada dalam posisi senantiasa terjebak, terdiam dan terpaku di 

wilayah “abu-abu”, tetapi juga membiarkannya terlena dalam ruwat (ruang-

waktu) sang MAGHRIB, terlanjur melampaui sore tapi pula tak kunjung pula 

memeluk malam itu. Apa tersisa hanyalah “fantasi” bahwa “sarung dan 

kopiah” ato segala berkategori budaya “abah” itu sukanya cuma “bercanda”, 

mengajak tapi sekaligus gak bisa memakaikan sarung dan kopiah secara utuh 

dan sempurna (baca: pembentukan subjek yang utuh). Dalam situasi itu, barter 

identifikasi “anak”-“abah” menciptakan desktriptif “imaginarium kolektif” 

yang kompleks, atas keinginan-keinginan (hasrat); bukan lewat “terma-

terma”nya tetapi lewat “forma-forma” dan “fungsi-fungsi”nya. 

Dalam situasi di atas, sarung dan kopiah sebagai representasi “wanti-wanti 

abah” tidak lagi bisa dipahami sebagai hal saklek sebagai “keutuhan”. Dan 

“anak” akhirnya paham bahwa penggunaan fon-fon “subjektivitas” semisal 

“teriakan”, “raungan”, “lengkingan”, “lirihan”, dan “senyapan”, tidak jauh 

beda maknanya dengan cara “abah” “mewanti-wanti”. Bahwa wilayah “abah” 

berstatus “byar-pet”, itu senantiasa “menjelma” di hadapan “anak” sebagai 

penentu “PHALLUS” (konstruksi subjektivitas). Dalam kondisi itu, si “anak” 

maukudu-mauenggak tumbuh sebagai SUBJEK yang fungsi simbolisnya 

sesistem dengan “abah”, “byar-pet”. Terjebak pada situasi PENGEN; sadar ISI 

tapi tak (sanggup) sadar FORMA!! 

Demikianlah, TERIAKAN demi “subjektivitas” itu ternyata hanyalah hasrat 

bahasa tak sadar, hasil “candaan” kuasa “abah” -  kasihsayang “umi”; di mana 
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upaya MENGADA-kan sebuah subjek yang utuh bagi sang “anak”, maka 

segala “eksperimen” pemadatan dan pengalihan yang byar-pet dihalalkan. 

Sebuah sistem signifikasi “pemisahan langue dari perole sebagai hal yang 

esensial bagi bahasa”: mengamini “keterbelahan” (justru) sebagai SOLUSI, 

sayangnya, nun di wilayah MAGHRIB yang “abu-abu” itu. 

Ntahlah…… tapi, ………. !!???!!!.......... jangan-jangan, “anak” adalah citra 

“unik”, sebagai pantulan “abah” di cermin ajaib itu? atoooooo… jangan-

jangan, “cermin ajaib” itu memang jebakan titipan “abah” lewat “umi”, di 

mana melaluinya “PHALLUS” secara tanpa sadar dibebankan dan dipahami 

secara taksadar oleh “anak” (wedhok/lanang) sebagai “keutuhan”, sedangkan 

dibaliknya tersembunyi upaya memperpanjang status quo “abah” yang 

byarpet, pemilik otoritas (keterbelahan) phallus itu sendiri, layaknya DRAMA 

phallus “jogjakarta” >< “jakarta” tadi?? ….. mbooohhlah ..???!! 

Tapi, bukan itu. Bukan. ………. Bukan itu maksudku.  

Maksudku, Saat Ini Di Sini aku cuma sedang akan berupaya menuntas janjiku 

kepada sedulur-sedulur GELANGGANG, coba-coba mendiagnosis 

kemungkinan “identitas” (subjektivitas) dari balik sebuah PUISI milik Mardi 

Luhung berjudul MALIK IBRAHIM yang ditulis tahun 1997, terbukukan dalam 

antologi BERAHI HUJAN bertahun 2004. Kemungkinan diagnosa “identitas” 

ini sendiri bisa saja saling berkelindan dalam konteks individual utawa 

sosialnya, dalam kerangka asumsi bahwa kehadiran identitas atau subjektivitas 

itu adalah konstruksi budaya, melalui mana atribut-atribut dialektis semisal 

ideologi, subjektivitas, tubuh, gender-seksualitas, dan alienasi yang serba 



 

12|S e k e d a r  G E L A N G G A N G  
  

kompkles saling bekerja sama merekayasa, menciptakan cermin-cermin, 

rangkaian pengalihrupaan menuju suasana BYAR-PET itu… (maaf … to be 

continueud)  
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Identitas Tubuh (Teater) Jember 

Pramoedya Ardhi Krishnamurti 

  

Jember pada 20 Desember malam, ditengah derasnya hujan yang 

menghantam kaki gumuk (bukit) Kerang di Jalan Semeru, telah lahir 

sebuah kelompok teater bernama “Teater Gelanggang”, sebuah 

kelompok teater indipenden yang diinisiasi oleh sekelompok pemuda 

Jember dan diketuai oleh Yudha La Tahzan. Komonitas teater ini lahir 

saat kondisi perteateran di Jember, baik teater kampus maupun luar 

kampus sedang mengalami tidur nyenyaknya. Peluncuran teater ini 

ditandai dengan pementasan teater berjudul Galeri Tubuh Puisi yang di 

sutradarai oleh Anwari (Sumenep). 

 GaleriTubuhPuisi 

Dibuka dengan lengkingan dan suara tidak jelas seorang wanita dalam 

suasana dingin di tengah derasnya hujan yang enggan pergi. Di depan 

wanita tersebut, sang sutradara yang juga berperan sebagai actor 

mengeluarkan suara-suara serupa, lalu di tengah area pertunjukan 

muncul dua orang actor yang mulai melakukan gerakan-gerakan kecil 

dengan memukul-mukul tangan dan tubuhnnya. Di ruang yang lain, 

tepatnya di dalam bangunan bekas toilet, seorang aktor yang lain, 
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berjalan menghantam tembok di depannya secara berulang, seakan 

hendak keluar dari dalam ruang yang berukuran 1x1,5 meter itu. 

Di atas panggung, para actor semakin menjadi-jadi dengan melakukan 

gerakan yang “menyiksa”. Menjatuhkan diri ke tanah, dan menjadikan 

kepala sebagai tumpuan untuk membuat posisi bersujud dengan kaki 

yang setengah terangkat. Semua itu dilakukan secara berulang-ulang. Di 

saat suara-suara kembali muncul dari mulutsi wanita, sang sutradara 

yang sedang bermain meneriakkan kata, “Realitas pertama,”dan 

seketika para actor kembali normal dengan aktivitasnya. Mereka 

bercanda, mengobrol, dan saling tertawa. Pada saat ia mengatakan, 

“Realitas kedua,” para actor kembali melakukan gerakan-gerakan 

pengulangan dengan bentuk yang berganti-ganti. Kemudian saat 

sutradara mengatakan, “Realitasketiga,” para actor melakukan gerakan 

yang sama, namun dengan membawa pemahaman bahwa teater adalah 

bagian dari aktivitas-aktivitas di ruang masyarakat. 

Bagi sutradara, konsep yang dihadirkannya adalah untuk membawa 

penonton kedalam sebuah galeri, seperti halnya galeri senirupa, 

fotografi, atau yang lainnya. Maka, setiap aktor ditempatkan di sudut 

yang berbeda namun masih dalam tema yang sama dengan gerakannya 

masing-masing. Meski, tidak seperti galeri seni rupa pada umumnya, 
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yang tercipta pada pertunjukan ini adalah galeri tubuh. Akibatnya, 

penonton dibuat kesulitan untuk menjadi focus pada satu titik pandang. 

Penonton dipaksa menggeleng-gelengkan kepalanya dari satu sudut ke 

sudut yang lain, tanpa merusak mood mereka. 

Dalam suasana menggigil kedinginan, ditambah dengan adegan-adegan 

yang tak terpikirkan oleh penonton, kemudian mengajak penonton 

untuk ambil bagian dari pertunjukan dan ikut bermain dengan para aktor 

hingga pertunjukan selesai. 

Bentuk pertunjukan teater seperti ini memang membawa penonton 

untuk bermulti tafsir. Kemungkinan lain adalah penonton mengalami 

kesulitan untuk langsung memahami apa makna dari gerakan-gerakan 

yang ditampilkan oleh aktor. Mereka harus mengingat-ingat kembali 

adegan per adegan pada saat pertunjukan itu selesai. 

Maka, kesan yang didapat adalah sutradara ingin menampilkan rotasi 

kehidupan manusia yang terus berulang. Hidup tidak pernah lepas dari 

duka dan bahagia, sakit dan sehat,atau yang lainya. 

Kesan lain yang didapat adalah terbuangnya pembatas bahwa teater 

adalah sebuah mimesis kehidupan yang harus ditampilkan sedemikian 

rupa hingga mendekati kondisi social masyarakatnya. Galeri Tubuh 
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Puisi menghancurkan “dogma-dogma” itu dengan bentuk yang baru. 

Melihat pertunjukannya adalah melihat tidak adanya acting dari setiap 

aktornya. Semua berjalan berdasarkan apa yang ingin dilakukan oleh 

para actor itu sendiri. Tak ada dialog yang diucapkan dengan gaya khas 

para actor pada umumnya. Para aktorpun tidak segan untuk mengobrol 

dengan penonton, meminta rokok demi menghangatkan tubuhnya yang 

sejak awal pertunjukan diguyur hujan,  atau meminta sedikit tempat 

pada penonton untuk berteduh. 

