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RINGKASAN 

 

 

Penelitian dengan judul “Berpentas Melampaui Perbedaan Bahasa; Dialektika 
Pemikiran Dramaturgis dalam Praktik Translasi dan Transformasi Pementasan Teater 
Lintas-Negara” ini bermaksud melihat salah satu kasus teater kontemporer di 
Indonesia yakni praktik berpentas lintas-negara, yang lazimnya diletakkan dibawah 
pendekatan penelitian transnasional dan kosmopolitanisme. Fokus utama penelitian 
adalah praktik translasi dan transformasi teks, yakni: (1) teks berbahasa Inggris ke 
dalam pertunjukan teater berbahasa Indonesia dan Daerah, dimainkan oleh aktor 
Indonesia; dan (2) sebaliknya, teks berbahasa Indonesia ke dalam pertunjukan teater 
berbahasa Asing, dimainkan oleh aktor luar negeri. Dua kasus praktik teater 
transnasional di Indonesia yang akan diteliti adalah: (1) Teater Satu Lampung dengan 
naskah Nostalgia Sebuah Kota, karya Iswadi Pratama, yang diterjemahkan ke bahasa 
Jerman menjadi Nostalgie einer Stadt dan ditampilkan di Jerman (2009), dengan 
aktor dari Jerman, Hungaria, Belanda, Afrika Selatan, dan Indonesia; dan (2) Teater 
Kita Makassar dengan naskah berjudul The Eyes of Marege, yang ditulis oleh Julie 
Janson, seorang penulis Australia, disutradarai oleh Asia Ramli Prapanca dari Teater 
Kita Makassar dalam kolaborasi dengan Sally Sussman, seorang sutradara Australia, 
yang kemudian tampil di Australia (2007), dengan aktor dari Indonesia dan 
Australia. Mempersoalkan konsep-konsep: (1) translasi; (2) transformasi; (3) 
interkulturalisme; dan (4) postkolonialisme, penelitian akan berusaha untuk 
mengungkap perihal: (1) Latar belakang ideologis dari praktik-praktik tersebut; dan 
(2) konsekuensi-konsekuensi dramaturgis yang ditimbulkannya. Penelitian 
diharapkan akan dapat memberikan beberapa rekomendasi tentang penyikapan 
dramaturgis atas praktik teater transnasional dengan kasus translasi dan transformasi.  

Kata Kunci: teater; transnasional; translasi; transformasi; interkulturalisme; 
postkolonialitas  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Sejak permulaan abad XXI, terdapat banyak pementasan teater oleh grup asal 

Indonesia di luar negeri, yang dapat dipandang sebagai satu konsekuensi dari 

bergulirnya globalisasi budaya. Keterhubungan global melalui praktik berpentas 

teater lintas negara serupa itu, memicu perkembangan teori-teori transnasionalisme 

dalam teater, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai aktivitas yang beroperasi 

dengan melibatkan lebih dari satu negara, melampaui batas-batas nasional (Tarrow, 

2005: 2-3). Berdasarkan itu, aktivitas pementasan teater oleh grup asal Indonesia di 

luar negeri tersebut dapat disebut teater ‘transnasional,’ karena kegiatan-kegiatan 

produksi pementasan teater itu melibatkan dan menghubungkan berbagai orang dan 

lembaga dari berbagai negara berbeda (Balme, 2014: 1).  

Teater Satu Lampung dan Teater Kita Makassar, adalah dua di antara pelaku 

praktik pementasan lintas-negara di Indonesia. Naskah The Ages of Bones, karya 

Sandra Thibodeaux dari Australia, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan 

ditransformasikan ke dalam bentuk pertunjukan oleh Teater Satu Lampung, lalu 

selanjutnya diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris untuk tujuan dipentaskan di di 

4 kota di Australia, yakni di Melbourne, Canberra, Sydney, dan Darwin, secara 

maraton dari tanggal 22 Februari sampai dengan 9 April 2017. Adapun naskah The 

Eyes of Marege, karya Julie Janson, seorang penulis Australia, disutradarai oleh Asia 

Ramli Prapanca dari Teater Kita Makassar yang berkolaborasi dengan sutradara 

Australia, Sally Sussman, dan kemudian ditampilkan di OZAsia Festival dan 

Adelaide Arts Centre, Australia pada tahun 2007, dengan melibatkan aktor-aktor dari 

Indonesia dan Australia. 

Kedua proses pementasan teater lintas-negara tersebut pada dasarnya harus 

melalui empat tahapan proses, yakni: (1) reinterpretasi; (2) translasi; (3) adaptasi; 

dan (4) transformasi atas teks lakon, agar dapat menjadi pementasan teater yang 

dipahami secara lintas-negara, yang semuanya dapat dinamakan sebagai proses 
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transnasionalisasi (Porta & Tarrow, 2005: 3-6). Hal pertama yang harus diatasi 

adalah perbedaan bahasa verbal antara Indonesia sebagai Negara sumber dengan 

Negera yang menjadi target pementasan, yakni Jerman dan Australia. Proses 

selanjutnya semakin kompleks, mengingat naskah hasil translasi kemudian harus 

ditransformasikan ke dalam bahasa visual pementasan, yang akan diinterpretasi oleh 

penonton yang memiliki khasanah bahasa verbal dan visual berbeda pula.  

Memasuki proses kompleks serupa itu, peran translator ternyata dimainkan 

oleh semua partisipan proses, antara lain penulis teks, sutradara, aktor, dan para 

pendukung artistik. Masing-masing tidak saja terlibat dalam pengalih bahasaan tapi 

juga dalam pemindahan konteks dari teks teater itu sendiri. Peran ini dalam teori 

teater lazimnya dilaksanakan oleh seorang dramaturg atau tim dramaturgi yang 

tentunya melibatkan gagasan-gagasan dramaturgis, yakni gagasan tentang bagaimana 

suatu teks dapat diekspresikan dan dikomunikasikan melalui ucapan, tindakan, 

benda, dan peristiwa. Keseluruhan hal yang tertampilkan melalui pementasan itu 

secara teoretis dinamakan sebagai performativitas pementasan.  

Cukup disayangkan, belum terdapat pencatatan ilmiah yang cukup memadai 

atas proses transnasionalisasi teks teater serupa itu. Padahal, catatan atas logika-

logika dramaturgis yang mewarnai proses produksi pementasan teater lintas-negara 

itu akan sangat berguna untuk mengantisipasi praktik-praktik pementasan 

transnasional di masa datang, yang kemungkinan akan semakin meningkat 

jumlahnya. Karenanya, diperlukan suatu investigasi lebih jauh perihal logika-logika 

dramaturgis yang menyusun suatu karya tertentu dari Indonesia yang terlibat dalam 

proyek-proyek pementasan transnasional, terutama dalam kaitannya dengan proses 

reinterpretasi, translasi, adaptasi, dan transformasi teks teater.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang seperti di atas, penelitian ini bermaksud melakukan 

pelacakan atas gagasan-gagasan dramaturgis yang mewarnai proses produksi 

pementasan teater lintas-negara, dengan dua objek material yakni pementasan The 

Ages of Bones yang melibatkan Teater Satu Lampung dan pementasan The Eyes of 

Marege yang melibatkan Teater Kita Makassar. Gagasan dramaturgis yang dimaksud 

ialah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam proses seleksi atas bentuk 
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pementasan secara keseluruhan, yang terdiri atas ucapan, tindakan, benda, dan 

peristiwa. Secara lebih jauh, penelitian ditujukan untuk mengungkap kerangka 

dramaturgis berupa cara pengkomposisian dan pengkomunikasian gagasan melalui 

pementasan sehingga menghasilkan suatu performativitas, yakni konstruksi realitas 

sosial dalam pementasan atau kualitas prilaku manusia yang ditempatkan kembali ke 

dalam pementasan, dalam konteks pementasan lintas-negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. State of The Art Penelitian  

Jenifer Lindsay (2006: 4) melihat penggunaan bahasa dalam teater erat 

kaitannya dengan orientasi dan kecendrungan eksperimentasi. Namun demikian 

belum banyak penelitian yang membahas secara khusus tentang proses translasi dan 

adaptasi bahasa dalam proses produksi teater transnasional. Beberapa isu yang 

biasanya diperhatikan dari praktik teater transnasional adalah dialog antar budaya, 

yang kemudian memicu perbincangan tentang multikulturalisme, interkulturalisme, 

pertukaran budaya, pertemuan global-lokal, postkolonialisme dan sejenisnya.  

R. Anderson Sutton dalam artikel berjudul “Penyajian dan Perwakilan-

Penyajian: Seni Pertunjukan Indonesia dalam Lintas Budaya,” mengulas proyek-

proyek pementasan lintas-negara sebagai cara pembangunan citra politis Indonesia, 

yang memunculkan masalah ‘representasi’ atau keterwakilan ‘identitas’ Indonesia 

(Sutton, 2002: 122). Gambaran tentang pembangunan ‘citra’ Indonesia melalui seni 

pertunjukan yang dipentaskan di luar negeri, muncul pula dalam artikel Aline Scott-

Maxwell (2014) berjudul “Menghadirkan Indonesia di Australia dengan 

Pementasan,” yang mengungkap fungsi pertunjukan ‘bernuansa Indonesia’ di 

Australia sebagai instrumen pembangun komunitas dan identitas, sekaligus gambaran 

atas hubungan antar budaya yang kompleks antara Indonesia dan Australia (Scott-

Maxwell, 2014: 221-244). 

Saini K.M. melalui artikelnya “Berbagai Sumber dan Kesempatan dalam 

Kolaborasi Teater,” menguraikan beberapa proyek kolaborasi yang mempertemukan 

seniman teater Indonesia dengan para seniman luar negeri, dimana proses 

pembangunan ‘pengetahuan’ bersama berlangsung dalam kolaborasi, misalnya dalam 

kasus negosiasi antara Jorg Friedrich, seorang sutradara Jerman, dengan para aktor 

Studiklub Teater Bandung (Saini K.M., 2002: 140). Sementara pengalaman terlibat 

dalam proyek teater interkultural sekaligus transnasional disajikan Rahayu 

Supanggah melalui artikelnya “Cerita Seputar Kolaborasi Seni,” yang mengungkap 
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bahwa sumber-sumber pengetahuan ‘Barat’ dan ‘Timur’ serta unsur-unsur 

pertunjukan ‘tradisi’ dan ‘modern’ berjalan ulang-alik dalam proyek-proyek 

transnasional (Supanggah, 2000: 134). 

Fridus Steijlen melalui artikel berjudul “Pasar Malam Indo Eropa: Identitas dan 

Pertunjukan Kebudayaan Di Belanda,” mengetengahkan perkembangan sebuah 

festival di Belanda yang menampilkan ‘citra’ Indonesia dan sekaligus hubungan 

nostalgik dan politik antara Indonesia dan Belanda sebagai akibat dari hubungan 

kolonial di masa lalu (Steijlen, 2014: 245-266). Adapun  diplomasi politik melalui 

pementasan kesenian di luar negeri selama pemerintahan presiden Soekarno 

diketengahkan secara cukup detil oleh Jenifer Lindsay dalam artikelnya “Menggelar 

Indonesia di Luar Negeri,” yang menguraikan tentang berbagai festival yang dihadiri 

oleh delegasi kesenian Indonesia di masa Orde Lama, yang menjadi ‘penanda’ dari 

pilihan politik sebagai negara-bangsa yang baru merdeka, yang mencari berbagai 

referensi bagi pembangunan kebudayaan nasionalnya (Lindsay, 2011).  

Perihal pencarian referensi bagi pengembangan praktik dan pengetahuan teater 

di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pementasan dan pembelajaran teater 

transnasional, disajikan sepintas oleh Achmad Syaeful Anwar dalam disertasinya 

“Perkembangan Teater Kontemporer Indonesia 1968-2008.” Anwar, antara lain 

mencatat bahwa keberangkatan aktivis teater Indonesia ke luar negeri secara 

signifikan mempengaruhi perkembangan wacana dan praktik teater di Indonesia, 

serta menghasilkan semacam hubungan global yang mempengaruhi perkembangan 

teater kontemporer di Indonesia (Anwar, 2012: 77). 

 

B. Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan yang digunakan sebagai pijakan awal bagi penelitian ini 

adalah sebuah makalah yang telah disajikan dalam Simposium Nasional Art and 

Beyond, di Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 5 September 2015, berjudul 

“Berpentas Melintas Batas: Memandang Praktik Pementasan Transnasional dari 

Lensa Teater Postkolonial.” Terdapat tiga persoalan yang telah dielaborasi melalui 

tulisan singkat ini, yakni: pertama, latar belakang historis dan ideologis yang telah 

melandasi kecenderungan praktik teater transnasional; kedua, implementasi praktik 

teater transnasional dan logika-logika yang melingkupi praktik tersebut di Indonesia; 
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dan ketiga, pembacaan fenomena teater transnasional itu dari lensa kajian teater 

postkolonial, dengan mengandaikan bahwa praktik teater di Indonesia pada dasarnya 

adalah bagian dari pengalaman sebagai, semula ‘bangsa terjajah,’ dan setelahnya, 

sebagai ‘bangsa dunia ketiga’(Pramayoza, 2015). 

Sementara itu penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa lanskap praktik 

pementasan transnasional oleh berbagai grup teater asal Indonesia merupakan 

strategi pertukaran budaya, dimana partisipan yang terlibat dalam proses membawa 

budayanya masing-masing ke dalam konteks produksi dan saling bertukar atau 

berbarter satu sama lain selama proses kolaborasi berlangsung. Dalam proses serupa 

itu, peran translator sebenarnya adalah sebagai dramaturg yang dapat dipastikan 

melibatkan gagasan-gagasan dramaturgis. Pendekatan dramaturgis pada dasarnya 

berfokus pada aspek ekspresi dan komunikasi suatu kebudayaan (melalui pelbagai 

bentuk ucapan, tindakan, benda, dan peristiwa), yang menekankan adanya alur 

dramatik dalam kehidupan sosial, di mana tindakan simbolik semacam teater, pada 

dasarnya mendramatisasikan kualitas hubungan sosial tersebut (Bell, 2008: 117-118). 

Gagasan dramaturgis tertampilkan melalui pementasan, atau yang secara teoretis 

dinamakan performativitas, yakni konstruksi realitas sosial melalui pementasan atau 

kualitas prilaku manusia yang ditempatkan kembali dalam pementasan (Schechner, 

2002: 110). Performativitas suatu pementasan teater, karena itu dapat digunakan 

untuk melacak gagasan dramaturgi, yakni cara pengkomposisian dan 

pengkomunikasian gagasan melalui pementasan (Zelezny, 2010). 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

A. Tujuan Penelitian  

Kajian tentang kasus translasi dan adaptasi dalam pementasan teater 

transnasional di Indonesia awal abad XXI yang menjadi topik penelitian ini 

direncanakan akan menjadi studi pendahuluan dari disertasi yang akan mengulas 

secara umum praktik-praktik pementasan teater transnasional di Indonesia pada 

permulaan Abad XXI. Penelitian ini nanti akan menjadi salah satu bab sendiri di 

dalam disertasi, yang akan menjawab salah satu permasalahan yang dipaparkan 

dalam disertasi yakni perihal strategi dramaturgis, terutama dalam kasus translasi. 

Dengan demikian, maka pengerjaan penelitian ini, secara tidak lansung telah 

membantu proses penyelesaian disertasi. 

Berdasarkan hal itu, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi peran 

pemikiran dramaturgis dalam proses transnasionalisasi teks teater, dan selanjutkan 

perihal resepsi atas hasil transnasionalisasi tersebut. Penelitian ini secara lebih jauh 

diharapkan pula dapat mengungkapkan hal-hal yang relatif belum terungkap dari 

praktik transnasionalisasi teks teater, yakni: (1) motivasi, latar belakang dan visi 

produksi; (2) negosiasi dan kontestasi artistik yang berlangsung di dalam proses 

produksinya; (3) produksi pengetahuan dramaturgis yang terjadi dalam proses 

produksi; serta (4) dampaknya terhadap wacana dan praktik teater para pelaku.  

Proses transnasionalisasi atas teks teater mengasumsikan adanya suatu proses 

signifikansi yang kompleks, karena tidak hanya terjadi pada tataran teks dramatik 

atau teks lakon tetapi juga pada tataran teks pertunjukan. Karenanya, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menemu kenali isu-isu yang diangkat dalam teks teater 

transnasional, dan menunjukkan peran penting kosmopolitanisme kultural dalam 

produksi teater transnasional, yakni pandangan moral atau normatif atas hubungan 

antar manusia, yang secara empiris-analitis mengakui realitas lintas-batas yang relatif 

sama dan saling terhubung satu sama lain.  
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Hasil penelitian akan dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi Nasional serta 

melalui presentasi di temu ilmiah berskala nasional. Beberapa temuan penting yang 

hendak direkomendasikan adalah: (1) formulasi proses translasi dan adaptasi; (2) 

peran kosmopolitanisme kultural sebagai landasan ideologis yang mendasari praktik 

transnasional, yang memungkinkan penyerapan, pertukaran dan pengkomunikasian 

berbagai gagasan teater lintas-negara; (3) keterhubungan antara performativitas suatu 

pementasan lintas-negara dengan gagasan-gagasan dramaturgis; dan (4) 

pengefektifan logika-logika dramaturgis dalam suatu proses penciptaan pertunjukan 

teater transnasional, dalam hal ini pada kasus translasi dan adaptasi. Keseluruhan 

proses transnasionalisasi, yang terdiri atas reinterpretasi, translasi, adaptasi, dan 

transformasi tersebut selain dapat memainkan peran kunci dalam studi resepsi teater, 

juga merupakan bahan penting bagi perkembangan ilmu dramaturgi sebagai ilmu 

dasar dalam seni teater.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Perkembangan praktik pementasan teater transnasional dewasa ini adalah suatu 

keniscayaan, yang tidak terlepaskan dari kecendrungan globalisasi budaya, di mana 

proses pertukaran budaya yang meliputi ide, nilai, dan cara hidup semakin tumbuh 

dan meningkat jumlahnya. Artinya, aktivitas teater transnasional akan semakin 

diminati karena memungkinkan adanya kontak antar manusia dari latar budaya 

berbeda, yang selain membuka jaringan juga memungkinkan terjadinya pertukaran 

gagasan artistik. Pada gilirannya, aktivitas serupa ini membuka kesempatan bagi 

inovasi artistik yang dapat memajukan ilmu dan praktik seni teater secara signifikan. 

Oleh karena itu, penelitian tentang proses transnasionalisasi teks teater ini 

menjadi penting karena dapat memberikan panduan dan referensi berharga bagi 

kasus praktik serupa di kemudian hari. Referensi khusus perihal transnasionalisasi 

teks teater menjadi penting karena kasus translasi karya teater dari satu bahasa ke 

bahasa lain memiliki masalah yang cenderung lebih kompleks dan berbeda dari jenis 

translasi lain, misalnya buku sastra atau buku ilmiah. Masalah utama yang harus 

dihadapi adalah perbedaan antara budaya sumber dengan budaya target, yang tidak 

saja berimplikasi pada proses translasi bahasa verbal dari sebuah teks lakon, tapi juga 

pada bahasa visual pementasan.  



 
 

9 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan dan Tekhnik Penelitian 

Penelitian ini akan menjadikan dokumentasi audio-visual pementasan sebagai 

data primer, yang dibandingkan dengan data-data lainnya berupa reviu pementasan di 

media massa, catatan proses, dan pernyataan lisan dari pelaku. Data utama yang 

dijadikan bahan kajian adalah dokumentasi dari dua pementasan, yakni: (1) 

Pementasan Nostalgia Sebuah Kota oleh Teater Satu Lampung; dan (2) Pementasan 

The Eyes of Marege oleh Teater Kita Makassar. Kebutuhan data itu, mengikuti Lono 

Simatupang (2013: 36), berimplikasi pada teknik pengumpulan data, yang untuk 

kebutuhan penelitian ini akan meliputi: studi dokumentasi, studi arsip, Diskusi Grup 

Terarah (FGD), Penelitian Berbasis Praktik (PAR), dan wawancara naratif.  

Diskusi grup terarah (FGD) bersama para partisipan akan digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam proses, dan strategi artistik 

yang ditempuh untuk mengatasinya. Adapun teknik praktik (PAR) akan digunakan 

untuk membantu para partisipan untuk melakukan refleksi dan kritik atas praktik 

yang pernah dilakukannya sendiri, sehingga bisa didapatkan pikiran-pikiran 

dramaturgis yang pernah mewarnai proses persiapan pementasan. Penerapan dua 

tehnik ini diharapkan akan menghasilkan data-data perihal penyikapan ruang, 

pembangunan tanda-tanda teaterikal, dinamika dalam proses penciptaan, serta 

gambaran respons penonton.  

Studi arsip dilakukan untuk menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi 

selama proses translasi dan transformasi, yang digunakan untuk menginterpretasikan 

data-data dokumentasi (Zed, 2008: 3). Data-data arsip itu selanjutnya akan 

digunakan sebagai perbandingan untuk membaca performativitas pementasan 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh data dokumentasi. Melalui perbandingan itu, 

diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola dramaturgis yang berlaku. Adapun 

wawancara naratif akan menjadi tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menggali pengalaman dan pandangan personal para seniman yang terlibat dalam 
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proses. Wawancara naratif akan dilaksanakan dengan para sutradara dan penampil 

yang terlibat dalam produksi pementasan.  

Analisis dilakukan terhadap dokumentasi, yang berpijak pada asumsi bahwa 

proses pendokumentasian pementasan tersebut adalah juga proses pendokumentasian 

pengetahuan, karena dokumentasi dapat berfungsi sebagai sarana dengan mana para 

praktisi dapat memandang praktik mereka sendiri sebagai suatu objek riset (Ledger, 

Ellis & Wright, 2011: 162). Menjadikan dokumentasi pementasan sebagai data 

penelitian memiliki kelebihannya sendiri, karena dapat diputar kembali berulang-

ulang untuk mengamati detil, dan berfokus pada memori, atau memorialisasi atas 

suatu kejadian, yang tidak saja dapat memperlihatkan hal-hal yang penting dalam 

suatu proses, namun juga karena membantu daya kritis dari pelaku kegiatan yang 

didokumentasikan itu sendiri, dan memberi kesempatan untuk melihat dalam ‘cara 

yang baru’ atas praktiknya (Whitton, 2009: 77–88). 

Analisis selanjutnya akan dilakukan terhadap data yang diperoleh dari 

wawancara naratif, yang akan menghasilkan temuan berupa gagasan-gagasan 

dramaturgis yang digunakan dalam proses produksi pementasan transnasional 

dengan modus translasi dan adaptasi. Wawancara naratif dipilih karena dapat 

merekonstruksi tindakan dan konteks dalam cara yang paling memadai, yang dapat 

mengungkapkan tempat, waktu, motivasi, dan sistem simbolik dari orientasi para 

pelaku (Jovchelovitch & Bauer, 2000: 58).  

 

B. Bagan Alir dan Indikator Penelitian 

Pada tataran awal, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi proses 

translasi dan adaptasi ketika teks ketika diterima oleh translator dalam bahasa 

sumber, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa target. Selanjutnya, 

identifikasi diarahkan pada proses ketika teks hasil translasi diinterpretasi dan 

ditransformasikan oleh sutradara atau produser ke dalam teks pertunjukan, yang 

kemudian masih harus diterjemahkan lagi oleh tim artistik, yang terdiri dari aktor dan 

penata pentas, untuk secara bersama memberikan bentuk atas teks pertunjukan. 

Terakhir, identifikasi diarahkan pada bentuk performativitas pementasan, yakni 

ketika teks pertunjukan menjumpai target komunikasinya, yakni penonton lintas-

negara.  



 
 

11 

Penelitian ini akan diawali dengan proses persiapan penelitian, dimana 

rumusan masalah, kerangka konseptual dan instrument penelitian dipersiapkan. 

Kerangka konseptual berisikan berbagai defenisi, formula dan teori yang bersumber 

dari berbagai referensi berupa hasil penelitian dan buku teks yang dapat membantu 

untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul dalam proses translasi teks, untuk 

kemudian digunakan untuk menyusun rumusan masalah, topik diskusi dan daftar 

pertanyaan wawancara. Setelah semua instrumen penelitian tersusun, penelitian 

dilanjutkan dengan pembacaan dokumentasi untuk mendapatkan tinjauan tekstual 

atas unsur-unsur dalam pertunjukan.  

Temuan tekstual dari proses ini, selanjutnya akan digunakan untuk membaca 

signifikansi teks yakni kaitan antara teks dengan konteks yang ditampilkannya. 

Berdasarkan itu dapat dibaca semacam performatifitas, yakni hal-hal yang hendak 

diekspresikan dan dikomunikasikan oleh pementasan. Proses pembacaan ini akan 

dikuatkan dengan membaca arsip-arsip yang menggambarkan detil proses produksi 

pementasan. Selanjutnya, hasil pembacaan dibaca silang dengan hasil wawancara 

dan diskusi grup terarah. Melalui FGD akan diungkapkan pikiran-pikiran yang 

melandasi proses pengintegrasian berbagai unsur tekstual tersebut. Pada tataran ini, 

para partisipan akan didorong untuk berefleksi secara kritis atas praktik yang pernah 

mereka lakukan. 

Keseluruhan hal tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi 

formulasi artistik, serta gagasan-gagasan dramaturgikal yang melandasi formulasi 

artistik tersebut. Hal itu dilakukan terutama dengan membandingannya dengan arsip-

arsip proses. Proses selanjutnya adalah kodifikasi atas proses pengembangan materi 

artistik pertunjukan untuk melihat suatu formula penciptaan, tekhnik dan metode, 

yang digunakan di dalamnya.  

Formula yang telah ditemukan tersebut selanjutnya akan ditulis dalam laporan 

penelitian, kemudian saling dikomparasikan pula, untuk lebih menguatkan temuan 

penelitian. Formula akhir inilah yang selanjutnya ditargetkan dapat disosialisasikan 

dan didokumentasikan secara tertulis. Proses selanjutnya adalah proses publikasi dan 

diseminasi, dimana temuan penelitian dituliskan dalam format artikel ilmiah untuk 

dimuat di jurnal ilmiah, serta ditulis dalam bentuk makalah ilmiah untuk 

dipresentasikan dalam suatu pertemuan ilmiah bidang teater.  
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C. Roadmap Penelitian 

Kajian tentang kasus translasi dan adaptasi dalam pementasan teater 

transnasional di Indonesia awal abad XXI yang menjadi topik penelitian ini pada 

akhirnya diharapkan dapat menginventarisasi berbagai strategi dramaturgis dan 

artistik yang ditempuh oleh para pelaku praktik teater lintas-negara dalam upayanya 

melakukan transnasionalisasi atas teks teaternya. Pada tataran awal, penelitian akan 

menguraikan bagaimana teks-teks pementasan teater transnasional tersebut tersusun 

secara semiosis teater, meliputi pelbagai bentuk ucapan, tindakan, benda, dan 

peristiwa yang tertampilkan dalam pementasan.  

Sebagaimana sudah dibahas, pendekatan dramaturgis pada dasarnya berfokus 

pada aspek ekspresi dan komunikasi suatu kebudayaan melalui ucapan, tindakan, 

benda, dan peristiwa dalam suatu pertunjukan dramatik. Maka pada tataran 

selanjutnya penelitian akan mencoba mencari relevansi antara hal-hal yang 

tertampilkan atau performativitas pertunjukan tersebut dengan kehidupan sosial, di 

mana tindakan simbolik semacam teater, pada dasarnya mendramatisasikan kualitas 

hubungan sosial tersebut. Cara ini sekaligus adalah bahan untuk tataran selanjutnya, 

yakni ketika penelitian akan mempertanyakan pemikiran dramaturgis yang melatar 

belakangi pemilihan teks pertunjukan.  

Berdasarkan hal itu, selanjutnya diharapkan dapat diformulasikan secara umum 

proses translasi dan adaptasi terhadap teks teater yang dilakukan dalam rangka teater 

internasional agar proses produksi pementasan  menjadi efektif dan komunikatif. 

Berdasarkan itu semua, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi motivasi, 

inisiasi dan strategi dramaturgis yang ditempuh para pelaku praktik pementasan 

transnasional, yang selanjutnya akan membuktikan bahwa performativitas suatu 

pementasan dapat digunakan untuk melacak pikiran dan gagasan dramaturgis di balik 

performativitas tersebut. Pada tataran akhir, penelitian akan mengidentifikasi 

‘pengetahuan teater’ yang diperoleh partisipan melalui proses produksi pementasan 

yang melibatkan proses translasi dan adaptasi, sehingga akhirnya dapat pula 

diidentifikasi makna kehadiran teks-teks pementasan teater transnasional tersebut 

bagi pelakunya sendiri, dalam siasat budaya menghadapi gelanggang teater inter-

nasional dan wacana pasar-bebas artistik.  
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

 

A. Hasil yang Dicapai 

1. Temuan Studi Lapangan 

Teater Kita, Makassar dan Teater Satu, Lampung sepanjang proses kreatifnya 

masing-masing seringkali terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai lembaga asing. 

Keterlibatan itu, menyebabkan kedua grup teater tersebut seringkali berurusan 

dengan proses interpretasi, translasi, transformasi dan adaptasi atas teks lakon lintas 

negara. Proses translasi, tidak sekadar proses pemindah bahasaan atas satu teks lakon 

dari satu bahasa ke bahasa lain. Lebih dari itu, proses translasi adalah pula proses 

pencocokan makna, dari idiom atau ungkapan dari satu bahasa ke idiom atau 

ungkapan bahasa lain. Karenanya, proses translasi terkadang melibatkan pula proses 

adaptasi teks lakon.  

Proses interpretasi teks lakon dalam proses penciptaan pertunjukan teater, 

antara lain melibatkan komponen-komponen tema, karakter, plot, latar dan konflik. 

Adapun proses transformasi menuju pementasan, melibatkan antara lain akting, 

dialog, sett properti, pencahayaan, kostum, make-up, musik, dan efek bunyi. 

Akibatnya, faktor bahasa verbal dalam kasus-kasus penciptaan teater lintas negara 

yang berbasis pada teks lakon menjadi signifikan, karena dapat mempengaruhi 

proses interpretasi dan selajutnya proses transformasi teks lakon yang tertulis ke teks 

pementasan yang visual auditif.  

Naskah berjudul The Eyes of Marege, yang ditulis oleh Julie Janson, seorang 

penulis Australia, disutradarai oleh Asia Ramli Prapanca dari Teater Kita Makassar 

pada tahun 2007. dalam kolaborasi dengan Sally Sussman, seorang sutradara 

Australia, dan dimainkan oleh aktor-aktor dari Indonesia dan Australia. Naskah 

lakon yang menceritakan tentang  hubungan persaudaraan dan budaya antara orang 

Marege (Aborigin) dengan orang Makassar itu kemudian dipentaskan dalam OZAsia 
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Festival, di Adelaide Arts Centre, 27-29 September 2007, serta di The Sydney Opera 

House Studio pada 5-7 Oktober 2007.  

Sementara itu, naskah The Age of Bones, karya Sandra Thibodeaux, juga 

penulis Australia, disutradarai oleh Iswadi Pratama dari Teater Satu, Lampung,  

dalam kolaborasi dengan Alex Galeazzi, dengan melibatkan aktor-aktor dari 

Australia dan Indonesia. The Age of Bones adalah naskah lakon yang menceritakan 

tentang perjuangan nelayan Indonesia yang dipenjara di Australia untuk kembali 

pulang ke kampung halamannya di sebuah desa di Pulau Rote, NTT. Setelah ini 

dipentaskan di Indonesia, antara lain di Bandar Lampung, Bandung, dan 

Tasikmalaya di penghujung tahun 2016, The Age Of Bones kemudian dipentaskan 

pula di 4 kota di Australia, yakni di Melbourne, Canberra, Sydney, dan Darwin, 

secara maraton dari tanggal 22 Februari sampai dengan 9 April 2017. 

Naskah The Eyes of Marege, berkisah tentang sebuah insiden di tahun 1920an 

ketika seorang nelayan Makassar mencuri benda sakral milik suku Aborigin, saat ia 

berdagang di sebuah pulau di Laut Arafura. Dalam pertarungan yang menyusul 

peristiwa itu, seorang anak muda Aborigin yang perkasa, bernama Birramen, 

membunuh nelayan asal Makassar tersebut. Seorang nelayan yang lain, bernama 

Ahmad menyelamatkan nyawa sang pemuda Aborigin dengan syarat dia mau 

berlayar ke Makassar untuk diadili di istana Makassar. Para nelayan Makassar 

kemudian kembali ke Sulawesi dan larut dalam sukacita karena dapat kembali ke 

keluarga dan tanah air mereka. Birramen, pemuda Aborigin yang datang bersama 

mereka, menemukan dirinya terpesona oleh pemandangan, musik dan budaya  

Makassar. Setelah 5 tahun dipenjara, Birramen lalu berlayar pulang, dengan 

berpakaian seperti seorang sultan, mengenakan sarung tenun dan gelang perak. Ia 

pulang dengan budaya yang telah diperkaya oleh pengalamannya tentang musik, 

budaya, dan orang-orang Islam di Makassar.  