Penonton dibuat bingung dengan kecurigaan apakah yang mereka 

lakukan adalah bagian dari pertunjukkan yang sudah dikonsep. Namun 

yang menarik adalah sifat dasar manusia dari setiap aktor yang muncul 

dalam pertunjukka nitu. Dan, karena adanya penontonlah peristiwa 

malami itu justru menjadi pertunjukan. 

Ternyata, para aktor memang menampilkan apa yang mereka rasakan 

tanpa adanya akting. Contohnya, pada saat kedinginan diselimutilah 

kedua lengan mereka dengan kedua telapak tangan yang menyilang, 

atau pada saat mata salah seorang actor kemasukan tanah, si aktor pun 

meresponnya secara alami. Meskipun penonton diliputi banyak 

kebingungan, pertunjukan ini membuat kebahagiaan tersendiri bagi 
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mereka, karena menghidupkan dan membawa warna baru dalam dunia 

teater di Jember. 

 Realitas Teater 

Sutradara menggunakan istilah reailtas pertama, realitas kedua, realitas 

ketiga dalam pertunjukannya kali ini, sebab ia menganggap teater 

adalah sebuah realitas individu seorang actor dengan rutinitas sehari-

harinya, yang disebutnya dengan “realitas pertama”. Pada realitas 

kedua, ditemukan pemahaman bahwa dalam sebuah pertunjukan teater 

diperlukan sebuah realitas baru, dengan memperbanyak intensitas dari 

kegiatan atau gerakan normal seorang individu. Bisa juga dengan 

melebarkan frekuensi atau daya jangkau dari gerakan tersebut. 

Sedangkan dalam realitas ketiga, ditemukan kesadaran bahwa realitas 

pertama dan kedua secara otomatis akan menjadi bagian dari 

lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pertunjukan teater 

merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. 

 Teater Gelanggang di Tengah Teater-Teater Lain di Jember 

Dalam pertunjukan ini Teater Gelanggang, yang terlahir sebagai salah 

satu teater independen di antara kelompok-kelompok teater kampus, 

berani melakukan perubahan-perubahan pada “dogma-dogma” teater 
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yang dianut oleh sebagian besar kelompok teater di Jember. Komunitas 

teater ini berani merobohkan tembok-tembok itu dengan beberapa 

perlawanannya. Pertama, mereka berani membawa keluar teater dari 

lingkungan mewah kampus menuju lingkungan perkampungan 

masyarakat, karena membawa niatan untuk mengembalikan pertunjukan 

teater pada sumbernya, yaitu masyarakat. 

Kedua adalah budaya penjualan tiket pada pertunjukan teater di Jember 

sendiri masih jarang dilakukan, hanya ada beberapa kelompok saja yang 

secara konsisten “berani menjual” karya (teater) meraka. Beberapa 

kelompok lain memang sudah ada yang berani, namun masih belum 

terlihat konsistensinya. Tujuannya adalah bukan untuk mencari 

keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk kecil penghargaan 

seorang penonton pada si penyaji. Di lain sisi untuk menumbuhkan 

semangat kritis pada sebuah karya, khususnya teater. 

Tembok ketiga yang mampu dirobohkan oleh Teater Gelanggang adalah 

membongkar pandangan yang mengharuskan pertunjukan teater digelar 

dalam sebuah gedung dengan konsep tatanan lampu yang mewah, atau 

adanya batasan antara panggung, pemeran, dan penonton. 

Keempat adalah sang sutradara tidak menggunakan teks tulis dalam 

garapannya, namun justru dengan realitas pertama dan kedua dari aktor 
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itulah yang kemudian menjadikannya sebagai teks. Aktor diberi 

kebebasan untuk melakukan rutinitasnya diatas panggung. Oleh karena 

sutradara tak memberi makna dan tujuan itulah, ia memberikan 

kebebasan pula pada penonton untuk memberikan maknanya sendiri. 

Kondisi hujan saat itu memberikan pemaknaan tersendiri pada peristiwa 

teater yang berlangsung, pertunjukan dimulai dengan kondisi basah-

basahan, baik actor dan penontonnya. Meski penonton harus berhimpit-

himpitan di dalam gubuk yang kecil dan sempit, ada pula berlindung di 

bawah terpal dan rela tubuh hangatnya dihujani basah dan dingin, 

mereka terlihat begitu antusias dengan pertunjukan yang baru di 

perteateran Jember akhir-akhirini. Pada saat hujan mulai reda, 

GaleriTubuhPuisi pun ikut berakhir. 

  

Penulis adalah aktivis Teater di Jember 
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Memecah Batu 

Rois Blodot 

 

Ketika menemukan sebongkah batu, yang pertama terpikirkan adalah 

mengapa lebih mimilih kata “sebongkah” dari pada “sebuah” untuk 

mendeskripsikannya? Mungkin saja dia—‘sebongkah’ itu—telah menawariku 

anak bungsunya yang cantik, sexy, dan menawan. Aku lupa karena sekarang 

mendapati diriku yang terbayang-bayang oleh kelakuan diskriminatif pihak 

kereta api, yang memuja-muji para penumpang yang tidak merokok, lalu 

bicara bahaya kanker dan gangguan kehamilan. 

Waktu itu batu tersebut ditemukan di depan balai desa, dengan 

statusnya sebagai batu hias atau batu taman. Memilah batu tersebut tidak 

segampang menggambar penis di telapak tangan atau bernyanyi lagu-lagu hits 

sambil baper atau membayangkan seks dengan vokalisnya. 

Batu yang sopan dan pendiam itu seperti temanku, wanita yang 

menahan kentut di tengah umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk 

mengetahui kualitas dari sebuah batu, maka cara yang memungkinkan untuk 

dilakukan yakni memecahkan batu tersebut sampai dapat dilihat inti dari sang 

batu yang memperlihatkan keindahan serat serta teksturnya. Inti tersebut 

tentunya berada di tengah diameter batu. Inti tersebut yang membedakan 

dengan lapisan luar. Membedakan kulit dengan jantung, luar dengan dalam, 

eksterior dengan interior, vagina dengan rahim. Tentunya membayangkan 

rahim juga tak semudah membayangkan vagina. 
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Mengenai kontemplasi yang terjadi dari peristiwa pecahnya batu, 

mengingatkan pada ritual kuno yang dilakoni bapak ibuk sebelum melahirkan 

seorang bayi yaitu seks. Sebelum membayangkan terlalu jauh, perlu diingat 

bahwa jangan sampai keluar arena, dan tetap pada haluan ‘luar-dalam’. Pada 

kontemplasi ‘luar-dalam’ tentunya seseorang juga harus mempunyai 

pertimbangan yang kontekstual, misalnya dari waktu dan ukuran mikroskopis 

mana suatu objek dibaca. 

Benda itu (rahim) masih terlalu dini dikatakan sebagai inti jika 

melihatnya dari mikroskopis anatomi organ dalam manusia. Rahim adalah 

ranjang bayi yang pertama. Dapat dikatakan inti rahim yang dimaksud ialah 

ovum yang menangkap cinta pertamanya, sel jantan yang mirip kecebong. 

Sekaligus menyatu dengan ovum dan menjadi segumpal darah bakal calon 

manusia. 

Setelah cerita indah di atas, kembali lagi sejenak untuk melihat 

kenyataan detik ini, di tempat ini. Seks sudah mengalami transformasi nilai 

dan fungsi pada zaman edan saat ini, bukan ritual, bukan hanya cinta, bukan 

semata human produktif. Seks dengan gagah dan garang mengacungkan 

sendok dan garpu di barisan depan pasukan pasar bebas. Tentunya tidak 

berlebihan ketika seks dikatakan sebagai menu utama rumah makan global. 

Berbagai fenomena yang muncul dan realitas yang terjadi di masyarakat 

seperti guyonan ini “pacaran gak Kete gak hore” atau slogan-slogan sensitif 

seperti “cinta butuh pengorbanan”. Fenomena tersebut adalah frasa seram yang 

memiliki muatan sensual, kerelaan, ketulusan, kelembutan, kenikmatan, kentu 

sampai kehamilan. 
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Sesuatu seperti itu terjadi bukan tanpa sebab. Tentunya media-

medialah yang menjadi komandan dalam penyebaran, pengembangbiakan atau 

pemanen ajaran kurang ajar tersebut. Untuk negara ini, tidak terlepas oleh 

liberalisasi media setelah pecahnya Reformasi (1997-2000). Informasi yang 

sebelumnya terfilter oleh Rezim Orba, secara frontal meledak membanjiri 

tanah air, mengisi pendapat-pendapat publik dan menjadi bocah prematur. 

Publik adalah bocah polos lari telanjang dengan perasaan bebas dalam hatinya, 

sementara tak tahu kalau ada Kolongwewe berambut pirang siap menculiknya. 

 Lewat pluralisasi media virus-virus seks oleh germo-germo pasar 

bebas nasional-internasional disebarkan. Tidak perlu memungkirinya, dari segi 

fisik, survei-survei telah banyak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah di berbagai kota. Mengenai presentase perawan perjaka remaja 

(SMP, SMA, kampus). Hasilnya tentu saja banyak remaja yang berstatus 

sudah tidak perawan atau perjaka, secara fisik. Lalu bagaimana dengan yang 

tidak berupa fisik? Hal itu meliputi momentum peristiwa dan paradigma 

masyarakat yang sudah dikondisikan. Dapat ditengarai melalui respon atau 

pendapat publik yang muncul di sekitar ruang publik itu sendiri. Contoh 

sederhananya seperti yang sudah disebutkan di atas. Meski terkesan remeh, 

akan tetapi jika dapat membelahnya dan menemukan inti(sari)nya. Maka dapat 

dikatakan argumen yang berbobot. 