Ketika kelompok Teater Kita Makassar diundang berkolaborasi dengan 

Australian Performace Exhange untuk mementaskan karya berjudul The Eyes of 

Marege ini pada bulan Oktober – September 2007 pada Oz’Asia Festival di Adelaide 

dan di Studio Opera House Sydney, sebelumnya, dalam persiapan pemantapan 

latihan di UNSW, Julie mengudang kelompok Teater Kita Makassar dan seluruh 

pendukung pertunjukan termasuk seniman-seniman suku bangsa Aborigin 
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berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi dan santap siang bersama, serta 

melakukan latihan di pantai, di kaki bukit itu. Di rumahnya di atas bukit itulah, Julie 

menceritakan tentang proses penciptaan naskah The Eyes of Marege sampai pada 

alasan naskah tersebut dipentaskan dalam bentuk kolaborasi oleh Teater Kita 

Makassar dengan Australian Performace Exhange.  

Menurut Julie, drama lakon The Eyes of Marege diciptakan melalui proses 

yang panjang, yang merupakan bagian pertama dari naskah The Corocodile Hotel. 

Naskah ini terinspirasi ketika Julie belajar dan mendengarkan kisah-kisah orang- 

orang Makassar saat sedang mengajar drama dan bahasa Inggris di Pulau Elcho. Ia 

terpesona mendengar tentang pria muslim dari Makassar, yang datang untuk 

berdagang di Australia bagian utara, dan mereka tidak mempunyai keinginan untuk 

menjajah atau menyerang orang-orang Yolngu, suku asli Australia, seperti yang 

dilakukan oleh bangsa Eropa atau Inggris.  

Awalnya hanya berupa email dari Julie dan Sally yang memperkenalkan 

dirinya atas rekomendasi dari Lauren untuk menawarkan berkolaborasi dengan 

Teater Kita Makassar dengan mengirimkan naskah dalam bahasa Inggeris dengan 

judul ―The Corocodie Hotelǁ (Hotel Buaya). Naskah lakon yang terdiri dari 3 babak 

ini ditulis dengan dukungan dari Asialink, the Australia Indonesia Institute, the 

Australia Council, dan the Koori Centre University of Sydney. Karena Julie dan 

Sally berencana ke Makassar pada bulan Oktober 2003 untuk melakukan workshop 

dengan Teater Kita Makassar untuk menggarap naskah tersebut dalam pertunjukan 

teater, maka dengan biaya Teater Kita Makassar, naskah tersebut diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia oleh Hesty, mahasiswa jurusan Bahasa Inggeris UNM. 

Berdasarkan terjemahan itu, kemudian anggota Teater Kita Makassar melakukan 

kajian naskah dan dilanjutkan dengan latihan di Baruga Colliq Pujie UNM.  

Pada bulan Oktober 2003, penulis naskah The Eyes of Marege, Julie Janson 

bersama suami dan anaknya, serta sutradara Sally Sussman dari Australian 

Performance Exhange (APE) datang berkunjung ke Makassar, untuk memantapkan 

penawaran kerjasama dengan Teater Kita Makassar memproduksi pementasan teater 

TEOM. Sebelumnya tawaraan itu sudah dilakukan lewat email dan Teater Kita 

Makassar telah siap menerimanya. Teater Kita Makassar menyambut baik 

kedatangan mereka yang menawarkan pertunjukan bersifat kolaborasi tersebut 
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karena baik naskah maupun bentuk penggarapan yang mereka ajukan sejalan dengan 

konsep pertunjukan Teater Kita Makassar, yaitu seni pertunjukan kontemporer yang 

bertolak dari problematika lingkungan dengan bentuk garapan artistik yang 

dieksplorasi dari idiom seni pertunjukan tradisional.  

Selama 1 minggu di Makassar, tepatnya mulai tanggal 1 – 6 Oktober 2003, 

Julie Janson dan Sally Sussman menyaksikan pemain- pemain TKM memproses dan 

mengeksplorasi naskah ―The Corocodile Hotel (Mata Merege), dengan 

memasukkan unsur-unsur budaya local Makassar. Mereka sangat kagum kepada 

desain panggung dan desain property yang dibuat oleh Ishakim, terutama set bagang 

yang terbuat dari bambu sebagai simbol perahu. Selain itu, mereka juga kagum 

kepada penataan musik yang dilakukan oleh Airifin Manggau dengan menggunakan 

peralatan musik tradisional Sulawesi Selatan. Sedang kekagumannya yang lain ialah 

adegan-adegan yang dilakukan oleh aktor-aktor Teater Kita Makassar pada adegan 

pelayaran di atas perahu, dan adegan perang, serta ritus kematian. Mereka sudah 

melihat langsung potensi Teater Kita Makassar dan merencanakan pementasan 

berlangsung di Australia pada tahun 2004. Tapi rencana itu gagal karena peristiwa 

―Bom Baliǁ yang banyak memakan korban, terutama dari turis Australia. Peristiwa 

ini menambah ketegangan politik Indonesia- Australia.  

Selama hampir 3 tahun, rencana baru akan diwujudkan pada tahun 2007 dalam 

forum ―The Dreaming 2007, Australia’s International Indegenous Festivalǁ yang 

akan berlangsung di Woodford dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2007. Festival tersebut 

merupakan acara tahunan dalam kalender event Australia yang disenggalarakan oleh 

―The Queesnland Folk Federationǁ (QFF) dan ―The Woodford Folk Festivalǁ 

(WFF). Pada tanggal 5 Maret 2007, Sally mengirim email kepada Teater Kita 

Makassar yang isinya mnyampaikan kesenangannya karena kolaborasi pertunjukan 

teater akan segera dipentaskan di Australia. Ia juga senang karena, baik dari aktor-

aktor TKM maupun dari APE terus melakukan latihan meskipun pernah terhenti 

beberapa tahun. Meskipun demikian, Sally mengakui bahwa mereka masih kesulitan 

mencari dana untuk biaya perjalanan Teater Kita Makassar ke Australia dan biaya 

produksi. Mereka akan memastikan apakah mereka mempunyai cukup dana sebelum 

tanggal 12 Maret.  

Menurut Sally, bahwa mereka sudah dipesan untuk mengadakan pertunjukan di 
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―The Dreaming Festivalǁ di Queensland tanggal 8 sampai 11 Juni. Sedang Studio 

Opera House Sydney menginginkan mereka mengadakan beberapa pertunjukan akhir 

tahun, namun mereka masih belum bisa memastikan biayanya.  

Pada tahap ini, Sally mengirim email kepada Teater Kita Makassar pada 

tanggal 5 Maret 2007 bersama Julie, mengirim naskah baru dengan judul ―The Eyes 

of Maregeǁ bagian pertama dari ―The Corocodile Hotelǁ. Lakon dimaksudkan 

berlangsung sekitar 60 menit. Mereka hanya mempunyai cukup uang untuk 

mengundang 6 seniman dari Teater Kita Makasar sehingga ada beberapa peran yang 

dimainkan oleh pelakon yang sama. Mereka menginginkan para pelakon dan 

pemusik kaliber yang dapat mengimbangi kualitas para pelakon Aborijin. Lakon 

akan dimainkan dalam bahasa Inggris, Indonesia, Makassar dan bahasa- bahasa 

Aborijin, sehingga akan sangat membantu jika para pelakon dari Teater Kita 

Makassar dapat berbahasa Inggris. Supaya semua penonton memahami alur cerita 

pertunjukan, lakon juga akan menggunakan gerakan, tari dan bayangan visual serta 

tulisan dan lagu. Sally sangat menyukai alur fisik yang dikembangkan di Makasar - 

seperti pendayungan sampan, upacara kematian, dll.  

Berdasarkan penyampaian itu, Teater Kita Makassar semakin giat melakukan 

latihan. Naskah yang dikirim oleh Julie yang merupakan revisi dari naskah ―The 

Corocodile Hotelǁ mulai dikaji ulang. Lalu pada tanggal 22 Maret, Teater Kita 

Makassar mengirim email ke Sally yang isinya semacam pembetahuan tentang 

latihan Teater Kita Makassar yang berfokus pada:5 peristiwa, yaitu: (1) Pelayaran di 

atas perahu; (2) Perkelahian; (3) Tarian roh-roh buaya laut; (4) Kematian; dan 

Pengadilan di Makassar. Kelima peristiwa di atas, dieksplor terus Teater Kita 

Makassar dengan mengambil simbol-simbol kekuatan akar budaya Makassar, baik 

dalam gerak tubuh, ekspresi, dan musik serta nyanyian. Walaupun Teater Kita 

Makassar sudah menyiapkan stok adegan untuk peristiwa di atas, tapi Teater Kita 

Makassar akan tetap bisa menyesuaikan bila ada perubahan dalam latihan bersama 

nanti di Australia. Teater Kita Makassar akan membawa beberapa kostum dan 

properti sesuai dengan 5 peristiwa di atas. Juga akan membawa beberapa alat musik.  

Komunikasi lewat email ini terus berlanjut, bukan hanya untuk keperluan 

menejerial produksi yang bersifat administratif, tapi berlanjut pada semacam dialog-

dialog inter-kultur dan multikul-kultur yang mengandung nilai-nilai budaya local 
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serta rangsangan-rangsangan etetika naskah, artistic dan pemeranan untuk keperluan 

kolaborasi. Lalu pada tanggal 26 Maret, Teater Kita Makassar mendapat kabar dari 

Sally, mereka menyukai cara Teater Kita Makassar membagi lakon menjadi beberapa 

kejadian sangat. Julie juga sudah menulis satu kejadian lagi, tentang perkawinan. 

Mereka ingin karakter Aborijin dari Birramen untuk berperan dalam beberapa ritual 

bersama actor-aktor Teater Kita Makassar. Mereka mengharapkan Teater Kita 

Makassar untuk menambahkan kejadian lain yang menunjukkan jati-diri Makasar 

dan/atau kisah-kisah yang berhubungan dengan orang Aborijin di Makasar pada 

masa lalu. Mereka mengharapkan juga TKM memerankan beberapa tari/ritual 

tradisional Makasar dengan para penari dan pemain Aborijin untuk melihat apakah 

ada persamaan antara dua kebudayaan yang berbeda tersebut.  

Masalah set, Sally mengharapkan Ishakim mengembangkan ide perahu bambu 

dari latihan sebelumnya. Semua set untuk setting harus dapat dibongkar pasang 

dengan cepat dan dapat dibawa ke tempat lain. Juga agar dapat bisa muat, setiap 

bagiannya tidak boleh lebih panjang dari 3,5 meter. Ukuran panggung 10 meter X 6 

meter sehingga akan lebih mudah untuk dibawa.  

Teater Kita Makassar dalam latihannya, mengangkat dari simbol-simbol ritual 

gerak tari Makassar, seperti pada adegan pelayaran di atas perahu besar, kami 

eksplorasi tari Pakarena Balalabulo dari pulau Selayar. Sedang pada adegan perahu 

kecil atau sampan, (lepa-lepa), dieksplor dalam bentuk gerak Teater Rakyat 

Makassar. Demikian halnya dengan adegan Perkelahian, Kematian, Tarian Roh-roh 

buaya, dan Pengadilan. Semua dieksplor ulang dari bentuk-bentuk upacara Ritual 

Makassar. Untuk perkelahian Kasim dan Biaramen Muda, dieksplor dengan cara 

perkelahaian orang-orang Makaassar dahulu kala, sebagai lelaki-lelaki jantan, 

perkasa dan adil dalam pertarungan, yaitu dengan cara keduanya dimasukkan dalam 

satu sarung, kemudian keduanaya saling tikam di dalam sarung tersebut. Badik atau 

keris saling beradu dan merobek kain sarung. Pada setiap latihan, Ishakim selalu 

membentangkan kepada pemain desain artistiknya dalam 2 bentuk set dan juga 

beberapa properti. Alternatif set pertama, yaitu bentuk setnya paten di atas panggung 

dalam bentuk bagang yang terbuat dari bambu. Kemudian ada level dalam bentuk U. 

Set ini, katanya, menggambarkan perahu, hotel, dan juga tempat pemukiman 

Aborojin dll. Kemudian level dalam bentuk U, sebagai tempat bermain para 
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pemeran. Di depannya kosong, menggambarkan pantai dan laut. Alternatif set kedua, 

yaitu set perahu dibongkar pasang, dan dapat didorong karena dipasangkan roda. Set 

ini terbuat dari bambu.  

Adapun naskah The Age of Bones berkisah tentang Ikan, seorang anak nelayan 

dari pulau Rote, terdampar di Darwin, Australia dan dipenjara. Ia didakwa karena 

memasuki perairan Australia secara ilegal. Sementara itu, di kampung halaman, 

orang tuanya gelisah menunggu Ikan tak kunjung pulang. Sandra Thibodeaux, 

setelah tertarik menuliskan kisah nyata ini menjadi teks lakon, kemudian mencari 

informasi tentang sutradara-sutradara Indonesia yang bisa diajak untuk 

berkolaborasi. Pilihannya kemudian jatuh pada Iswadi Pratama, sutradara Teater Satu 

Lampung.  Iswadi Pramata pada tahun 2015 bertemu dengan Sandra Thibodeux yang 

menulis The Ages of Bones, seorang penulis. Iswadi diundang ke Bali, untuk 

membicarakan naskah, sekaligus ada semacam survei ke daerah pantai, dan menemui 

beberapa orang seniman di Bali yakni para dalang, yang kemudian dilibatkan dalam 

projek. Pada saat itu naskah tersebut sudah diterjemahkan oleh Kadek 

Iswadi tertarik karena naskah tersebut bicara tentang hubungan bilateral antara 

dua negara, tetapi juga bicara soal politik dan budaya yang universal. Gaya nakahnya 

sendiri bagi Iswadi adalah naskah yang bernuansa ‘realisme magis.’ Unsur yang 

paling penting yang membuat Iswadi tertarik untuk berkolaborasi adalah karena 

naskah itu ditulis berdasarkan data riset adalah hasil penelitian yang panjang. Selain 

itu, juga karena naskah itu secara berani berisikan kritik pada lembaga-lembaga 

hukum di Australia dan politik luar negerinya, yakni dengan cara bicara soal hak-hak 

azazi manusia, lebih khususnya hak azazi anak-anak, sebab Ikan, nelayan yang 

dipenjara tersebut, dikisahkan masih anak-anak. 

Ketertarikan pada tema, membuat Iswadi menerima tawaran Sandra untuk 

menyutradarai naskah tersebut. Juga, karena dalam perjalannya projek kolaborasi ini 

Terlibat karena ada beberapa seniman lain yang dilibatkan, yakni seniman video dan 

penata musik, di samping dalam penyutradaraan dia dapat berkolaborasi dengan 

seorang sutradara Australia, dan juga permainan aktor-aktor, antara aktor teater satu 

lampung dan dua aktor dari Australia. Ini menarik baginya, bBukan saja karena 

merupakan pertemuan antara dua negara dan budaya, tetapi juga pertemuan antara 

dua tradisi berkarya yang berbeda. Menurut Iswadi, Tim Australia yang lebih banyak 
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bekerja dalam kerangka industri di bidang teater, bertemu dengan Tim Teater Satu 

yang lebih banyak dalam kerangka komunitas atau sanggar. Artinya, kolaborasi 

tersebut menjadi menarik karena dengan pola kerja yang berbeda, kedua pihak 

ditantang untuk mencari cara bagaimana bisa bertemu untuk menciptakan sebuah 

karya. 

Satu Bulan Teater, Lembaga Australia yang berkolaborasi, adalah suatu 

lembaga yang didirikan Sandra Bhodeaux bersama beberapa orang seniman teater 

yang terlibat dalam projek The Age of Bones. Semula, lembaga ini didirikan untuk 

memudahkan urusan administrasi dan urusan legalitas program, terutama untuk  

bekerjasama dengan pemerintah Darwin di Australia. Mereka kemudian menamakan 

lembaga tersebut sebagai Satu Bulan Teater, sebagaimana projek itu sendiri juga 

dinamakan demikian. Sandra bertindak sebagai manajer di sana. Produser 

pertunjukan ini sendiri awalnya adalah Sandra Thibodeaux sendiri untuk pertama 

kali, terus untuk pentas yang dilaksanakan di Australia dan Indonesia, muncul nama 

Tipa Beleu sebagai produser, yang biasanya juga memproduseri karya-karya teater di 

Australia. 

Alex Galeazzi belakangan dilibatkan karena produksi berlangsung di dua 

tempat. Sehingga para aktor di Indonesia dapat bekerja dengan Iswadi, sementara 

yang di Austalia bekerja dengan Alex. Tahun 2016 bertemu sama-sama 

menyutradarai. Iswadi bekerja dari awal sampai akhir, lalu Alex mengerjakan detil 

tehnis, misalnya pengabungan antara wayang dengan video, musik. Semua 

dikerjakan secara langsung dimana seniman Australia berada di Lampung selama 

satu bulan. Pada saat bertemu, Iswadi  memberikan koreksi dari segi bahasa, 

ungkapan yang kurang tepat. Tetapi perubahan juga terjadi pada saat praktik 

menyutradarai, yang dilakukan di dalam latihan. Misalnya atas author direction 

dalam naskah dalam suasana keberangkatan Ikan yang di dalm naskah hanya 

digambarkan dilakukan oleh Bapak dan Ibunya dari Si Ikan, sang anak dari pulau 

Rote. Iswadi kemudian menambahkan anak-anak lain yang menemani dan turut 

mengantarkan dia. Untuk membangun suasana kampung. 

Setidaknya ada tiga versi naskah The Age of Bones selama proses penciptaan 

pementasannya, yakni Naskah Berbahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Kadek , 

naskah berbahasa Inggris, dan Naskah yang akhirnya dipentaskan. Dramatik reading 
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berlangsung di Darwin dengan aktor-aktor Australia, di mana Iswadi juga turut 

bermain. Selama dua minggu, proses berlangsung namun belum berkolaborasi 

dengan teater satu. Pentas dilakukan dalam bahasa Inggris. Prosedurnya adalah 

Iswadi datang ke Australia untuk bekerja bersama Alex menggarap aktor-aktor 

Australia. Iswadi bermain sebagai Bapak, yang berasal dari Indonesia.  

Mulai oktober 2016 The Age of Bones mulai pentas di Indonesia.  Barulah pada 

tahun April 2017 berpentas di Australia. Saat berpentas di Australia, sebagian aktor 

dari Teater Satu Lampung, dan pentas berlangsung dalam bahasa Inggris. Namun 

sebagian dialog disampaikan dalam Bahasa Indonesia, yakni untuk karakter Ibu, 

Bapak, dan si Ikan, yang di dalam naskah memang digambarkan sebagai karakter 

asal Indonesia. Tokoh Dalang berbicara dalam bahasa Inggris, demikian pula Lelaki 

Tua, yang merupakan Juru Cerita, juga berdialog dalam bahasa Inggris. Bagi 

penonton, Running Teks yang diproyeksikan di Layar perahu. Tokoh-tokoh Bapak 

Ibu dan Ikan tetap dipertahankan dalam bahasa Indonesia menurut Iswadi untuk 

mempertahankan nuansa pembicaraan dalam bahasa Indonesia.   

Terkait penggunaan Bahasa, saat pertama kali diterjemahkan, maka bagi 

Iswadi itu ada beberapa persoalan dalam naskah terjemahan tersebut. Karakter 

naskahnya yang cenderung naratif, yang mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa 

Sandra adalah seorang novelis, oleh Iswadi dipandang susah untuk ditampilkan 

begitu saja ke atas pentas. Dialog-dialog tokoh terdiri atas kalimat-kalimat yang 

panjang, yang harus diubah menjadi bahasa panggung, yang cenderung aksi-reaksi 

cepat dan lugas atau langsung, sebagaimana layaknya percakapan sehari-hari. 

Tokoh Bapak yang berbahasa yang berbahasa Inggris misalnya, yang 

dipandang tidak logis, lalu diubah ke Bahasa Indonesia. Tidak saja itu, dialognya lalu 

disesuaikan dengan dilaog-dialog dalam keseharian. Menurut Iswadi, akan tampak 

tidak logis jika ada nelayan tradisional yang berbahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Untuk tujuan itu, dalam proses alih bahasa, Iswadi melakukan perbandingan 

dengan versi Bahasa Inggris, untuk mengetahui maksud dalam bahasa Ingris, untuk 

kemudian dilihat dalam terjemahannya. Ketika dipentaskan lagi dengan dua bahasa, 

maka pembagian bahasa berdasarkan tokoh tersebut tidak lagi diubah. Naskah yang 

akhirnya dipentaskan atau naskah final pada dasarnya adalah naskah yang sudah 



 
 

22 

diterjemahkan ke panggung melalui proses transformasi, terutama untuk karakter-

karakter yang berbahasa Indonesia. 

Bagi Iswadi proses tafsir atas teks lakon yang ia lakukan cenderung bebas, di 

mana ia bisa menambahkan bentuk-bentuk meski ia juga berusaha mempertahankan 

potensi pementasan yang telah terdapat di dalam teks lakon. Kekhasan naskah ini 

menurut Iswadi ialah, karena ia sendiri belum pernah memainkan naskah dengan 

latar belakang yang Indonesia Timur, dalam hal ini pulau Rote. Selain itu karena teks 

lakon ini dapat menunjukkan bagaimana orang Barat menulis tentang Indonesia 

melalui karakter orang Indonesia, melalui tokoh Ibu, Bapak, dan dalang. yang 

menunjukkan bahwa mereka mempelajari tentang orang Indonesia dan memasukkan 

keindonesiaan itu ke dalam naskah mereka sebagai karakter dan potensi 

pemanggungan. Sementara itu karakter-karakter yang dimainkan adalah karakter-

karakater dari Indonesia sendiri dengan kacamata orang lain, yakni orang Australia. 

Selebihnya, dari sisi bentuk adalah tantangan untuk memadukan antara antara 

wayang dengan video. Tehnik Wayang yang tradisional yang dipadukan dengan 

video yang modern. Dalam pementasan The Age of Bones, Sandra menyebutkan, 

pihaknya telah menggunakan beberapa simbol untuk menunjukan makna karakter 

terutama dalam penggunaan helm selam pada polisi yang menangkap Ikan dan hakim 

menggunakan pakaian gurita. Akan tetapi, simbol tersebut sebenarnya cukup keras, 

karena polisi bodoh di Australia umumnya memang digambarkan sebagai aparat 

mengenakan helm selam, sementara pakaian gurita pada hakim menandakan 

jaringannya yang menggurita guna mencurangi peradilan. 

Sementara itu, secara visual artistik, The Age of Marege terasa sangat 

bernuansa Makassar, karena Julie Janson mempercayakan pada Teater Kita 

Makassar, yang kemudian menggarap oleh Is Hakim, seorang seniman rupa Makasar. 

Desain-desain yang dibuat kemudian dikirimkan melalui email dan didiskusikan.  

The Age of Marege merupakan karya kebudayaan dari dua suku-bangsa Makassar 

dan Aborijin. The Age of Marege ingin menyampaikan pesan budaya dari dua suku-

bangsa tersebut melalui simbol-simbol budaya dalam struktur masyakatnya. Untuk 

memperoleh simbol-simbol tersebut, menurut Julie, diperlukan studi mendalam 

tentang masalah manusia dan kehidupannya, serta sistem-sistem kebudayaan dari dua 
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suku-bangsa tersebut. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan naskah ini 

dipentaskan dalam bentuk kolaborasi antara Teater Kita Makassar dan APE.  

Berdasarkan hal itu, kata Julie, naskah ini harus dikolaborasikan bersama 

Teater Kita Makassar dan APE dengan alasan, isinya menyangkut hubungan sejarah 

dan budaya Aborijin dan Makassar. Temanya tentang persaudaraan dalam bingkai 

multikulturalisme dan lintas budaya. Kolaborasi ini menjadi semacam pertukaran 

budaya dari suku-bangsa tersebut. Hal senada disampaikan juga oleh Sally Sussman 

(sutradara), bahwa pada dasarnya, TEOM diciptakan untuk dinikmati publik 

(masyarakat). Ia membangun perisitiwa seni dan kebudayaan dari suku- bangsa 

Makassar dan Aborijin (Yolngu) dengan latar sejarah. Ia menyangkut nilai-nilai 

budaya dari kedua suku-bangsa tersebut. Oleh karena itu, drama lakon/pertunjukan 

TEOM harus dikolaborasikan bersama kelompok teater di Makassar yang telah biasa 

menggali idiom- idiom tradisinya agar pesan dalam pertunjukan dapat diterima oleh 

publik (penonton). Salah satu kelompok yang dipilih ialah TKM berdasarkan 

rekomendasi dari Lauren Bain, pengamat budaya dan teater dari Austaralia. 

Menurut Ishakim, proses kolaborasi ini, meskipun seluruh biaya transportasi 

Makassar–Australia (PP), akomodasi, dan konsumsi ditanggung pihak 

penyelenggara, termasuk biaya latihan, kostum, dan properti yang digunakan oleh 

TKM, tapi cukup melelahkan, karena prosesnya terlalu lama. Dalam proses 

kolaborasi ini didukung oleh beberapa seniman, antara lain Ishakim, Djakapurra, 

Ram, Hamrin Samad, Arifin Manggau, Rod, Muh. Ishak, Solihng, Lisa, dan beberapa 

kru panggung dari Australia. Mereka memiliki alasan yang hampir sama dengan 

Julie dan Sally tentang naskah dikolaborasikan. Alasan naskah TEOM 

dikolaborasikan, kata Ishakim (penata artistic TEOM), yang lahir di Makassar pada 

tanggal 21 Agustus 1962 ini, karena isi dan tema naskah tersebut mengangkat 

hubungan sejarah, perdagangan, cinta, perkawinan dan persaudaraan dua suku-

bangsa Makassar dan Aborigin. Mau tidak mau keterlibatan seniman dan kelompok 

teater dari Australia dan Makassar sangat diperlukan.  

Cara penyutradaraan berdua, adalah hal yang terkait dengan identitas 

Makassar, diperayakan untuk disutradarai oleh Asia Ramli. Sementara yang terkait 
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dengan budaya Marege, dikerjakan oleh Sussman dari Australia. Meskipun 

dikerjakan masing-masing, namun pada dasarnya  tetap didisskusikan. Kecuali untuk 

hal-hal yang sudah dianggap bisa dipercayakan saja, karena masing-masing pihak 

sudah dianggap sangat mengerti tentang budayanya masing-masing. Jika pada hal 

yang semacam ini, proses pertemuan antara dua budaya dilakukan dengan cara 

mencari kemiripan dan irisan. Misalnya dalam hal lagu-lagu dan tarian.  

Secara artistik prinsip-prinsip kerja dengan berbagai medium, yang terdiri dari 

akting, musik wayang dan video sebenarnya sudah biasa baik bagi Teater Satu 

Lampung maupun bagi Tim Australia. Namun, tantangan terbesar dari kolaborasi 

lintas negara dan  bahasa ini bagi Iswadi adalah perbedaan sistem kerja. Misalnya  

dalam hal jam kerja. Dimana bagi tim Australia, jika sudah dijadwalkan tiga jam 

maka akan diselesaikan tepat tiga jam, selesai atau tidak, dianggap harus 

diselesaikan. Sementara bagi Tim Teater Satu Lampung, kalau masih ingin 

menambah yang harus ditambah. hal itu bisa dilanjutkan dengan beberapa waktu 

lagi. Selain itu, juga karena Tim Australia punya kecendrungan untuk membicarakan 

hal-hal tehnis sampai berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang banyak sekali. 

Sementara bagi Iswadi, sebagian dari masalah itu, jika bisa langsung dieksekusi 

maka sebenarnya dapat diselesaikan dalam tempo yang singkat saja.  Barangkali 

karena kultur demokrasi, maka semua orang diberi kesempatan untuk bicara, 

mengutarakan pendapat.  

 

2. Temuan Studi Pustaka 
Studi pustaka menunjukkan bahwa meski Indonesia jelas merupakan ‘negara 

postkolonial,’ namun kajian postkolonial tidaklah terlalu populer di Indonesia. 

Terlebih di bidang kajian seni teater, paradigma kajian postkolonial baru digunakan 

dewasa ini, itupun oleh beberapa peneliti saja. Alih-alih, kajian interkultural dan 

postmodern telah lebih dahulu dimanfaatkan, meski dua arus kajian tersebut 

sebenarnya relatif kurang dekat dengan realitas di Indonesia, jika dibandingkan 

dengan realitas postkolonial, atau postkolonialitas. Padahal, perspektif kajian 

postkolonial sesungguhnya berguna untuk melihat keberadaan teater kontemporer di 
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Indonesia, antara lain misalnya, untuk melihat hubungan dan ‘dampak berkelanjutan’ 

dari perjumpaan kolonialisme di masa lalu dengan bentuk praktik teater di masa kini.  

Kebutuhan akan telaah dengan perspektif postkolonial itu menjadi semakin 

penting bila memperhatikan praktik-praktik teater dewasa ini, yang memiliki 

kecendrungan untuk berpentas ‘lintas negara,’ dan karenanya ‘lintas-budaya.’ Praktik 

serupa itu, menimbulkan kebutuhan untuk membaca terma ‘transnasionalisme’ 

(transnationalism) dalam teater, terutama dalam kaitannya dengan formasi identitas 

dan budaya dalam pementasan, serta etika representasi. Hal itu dilakukan dengan 

asumsi dasar, bahwa praktik berpentas ‘lintas negara’ tersebut sedikit banyak akan 

melibatkan relasi kekuasaan yang tidak setara antar bangsa-bangsa di dunia, yang 

dapat berpengaruh besar dalam hal penggunaan berbagai sumber daya budaya untuk 

kepentingan pementasan teater. 

 Analisis akan ‘kekuasaan tidak setara’ dalam praktik teater transnasional, 

akan dapat sangat berguna untuk menilai perihal relevansi dan keberpihakan 

berbagai pementasan teater di Indonesia masakini, dalam hubungannya dengan 

realitas sosial dan kepentingan penonton teater di Indonesia sendiri. Lebih jauh, 

tinjauan kritis dengan perspektif kajian postkolonial terhadap hal itu, pada gilirannya 

dapat digunakan untuk memperingatkan dan sekaligus mendorong para pekerja teater 

di Indonesia, untuk lebih otonom dalam pilihan artistik dan estetik atas  karya-karya 

teaternya. 

Berdasarkan hal itu, maka ada tiga persoalan yang akan coba dielaborasi 

melalui tulisan singkat ini. Persoalan pertama, menyangkut tentang latar belakang 

historis dan ideologis yang telah melandasi kecendrungan praktik ‘teater 

transnasional’ tersebut. Persoalan kedua, perihal implementasi praktik ‘teater 

transnasional’ dan logika-logika yang melingkupi praktik tersebut di Indonesia 

masakini. Sedangkan ihwal ketiga, tentang gelanggang teater kontemporer di 

Indonesia, yang bersifat ‘transnasional,’ yang tercipta dari praktik itu. Ketiganya, 

akan coba dibaca melalui lensa ‘teater postkolonial,’ dengan mengandaikan bahwa 

praktik teater di Indonesia pada dasarnya adalah bagian dari pengalaman sebagai, 

semula ‘bangsa terjajah,’ dan setelahnya, sebagai ‘bangsa dunia ketiga.’ 
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Cita-cita untuk terlibat secara aktif dan partisipatif dalam pergaulan antar 

bangsa dan lintas-negara sebenarnya telah dimiliki sejak semula oleh para pendiri 

Negara Indonesia, sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita 

tersebut, secara tidak terelakkan, berjalan berbarengan dan cenderung bertarung 

dengan cita-cita yang lain, yakni untuk memiliki ‘identitas nasional’ yang kuat. Hal 

itu kemudian ditandai oleh ‘polemik kebudayaan’ di masa pra-kemerdekaan, yang 

berpusat pada pertarungan gagasan tentang perlu tidaknya kebudayaan Indonesia 

berdialog atau bahkan menyerap berbagai pengaruh dari luar, terutama dari Barat 

(baca: Eropa dan Amerika).  

‘Polemik kebudayaan’ yang melibatkan St. Takdir Alisjahbana dan Sutan 

Sjahrir di satu sisi dengan Amijn dan Sanusi Pane di sisi yang lain itu, disinyalir 

Michael Bodden (2006; 2010) sebagai salah satu latar belakang intelektual dari 

lahirnya teater nasional Indonesia, yang berpusat pada pembahasan tentang 

pengertian kebudayaan nasional. Perdebatan serupa kemudian berlanjut dalam masa-

masa pasca-kemerdekaan, terutama melalui pertarungan gagasan seniman-seniman 

Lekra dengan para penandatangan petisi ‘manifesto kebudayaan.’  