Keberhasilan lingkaran bawah sadar itu diciptakan oleh arus mayor 

globalisasi. Kemudian diciptakanlah seperangkat alat untuk memenuhi hasrat-

hasrat pasien yang sudah gundah kulana menahan orgasmenya. Jepang 

bertugas memproduksi film-film porno. Korea Selatan bertugas 
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mengkondisikan muda-mudi dunia untuk mengakui bahwa butuh asupan tetek 

‘cinta’. U.S.A mengendalikan produksi alat-alatnya sambil membuat keributan 

di negara-negara ke-tiga, sambil lalu pura-pura memproduksi film porno 

dengan membuatnya mereka (A.S.U U.S.A)  berharap publik tidak curiga 

dengan Jepang, dan supaya distribusi blue film dianggap lumrah sebagai bisnis 

biasa—tanpa tujuan tertentu. 

Sebagai komoditas utama, wacana seks harus dipoles semisterius 

mungkin agar bisa menyusup ke berbagai segmen dan elemen. Supaya orang-

orang tidak dapat membedakan mana kulitnya dan mana jantungnya. Sehingga 

kelemahannya semakin kabur dari pandangan dan terlihat seolah-olah kata-

kata yang diucapkan adalah sekaligus tujuan. Parahnya sesuatu seperti itu di 

negara ini sudah mendapat legitimasi dari hokum. Kondom diperbolehkan 

beredar dengan alasan dapat mencegah AIDS. Come on baby??? 

Batu akan selamanya jadi batu, kecuali namanya berubah menjadi 

kambing atau zebra. Itulah kehendak kolektif pengetahuan dalam mencapai 

konsensusnya. Seberapa dalam kajian tentang asal-usul “kenapa ini kok ‘ini’ 

dinamakan ‘batu’? Kok bukan ‘aleleleleb’?”. Maka akan bermuara pada 

kesepakatan kolektif  selama belum memecah bendanya menjadi dua dan 

melihat sendiri jantungnya. 

Begitupun seks yang akan selalu menjadi bayang-bayang yang 

mengaburkan padangan mata, sekalipun hal tersebut mampu diredam lewat 

kegigihan dan kewaspadaan mengkonsumsi hidangan pasar bebas. Menjadi 

terlalu berlebihan jika seseorang mengaku mampu menumpas habis parasit itu 

dalam tubunhnya. Sebab ia seperti bunglon, dapat menyamar di setiap benda 
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yang dipijakinya, tak jelas di mana keberadaannya. Tapi sekali lagi, siapa yang 

tak ingin seks? Sebelum tanya seperti itu, patut juga bertanya dari mana rasa 

haus itu berasal? 

Belajar dari peristiwa memecah batu dapat menyebabkan kenker, 

gangguan kehamilan, dan janin. Sebab jika seseorang sudah bisa membedakan 

luar dan dalam, bulu dan hati, vagina dan rahim, rahim dan ovum, kata-kata 

dan tujuan. Pasti ada yang salah dengan pikirannya, pasti otaknya tidak beres 

sehingga apabila itu terjadi, pasti syaraf-syarafnya mengalami peregangan 

yang signifikan dan membuat aktivitas otot terganggu. Akibatnya, kegiatan 

bernapasnya juga mengalami kemunduran yang pesat, membuat paru-paru 

mengkerut, nafas jadi terengah-engah, paru-paru mengalami degradasi 

abnormal, dan kemungkinan besar terkena kanker. Jika kebetulan dia adalah 

seorang wanita bunting, maka kanker tersebut akan mengganggu peredaran 

darah karena paru-paru tidak lagi dapat memberi asupan oksigen secara 

normal kepada jantung. Proses kehamilan jadi terganggu, calon janin 

kekurangan asupan darah. Nutrisi yang dibawa sel darah merah tidak sampai 

kepada calon janin. Kerusakan syaraf juga mulai mempengaruhi saluran 

pencernaan. nutrisi tidak dapat diserap tubuh secara maksimal, kadang ikut 

terbuang percuma lewat saluran anus. Tiba-tiba esok harinya kiamat!. 
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Ora Kanggo 

Bagus Alimsufi 

 

 Sesuatu yang keluar dari mulut setiap orang kadang-kadang menjadi 

keganjilan yang dirasa mengganjal ketika tuturan tersebut diucapkan oleh 

seorang penutur. Maksud saya disini kata-kata yang dikatakan sarkasme oleh 

orang-orang yang notabenenya adalah orang yang bertata krama, bersopan 

santun, orang yang memiliki dugo(baha jawa)-yang berarti orang yang 

memiliki kesopanan-yang biasa disebut pisuhan. 

 Pisuhan disini berarti kata-kata yang pada dasarnya adalah 

mengumpat lawan bicara agar si lawan bicara memiliki perasaan paham kalau 

si penutur lagi marah. Kata-kata pisuhan sendiri tidak hanya dimiliki oleh 

orang Jawa saja sebagai pemilik kata pisuhan. Seperti kata jacok dalam bahasa 

Jawa bisa berarti  fuck meeeeeen dalam bahasa ingris atau kata naskleng dalam 

bahasa Bali.  

 Para orang tua biasa merahasiakanya dari anaknya, karena mereka 

takut kata-kata itu dapat berdampak buruk bagi kesopansantunan mereka. Tapi 

pernahkah para orang tua yang disimbolkan sebagai orang yang sangat 

bijaksana dan sebagai kapten dari sebuah kapal yang disebut keluaga yang 

sedang mengarungi lautan kehidupan befikir bahwa bahtera mereka 

sebenarnya sedang digerakkan oleh hawa yang disebut bahasa? Pola berfikir 

orang tua sekarang adalah representasi dari orang-orang jaman dahulu dimana 

mereka hanya percaya pada nggak ilok tanpa mengidentifikasi mengapa suatu 

peristiwa disebut nggak ilok. Sekarang kita tarik garis lurus dari peristiwa 
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tersebut, masyarakat pada umumnya-khususnya orang-orang yang memiliki 

laten kesopanan tulen, seperti orang-orang darah biru-mengamini hal tersebut 

dengan mengatakan bahwa orang-orang yang berkebiasaan misuh sebagai 

orang-orang tak beradab dan meletakkan mereka pada status sosial bawah. 

Saya sendiri pernah mengalaminya ketika paklek(sebutan Om dalam bahasa 

Jawa) saya mengatakan “ojo misoh, koyok kulian ae. Wong pinter ora oleh 

misuh”. Stratifikasi sosial yang ditentukan bagi seorang pemisuh adalah kelas 

bawah. 

 Dari fenomena itu seakan-akan jancok merupakan hal yang 

mengganjal dan sangat tabu untuk dimasukkan dalam percakapan. Kenapa sih? 

JANCOK!!!!!!!!!!!!! Secara tegas saya katakan “JANCOK tak berarti apa-apa 

kecuali JANCOK,COOOOOK!!!!!!”  apa yang membuat kata itu nggak 

relevan saat diucapkan. Lha wong kata-kata seperti itu sebenarnya biasa aja 

ketika diucapkan bahkan ketika orang yang diajak bicara merespon kata-kata 

sepeti itu. Kenapa sih orang orang selau membuat film dalam benak mereka? 

Jujur saya sebenarnya tidak tahu arti dari kata tersebut. Apakah ada yang tahu 

apa arti sebenarnya dari kata itu? Yang katanya di ancuk yang berarti di 

perkosa, atau apalah. Akhirnya dicoba oleh saya mempraktekkan untuk 

mengucapkanya sebagai suatu sapaan awal ketika bertemu orang yang 

notabenenya lingkungan sini dan akademiknya menjunjung tinggi kesopanan. 

Tidak terjadi apa-apa, tak berpengaruh signifikan bahkan seakan biasa saja. 

 Mungkin dalam hal ini mereka sudah terbiasa denga mulut saya yang 

bicara begitu terus-menerus. Kenapa begitu ya? Apakah saya sudah dianggap 

kaum proletar sehingga apa yang saya tuturkan menjadi tak berguna. Pada 
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kenyataanya orang-orang Surabaya sangat biasa bahkan mereka menganggap 

itu sebai kekraban dalam kehidupan. Pada dasarnya kita terjebak oleh suatu 

bingkai yang disebut bahasa. Seperti dikatakan sebelumya bahwa secara tidak 

sadar bahasa telah mendarah daging dalam diri kita semua bah kan sebelum 

kita semua lahipun kita sudah terbingkai oleh bahasa yang mengatakan kita ini 

laki-laki atau perempuan. Seperti kata pisuhan tadi, kita sering mengkotakkan 

diri kita sendiri kedalam sistem sosial. Secara tidak sadar sebenarnya kita 

terpartisi oleh bahasa. Pola-pola dalam bahasa menuntun kita pada hal-hal 

yang primordialnya berupa struktur dengan alasan mempermudah kita dalam 

menentukan sesuatu dengan sesuatu diluar sesuatu itu. Itu menyebabkan 

adanya kelas-kelas yang menyekat antar tiap individunya. Perbedaan kelas 

antar individu ini akhirnya menimbulkan gep-gep dimana dominasi penguasa 

selalu melibas kelas-kelas dibawahnya. Contohnya dari perbedaan warna putih 

dan hitam, putih mengisyaratkan sesuatu yang bersih,suci, baik dan pola-pola 

lain yang berasosiasi denganya, akan tetapi sebaliknya hitam merupakan 

representasi dari sesuatu yang kotor, najis, buruk dsb. Akhirnya bahasa 

menuntun kita bahwa putih lebih arif untuk menjadi dominan ketimbang hitam 

dan bahasa memetakan hal tersebut menjadi putih sebagai subjek dan hitam 

menjadi objek. Manusia menggunakan itu lebih parah sebagai klasifikasi 

terhadap dirinya. Seperti di Afrika, dimana orang kulit hitam didiskriminasi 

habis-habisan oleh orang-orang kulit putih. 