Manifestasi dari ‘humanisme universal’ yang dieksplisitkan ‘manifesto 

kebudayaan,’ di bidang teater sebenarnya mulai tampak sejak tahun 1940-an melalui 

Sandiwara Penggemar Maya, yang dilanjutkan pada pertengahan akhir tahun 1950-

an dengan munculnya gerakan teater yang cenderung lebih berorientasi pada gaya 

pementasan teater realisme di Barat, atau ‘teater modern.’ Gerakan yang antara lain 

dipelopori oleh Usmar Ismail, Asrul Sani, Jim Adilimas, dan Suyatna Anirun, dan di 

kemudian hari dilanjutkan oleh Wahyu Sihombing dan Teguh Karya, ini paling 

bertanggung jawab atas proses institusionalisasi teater pertama kali di Indonesia, 

yakni dengan berdirinya Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) di Jakarta pada 

tahun 1955, dan Akademi Seni Drama dan Film Indonesia (ASDRAFI) di 

Yogyakarta pada tahun 1956.   

Semangat ‘teater modern’ ini kemudian dilanjutkan hingga ke dasawarsa 

1970an oleh, antara lain, Teater Lembaga dan Teater Populer di Jakarta serta 

Studiklub Teater Bandung (STB) di Bandung. Terdapat setidaknya dua penanda 

penting dramaturgi dari ‘teater modern’ ini, yakni: pertama, banyaknya karya drama 
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asing yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan kemudian ditransformasikan ke 

dalam bentuk pementasan yang diasumsikan adalah gaya Indonesia, yang kerap 

dinamakan sebagai proses adaptasi; dan kedua, diintrodusirnya metode 

pemeranan/keaktoran Barat melalui modus translasi atas referensi-referensi teater 

Barat.  

Sejak akhir dekade 60-an, atau sejak Orde Lama runtuh, generasi W.S Rendra 

dan kawan-kawan memulai sebuah gerakan teater yang mencari kemungkinan-

kemungkinan artistik ‘baru’ melalui eksperimentasi dengan bahan-bahan tradisi 

pertunjukan di Nusantara. Bersama Rendra, terdapat banyak nama yang mewakili 

lokal-lokal di Indonesia, antara lain: Z. Pangaduan Lubis (Medan), Wisran Hadi 

(Padang), Putu Wijaya (Bali), Arifin C. Noer (Cirebon), Akhudiat (Surabaya), dan 

Rahman Arge (Makassar), yang oleh Afrizal Malna disebut sebagai generasi teater 

‘post-tradisi.’  

Secara sepintas, ciri dramaturgikal Rendra dan kawan-kawan ini mirip 

dengan yang waktu itu dikenal sebagai teater ‘avant-garde,’ atau yang kemudian 

juga dinamakan ‘teater kontemporer,’ yang menentang kekakuan tradisi dan 

cenderung merekomendasikan eksperimentasi dan sekaligus primitivisme. Namun 

demikian, praktik teater yang dijalankan oleh Rendra dan kawan-kawan, dapat 

dipandang sebagai bentuk ‘teater modern’ Indonesia, yang cenderung merupakan 

‘gerakan intelektual,’ yang dilandasi oleh semangat ilmu pengetahuan (science) 

dibandingkan oleh semangat ‘menjaga dan mempertahankan tradisi.’ Terlebih, 

dengan memperhatikan orientasi mereka, yang kendati pun masih menggunakan 

idiom dan kekayaan tradisi, namun lebih ditujukan untuk membicarakan dan kadang 

mengkritisi kehidupan di masa mereka sendiri dan bukannya masa lalu. 

Hingga dewasa ini, kedua arus perkembangan teater tersebut relatif berjalan 

bersamaan, dan saling mengintervensi. Implikasi dari saling mengintervensi antara 

‘teater post-tradisi’ di satu sisi dan ‘teater modern’ di sisi yang lain di Indonesia 

tersebut kemudian memberi landasan bagi wacana tentang ‘teater interkultural,’ 

dengan asumsi bahwa keduanya membawa nilai-nilai dari sumber budaya yang 

berbeda. Jika ‘teater post-tradisi’ berupaya meletakkan idiom-idiom pertunjukan 

tradisi dalam dramaturgi ‘modern,’ maka sebaliknya ‘teater modern’ di Indonesia 
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melalui suatu proses adaptasi dengan idiom-idiom lokal, yang sebagian di antaranya 

dapat diasumsikan bernilai tradisional.  

Indikasi-indikasi saling intervensi antar dua tipe dalam praktik teater di 

Indonesia tersebut memprovokasi berbagai perbincangan tentang tradisi dan 

modernitas. Dalam perspektif ini, tradisi dan modernitas diletakkan secara diametral, 

dan terkesan bersumber dari dua lokus budaya yang berbeda pula, yakni teater 

Nusantara yang mewakili budaya Timur dan seni teater yang mewakili budaya Barat 

di sisi yang lain. Perspektif semacam ini kemudian dilanjutkan dengan perbincangan 

tentang isu-isu multikulturalisme, crossculturalism, dan interkulturalisme.    

Melalui logika itulah teater interkultural, yang sering dipersamakan atau 

dianggap merupakan bentuk eufemisme atas teater internasional, kemudian 

terhubung sedemikian rupa dengan logika teater kontemporer di Indonesia. Patrice 

Pavis, mendefenisikan praktik teater interkultural dengan mengedepankan sebuah 

pola yang memiliki dua faktor utama pembentukan mise en scène (dramaturgi), 

yaitu: (1) kekuatan budaya sumber; dan (2) budaya target.  Tujuannya dalam konteks 

teater di Indonesia ialah mentransformasikan drama-drama Barat ke dalam bentuk 

pementasan yang dipahami penonton Indonesia, atau sebaliknya, 

menstransformasikan idiom-idiom tradisional ke dalam bentuk pementasan modern 

yang memenuhi kebutuhan tontonan teater masyarakat masakini. Dilihat berdasarkan 

pola itu, maka dalam konteks ‘teater modern’ budaya sumber yang dimaksud ialah 

sastra drama Barat, sedangkan budaya targetnya adalah realitas di Indonesia 

masakini. Sementara itu, dalam konteks ‘teater post-tradisi,’ budaya sumber yang 

dimaksud ialah idiom-idiom pertunjukan tradisional, sedangkan budaya targetnya 

adalah konvensi ‘teater modern.’ 

 

3. Temuan Teoretik  

Hal yang paling menarik dewasa ini ialah bahwa praktik teater kontemporer 

di Indonesia seolah-olah mengalami kehilangan lawan abadi atau common enemies-

nya, yakni Negara. Sebagaimana diisyaratkan Bodden dan Winet, di masa Orde Baru 

teater menjadi semacam ‘agen sosial’ dan corong yang menyuarakan keadilan, 
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persamaan hak dan penegakan hukum, dan demokrasi.  Hal inilah yang cenderung 

hilang dalam pementasan-pementasan teater di Indonesia pasca Orde Baru, meski 

Tamara Aberle (2011) masih melihat bahwa beberapa pementasan teater masih 

merespons isu-isu sosial. Pementasan-pementasan teater di Indonesia pasca Orde 

Baru, cenderung merespons isu-isu yang berbeda satu sama lain dan tidak lagi 

melihat ‘negara’ yang sedang mengalami reformasi sebagai ‘musuh’ yang harus 

dioposisi. Suatu kondisi, yang dibahasakan Lauren Bain (2000) sebagai “hilang arah” 

(lost direction). 

Kecendrungan itu menarik jika dihubungkan dengan sinyalemen Barbara 

Hatley tentang ‘seni pertunjukan Indonesia pasca Orde Baru’, yang menurutnya 

mengalami perubahan modus dan isu dari sebelumnya. Menurut Hatley, setelah Orde 

Baru runtuh –yang ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto pada tahun 1998—

berbagai potensi seni pertunjukan di Indonesia memanfaatkan situasi yang cenderung 

lebih terbuka dan sekaligus menantang tersebut untuk menciptakan berbagai nomor 

pementasan baru, yang dibarengi pula dengan kemunculan berbagai lembaga dan 

komunitas baru yang melibatkan diri dalam seni pertunjukan di Indonesia. Gejala 

yang disebutkan Barbara Hatley (2014: 6) sebagai ‘seni pertunjukan Indonesia pasca 

Orde Baru’ tersebut memiliki beberapa indikasi menarik, yakni: (1) cenderung 

merayakan nilai-nilai pluralism; dan (2) terlibat cukup intensif dengan berbagai 

media baru, antara lain telepon seluler, media rekam elektronik, dan yang paling 

menonjol, internet. 

Apa yang digambarkan oleh Hatley sebenarnya masih bertaut dengan teater 

‘posmodernisme,’ yang disinyalir Bodden, yang mulai tumbuh di akhir masa-masa 

kekuasaan presiden Soeharto di Indonesia, yang secara tidak langsung berarti pula 

sebagai masa berakhirnya Orde Baru. Berdasarkan hal ini, Bodden menduga bahwa 

kelahiran gaya pementasan teater ini adalah bagian dari upaya meruntuhkan 

hegemoni Orde Baru atas dunia seni dan budaya Indonesia, yang berlanjut dengan 

pertunjukan-pertunjukan yang hadir di dekat keruntuhan Orde Baru, serta beberapa 

pementasan setelah Orde Baru runtuh. Menurut Bodden (2006), pertunjukan-

pertunjukan tersebut mengartikulasikan trauma, tubuh, dan mitos-mitos, suatu hal 

yang kerap kali terkekang selama Orde Baru. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah reformasi 1998, teater di 

Indonesia memasuki babaknya yang baru. Generasi teater tahun 2000an ini 

tampaknya memiliki pula kecendrungan tersendiri. Selain tidak lagi bergantung 

sepenuhnya pada teks lakon atau kekuatan kata, gaya pementasan yang baru ini juga 

tidak lagi bergantung pada kekuatan tubuh semata-mata. Sebagai tambahannya, 

teater ‘pasca Orde Baru’ ini punya kecendrungan untuk menggali lebih dalam aspek 

tata rupa panggung dan kemungkinan-kemungkinan baru ungkapan artitistik. 

Sementara itu, ‘ancaman’ baru datang tidak lagi dari Negara, namun dari dua arah 

sekaligus, yakni dari dalam, oleh kekuatan-kekuatan radikal dan fundamental; dan 

dari luar, oleh kekuatan-kekuatan multi-nasional.    

Karena itu hal yang paling menarik dari teater di Indonesia abad 21 

sebenarnya adalah kecendrungan untuk memasuki pasar seni pertunjukan yang lebih 

luas, yakni pasar dunia. Setidaknya ada tujuh sampel pementasan yang menunjukkan 

gejala tersebut, yakni: (1) Pementasan Tangga oleh Yusril Katil, Teater Hitam Putih 

Padangpanjang; (2) Pementasan Nostalgia Sebuah Kota oleh Iswadi Pratama, Teater 

Satu Lampung; (3) Pementasan Stiang oleh Yustiansyah Lesmana, Teater Kubur 

Jakarta; (4) Pementasan Emergency oleh Nandang Aradea, Teater Studio Indonesia 

Serang; (5) Pementasan Waktu Batu oleh Yudi Ahmad Tajudin, Teater Garasi 

Yogyakarta; (6) Pementasan Activity I/II oleh Tony Broer, Laboratorium Tubuh 

Indonesia Bandung; dan (7) Pementasan The Eyes of Marege oleh Asia Ramli 

Prapanca, Teater Kita Makassar. 

Berbagai praktik berpentas lintas-negara selayaknya dilihat suatu kerangka 

wacana yang berkembang dewasa ini, yakni aktivitas transnasional dan 

kecendrungan kosmopolitanisme, yang dalam ranah teater dapat disebut ‘teater 

transnasional’ dan dramaturgi kosmopolitan. Pengertian ‘teater transnasional’ dapat 

diturunkan dari istilah ‘aktivitas transnasional’ (transnational activism), yang secara 

sederhana dapat didefinisikan  sebagai gerakan sosial dan atau kegiatan masyarakat 

sipil atau individual yang beroperasi melintasi batas-batas negara (across state 

borders). Definisi ini kemudian disempurnakan Della Porta dan Sidney Tarrow 

(2005: 7): “Transnational collective action is the term …indicate coordinated 
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international campaigns on the part of networks of activists against international 

actors, other states, or international institutions.” 

Lebih lanjut, praktik-praktik berpentas lintas-Negara tersebut dapat dilihat 

dengan meminjam tiga proses penting ‘transnationalisasi’ (transnationalization) 

yakni:  (1) difusi; (2) domestikasi; dan (3) eksternalisasi. Konsep difusi, menjelaskan 

praktik—praktik perjalanan gagasan, praktik, dan kerangka pikiran dari satu Negara 

ke Negara lain. Konsep domestikasi, menjelaskan tentang pengaturan konflik pada 

suatu teritorial domestik tertentu, yang sebenarnya bersumber dari luar teritori 

tersebut; sementara eksternalisasi menjelaskan tantangan yang dihadirkan oleh 

institusi-institusi supranasional yang dapat mengintervensi persoalan-persoalan atau 

konflik-konflik domestik (Della Porta dan Sidney Tarrow, 2005: 2). 

Sementara itu, dengan meminjam cara Rahul Rao (2007: 18) membedakan 

dua penggunaan istilah ‘kosmopolitanisme,’ yakni: (1) secara normatif; dan (2) 

secara empiris-analitis, dalam kaitannya dengan fenomena interaksi lintas-batas dan 

formasi identitas, praktik teater ‘lintas-negara’ dapat dibaca sebagai indikasi 

bangkitnya ‘kosmopolitanisme’ dalam gelanggang teater kontemporer.  

Kosmopolitanisme secara normatif adalah pandangan moral tentang bagaimana 

hubungan antar sesama manusia harus diatur, sementara kosmopolitanisme empiris-

analitis menggambarkan realitas lintas-batas yang tercipta melalui segala macam 

aktivitas manusia, antara lain melalui kolonialisasi, perdagangan, dan –mungkin 

yang paling signifikan—praktik konsumsi. 

Sarah Grunberg (2011: 19) menyarankan cara mendefinisikan 

‘kosmopolitanisme’ dengan membedakannya dengan tiga konsep yang seringkali 

terlihat mirip, yakni ‘internasionalisme,’ ‘universalisme,’ dan ‘globalisasi.’ 

Menurutnya, meski kosmopolitanisme dan internasionalisme sama-sama 

menyarankan keterbukaan terhadap budaya lain, namun internasionalisme lebih 

menekankan konsep ‘bangsa’ sebagai bagian penting dari persamaan dan 

beranggapan bahwa negara bangsa-negara bangsa memiliki kesamaan, sementara 

kosmopolitanisme justru menghilangkan batas-batas nasional dan menolak untuk 

bersikeras pada komunitas moral tunggal. Kosmopolitanisme dapat dibedakan pula 

dari konsep universalisme karena universalisme memproyeksikan pandangan tentang 
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identitas universal dengan cenderung mengabaikan dan kurang mengakui perbedaan 

budaya di dunia, yang sebaliknya, justru merupakan bagian penting dari 

kosmopolitanisme. Sementara globalisasi membuka kemungkinan difusi ide, budaya, 

dan bahasa ke seluruh ruang, maka kosmopolitanisme adalah perasaan keterbukaan 

dalam masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari di adanya berbagai difusi tersebut. 

Pembahasan Bodden tentang fase-fase pembentukan kebudayaan nasional di 

Indonesia memberi garis bawah tentang peran penting ‘kolonialisme’ serta 

dampaknya dalam proses pembentukan tersebut. Fase-fase pembentukan itu, menurut 

Bodden ialah: (1) polemik kebudayaan pada tahun 1930-an; (2) masa pendudukan 

Jepang; (3) awal 50-an dan masa orde lama; dan (4) masa orde baru.  Dalam 

pembahasannya, Bodden menekankan peranan ideologi dalam proses pembentukan 

entitas bernama ‘teater nasional Indonesia’ itu, yaitu ideologi tradisional dan ideologi 

modernisme yang dibawa politik etis kolonial, dan dilanjutkan oleh negara 

postkolonial. Di masa pasca kemerdekaan, ‘tegangan’ postkolonial itu mengemuka 

melalui perjumpaan yang lebih intensif dengan berbagai isu, metode, dan paradigma 

teater dari berbagai bangsa di dunia, yang kemudian mengedepankan logika-logika 

interkulturalisme.  