 Dari beberapa contoh diatas telah digambarkan bagaimana bahasa 

berdiri sebagai menara gading yang menggantikan otak dan perasaan manusia 

dan terkesan mengeksploitasi hak-hak manusia itu sendiri. Bahkan pada 
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dewasa ini bahasa telah menyinggung pada tataran yang transenden dan ia 

telah menggantikan kesadaran manusia ketika manusia telah terkotakkan pada 

hal-hal yang bersifat transendental. Manusia sendiri akan merasa seperti orang 

sakau terhadap bahasa sehingga ketergantungannya pada bahasa sangat krusial 

dan dapat manusia itu mati secara tak sadar. 

 Pada titik akhir ini saya sendiri sebagai penulis juga tak bisa terlepas 

dari bahasa itu sendiri dan juga saya mengakui secara tak sadar saya sendiri 

telah masuk dalam lingkaran yang notabene saya katakan sebagai narkotika 

kelas satu. Akhirnya timbul pertanyaan pada saat ini yaitu bisakah sebenarnya 

kita terbebas dari lingkaran bahasa itu? Atau bagaimanakah setidaknya yang 

kita lakukan atas kelakuan bahasa itu sendiri? Wallahu alam bis showwab. 

Apakah anda semua paham apa yang saya katakan? Saya sendiri saja tak 

paham. Maka seharusnya anda tidak membaca tulisan saya ini. Anda tertipu. 

Salam jancukers Endonesa. 
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Sampah 

Yuda La Tahzan 

 

Sampah plastik banyak diperoleh diseluruh wilayah bumi, seperti tidak 

perlu mencari sampah untuk bekerja atau memilih profesi sebagai pemulung. 

Akhir-akhir ini plastik banyak diperbincangkan disemua kalangan umat 

manusia karena dianggap membuat kerusakan pada lingkungan alam. 

Khususnya kalangan akademisi yang menganggap bahwa plastik adalah 

sampah yang harus dimusnahkan di atas muka bumi. Semakin hari semakin 

tidak terelakkan bahwa sampah semakin menumpuk di depan rumah, di jalan 

raya, di desa, di kota, di kebun, di hutan, di perumahan, dimana-mana sampai 

tidak tertampung lagi. Jika sampah yang dibuat manusia adalah sampah 

organik yang mudah larut oleh tanah maka tentu hal tersebut tidak lagi 

menjadi soal bagi kelangsungan hidup di bumi. Namun, sampah yang banyak 

diproduksi oleh manusia adalah sampah plastik yang sulit dimusnahkan. Kelak 

jika saya boleh berandai-andai seluruh bumi akan menjadi plastik sekaligus 

manusianya juga terbuat dari plastik. 

Plastik menjadi objek cercaan, menjadi benda yang haram, menjadi 

terpinggirkan bahkan harus dimusnahkan dari muka bumi. Intelektual, 

akademisi, mahasiswa, guru, memberi penyuluhan kepada manusia yang tidak 

“berpendidikan” tidak berilmu sama seperti mereka bahwa sampah plastik 

harus dijauhkan dari kehidupan untuk keberlangsungan hidup. Hal ini sungguh 

miris jika para intelektual atau ilmuan tersebut adalah tersangka yang 

membuat produk plastik. Namun, mereka juga harus mendiskriminasikan 
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plastik tersebut dan membuat anggapan kepada masyrarakat bahwa plastik 

adalah sampah yang sangat berbahaya. Sehingga seolah-olah plastiklah yang 

memiliki seluruh dosa dan penyebab rusaknya bumi. 

Budaya salah menyalahkan ini tertanam pada perilaku keseharian 

masyarakat Indonesia tanpa menilik lebih jauh persoalan yang berlangsung. 

Membabi buta mencari bahasa penyelamatan diri sendiri. Tanpa sadar bahasa 

menjadi komposisi perang paling berbahaya. Seperti peristiwa melihat botol 

plastik mengambang terbawa arus sungai, botol menjadi objek pandangan 

utama, setelah itu, bahasa masuk dalam perut botol dan menyerukan kalimat 

“kamu sampah, kamu tidak pantas berada di dunia ini”. Lantas, apakah yang 

bisa dilakukan botol sebagai pembelaan pada penghakiman ini? Apa botol juga 

dapat berbahasa untuk melawan tuduhan? Apa botol dapat berteriak bahwa 

botol adalah ciptaan yang mungin tidak ingin diciptakan? Apakah botol pernah 

diajak bersepakat atas kehadirannya di bumi ini? Apakah pabrik sebagai ibu 

dari botol tersebut mau bertanggung jawab atas dosanya? Sehingga botol 

memiliki kemerdekaan personal, sehingga dapat memiliki pengakuan tanpa 

label sampah dalam arus kehidupan. 

Tanpa ada botol plastik, pekerja mulung tidak akan memiliki tabungan 

perut, sebagai manusia kelas tengah sedikit kebawah sedikit tidak dihormatkan 

tidak akan bisa melanjutkan hidupnya, jika memiliki anak, maka anaknya tidak 

bisa bersekolah untuk menciptakan produk plastik baru. Apa tanggapan 

ilmuan, aktivis, intelektual, mahasiswa tentang keberadaan ini? Apakah negara 

bisa menciptakan lapangan pekerjaan lain bagi pemulung? 
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Sehingga dan kemudian botol plastik menjadi rumput yang tampak 

indah dan segar mewangi setelah turun hujan. Manusia menjadi subjek 

tersangka tak tampak yang menciptakan, menggunakan, lalu meminggirkan 

sambil memberi label sampah pada botol plastik.  
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Smartphone dan Medsos 

Nain Ibnu Saud 

 

Saat ini, Medsos menjadi sesuatu yang penting tak kenal usia, 

tua, remaja, dan anak-anak.  Kontrol orang tua terhadap anak sudah tak 

dihiraukan lagi sebab, orang tua juga menggunakan Medsos yang 

membuatnya nyaman dan membuat ketagihan untuk mencoba dan terus 

mencoba mengakses situs-situs yang ada di dalamnya. Mungkin di abad 

ke-21 ini Smartphone dan Medsos naik daun. Apa yang tidak ada di 

medsos? Semuanya bisa dicari   Medsos layaknya tuhan, bagi manusia 

pada zaman modern saat ini. Apapun yang kita cari pasti akan 

ditamapilkan di medsos. Informasi-informasi yang jauh sekaligus dapat 

jangkau. Satu kali kita serchingdi medsos, akan memunculkan banyak 

informasi. Bergantung bagi penggunanya. 

Berbagai jenis Medsos mulai beredar seperti; FB, IG, WA, dan 

BBM. Mungkin pemikiran seseorang ada yang terbentuk dari medsos? 

Ada seseorang temanku yang masih suka terhadap Handphone jadul 

tahun 2010 yang lalu, dan sampai sekarang masih menggunakan 

Handphonejadul itu (ta ti tut).Handphonebisanya digunakan untuk 

telpon dan sms saja. Sekarang muncul smartphone, sehingga hendphone 

tidak lagi laku keras di pasaran yang lebih banyak menjual smartphone 

android saja. Ada salah satu temanku ditanyakan sama seseorang. Kamu 
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punya smartphone? jawabannya sangat respek saja. Tidak! aku tidak 

memakai smartphonedan aku juga tidak seperti orang-orang yang suka 

memakai smartphone. Kalau sekarang anak-anak remaja banyak yang 

Hits. Kemudian langsung tertawa melihat ia berkata seperti itu. Kalau 

sekarang orang-orang berlomba-lomba besar-besaran Smartphone. 

Orang yang tak kenal smartphone dan  medsos diklaim kampungan dan 

ketinggalan jaman. 

Produk-produk yang dibuat oleh Barat yang masuk ke Indonesia 

tidak bisa kita hindari, adanya hanya menerima produk tersebut. 

Sebagai konsumen, setiap individu juga harus bisa memberibatasan-

batasan. Setiap produk yang dikeluarkan oleh pabrik pasti mempunyai 

nilai positif dan negatif semua bergantung pada penggunanya. Tindak 

kekerasan, keluhan, curhatan, dan percintaan banyak kita temui di 

Medsos. Kesadaran subjektif seseorang mengenai medsos belum 

sepenuhnya sadar, begitu juga aku tak bisa lepas juga dari medsos. 

Mungkin perlawanan untuk tidak sepenuhnya terpaku pada Smartphone 

dan Medsos yaitu melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya.  
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TEATER, TANAH, DAN TAI 

Anton Daryanto Bendet 

 

Selamat berteater 

Apa teater sudah selamat ? 

 

Selamat  akan kesetian dalam berteater  

Apa sudah tak ada kesetian dalam berteater ? 

 

Selamat  yang tanpa jenuh terus berteater 

Apa tak ada kejenuhan dalam berteater ? 

 

Selamat akan pentas-pentas teater 

Apa teater harus dipentaskan ? 

 

Selamat bagi para pejuang-pejuang teater  

Apa teater memang harus diperjuangkan ? 

 

Selamat bagi para teaterawan yang bergerak tanpa biaya 

Apa teater  tidak membutuhkan biaya ? 