Memperhatikan fenomena teater kontemporer di Indonesia pasca 

keruntuhan Orde Baru atau pasca Reformasi 98, memberi peluang bagi  kajian teater 

post-kolonial untuk mendapatkan relevansinya. Praktik berpentas serupa yang 

dilakukan oleh tujuh pementasan tersebut di atas, membuka kembali pertanyaan-

pertanyaan ‘teater postkolonial,’ terutama menyangkut: (1) etika representasi; (2) 

relasi kuasa; dan (3) perbedaan budaya. Belum lagi, praktik serupa itu dapat lebih 

jauh melibatkan berbagai konsep yang menjadi perhatian ‘teater postkolonial,’ 

misalnya mimikri, mokeri, parodi, satir, ambivelensi dan sebagainya.  

Indikator awal yang cukup kuat ditunjukkan oleh Ferdiansyah Thajib, 

melalui tulisan yang secara khusus mencoba melihat pertunjukan Waktu Batu Teater 

Garasi sebagai bentuk performativitas post-kolonial. Beberapa hal yang 

dikemukakan Thajib adalah: budaya yang hibrid, sejarah sebagai ‘yang terjajah’, 

pengalaman sebagai ‘yang pernah terjajah’, dan kegagalan negara Orde Baru 
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menemukan esensialisasi budaya Jawa, yang menurutnya coba dibongkar melalui 

pertunjukan itu.    

Praktik teater transnasional, yang dapat menjadi modus baru ‘teater 

interkultural’ sebagaimana yang disarankan Patrice Pavis, dapat dilihat secara kritis 

dengan memanfaatkan konsep yang direkomendasikan Rustom Barucha (1993: 2-4), 

yang antara lain mempertanyakan perihal ‘kesetaraan’ antar budaya yang dilibatkan 

dalam proses ‘teater interkultural’ tersebut. Lebih jauh, Barucha mempertanyakan, 

sekaligus menuduh, bahwa para praktisi interkultural (Barat) telah ‘menggunakan’ 

secara semena-mena ‘kekayaan’ tradisi dan budaya lain (Timur) untuk keuntungan 

mereka sendiri, tanpa tanggung jawab untuk mengembalikannya kepada masyarakat 

pendukung tradisi dan budaya tersebut. Atas dasar itu, Barucha mempertanyakan 

pula ‘etika representasi,’ yakni ketika suatu komunitas budaya ‘direpresentasikan’ 

sedemikian rupa melalui praktik pementasan ‘interkultural’ kepada berbagai 

komunitas budaya lain. 

Meski tidak persis sama, namun kritikan Barucha atas ‘teater interkultural’ 

dapat digunakan pula konteks di Indonesia, terutama dalam praktik ‘teater 

transnasional.’ Berdasarkan hal itu, maka dalam proses ‘perjumpaan’ antara ‘teater 

dari Indonesia’ dan ‘teater di luar Indonesia’, dapat dipertanyakan atau diragukan 

kemampuan ‘tradisi’ teater Indonesia untuk mentransformasikan konvensi teater 

Barat, sementara di sisi lain tidak diragukan lagi ‘teater’ Barat dapat dengan mudah 

mengambil berbagai idiom-idiom lokal untuk diadaptasikan  ke dalam berbagai 

konvensi teaternya, terutama dalam kepentingan ‘eksperimentasi artistik.’ Hal serupa 

itu, antara lain muncul dalam tulisan Ugoran Prasad (2006), tentang I La Galigo-nya 

Robert Wilson.    

Kritikan teater postkolonial seperti yang diajukan Rustom Barucha, berbasis 

pada kesadaran tentang adanya ‘relasi kuasa tidak setara’ antara budaya Timur 

dengan budaya Barat, yang secara teoretik dianggap bersumber dari perjumpaan 

kolonial (colonial encounter) di masa lalu, di mana Barat berdiri sebagai ‘penjajah’ 

dan Timur berposisi sebagai ‘terjajah.’ Kesadaran semacam inilah yang kemudian 

melahirkan perspektif teater postkolonial, yang –mengikuti pengertian kajian 

postcolonial itu sendiri—dapat diartikan sebagai kajian atau sekumpulan teori yang 
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mencoba membongkar ‘efek berkelanjutan’ (continuing effects) yang ditimbulkan 

oleh praktik kolonialisme atas masyarakat bekas terjajah (Budiawan, 2010: x-xi) 

dalam bidang praktik seni teater. 

Menurut Brian Crow dan Chris Banfield (1996: xii-xiii), perspektif ‘post-

kolonial dipandang penting dalam kajian teater, terutama dalam kaitannya dengan 

posisi ‘negara-negara dunia ketiga,’ yang notabene umumnya adalah bangsa ‘mantan 

terjajah,’ di dalam percaturan antar-bangsa di dunia masakini yang tengah dilanda 

globalisasi, di mana dominasi dan penindasan budaya dapat mengemuka sebagai 

bagian dari ‘neo-kolonialisme’ dan pengalaman hidup dunia pasca-modern. 

Praktik ‘teater transnasional’ semakin signofikan untuk dilihat dengan 

perspektif teater post-kolonial, dengan memperhatikan apa yang diteorikan oleh 

Helen Gilbert dan Joanne Tompkins. Keduanya berpendapat bahwa, praktik 

pementasan teater postkolonial, merupakan dampak dari intervensi modernisasi 

terhadap teater lokal yang menghasilkan hibriditas dalam teater, yaitu bercampurnya 

beberapa komponen dari kategori teater yang berbeda, yang biasanya diikuti pula 

oleh sinkretisitas, yaitu berbaurnya berbagai konsep seni dramatik. Teater yang hidup 

di sebuah negara bangsa yang pernah dijajah berpotensi untuk menjadi bentuk 

kombinasi sinkretik antara bentuk-bentuk pergelaran lokal (pra-kolonial) dan bentuk-

bentuk yang dipengaruhi oleh atau merespon konvensi drama yang dibawa kolonial. 

Bentuk yang tercipta dari influens dan respons ini adalah ‘bentuk-bentuk teater 

hibrida’, yang terbentuk melalui berbagai konsep, antara lain ‘mimikri’ dan ‘mokeri’, 

yang menunjukkan ‘keterbelahan’ (ambivalensi), dan akan menghasilkan efek-efek 

satir  dan parodi (Gilbert dan Tompkins, 1996). 

Melandaskan asumsinya pada pengertian drama sebagai sebagai teks tertulis 

yang ditujukan untuk dipentaskan, yang jelas bersumber dari pengertian ‘drama 

modern’ Barat, Gilbert and Tompkins (1996: 8) mengajukan empat butir defenisi 

dari ‘teater post-kolonial,’ yakni:  

…[1] the response to imperialism, whether direct or indirect; [2] the 
continuation and/or regeneration of colonized communities; [3] the 
recognition that the history of a postcolonial state does not begin with the 
arrival of the colonizer and so, and insistence on the importance of pre-
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contact communities; and [4] acts which interrogate the hegemony that 
underlies imperial representation. 

 
Meski teori ‘teater postkolonial’ Helen Gilbert dan Joanne Tompkins ini 

memiliki kelemahan tersendiri, karena menghubungkan ‘teater’ secara determinan 

dengan ‘drama tertulis’ yang sangat khas Barat, namun dalam konteks praktik ‘teater 

transnasional’ di Indonesia, teori ini sangat membantu. Dengan memahami terma 

‘ideologi’ sebagai sistem gagasan dan pelbagai representasi yang mendominasi 

pikiran manusia atau kelompok sosial (Louis Althuser, 2010: 35), maka dapat 

dipahami pula bahwa kemunculan teater dan sastra yang dinamakannya sebagai 

gejala postmodernisme di Indonesia oleh Bodden (2008: 401-430), merupakan 

pertanda dari kehadiran atau bekerjanya ideologi ‘postmodernisme.’ 

Adapun kelompok-kelompok yang disinyalir oleh Bodden menunjukkan 

gejala ‘postmodern’ ini, yang sesungguhnya juga tampak pada praktik-praktik ‘teater 

transnasional,’ memiliki beberapa ciri dramaturgial yang khas pula, yakni: (1) 

konsep pemeranan yang ‘non personae’; (2) cenderung mendekonstruksi tatanan 

bahasa Indonesia baku; (3) tidak lagi berorientasi pada lokalitas; (4) memilih tempat-

tempat pertunjukan yang tidak lazim; (5) lebih mengedepankan idiom tubuh 

ketimbang bahasa verbal, sehingga kerap dinamakan pula ‘teater tubuh’. Sekadar 

contoh, teater SAE Jakarta, Teater Kubur Jakarta, Teater Payung Hitam Bandung; 

Teater Api Surabaya dan Bali Experimental Theatre adalah yang termasuk ke dalam 

kategori Bodden ini, yang dengan mudah dapat ditemukan jejaknya dalam tujuh 

pementasan ‘teater transnasional’ yang telah disebutkan. 

Tesis Bodden tentang ‘teater postmodern’ ini menarik untuk ditelaah atau 

bahkan dikritik dari perspektif postkolonial. Meski memiliki banyak persamaan dan 

kemiripan, perspektif postkolonial dan postmodernisme juga memiliki perbedaan 

yang signifikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kwame Anthony Appiah (1991: 348),   

postkolonial dan postmodernisme terbedakan justru karena sama-sama menggunakan 

prefix ‘post,’ yang secara sederhana dapat diartikan sebagai setelah atau melampaui. 

Sementara prefiks ‘post’  dalam postmodernisme mengisyaratkan  terbukanya ruang 

(space clearing) yang berkonotasi bebas, prefiks ‘post’dalam postkolonial justru 
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menghadirkan bayang-bayang masa lalu ‘kolonial’ serta mengisyaratkan neo-

kolonialisme, di mana ‘negara-negara dunia ketiga’ terancam untuk selalu menjadi 

‘objek’ yang dipandang oleh ‘subjek,’ yang tak lain adalah ‘peradaban Barat.’ 

Bias serupa itu antara lain tampak dalam telaah Evan Darwin Winet (2010: 

xiii) tentang ‘teater post-kolonial’ di Indonesia. Winet, dalam upayanya menelisik 

seni-seni dramatik yang ada di Indonesia pada masa pasca-kolonial, sampai pada 

kesimpulan bahwa: (1) istilah ‘teater’ menunjukkan perbedaan dengan seni dramatik 

tradisional; (2) dalam sejarahnya, penggunaaan istilah itu menunjukkan bahwa 

praktik teater kontemporer di Indonesia terus-menerus ‘dihantui’ oleh baying-bayang 

‘kolonial,’ dan terus berupaya untuk mensejajarkan diri dengan ‘nenek moyang’ 

ideologisnya. 

Oleh sebab itu, apa yang dinamakan sebagai ‘teater post-modern’ oleh 

Bodden, dapat dipandang sebagai gejala ‘teater postkolonial’ di Indonesia. Hal itu 

dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa argumentasi. Pertama, kecendrungan 

untuk mendekonstruksi atau mencemooh ‘bahasa’ nasional yang ditunjukkan oleh 

pementasan-pementasan tersebut memantulkan satu sikap yang cukup penting dalam 

kajian post-kolonial, yakni kesadaran tentang hakikat bahasa nasional, bahkan 

Negara bangsa (nation-state) itu sendiri sebagai entitas bentukan atau dampak 

praktik kolonial (Crow & Banfield, 1996: 11). Kedua, pilihan untuk mengedepankan 

idiom tubuh ketimbang bahasa verbal, sehingga kerap dinamakan pula ‘teater tubuh’ 

menunjukkan kesadaran tentang ciri unikum pertunjukan-pertunjukan teaterikal 

Nusantara, yang cenderung non-verbal dan ‘non personae,’ yang dapat 

menginterogasi pengaruh tekstual teater Barat atas teater di Nusantara. Hal itu 

semakin dikuatkan oleh alasan ketiga, bahwa dengan memilih tempat-tempat 

pertunjukan yang tidak lazim, praktik teater dapat pula menginvestigasi 

kemungkinan-kemungkinan pementasan teaterikal dalam pengertian lokal, dan 

sekaligus membebaskan dirinya dari konvensi teater Barat.   

Hal yang menarik, dan mungkin juga ironis, kini kecendrungan itu justru 

sedang mengarah pada aktivitas ‘teater transnasional,’ yang tidak lagi bicara pada 

penonton lokal, dan cenderung sedang bertarung dalam kancah yang lebih berisiko 

menimbulkan ‘performativitas postkolonial. 
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B. Luaran yang Dihasilkan 

1. Makalah Ilmiah   

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui penelitian ini, maka 

praktik-praktik penciptaan teater kontemporer Indonesia melalui kolaborasi 

transnational telah dapat tergambarkan separuh di antara praktiknya. Hal itu 

selanjutnya, dituliskan ke dalam sebuah makalah berjudul “Berpentas Melampaui 

Bahasa; Praktik Translasi dan Transformasi dalam Kolaborasi Pementasan Teater 

Lintas-Negara,” yang dialih bahasakan menjadi “Staging Beyond the Language; Text 

Translation and Transformation Practice in Cross-Country Theatre Collaboration.” 

Makalah ilmiah tersebut telah dipresentasikan dalam sebuah simposium 

internasional, bertajuk The 2nd International Conference on South East Asia Studies 

(ICSEAS) 2017, yang diselenggarakan oleh Badan Penerbitan UGM Yogyakarta, 

bertempat di Eastparc Hotel, Jl. Laksda Adisucipto Km 6.5, Seturan, D.I. 

Yogyakarta.  

Substansi dari makalah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian selanjutnya 

akan diarahkan pada beberapa tahapan lanjutan, guna melengkapi data-data bagi 

penulisan disertasi. Ada beberapa hal yang telah dapat dipetakan, yang dapat dibagi 

dalam dua cakupan, yakni capaian khusus dan capaian umum. Capaian khusus yang 

dimaksud ialah: (1) didapatkannya gambaran tentang riwayat keterlibatan grup teater 

kontemporer Indonesia dalam kolaborasi transnasional tersebut, yang meliputi: rute 

yang dilalui, agensi yang terlibat, serta motivasi pendorong di balik praktik 

keterlibatan itu; (2) diperolehnya gambaran tentang proses dan arsitektur dramaturgi 

yang dibangun melalui praktik kolaborasi transnasional, yang meliputi bentuk 

kontribusi, dan makna dari kontribusi tersebut dalam kolaborasi; dan (3) 

didapatkannya gambaran tentang korelasi antara praktik kolaborasi transnasional di 

Indonesia tersebut dengan praktik dan wacana teater kontemporer di Indonesia.  

Namun secara umum, dan lebih jauh, penelitian ini juga telah mengarahkan 

pada data-data berharga berupa gambaran tentang perubahan atau pergeseran konsep 

dramaturgi dalam praktik teater kontemporer di Indonesia pada permulaan Abad XXI 

dari konsep dan praktik teater kontemporer sebelumnya, melalui praktik kolaborasi 

transnasional. Temuan-temuan dari penelitian ini, yang telah dipresentasikan melalui 
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ICSEAS 2017 tersebut diharapkan dapat menjadi referensi tentang praktik 

dramaturgi dan praktik teater kontemporer di Indonesia dalam kerangka aktifitas 

teater transnasional. Secara lebih jauh, makalah hasil penelitian tersebut diharapkan 

dapat memberikan sumbangan berharga bagi keilmuan teater di Indonesia, terutama 

dalam kaitannya dengan produksi pengetahuan teater kontemporer dan 

keterhubungan teater di Indonesia dengan wacana teater transnasional. Makalah hasil 

penelitian tersebut, bagi para peneliti dan akademisi, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai studi pendahuluan, maupun sebagai bandingan dalam melakukan penelitian 

sejenis. Sementara bagi para pelaku teater, makalah tersebut dapat dijadikan sebagai 

prakondisi dan antisipasi dalam melahirkan karya-karya seni yang berwawasan 

transnasional. Adapun bagi khalayak pembaca, makalah tersebut diharapkan dapat 

menjadi jembatan untuk mengenali kecendrungan dramaturgis teater kontemporer di 

Indonesia dan hubungannya dengan gelanggang teater transnasional. 

Berangkat dari hasil penelitian yang kemudian menjadi substansi makalah 

tersebut, maka pada tahapan selanjutnya, yakni dalam penulisan disertasi, penelitian 

atas pementasan teater transnasional di Indonesia Abad XXI ini menjadikan 

dokumentasi audio-visual pementasan sebagai data-data primer, yang dibandingkan 

dengan data-data lainnya berupa kliping atas reviu pementasan di media massa, 

catatan proses, dan pernyataan lisan dari pelaku. Kebutuhan data itu, mengikuti Lono 

Simatupang (2013: 36), berimplikasi pada teknik pengumpulan data, yang meliputi: 

studi dokumentasi, studi pustaka, studi arsip, dan wawancara. Dengan demikian, 

berdasarkan sifat datanya, penelitian yang akan dilakukan ini cenderung merupakan 

penelitian kualitatif, dengan analisis tekstual dan juga analisis kontekstual. 

 

2. Artikel Jurnal  

Di samping makalah ilmiah, hasil penelitian juga telah ditulis ke dalam bentuk 

draft artikel jurnal ilmiah dengan judul yang sama, yakni “Staging Beyond the 

Language; Text Translation and Transformation Practice in Cross-Country Theatre 

Collaboration.” Selain materi-materi yang terdapat dalam makalah dan presentasi, di 

dalam artikel tersebut, diketengahkan analisis pertama yang akan dilakukan dalam 
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penelitian ini ialah analisis atas pementasan. Tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan mengamati langsung proses latihan dan pementasan dari 

masing-masing repertoar yang dijadikan sebagai objek material penelitian. Namun 

karena proses latihan dan pementasan teater pada dasarnya adalah sesuatu yang 

bersifat efemeral, lesap dalam waktu dan tidak terulangi kembali; serta di sisi yang 

lain beberapa pementasan tidak bisa disaksikan langsung karena berlangsung di luar 

negeri dan sudah berlalu, maka analisis akan diperdalam dengan mengandalkan 

tehnik studi dokumentasi. 

Analisis atas materi dokumentasi pementasan dan latihan, yang dituliskan di 

dalam artikel ilmiah tersebut, dilakukan dengan berpijak pada asumsi bahwa proses 

pendokumentasian pementasan tersebut adalah juga proses pendokumentasian 

pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan teater. Dengan demikian, melalui 

dokumentasi pementasan, dapat dilihat tradisi pementasan teater dan konsep 

dramaturgis yang dipraktikkan, serta bagaimana dekontekstualisasi, hibridasi dan 

ekspropriasi terjadi. Dengan mengutip Merlin, Adam J. Ledger, Simon K. Ellis, dan 

Fiona Wright mendefinisikan dokumentasi sebagai: “... part of interlinked practices 

that the ‘research-practitioner’... undertakes both to pursue and disseminate 

research through practice.” (Adam J. Ledger, Simon K. Ellis, Fiona Wright, 2011: 

162). 

Disadari bahwa metode penelitian dengan penggunaaan dokumentasi 

pementasan sebagai data memiliki konsekuensi tertentu. Di satu sisi, dokumentasi 

memiliki kelebihannya sendiri, karena bentuk video DVD atau VCD secara instan 

dapat diputar kembali berulang-ulang untuk mengamati detil. Sehingga, sebagai 

suatu entitas yang bersifat efemeral, pementasan teater pada dasarnya membutuhkan 

dokumentasi dan preservasi. Namun di sisi lain, dokumentasi memiliki keterbatasan 

tersendiri pula, terutama dalam menghadirkan seluruh suasana peristiwa pementasan. 

Studi atas dokumentasi pada dasarnya berfokus pada hubungan antara artefak 

tertentu dengan memori tertentu pula, atau tepatnya memorialisasi. Namun studi atas 

dokumentasi proses latihan dapat memperlihatkan hal-hal yang penting, karena: 

...the documentation is not required to ‘capture the work’ but to report 
critically on the method and outcomes... We might have an absolutely 
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brilliant DVD that documents the process of creating a performance, and 
critically reflects on that process, without providing any evidence that the 
process was ‘research’ (= gave us new insights) [sic.]. (Whitton, 2009: 
77–88) 

 

Tegangan antara kedua sifat itu menjadikan dokumentasi pementasan dapat 

mempengaruhi pemaknaan atau proses resepsi dan signifikansi atas karya teater 

bersangkutan. Proses pendokumetasian pementasan, atau proses pengarsipan, juga 

penulis pahami sebagai semacam praktik konstruksi yang memiliki peranan 

tersendiri dalam proses pemanggilan kembali memori budaya atas suatu pementasan. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka melaui penelitian ini, 

telah dapat disimpulkan bahwa Sejak awal abad 21 ini semakin banyak grup teater 

asal Indonesia yang berpetas transnasional. Salah satu bentuk praktik itu adalah 

penciptaan pementasan dengan teks lakon lintas Bahasa. Peran translator menjadi 

penting dalam praktik penciptaan teater lintas Bahasa ini. Penelitian ini bermaksud 

melihat dua praktik pementasan dengan teks lakon lintas Bahasa, yang tujuannya 

untuk melihat konsekuensi-konsequensi dramaturgis dalam praktik tersebut dan 

strategi yang ditempuh oleh para pelaku teater asal Indonesia. 

Beradasarkan penelitian, maka proses pertama yang terjadi dalam kolaborasi 

lintas bahasa adalah proses apropriasi dan interpretasi. Naskah The Eyes of Marege 

bicara soal hubungan budaya di masa lalu antara suku makassar (Indonesia) dengan 

suku marege (Australia). Diceritakan di dalam naskah tentang seorang pemuda 

Marege yang membunuh seorang pelaut Makassar, lalu mendapatkan keadilan dari 

pengadilan adat Makassar. Sang Pemuda Marege tinggal dan menikah di Makassar, 

dan pulang ke Marege dengan membawa sebagian budaya Makassar yang 

dipelajarinya. Kedua belah pihak yang bekerja sama, yakni Teater Kita Makassar dan 

Australia Performance Exchange memandang kolaborasi penciptaan teater perlu 

dilakukan karena dapat mengungkapkan adanya hubungan intercultural sejak masa 

lalu antara penduduk Australia dengan Indonesia. 

Sementara itu, naskah The Age of Bones bicara tentang hubungan politik 

Australia Indonesia terkait imigrasi. Diceritakan di dalam naskah ada seorang anak 

nelayan asal pulau Rote yang terdampar di Australia dan ditangkap polisi. Sementara 

orang tuanya menunggu dengan cemas anaknya yang tak pulang, sang anak sedang 

menghadapi pengadilan di Australia. Dibela seorang pengacara, sang anak akhirnya 

bebas dan bisa kembali pulang. Dua pihak yang bekerja sama, yaitu Teater Satu 

Lampung dan Satu Bulan Teater Darwin berbagi pandangan soal hal azazi manusia 
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dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia melalui kolaborasi penciptaan 

teater. 

Proses selanjutnya adalah proses translasi. Naskah Lakon The Eyes of Marege 

pertama kali dibicarakan melalui email antara Julie Janson dengan Asia Ramli 

Prapanca, sutradara Teater Kita Makassar. Naskah Lakon yang didiskusikan tersebut 

ditulis dalam versi Bahasa Inggris, dan pada saat itu masih berjudul The Crocodile 

Hotel. Naskah Lakon itu kemudian diterjemahkan di Makassar oleh Hesty, salah 

seorang anggota Teater Kita Makassar. Naskah lakon itu kemudian mendapatkan 

berbagai perubahan atas masukan Asia Ramli Prapanca dan Teater Kita Makassar, 

antara lain dalam hal penokohan, adegan, dan sudut pandang penceritaan. 

Sementara itu, naskah The Age of Bones pertama kali didiskusikan melalui 

pertemuan langsung antara Sandra Bhodeaux dengan Iswadi Pratama, sutradara 

Teater Satu Lampung. Naskah Lakon yang didiskusikan tersebut ditulis sudah dalam 

versi Bahasa Indonesia, berjudul Jaman Belulang. Naskah Lakon itu diterjemahkan 

di Australia oleh seorang warga Indonesia bernama Kadek Krishna Adidharma 

Naskah lakon itu pun mendapatkan berbagai perubahan atas masukan Asia Iswadi 

Pratama dan Teater Satu Lampung, antara lain dalam hal dialog, penokohan dan 

adegan. 

Proses selanjutnya adalah transformasi. Naskah lakon The Eyes of Marege 

diwujudkan dengan gaya simbolis dan teater rakyat yang banyak bermain dengan 

simbol dan permainan imajinasi. Melalui proses eksplorasi, beberapa adegan dalam 

Naskah Lakon The Eyes of Marege ditambahkan oleh sutradara dan aktor, serta 

beberapa adegan dihilangkan karena dianggap tidak bisa diwujudkan di atas pentas. 

Pementasan dilakukan dengan empat Bahasa, yakni Bahasa Makassar, Bahasa 

Marege, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Adapun versi naskah lakon The Eyes 

of Marege yang dipentaskan adalah versi keempat, yang didahului oleh versi Bahasa 

Inggris berjudul The Crocodile Hotel, versi Bahasa Indonesia yang diterjemahkan 

Hesty, versi Berbahasa Indonesia hasil editan Asia Ramli Prapanca, dan versi 

bersama yang ditulis kembali oleh Julie Janson dengan judul The Eyes of Marege. 
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Di pihak lain, naskah The Age of Bones diwujudkan dengan gaya realisme 

magis dan fantasi, yakni dengan menggabungkan peristiwa sehari-hari dengan 

peristiwa khayalan. Melalui proses eksplorasi, beberapa adegan dalam naskah The 

Age of Bones diubah agar mendekati kejadian sehari-hari, oleh sutradara dan actor. 

Pementasan dilakukan dengan dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris, dengan memberi teks terjemahan di salah satu bagian setting. Versi Naskah 

Lakon The Age of Bones yang dipentaskan adalah versi ketiga, yang didahului oleh 

versi Bahasa Indonesia yang diterjemahkan Kadek Krishna Adidharma, versi Bahasa 

Inggris yang dipentaskan secara dramatic reading di Australia, dan versi dua Bahasa, 

hasil eksplorasi Iswadi Pratama bersama para aktor. 

Berdasarkan seluruh proses yang dilalui dalam kolaborasi teater lintas bangsa 

dan bahasa tersebut, dapat diambil kesimpulan utama, bahwa proses translasi atas 

teks lakon dalam kasus pementasan teater lintas Bahasa, seringkali dipengaruhi oleh 

proses transformasinya menjadi peristiwa pentas. Proses translasi bahasa atas teks 

lakon dapat mempengaruhi interpretasi dan pembangunan dramaturgi pementasan. 

Sebaliknya, eksplorasi atas suatu teks lakon lintas Bahasa dapat mengubah arsitektur 

dasar dari teks lakon yang telah digariskan penulis naskah, melalui proses adaptasi. 

Dalam proses translasi tersebut, disadari atau tidak, para sutradara actor dan para 

perancang sebenarnya terlibat sebagai translator. Karenanya para translator Bahasa 

dalam kasus pementasan teater lintas Bahasa sebenarnya berdiri sendiri dan hasil 

terjemahannya dapat dipandang sebagai karya seni tersendiri yang berdiri lepas dari 

proses penciptaan pementasan teater. 

Sebagai kosekunsinya, konsep atau bahkan ideologi kosmopolitanisme menjadi 

hal yang berpotensi untuk mendorong setiap pekerja teater untuk membangun ‘ruang 

ketiga’ (‘the third space’) di mana mereka dapat membangun identitas transnasional 

mereka. Konsep ‘ruang ketiga’ (‘the third space’) sebagaimana didefenisikan oleh 

Homi K. Bhabha (1994: 1-2), ialah ruang di mana berbagai identitas berbeda dapat 

dinegosiasikan, yang memungkinkan orang, sampai batas tertentu, bergerak dan 

bernegosiasi dalam dunia mereka. Konsep ini lebih lanjut, memungkinkan sebagai 

landasan bersama dalam proses negosiasi dan transformasi, yang bukannya 
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mengedepankan asimilasi atau keberbedaan, melainkan merekomendasikan logika 

koalisi dan koneksi antar budaya transnasional.  

 

B. Saran 

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi teater antar negara berpotensi 

menimbulkan produksi pengetahuan baru dalam hal artistik dan dramaturgis. 

Karenanya, para seniman teater di Indonesia dapat mencoba metode dramaturgis ini 

untuk meluaskan wawasan artistik dan dramaturgisnya. Di sisi lain, memperintah 

dapat menggunakan kolaborasi semacam ini untuk memperluas jaringan dan 

komunikasi lintas budaya, atau secara umum dapat dinamakan sebagai diplomasi 

budaya. Lebih lanjut, pemerintah karenannya dapat membuka ruang yang lebih luas 

bagi kemungkinan serupa ini, antara lain dengan menyediakan beasiswa perjalanan, 

beasiswa riset da beasiswa karya bagi para seniman yang melakukan kerja-kerja 

kolaborasi teater. 

Namun demikian, seperti diingatkan Rustom Bharucha, pertemuan antar 

budaya dalam atmosfir interkulturalisme seringkali bukanlah sebentuk pertemuan 

yang setimbang dan adil. Oleh sebab itu, bagi para pelaku kolaborasi lintas bahasa 

dan budaya, pertemuan antar budaya melalui pementasan teater, hanya 

dimungkinkan menjadi wahana pertukaran atau dialog budaya, manakala para 

pekerja teater mampu menjaga apa yang oleh Spivak dinamakan sebagai ‘otonomi 

kreatif.’ Dampaknya, adalah pementasan bergenre ‘parodi,’ yang menginterogasi dan 

mengejek apa yang ditiru, namun juga ‘satir,’ karena menginterogasi dan 

menertawakan juga diri sendiri. Singkatnya, semacam strategi untuk ‘menawar’ 

pengetahuan ‘teater Barat.’ (Gilbert & Tompkins, 1996: 100). 

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, masing-masing pihak yang 

terlibat dalam kolaborasi perlu membangun kesepahaman tentang pola kerja masing-

masing. Sejak awal, masing-masing pihak yang terlibat dalam kolabirasi perlu 

menyepakati visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan operasional yang akan 

ditempuh, agar dapat tercipta suasana kerja kolaborasi yang kondusif, kerjasama tim 

yang prima, serta hubungan kerja berdasarkan pendekatan partisipasi dan kelompok 
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kerja (teamwork) guna dapat mencapai misi kolaborasi secara efektif dan 

berkesetaraan. 

Penelitian ini harus diakui belumlah komprehensif, karena hanya melihat 

salah satu moda dari kolaborasi lintas bangsa dan budaya, yakni kolaborasi yang 

berbasis pada teks lakon. Dilihat berdasarkan hal itu, maka dari segi pendekatan 

penelitian, penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti kinerja kolaborasi 

teater lintas bangsa dapat menggunakan pendekatan dramaturgis yang lain, antara 

lain yang berbasis pada gagasan, riset bersama, atau yang berbasis lain, untuk 

mengukur secara lebih general, proses, moda, dan produk artistik yang dapat 

dihasilkan melalui kolaborasi teater lintas negara.  
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Abstract   Tulisan ini bermaksud melihat salah satu kasus teater kontemporer di Indonesia 
yakni praktik berpentas lintas-negara, yang lazimnya diletakkan dibawah pendekatan penelitian 
transnasional. Fokus utama penelitian adalah praktik translasi dan transformasi teks. Proses 
translasi yang dimaksud adalah proses perubahan bahasa dari teks, dari bahasa Inggris ke 
Bahasa Indonesia dan sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Bahasa Inggris. Adapun 
proses transformasi yang dimaksudkan, ialah proses perubahan bentuk teks, dari bentuk teks 
tertulis ke bentuk teks pertunjukan. Dua kasus praktik pementasan teater lintas-negara di 
Indonesia yang akan diteliti adalah karya: (1) Teater Kita Makassar dengan naskah berjudul 
The Eyes of Marege, yang ditulis oleh Julie Janson, seorang penulis Australia, disutradarai oleh 
Asia Ramli Prapanca (Teater Kita, Makassar) berkolaborasi dengan Sally Sussman (Australia), 
yang kemudian tampil di Australia (2007); dan (2) Teater Satu Lampung dengan naskah 
berjudul The Age of Bones, disutradarai oleh Iswadi Pratama (Teater Satu, Lampung) 
berkolaborasi dengan Alex Galeazzi (Australia), yang kemudian ditampilkan di Indonesia dan 
Australia (2017). Mempersoalkan konsep-konsep seputar: (1) translasi; (2) transformasi; (3) 
adaptasi; dan (4) apropriasi, tulisan ini ditujukan untuk mengungkapkan perihal konsekuensi-
konsekuensi dramaturgis yang ditimbulkan oleh proses translasi dan transformasi teks lakon 
dan teks pementasan lintas bahasa dalam kolaborasi teater lintas-negara. Lebih lanjut, tulisan 
ini akan mengungkapkan strategi-strategi artistik yang ditempuh oleh seniman teater asal 
Indonesia, untuk menghadapi persoalan-persoalan translasi dan transformasi teks dalam 
kolaborasi teater lintas-negara tersebut. 