 

Selamat kepada para penonton-penonton teater 

Apa teater masih membutuhkan penonton ? 
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Selamat bagi insan-insan yang memasyarakatkan teater 

sehingga teater benar-benar bisa merambah ke segala bidang 

di bidang olah raga ada teater sepak bola gajah 

di bidang ekonomi bisa  memahami untung dan rugi menjadi ilmu dagang 

di bidang politik mampu dimainkan dengan lihai oleh para politisi  

sehingga paham model drama : tragedi, komedi maupun melodrama 

 

Namun, 

Akting-akting dahsyat yang sangat membumi dengan peranya, adalah ketika 

terjadi penggusuran pada rakyat miskin yang dilakukan para petugas suruhan 

penguasa atas nama pembangunan dan ketertiban 

Ada tangis 

Pilu 

Perlawanan 

Amarah 

Semua mengalir secara nyata tanpa sebuah kepura-puraan,yang sering 

disajikan dalam pertunjukan teater di panggung-pangung dan gedung-gedung. 

 

Apa Teater Berkembang ? 

 

Perkembangan teater saat ini seperti roda yang menggelinding tanpa gas dan 

tanpa rem yaitu tancap terus namun belum tahu mau kemana. Group maupun 

komunitas-komunitas menjamur sudah tak terhitung berapa jumlahnya. 

Pertunjukan-pertunjukan sudah banyak dipanggungkan dan ditulis dimedia-
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media menjadi berita atau tinggal berita. Nama dan momentum menjadi 

eksistensi untuk sebuah pencapaian, tetapi pencapain yang seperti apa.  

 

Teater masih seperti teater yang berteater tentang teater dan berkutat dalam 

sebuah teater. Apa teater hanya seonggok gedung, pekerja (pemain dan kru 

panggung), sekaligus kegiatannya (isi pentas-peristiwa). 

 

Apa teater masih menjadi peta buta yang toleh kanan-toleh kiri seperti 

menyebrang dijalanan yang padat kendaraan. Atau sudah melenggang 

kangkung dijalan tol dengan pemandangan pohon-pohon dan jembatan-

jembatan yang panjang. 

 

Untuk Apa Teater Dipelajari 

 

Gedebak gedebuk sebuah langkah, geliat tubuh dalam gerak, desah dan 

lengkingan suara menjadi unsur yang dilatih untuk menjadikan teater ada. 

Dilatih untuk tidak kehilangan daya tarik, diolah untuk tidak kehilangan calon 

teaterawan, dan dibangun kerja untuk tidak kehilangan kolektifitas. Teater 

bukanlah elititas dalam kesendirian, teater merupakan nilai bangun 

kebersamaan, teater adalah cara sebuah ritual bersama.  

 

Disiplin group dan disiplin pribadi yang mula-mula perlu dibangun sehingga 

mampu mewujudkan ansamble yang terjaga. Kekuatan teater bukan semata 

pada seorang aktor namun kesolidan group atau komunitas. Teater adalah 
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dunia pergerakan, dunia perjuangan, dunia proses, dunia organisasi, dunia 

karakter untuk membangun pribadi yang utuh dalam balutan kerja tim. Liar 

bukan berarti arogan, urakan bukan berarti maunya sendiri, karena teater hadir 

dan mengalir bersama komunitas.  

 

Teater menjadi sebuah gerakan sosial yang bicara tentang masyarakat, 

pengaruh dan dampaknya. Teater menjadi gerakan kegembiraan hiburan sehat 

dalam kesadaran. Teater menjadi seni dalam ruang ekspresi tentang sebuah 

tata dan etika. Teater menjadi dokumentasi jaman pada sebuah bangsa.  

 

Mempelajari teater adalah mempelajari kemungkinan-kemungkinan untuk 

menjadi ada. Terus mencari bukan dalam kebakuan kaku, tetapi workshop 

demi workshop untuk terus peka pada sebuah kesadaran pikiran, kesadaran 

pancaindera, kesadaran bathin,dan kesadaran naluri. 

 

Mau dan rutin berlatih merupakan langkah menjaga semangat, selain melatih 

daya tahan tubuh juga rasa peduli antar teman. Teater bukan mencari juara 

atau pemenang tetapi teater melahirkan pemikir sekaligus penggerak tentang 

kesadaran pada masyarakat. 
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Tubuh dan Aktor 

Adalah salah satu cabang ilmu seni yang khusus mempelajari bagaimana 

teknik menciptakan dan memainkan peran (berakting) sebagai seorang tokoh 

tertentu baik di atas pentas (panggung) maupun dalam sebuah film. Dan 

pelaku seni peran ini disebut sebagai aktor….siapapun bisa menjadi aktor asal 

mau melatihnya dan punya disiplin, bisa dikatakan punya resep persiapan 

menjadi seorang aktor. Modal utama seorang aktor adalah tubuhnya, torso. 

Tubuh adalah instrument yang siap dibunyikan (disuarakan atau digerakan) 

oleh karena itu menguasai tubuh menjadi hal mendasar bagi seorang aktor. 

Seorang aktor harus menguasai tubuhnya. Setiap gerak yang dilakukan diatas 

panggung harus ada maknanya. Setiap gerak harus mempunyai motif. Jika 

tidak ia hanya sekedar bergerak-gerak dan akibatnya permainanya tidak akan 

memikat. Descartes membagi tubuh menjadi kesadaran dan badan jadi akting 

adalah perbuatan sadar seorang aktor, atau perbuatan sadar yang disengaja 

untuk pertunjukkan kepada penonton. Dalam seni peran vokal adalah modal 

dasar lain seorang aktor yang sama utamanya dengan tubuhnya. Vokal adalah 

bahasa seorang aktor untuk menyampaikan pesan kepada penonton, baik 

secara tersurat maupun tersirat. Bahasa, bagi seorang aktor adalah alat untuk 

menstimuli ekspresi dan deskripsi, bukan saja untuk hal lahir tetapi juga hal 

batin. Jenis vokal keras lirih suaranya dibingkai dalam istilah pianissimo, 

piano, mezoporte, forte, fortissimo. Pianissimo adalah menyanyi dengan 

sangat lirih, piano lirih, mezoforte setengah keras, forte keras, fortissimo keras 

sekali. Nah dalam seni drama keras suara yang paling minim adalah 

mezoforte, penggunaan pianissimo dan piano adalah kesalahan fatal sebab 
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suara aktor tidak akan terdengar dari penonton yang paling depan sekalipun. 

Ada birasa, birama, biraga. Tahap birasa membentuk pernafasan dengan perut 

sekaligus melatih otot-otot perut misal menyanyikan atau mengucapkan model 

pianissimo akan tetap kuat dan jelas. Tahap selanjutnya melatih otot-otot 

diafragma yang nantinya kita diantar ketahap birama yang artinya mampu 

menghidupkan rasa, birama berkaitan dengan tempo permainan. Kemudian 

melatih  otot-otot leher ini akan menghasilkan suara yang keras tetapi tidak 

pecah lalu berlanjut denga suara kepala artinya sekeras apapun suara akan 

terasa enteng mengucapkan ini disebut pencapaian tahap biraga atau 

melakonkan. Jadi proses mengolah alam badan harus seiring dengan proses 

mengolah alam suara. Dalam teknik Boleslavski tahap birasa dan birama 

disebut tahap memahami, biraga tahap melakonkan. Tata artinya menata, 

seorang aktor harus bisa menata maka mulailah belajar menata hal-hal kecil. 

Ruang kerja, lemari pakaian, ruang tamu, dapur atau apa saja kemahiran 

menata akan melatih otak kanan untuk mulai  untuk membayangkan gambar 

besar. Menata analog dengan menyusun. Menyusun berawal dari yang 

terendah kemudian semakin keatas. Menata membiasakan seorang aktor 

memahami letak, yang dipanggung disebut bloking. Dan kebiasaan ini harus 

tetap dilakukan walau pun telah menjadi aktor hebat. 

Ada tata lalu ada titis, tatag, tetes ini adalah tahapan atau tangga sebuah proses 

kreatif. Titis, artinya seorang aktor harus menguasai ilmu secara lengkap dari 

A sampai Z. sebab tanpa mengenal  dan menguasai ilmu secara lengkap, 

seorang aktor akan kesulitan memainkan perannya. Tatag, artinya mempunyai 

keberanian untuk melakukan tindakan atas kemampuan menata dan 
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penguasaan keilmuan, yang tentu saja akhirnya akan melahirkan. Tetes, 

menetaskan sebuah karya. Tahapan ini bisa dicapai apabila punya jembatan 

neng, ning, nong, nang. Neng itu meneng, diam, menep, mengendapkan 

kesadaran, menghayati, kristalisasi. Ning, wening, uninga, bening, maya, 

transparan, wedanta. Hanya orang yang sudah mencapai tahap neng akan 

mencapai kebeningan. Bisa melihat segala sesuatu dengan terang trawaca, 

jelas benderang, tak terhalang. Segala menjadi terpahami. Nong, unong, 

mengerti, melihat dengan mata hati, dengan rasa, inilah juga disebut tahap 

birasa. Nang, unang, ngunangi, to detec, menemukan, mendapatkan inspirasi, 

melimpahnya gagasan dan kasih saying, abudance mentality. 

 

Tanah dan Ide 

Tanah ini tanah siapa 

Tanah ini milik siapa 

Tanah ini apa bertuan 

atau tanah yang tak bertuan 

 

Alang-alang dan juga rumputan. 

Tumbuh liar di tanah datar 

Batu, gunung, pohon-pohon besar 

Menjadi sosok-sosok yang kekar 

 

 

Hutan-hutan di alam purba 
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Pohon-pohon tanpa nama 

Tumbuh bagai sang raksasa 

Air sungai mengalir…mengalir berkelokan 

Membelah belantara 

Bersatu dalam telaga 

Ikan kecil bermain 

Burung-burung terbang menyebrangi. 

Telaga masih berwarna jernih 

Dan bidadari-bidadari masih sering mandi 

 

 

SANTRUNG : 

Tanah airku, tanah kelahiranku dan tanah leluhurku maupun tanah warisanku. 

Bermula dari tanah kita kembali menyapa, bermula dari tanah kita menjadi 

ada. Tanah menjadi tempat berpijak bahkan menjadi awal berangkat untuk 

menata dan merawat. Tanah perlu dirawat, diurus dan dipertahankan, tanah 

dimanapun adalah tanah suci, tanpa dosa dan tanpa penderitaan. Tanah adalah 

tempat mengabdi dan awal dari sejarah……. sejarah kelahiran kita, sejarah 

perjuangan kita. Tanah kelahiran sekaligus tanah perjuangan……tetapi tanah-

tanah urugan ini menimbun telaga, mematikan mata air. Tanah bongkahan, 

batu runcing maupun beling dan kaca menimbun telaga menimbun kehidupan. 
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LOLONGAN : (melolong menjadi-jadi ) 

Dahulu telaga ini adalah tempat saya berenang  waktu kecil, inilah salah satu 

keunikan tanah kelahiran kami, keunikan sekaligus keangkeran, tempat kami 

masih banyak tempat- tempat yang wingit banyak roh-roh penunggunya kalau 

malam menjadi tempat yang misteri namun bila pagi setelah ayam berkokok  

kampung kami dan kampung tetangga mulai gaduh dapur-dapur mulai 

mengepulkan asap membuat lalat-lalat tak berani masuk, kambing-kambing 

mulai mengunyah dedaunan dan anak ayam mulai makan jagung  dan gabah 

namun kini menjadi sunyi entah mengunsi kemana. Tetapi sekarang pohon- 

pohon di hutan larangan mulai terbalik roboh dihajar mesin-mesin, burung-

burung kehilangan sangkarnya burung prenjak mencak-mencak, anak kera 

jatuh terbanting karena ranting patah. 

 

LOLONGAN : 

(melolong, menjerit bersuara tanpa jelas kata-kata ) 

 

SANTRUNG : 

Dan telaga ini telah diuruk oleh bongkahan-bongkahan tanah, tanah-tanah 

galian yang tak kutahu dari mana. Truk-truk menderu lalu lalang membongkar 

muatan tanah-tanah dan menguruknya asal-asalan telaga itu sudah tak 

terbentuk….. aaahhhhh……..Telaga itu sekarang menjadi gundukan tanah dari 

puing-puing robohan bangunan, aku sendiri juga tidak tahu dari mana berasal. 

Ada bebatuan, pecahan bata merah, pecahan keramik maupun ada beling dan 
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kaca dan juga paku-paku…..(tiba-tiba datang orang membawa gerobak lalu 

menguruk tanah dengan sekenanya )  

 

SANTRUNG     : 

…….Eeeee sebentar saya mau tanya pada bapak bahwa tanah-tanah ini  bapak 

ambil dari mana. 

 

PENGURUK 1 : 

Tanah ini saya ambil dari truk-truk yang mogok karena tak bisa melanjutkan 

ke tempat ini, ada tiga truk hari ini mogok dan tak bisa dinyalakan 

mesinnya….lalu mereka menyuruh mengankutnya pakai gerobak kecil ini. 

 

SANTRUNG    : 

Lho aneh tiga-tiganya bisa mogok…mesin rusak karena mobil tua atau 

kehabisan bahan bakar. 

 

PENGURUK 1 : 

Bukan karena mobil tua, namun mesin yang tak bisa dinyalakan…..kata 

sopirnya   mobil baru 2 minggu beli jadi masih gres….. 

 

LOLONGAN: 

uuuuuuuuuu……….iiiiiiiiiii…….sakiiiiiiitttt…….aduuuuuuh. 
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PENGURUK 1 : 

Hantuuu (lari sampai gerobak urugan ditinggal begitu saja ) 

 

SANTRUNG : 

Hantu…..aneh apa ada suara dari tadi tak ada suara….ya aku ingat telaga ini 

memang konon berhantu banyak penunggu. Pernah waktu itu ada dua pasang 

berpacaran dan tiba-tiba kesurupan bahkan yang laki-laki pinsan dan dalam 

perjalanan nyawanya tak tertolong karena jantungan…….tempat ini bukan 

tempat sembarangan…..saya perlu memastikan benarkah truk itu mogok 

(Santrung pergi mencari tempat 3 mobil truk yang mogok ) 

 

LAMPU GELAP DAN PELAN-PELAN MENYALA……ada bongkahan tanah 

yang bergerak  

 

SOSOK 1 : 

Uuuuhg……uuuuuhg….aaaakkkkk……(suara geliat dalam urugan beberapa 

bongkahan tanah bergerak beberapa puing ada yang terlempar_munculah 

sosok dari dalam tanah urugan tangannya mengapai-gapai dan tergulinglah 

dia )   

 

LAMPU SAMAR-SAMAR MENYALA MUNCUL BEBERAPA ORANG 

MENARIK GEROBAK BERISIKAN MAYAT-MAYAT DAN DIBUANGLAH DI 

URUGAN BEKAS TELAGA. 
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SOSOK 1 : 

………..(menyayat kesakitan ) Gelap…..pedih……susah bernafas (tersenggal 

kesulitan bicara ) 

 

SOSOK 2 : 

(melolong lalu menjebol gundukan tanah dan keluar dari bongkahan ) 

 

DATANG PENARIK GEROBAK MAU MENGURUK TANAH NAMUN 

DENGAN TIBA-TIBA DISERANG DENGAN GANAS OLEH DUA SOSOK, 

MEREKA MENCEKIK, MEMBUNUHNYA DAN MEMBUANGNYA DI 

TANAH BONGKAHAN  

 

SOSOK 2 : 

Kita adalah hantu yang sebenarnya, kita akan menghantui siapa saja yang 

menimbun telaga ini. 

 

SOSOK 1 : 

Kita harus ganas, sadis dan kejam…..alam kita dirusak dan kita perlu merusak 

yang merusaknya……sampai mereka rusak semua. 

 

SOSOK 2 : 

Telaga ini kita pertahankan……ini satu-satunya harta kita. 
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SOSOK 1     : 

Stttt…..sssttttt…….ada orang aneh kita sembunyi dulu bila orang itu 

menimbun telaga ini kita bunuh dia. ( dua sosok itu cepat-cepat sembunyi ) 

 

SANTRUNG : 

(masuk sambil menggerutu )…….Aneh truk-truk itu sudah tidak ada, lho kok 

ada dua gerobak ditinggal begitu saja apa ada hantu lagi, aneh juga ditinggal 

begitu saja (Santrung memanggil orang yang dilihatnya dari kejauhan ) 

Pak…..gerobaknya diambil pak nanti bisa diambil tukang rongsok. 

 

ORANG : 

 Takut……tempat itu angker…..saya tak berani, kawan-kawanku tak kembali 

setelah menguruk tanah disitu ada demit penunggunya. 

 

SANTRUNG : 

Demit penunggu ! …….Pak ada saya, nanti demitnya kita keroyok bersama-

sama……tak perlu takut. 

( ada orang masuk dengan terburu-buru ketakutan mengambil gerobak ) 

 

Ini merupakan cuplikan sebuah naskah drama satu babak “OEROEGI” karya 

saya sendiri yang bicara tanah dan nasibnya. Ketika tanah digusur dan tanah 

dijarah ini menjadi kepekaan bagi seorang kreator untuk menyuarakan keadaan 
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sebuah jaman. Teater menjadi sebuah kesaksian berupa persoalan-persoalan 

yang ada dalam masyarakat.  

 

Apa teaterawan akan diam saja dan tetap berhaha-berhaha dalam keasyikan 

sendiri atau turun tangan menyuarakan tentang ketidakadilan. Teater dan tanah 

merupakan kesinambungan yang tidak mandeg. Kegiatan dan berlatih dalam 

teater tak lepas dari ruang dalam dan ruang luar. Media berlatih bisa ditengah-

tengah masyarkat atau diluar masyarakat yaitu bisa dihutan, gunung, hutan 

atau sungai atau air terjun. Ketika kita berlatih lalu mendapati ruang latihan 

yang tidak sehat yaitu alam raya yang terancam, apa teaterawan tetap fly 

dengan keasyikan tanpa sebuah kepedulian pada memori alam. Tubuh, tanah 

dan ide bersamaan mejadi roh dalam mengolah dan berkarya. Banyak hal 

tentang tanah yang bisa digali dan digeluti. Tanah adalah kesucian bagi 

seorang teaterawan karena diatas tanah proses terjadi dan pemanggungan 

disajikan. Walaupun diatas sungai, air terjun maupun dijalan raya tetap ada 

unsur tanahnya. Sawah-sawah dengan terikan para petani dan nyanyian suluk 

yang menjadi irama dan melodi masyarakat. 

 

Perut dan Tai 

Teater bersama pergolakan dan prosesnya sudah tersaji dalam latihan serta 

dalam pemanggungan, tersaji pula dalam garis perjuangan dan gerakan sosial. 

Teater menjadi ada, bukan sebuah gerakan yang membuang-buang waktu  dan 

buang energi belaka. Teater menjadi makanan yang dikunyah dalam sajian 

matang penuh gizi dan protein. Teater dengan komposisi bumbu yang 
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mengundang selera lidah, kemudian dicerna dalam perut untuk disalurkan 

menjadi energi ke sekujur tubuh. Tubuh menopang beban, mampu berpikir, 

berbuat, dan melangkah tanpa sebuah kemalasan dan keraguan. Sisa- sisa yang 

dicerna dalam perut akan keluar melalui anus menjadi tai.  

 

Perut menjadi mulas atau kemudian mencret-mencret dan berak beberapa kali, 

bahkan harus minum obat perut supaya berak terhenti biar beransur-ansur 

tidak mulas. Atau perut menjadi kekenyangan sehingga ngantuk, tertidur lelap 

dan bangun kesiangan. Atau perut tetap lapar dan lapar ingin makan terus 

walau setelah makan tetaplah menjadi tai.  

 

Ketika makan petai tainya bau petai dan tainya bau jengkol ketika makan 

jengkol, atau malah menjadi tai-tai yang aneh yaitu ketika makan durian tainya 

bau tai ayam, atau ketika makan sate kambing tainya bau sate macan.  

 

Pencernaan bisa menjadi pergolakan perut dan tai. Makanan mentah bisa 

membahayakan kesehatan bila banyak kuman, atau makanan yang terburu-

buru dilahap bisa menyebabkan tersedak bahkan keluar melalui hidung dan 

tentukan bikin sakit. Terkena gangguan tidak bisa berak walau sudah makan 

berkali-kali dan perut terasa penuh atau menjadi kembung. Tidak berak lama-

lama bisa menjadi racun dan bau badan seperti bau bangkai. Begitulah perut 

dan tai dibutuhkan makanan sehat yang lezat sehingga perut mampu mencerna 

lalu keluar menjadi tai-tai. Tai-tai yang baunya menyengat membuat semua 

orang lari terbirit-birit, atau tai-tai yang menjengkelkan. Apa mungkin tai-tai 
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itu bisa berubah menjadi permata, berlian atau emas atau tai-tai yang bisa 

dimakan kembali ? 

 

Selamat berteater dalam salam kesehatan. 

 

 

 

 

 

OmaH27 Pancoran Jaksel, 

10 April 2017 
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Tentang Aku, Kau dan Dia 

Herjuna 

 

Pada awalnya, kukira film Dragon Ball1 itu fiksi semata, setidaknya sampai 

aku mendengar sebuah percakapan dalam Bahasa Madura di sebuah warung 

kopi. 

“Bekna matak entar ka bengko malemma jerengan selaen deteng kabbi, dek 

remma ra bekna?”2 

“Iye engkok malemma tatedung, polana bennabenna engkok alako. Kaso 

engkok.”3 

Kemudian temanku berbisik, “he, enek ndok remek enek ndok remek, 

hahaha”.4 Seketika asap rokokku berhenti di tenggorokan dan dimulailah 

musik batuk-batuk. Sesaat kemudian bisik-bisik tentang mereka dimulai oleh 

temanku, bahwa mereka memakai bahasa yang berbeda dan aneh, juga tentang 

beberapa istilah yang dipaksa dipahami dalam Bahasa Jawa. Perbincangan itu 

teruuus berlanjut sampai seolah-olah orang-orang Madura tadi adalah jelmaan 

Piccolo, karakter berkulit hijau dengan dua antena menempel di kepala di 

                                                           
1 Program televisi yang diangkat dari manga Jepang yang dikarang oleh Akira 
Toriyama dari tahun 1984 sampai 1995. 
2 “Kamu kenapa kok gak dating ke rumah semalem padahal yang lain dating semua, 
gimana sih kamu?” 
3 “Iya semalem aku ketiduran, soalnya siangnya kerja, kecapekan aku.” 
4 “Hei, ada telur pecah ada telur pecah, hahaha.” 
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kartun Dragon Ball. Sayangnya, saya tidak punya indra keenam, jadi orang-

orang Namek (planet asal Piccolo) itu tetap tak kasat mata. 

Beberapa hari kemudian aku sudah tidak memikirkan hal itu, namun status 

Facebook seorang teman yang tinggal di Madura tampak sangat mencolok di 

berandaku, kilat-gemilat seperti sedang ditimpa sinar matahari.  

“Dibudina ongge ka Jebe pole ^_^ ^_^.”5 

Seketika, peristiwa saat ngopi kemaren menyeruak ke ruang pikir yang baru 

buka ini. Bagaimana bisa satu perpindahan dari pulau Madura ke Jawa yang 

juga pulau disebut “naik”? setahuku selat Madura tidak miring dengan Madura 

di bawah dan Jawa diatas. Tidak juga selat-selat lainnya di mayapada ini. Cok! 

Akhirnya aku dipaksa menduga kalau orang Jawa menganggap dirinya sendiri 

adalah manusia yang sesungguhnya sedang orang Madura menganggap dirinya 

berbeda dari manusia-manusia Jawa itu, satu karya Tuhan yang lebih rendah -

ilustrasi Piccolo yang bagus akan sangat membantu-, dalam hal ini. 

Pembaca yang budiman, dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya, aku 

semakin pasrah untuk tenggelam dalam prasangka ini. Baru kuketahui, 

ternyata banyak Madura yang sering berkomunikasi dengan orang Jawa bisa 

berbahasa Jawa dengan lancar, bahkan sampai ke tingkat pisuhan dengan 

detail penyampaian yang muantap. Sedang sangat sedikit individu-individu 

Jawa yang ingin mempalajari Bahasa Madura. Lebih jauh,  percakapan bahasa 

                                                           
5 “Akhirnya naik ke Jawa lagi.” 
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Jawa antar pengucap Madura acapkali  dijumpai, hanya untuk terlihat gahol di 

depan orang-orang Jawa yang mendengar mereka. Kan asu.  

Jika sekadar berkomunikasi, bahasa melayu (baca: Indonesia) kan bisa 

dipakai? Yang digunakan dalam perdagangan sejak dulu, sedang tidak ada satu 

manusia kalis darinya. Juga di balik tembok-tembok sekolah, dimana Bahasa 

Indonesia menjadi salah satu syarat wajib ketuntasan belajar. Bisa dikatakan 

bahwa mereka sebenarnya bukan butuh, tapi ingin berbahasa Jawa. 

Sayangnya, keinginan ini bukanlah satu tuntutan jaman, yang sering dijadikan 

jawaban singkat atas masalah-masalah sosial di sekeliling. 

 Saat Mataram Islam berkuasa, dilakukan perluasan kekuasaaan secara besar-

besaran, hingga ke Palembang dan Sukadana, Kalimantan Barat. Selain 

penaklukan secara militer, Mataram Islam juga melakukan penaklukan 

kebudayaan. Sebagai hasilnya, para bangsawan Palembang - yang budayanya 

jauh berbeda dengan Jawa-Mataraman - perlahan beralih menggunakan 

produk-produk budaya Jawa dengan bangga, seperti pakaian dan Bahasa Jawa. 

Entah kebetulan atau tidak, pola yang sama terjadi di masa penjajahan 

Belanda, yaitu dengan memberi kehormatan (baca: memaksa) penguasa-

penguasa bumiputra untuk menjadi perwira KNIL. Dengan begitu, segala 

atribut KNIL -termasuk seragamnya yang bikin gerah itu- segera menjadi 

acuan gahol. Sedang orang-orang yang tidak mengikuti ke-gahol-an itu dalam 

bisa dipastikan berubah menjadi piccolo, sesuatu yang lain dari yang lain, 

berkulit hijau dengan dua antena di jidatnya.  Jika pembaca pernah 

melakukan/memakai sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi lokal, 
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mungkin  pembaca adalah bentuk reinkarnasi dari masyarakat saat itu. Tenang, 

aku juga kok. 

Pembaca yang dirahmati Said, kita sering dikhotbahi bahwa buku tidak bisa 

dinilai dari sampulnya (model seksi kalender contohnya). Sayangnya, tidak 

ada pepatah yang melarang menilai suatu etnis dari secuil perilakunya. Hal ini 

berdampak pada pembentukan stigma atas etnis tertentu, Jawa atas Madura 

dalam hal ini. Akibat hegemoni yang tertanam kuat sejak zaman mataram 

islam bahwa masyarakat Madura lebih rendah daripada Jawa, orang-orang 

Jawa semakin terdorong untuk membuat stigma buruk mengenai orang 

Madura.  

Stigma ini dibuat hanya dengan satu kali melihat orang Madura melakukan hal 

buruk –suka berkelahi  katakan- lalu dengan mudah menganggap semua orang 

Madura seperti itu tanpa ada satu penelitian ilmiah yang sistematis. Asu kan? 

Yang seenak jidat meneteskan nila ke belanga susu itu? Padahal kita semua 

tahu bahwa tidaklah sedikit orang-orang hebat yang berasal dari Madura. 

Sebut saja Arya Wiraraja, Kek Lesap, Trunojoyo, Pak Sakera, dan Arswendo 

Atmowiloto, yang tidak semuanya kasar dan sedikit-sedikit carok. 

Bahkan jika kita mau sedikit logis, pasukan Persia –meskipun banyak menelan 

banyak korban- sebenarnya menang atas pasukan gabungan pimpinan 

Leonidas -itupun dengan jumlah lebih dari seribu orang, bukan 300 seperti 

yang ditonton umat- dalam pertempuran Thermophylae, yang dipoles 

sedemikian rupa sehingga 300 pasukan Sparta terkesan sangat heroik dan 

gagah berani dalam menahan ratusan ribu pasukan Persia yang ingin menjajah 
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tanah air mereka, meskipun akhirnya kalah juga. Sih, ternyata suara para 

pendekar Sparta lebih keras dari kedalaman dua meter rupanya… 

Pembaca sekalian, seperti itulah yang dirasakan orang Madura beberapa ratus 

tahun ini. Kan pembaca tau rasanya ketika melihat foto-foto dari negara-

negara bersuhu dingin itu lalu segera membandingkan dengan lingkungan kiri-

kanan? Pembaca juga pasti tau betapa Bahasa Inggris dan Prancis kian 

merajalela di tanah air. Makanan-makanan mereka, kulit yang pucat-pasi itu. 

Semoga pembaca juga tau kalau banyak dari mereka sangat ingin berkeringat 

dibawah hangatnya jember seperti yang tiap siang kita keluhkan, merem-

melek menikamati berbagai hasil bumi kita -lada, tembakau, cengkeh- hingga 

rela  meluangkan ratusan tahun berharga hanya untuk menjajah kita.  

Tapi bukan berarti semua individu Madura kehilangan kesadaran untuk bebas 

dari belenggu hegemoni ini. Dalam waktu gabutku -yang selalu berakhir di 

genggaman sosial media-, sering kujumpa keluhan-keluhan bernada protes dari 

teman-teman yang beretnis Madura mengenai kehidupan mereka dan 

keetnisannya yang seolah terasa rendah di hadapan  J A W A.  

Namun begitu, tidak berarti harus terjadi satu serangan balik cepat oleh 

gelandang-gelandang Madura, yang nantinya hanya membalik posisi atas-

bawah sekaligus melanggengkan exploitation d’nation par nation6ini. Bukan 

karena aku seorang Jawa, namun atas dasar kesetaraan manusia dengan 

manusia lain, bangsa satu dan bangsa lainnya sehingga tidak lahir kembali satu 

                                                           
6 Eksploitasi satu bangsa atas bangsa yang lain 
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kesadaran untuk mengambil keuntungan pribadi juga golongan seperti di masa 

yang telah lalu.  

Akhirnya, kuputuskan kalau suatu saat aku harus mendatangkan Romy Rafael 

untuk menghipnotis mereka -jawa-madura tanpa kesadaran itu- dan 

menghilangkan bermacam stigma buruk tentang Madura dan segala yang 

gahol tentang Jawa. Pembaca juga harus ingat jika suatu hari Gelanggang 

mementaskan satu naskah dengan beberapa orang berkostum seperti Piccolo, 

waspadalah, mereka mungkin sedang melakukan hipnotis masal… 
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Toilet Makhluk 

Archamtha 

 

Banyak orang rela mengantri untuk sebuah tempat berbayar. Malah, 

rela mengeluarkan uang untuk masuk dan menggunakan fasilitasnya. Padahal 

tampak biasa saja, tapi yang antri pasti banyak. Toilet, tempat vital yang 

dibutuhkan banyak manusia. Persebaran toilet pun sudah tak terhingga. Pasar, 

Pabrik, tempat kerja, perkantoran, terminal, sekolah, hingga pinggir-pinggir 

jalan. Rumah sudah pasti wajib memiliki toilet, baik toilet pribadi (personal, 

biasanya tiap rumah memiliki masing-masing) atau toilet Massal (ada ruang 

kecil bersekat-sekat atau ruang terbuka tanpa sekat, biasanya terletak di 

sungai). Apapun bentuknya, toilet wajib ada. 

Untuk sebuah toilet, sudah pasti pengorbanan dilakukan untuk 

terwujudnya tempat tersebut. Ada toilet biasa saja, sederhana, kecil mungil. 

Cukup tersedia tempat nongkrong untuk menyalurkan bom atom. Tempat 

ceboknya hanya dari ember plastik bekas cat, malah sudah ditambal solasi. 

Ada juga yang dikeramik, dihias, tapi masih ukuran sedang. Tidak sempit-

sempit amat atau terlalu luas. Asal sudah nyaman, adem ayem, malah 

multifungsi dengan tempat mandi. Ada juga sekelompok manusia menghias 

toilet seindah mungkin. Ukurannya bisa menyaingi atau imbang dengan 

ukuran kamar tidur. Sangat tidak main-main dalam urusan toilet. 

Dalam segi sistem pembersihan anus, ada dua macam media yang 

digunakan akhir-akhir ini. Makhluk diera milenium dominan menggunakan air 

atau tisu. Tisu disebut media kaum barat sedangkan air adalah milik kaum 
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timur (Istilah Timur bukanlah merupakan sesuatu yang alami atau ada dengan 

sendirinya. Timur (Orient), dalam istilah Said7, adalah imaginative geography, 

yang diciptakan secara sepihak oleh Barat. Dengan cara demikian, Barat 

kemudian berhasil mengambil peran sebagai ego yang menjadi subyek dan 

menganggap non Barat sebagai the other yang dijadikan objek. Maka Orient, 

sebenarnya, adalah pandangan Eropa terhadap the other non Eropa). Kaum 

modern sudah jarang menggunakan air untuk membersihkan lubang ekresi 

mereka. Dikarenakan mungkin memberi dampak basah pada tubuh maupun 

pakaian. Harus tampak parlente dan necis. Sepatu mahal, sepan (celana) elit, 

Jas bermerk, pokoknya segala yang dikenakan harus terjaga. Air dianggap 

memberi efek buruk, beceklah, bau lah, membuat banjir, dan hal yang serupa 

itu. Bagi kaum tradisional (paradigma modern maupun tradisional muncul 

seperti yang diungkapkan oleh Edward Said dalam bukunya orientalism, Barat 

adalah modern sedangkan Timur tradisional), air adalah media wajib untuk 

membersihkan hajat baik dari Qubul maupun Dubur. Jika tidak ada air boleh 

menggunakan media lain (dalam hal ini, boleh. Wajibnya tetap air). Toilet 

tanpa air adalah penyiksaan yang luar biasa. Mau bagaimanapun juga harus 

ada air, tidak afdhol. Kaum timur tidak peduli dengan keberadaan parlente, 

bermerk, dan elite. Air akan membersihkan sebersih-bersihnya sisa berak dan 

kencing. Mungkin, karena pakaian mereka yang tidak bermerk jadi tidak takut 

terkena basah air cucian tinja. 

                                                           
7Edward Said, penulis buku Orientalisme yang diterbitkan pada tahun 2010. 
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Dari toilet saja kita bisa melihat bagaimana seseorang dibedakan 

kemajuan dan kemudurannya dalam hidup di-era yang dikenal milenium ini, 

era globalisasi, transformasi informasi, neo-liberalisme, kapitalis konservatif 

berkembang dengan pesat dan mengkiat. Bentuk, gaya, dan atribut toilet 

menjadi cap tersendiri untuk kelas atau wilayah yang disematkan 

padanya.Mari dilihat terlebih dahulu fungsi toilet tersebut. Menurut Mukidi 

lelaki paruh baya dan bekerja serabutan, toilet sudah berkembang fungsinya. 

Baik dari segi psikologis maupun sosial. Toilet tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat menelurkan tinja yang kadang disebut tai, kotoran, taek, dan sesuatu 

yang serupa itu. Toilet bisa menjadi tempat merenung dan membayangkan 

banyak hal. Banyak imajinasi muncul dari tempat ini, ide-ide kreatif, pikiran 

jorok, atau bersembunyi dari keramaian. Seorang narapidana kasus nakoba 

pernah membuang barang bukti di tempat ini, malah ada juga yang takut 

namanya tercemar karena narkoba hampir menghabisi hidupnya di tempat ini. 

Seorang teman dari pesantren pernah menceritakan bahwa toilet menjadi 

tempat persembunyian atau bunker. Ada yang pernah tertangkap merokok, 

menulis surat cinta untuk santriwati, menelpon pacar, ataupun bersembunyi 

dari kegiatan mengaji. Sepasang mahasiswa pun pernah tertangkap melakukan 

kegiatan reproduksi di tempat ini pada waktu jam kuliah berlangsung. Mukidi 

menyimpulkan bahwa toilet telah bertambah fungsi dari ruang privasi menjadi 

ruang publik. Setinggi apapun kelas sosial anda dimasyarakat, tetap 

membutuhkan tempat yang telah diberi nama dan dideklarasikan untuk disebut 

“toilet”. 



 

59|S e k e d a r  G E L A N G G A N G  
  

Dalam kehidupan sehari-hari kita akan terpisahkan oleh keberadaan 

agama, ras, suku, kelas sosial, tingkat intelektual, maupun keberuntungan 

bentuk fisik. Keterpisahan itu menjadikan pandangan berbeda bagi manusia 

yang dianggap inferior. Kelas inferior ini harus rela ditempatkan di pinggir 

untuk memang dipinggirkan. Ia harus menghormati kaum dominan yang sudah 

dipisahkan oleh keberadaan agama, ras, suku, kelas sosial, tingkat intelektual 

maupun bentuk fisik. Namun, pada saat dalam toilet hal itu harus dilepaskan 

(walaupun tetap terpisah dengan bagaimana bentuk toilet yang digunakan). 

Seorang Profesor yang intelektualnya dianggap modern, maju, berpendidikan 

akan sama dengan pekerja buruh yang dianggap tradisional, udik, tertinggal, 

bodoh dalam toilet. Semua orang kembali ke ranah makhluk tanpa ada 

predikat subjek atau objek, penindas atau tertindas. Sama-sama membuang 

sisa hasil ekresi berupa tai. Dan tai setiap makhluk dalam toilet sudah pasti 

bau dan tidak enak. Apapun jenis makanan yang masuk dalam tubuh harus 

menjadi tai. Siapa yang bisa menolak hal tersebut, menjadi tai dan bau. Belum 

lagi ketika mencret, menjadi tambah ngeri lagi peristiwanya. Seorang pemuka 

agama akan malu di depan jamaahnya kalau sampai keluar tai cair, atau dia 

mengekspose gaya berak di toilet. Toilet memiliki kedalaman arti serta fungsi 

bagi masing-masing individu. Hal ini berarti wilayah privat terdalam dari 

manusia yang tidak bisa diungkapkan secara eksplisit.  

Setiap makhluk yang disebut manusia harus kembali ke toilet  untuk 

menuntaskan wajib kemakhlukannya.  
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Tidak 

 

 

Terima 

 

 

 

Kasih 
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