Keywords   Kolaborasi · Teater · Translasi · Transformasi · Transnasional 
 
 
Pengantar 

Sejak permulaan abad XXI, terdapat banyak pementasan teater oleh grup asal Indonesia 
yang dilakukan dalam suatu bentuk kerjasama dengan grup atau lembaga teater asal luar negeri, 
yang dapat dipandang sebagai satu konsekuensi dari bergulirnya globalisasi budaya. 
Keterhubungan global melalui praktik berpentas teater lintas negara serupa itu, memicu 
perkembangan teori-teori transnasionalisme dalam teater, yang secara sederhana dapat 
dipahami sebagai aktivitas yang beroperasi dengan melibatkan lebih dari satu negara, 
melampaui batas-batas nasional (Porta & Tarrow, 2005: 2-3). Berdasarkan itu, aktivitas 
pementasan teater oleh grup asal Indonesia di luar negeri tersebut dapat disebut teater 
‘transnasional,’ karena kegiatan-kegiatan produksi pementasan teater itu melibatkan dan 
menghubungkan berbagai orang dan lembaga dari berbagai negara berbeda (Balme, 2014: 1).  
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Teater Satu Lampung dan Teater Kita Makassar, adalah dua di antara pelaku praktik 
pementasan lintas-negara di Indonesia. Naskah The Eyes of Marege, karya Julie Janson, seorang 
penulis Australia, disutradarai oleh Asia Ramli Prapanca dari Teater Kita Makassar yang 
berkolaborasi dengan sutradara Australia, Sally Sussman, dan kemudian ditampilkan di OZAsia 
Festival dan Adelaide Arts Centre, Australia pada tahun 2007, dengan melibatkan aktor-aktor 
dari Teater Kita Makassar (Indonesia) dan Australian Performance Exchange (Australia). 
Adapun naskah The Ages of Bones, karya Sandra Thibodeaux dari Australia, diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia, dan ditransformasikan ke dalam bentuk pertunjukan oleh Teater Satu 
Lampung dalam kolaborasi dengan Satu Bulan Teater (Australia). Proses transformasi ini 
berlangsung di bawah penyutradaraan Iswadi Pratama (Indonesia) berkolaborasi dengan Alex 
Galeazzi (Australia). Setelah dipentaskan di 3 kota di Indonesia, naskah tersebut kemudian 
diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris saat dipentaskan di di 4 kota di Australia, yakni di 
Melbourne, Canberra, Sydney, dan Darwin, secara maraton dari tanggal 22 Februari sampai 
dengan 9 April 2017.  

Kedua proses pementasan teater lintas-negara tersebut pada dasarnya harus melalui empat 
tahapan proses, yakni: (1) interpretasi; (2) translasi; (3) adaptasi; dan (4) transformasi atas teks 
lakon, agar dapat menjadi pementasan teater yang dipahami secara lintas-negara, yang 
semuanya dapat dinamakan sebagai proses ‘transnasionalisasi’ (Porta & Tarrow, 2005: 3-6). 
Hal pertama yang harus diatasi adalah perbedaan bahasa verbal antara Australia, sebagai negara 
sumber teks lakon dengan Indonesia sebagai negara target. Proses selanjutnya semakin 
kompleks, mengingat naskah hasil translasi kemudian harus ditransformasikan ke dalam bahasa 
visual pementasan, yang akan diinterpretasi oleh penonton yang memiliki khasanah bahasa 
verbal dan visual berbeda pula. Setelahnya, naskah tersebut harus kembali diterjemahkan dari 
Bahasa Indonesia sebagai Negara sumber ke Bahasa Inggris, yang menjadi bahasa dari Negara 
yang menjadi target pementasan, yakni dalam hal ini Australia.  

Memasuki proses kompleks serupa itu, peran translator menjadi semakin penting, karena 
merekalah yang memainkan peran utama yang memberi pengaruh besar pada semua partisipan 
proses, antara lain penulis teks, sutradara, aktor, dan para pendukung artistik. Namun translator 
pada konteks produksi lintas negara serupa ini pada dasarnya tidak saja terlibat dalam pengalih 
bahasaan tapi juga dalam pemindahan konteks dari teks teater itu sendiri, yang seringkali 
disebut sebagai proses adaptasi. Peran ini dalam teori teater lazimnya dilaksanakan oleh seorang 
dramaturg atau tim dramaturgi yang tentunya melibatkan gagasan-gagasan dramaturgis, yakni 
gagasan tentang bagaimana suatu teks dapat diekspresikan dan dikomunikasikan melalui 
ucapan, tindakan, benda, dan peristiwa, yang keseluruhannya akan tertampilkan melalui 
pementasan sebagai komposisi dramaturgis pementasan (Turner & Behrndt, 2008: 18).  

Sejauh pembacaan yang telah dilakukan, belum terdapat pencatatan ilmiah yang cukup 
memadai atas proses transnasionalisasi teks teater yang melibatkan grup teater asal Indonesia 
serupa itu. Padahal, catatan atas logika-logika dramaturgis yang mewarnai proses produksi 
pementasan teater lintas-negara itu akan sangat berguna untuk mengantisipasi praktik-praktik 
pementasan transnasional di masa datang, yang kemungkinan akan semakin meningkat 
jumlahnya, karena meningkatnya kebutuhan seniman teater kontemporer Indonesia akan 
keterbukaan akses informasi, pengetahuan artistik dan lembaga donor dewasa ini, sebagaimana 
disinyalir oleh Tamara Aberle (2011: 14). Sudah tentu, diperlukan suatu investigasi lebih jauh 
perihal logika-logika dramaturgis yang menyusun suatu karya tertentu dari Indonesia yang 
terlibat dalam proyek-proyek pementasan transnasional, terutama dalam kaitannya dengan 
proses interpretasi, translasi, adaptasi, dan transformasi teks teater.  

Berdasarkan gagasan itu, tulisan ini ini bermaksud melakukan pelacakan atas kerangka 
dramaturgis yang mewarnai proses produksi pementasan teater lintas-negara, dengan dua objek 
material yakni pementasan The Eyes of Marege (2007) yang melibatkan Teater Kita Makassar  
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dan pementasan The Ages of Bones (2017) yang melibatkan Teater Satu Lampung. Kerangka 
dramaturgis yang dimaksud dalam tulisan ini ialah pertimbangan-pertimbangan yang 
digunakan dalam proses seleksi atas bentuk pementasan secara keseluruhan, yang oleh Peter 
Eckersall (2016: 5), disebut sebagai semacam ‘sistem pengoperasian’ (operating system), yang 
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara gagasan yang mengilhami suatu karya 
pementasan teater dengan perwujudannya di atas pentas melalui ekspresi artistik. Dengan kata 
lain, dramaturgi yang dimaksudkan adalah suatau ‘cara berpikir’ tentang bagaimana makna dan 
pengalaman dari sebuah pertunjukan teater dapat dicetuskan melalui bahan-bahan serta 
peralatan pementasan, yang dalam konteks tulisan ini adalah pementasan lintas negara dan 
lintas bahasa. 

 
 
Pembahasan 
1. Apropriasi dan Interpreatsi atas Tema Teks Lakon 

Teater Kita, Makassar dan Teater Satu, Lampung sepanjang proses kreatifnya masing-
masing pada dasarnya sudah seringkali terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai lembaga 
asing. Artinya, proyek kolaborasi yang menjadi subyek tulisan ini, yakni The Ages of Bones 
yang melibatkan Teater Satu Lampung dan pementasan The Eyes of Marege yang melibatkan 
Teater Kita Makassar, bukanlah yang kolaborasi lintas negara pertama yang mereka lakukan. 
Keterlibatan dalam proyek kolaborasi serupa itu, menyebabkan kedua grup teater tersebut 
seringkali berurusan dengan proses interpretasi, translasi, transformasi dan adaptasi atas teks 
lakon lintas negara. Proses translasi, tidak sekadar proses pemindah bahasaan atas satu teks 
lakon dari satu bahasa ke bahasa lain. Lebih dari itu, proses translasi adalah pula proses 
pencocokan makna, dari idiom atau ungkapan dari satu bahasa ke idiom atau ungkapan bahasa 
lain. Karenanya, proses translasi terkadang melibatkan pula proses adaptasi teks lakon.  

Prinsipnya, proses interpretasi teks lakon dalam proses penciptaan pertunjukan teater, 
antara lain melibatkan komponen-komponen tema, karakter, plot, latar dan konflik. Adapun 
proses transformasi menuju pementasan, melibatkan antara lain akting, dialog, sett properti, 
pencahayaan, kostum, make-up, musik, dan efek bunyi. Akibatnya, faktor bahasa verbal dalam 
kasus-kasus penciptaan teater lintas negara yang berbasis pada teks lakon menjadi signifikan, 
karena dapat mempengaruhi proses interpretasi dan selanjutnya proses transformasi teks lakon 
yang tertulis ke teks pementasan yang visual auditif. Dan lebih jauh, proses interpretasi atas 
teks lakon, adalah proses pertama yang mempertentangkan antara konsep ‘keterbacaan’ 
(readability) dengan konsep ‘ketertampilan’ (performability). 

Naskah berjudul The Eyes of Marege, ditulis oleh Julie Janson, seorang penulis asal 
Australia. Kisah dalam naskah The Eyes of Marege, bermula dengan sebuah insiden di sekitar 
tahun 1920-an ketika seorang nelayan Makassar mencuri benda sakral milik suku Aborigin, 
saat ia berdagang di sebuah pulau di Laut Arafura. Dalam pertarungan yang menyusul peristiwa 
itu, seorang anak muda Aborigin yang perkasa, bernama Birramen, membunuh nelayan asal 
Makassar tersebut. Seorang nelayan yang lain, bernama Ahmad menyelamatkan nyawa sang 
pemuda Aborigin dengan syarat dia mau berlayar ke Makassar untuk diadili di istana Makassar. 
Para nelayan Makassar kemudian kembali ke Sulawesi dan larut dalam sukacita karena dapat 
kembali ke keluarga dan tanah air mereka. Birramen, pemuda Aborigin yang datang bersama 
mereka, menemukan dirinya terpesona oleh pemandangan, musik dan budaya  Makassar. 
Setelah 5 tahun dipenjara, Birramen lalu berlayar pulang, dengan berpakaian seperti seorang 
sultan, mengenakan sarung tenun dan gelang perak. Ia pulang dengan budaya yang telah 
diperkaya oleh pengalamannya tentang musik, budaya, dan orang-orang Islam di Makassar.  

Teks lakon The Eyes of Marege diciptakan oleh Julie Janson melalui suatu proses yang 
panjang. Naskah ini pada dasarnya merupakan bagian pertama dari naskah yang bersumber dari 
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novel yang ditulisnya berjudul The Crocodile Hotel. Naskah ini terinspirasi oleh pengalaman 
Julie Janson mendengarkan kisah-kisah orang-orang Makassar saat ia sedang mengajar drama 
dan bahasa Inggris di Pulau Elcho. Julie lalu terpesona mendengar kisah tentang pria-pria 
muslim asal Makassar yang datang untuk berdagang ke Australia bagian utara, namun mereka 
sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menjajah atau menyerang orang-orang Yolngu, 
suku asli Australia, seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa atau Inggris. Orang-orang 
Makassar itu, menembus samudra luas, semata-mata untuk berdagang. 

Kolaborasi antara Julie Janson dengan Asia Ramli Makassar dan selanjutnya antara 
Teater Kita Makassar dengan Australian Performace Exhange untuk menciptakan pertunjukan 
berdasarkan teks lakon ini bermula dari sebuah pembicaraan melalui email. Suatu ketika, di 
tahun 2003, Julie Janson dan Sally Sussman mengirimkan sebuah email kepada Asia Ramli 
Prapanca, yang isinya selain memperkenalkan diri mereka berdua, juga menawarkan ajakan 
untuk berkolaborasi. Mereka menyebutkan pula bahwa mereka mendapatkan rekomendasi 
tentang Asia Ramli Prapanca dan Teater Kita Makassar dari Lauren Bain, seorang peneliti teater 
dan pertunjukan asal Australia yang tinggal cukup lama di Indonesia. Bersama email itu, 
terlampir sebuah teks lakon 3 babak yang ditulis dalam bahasa Inggeris, yang berjudul The 
Crocodile Hotel. 

Ketika membaca email dari Julie Janson itu, Asia Ramli Prapanca cenderung segera 
tertarik karena membuka sebuah kemungkinan baru pencarian artistik bagi dirinya sendiri, dan 
juga bagi Teater Kita Makassar. Namun dia semakin tertarik dan memutuskan untuk menerima 
tawaran tersebut setelah membaca teks lakon The Crocodile Hotel. Kesimpulannya waktu itu, 
teks lakon tersebut menarik untuk dikerjakan secara kolaboratif karena mengangkat tema yang 
menarik, menyangkut hubungan sejarah dan budaya antara suku Aborigin dan suku Makassar. 
Artinya, tema teks lakon tersebut sangat relevan dengan tema yang sedang hangat dibicarakan 
pada masa itu, yakni  tentang persaudaraan dalam bingkai multikulturalisme dan lintas budaya. 
Melalui kolaborasi, menurut Asia Ramli, yang senada dengan yang ia dengar dari Sally 
Sussman (ko-sutradara), akan terjadi semacam pertukaran budaya dari kedua bangsa. 
Tantangan dari kolaborasi serupa ini, pada dasarnya ialah menemukan suatu cara agar naskah 
lakon ini dapat diciptakan menjadi suatu pertunjukan yang dapat dinikmati oleh publik dari 
kedua bangsa, yakni dengan membangun peristiwa teater yang menunjukkan dialog 
kebudayaan berlatar sejarah antara suku bangsa Makassar dan Aborijin Yolngu.  

Dalam pandangan Asia Ramli, karena naskah The Eyes of Marege menyangkut nilai-nilai 
budaya dari kedua suku-bangsa, maka interpretasi untuk pementasan atas teks drama atau lakon 
ini memang lebih tepat diciptakan dengan logika dramaturgi kolaborasi. Dengan cara itu, maka 
estetika pementasan dapat diciptakan bersama antara kelompok teater di Makassar yang telah 
biasa menggali idiom-idiom tradisinya dengan kelompok teater Australia, yang sebaliknya, 
juga sangat memahami idiom-idiom tradisi Aborigin. Hanya dengan cara itulah, pesan dalam 
pertunjukan dapat sampai dan diterima oleh publik penonton. Menurut Asia Ramli, sebenarnya 
atas dasar logika inilah, dia dan Teater Kita Makassar menerima tawaran kolaborasi ini. Bagi 
mereka, kolaborasi penciptaan pementasan dengan berdasarkan naskah The Eyes of Marege 
akan membuka semacam dialog antar suku bangsa, dalam menginterpretasikan tema tentang 
hubungan sejarah, perdagangan, cinta, perkawinan dan persaudaraan dua suku-bangsa, yakni 
Makassar dan Aborigin.  

Sementara itu, naskah The Age of Bones, adalah karya dari Sandra Thibodeaux, seorang 
penulis Australia lainnya. Naskah lakon The Age of Bones ini berkisah tentang Ikan, seorang 
anak nelayan dari pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang terdampar di Darwin, Australia dan 
akhirnya dipenjara. Ia didakwa karena memasuki perairan Australia secara ilegal. Sementara di 
kampung halaman orang tuanya gelisah menunggu Ikan tak kunjung pulang, pemuda 15 tahun 
itu disidang di hadapan hakim berwujud gurita. Tapi Ikan akhirnya bisa kembali pulang ke 
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rumahnya, karena ia tak jadi dipenjarakan oleh polisi yang menangkapnya. Ikan bisa bebas 
karena dibela oleh pengacara berwujud lumba-lumba. Di akhir kisah, Ikan akhirnya bisa 
bertemu kembali dengan kedua orangtuanya, dan sang Ibu menyampaikan rasa terimakasihnya 
kepada pengacara. 

 

 
 
Sandra Thibodeaux, sang penulis teks lakon, mendapatkan inspirasi menulis The Age of 

Bones karena suatu ketika mendapat berita tentang anak-anak Indonesia yang ditahan di penjara 
orang dewasa di Australia. Anak-anak Indonesia itu berasal dari desa nelayan di Nusa Tenggara 
Timur dan ditangkap karena menjadi kru perahu pencari suaka. Sebagai seorang  Ibu yang 
memiliki anak berusia 15 tahun, Sandra yang berasal dari Kota Darwin Australia ini segera 
tergugah. Ia membayangkan bagaimana keadaan para ibu dan ayah dari anak-anak ini. Ia 
kemudian melakukan riset, dan menemukan bahwa orangtua dari anak-anak yang bersangkutan 
tidak diberitahu tentang keberadaan anak-anak mereka setelah ditangkap. Bahkan selama satu 
setengah tahun, mereka sudah menganggap anak-anaknya tenggelam di laut. Dari hasil risetnya 
itu, Sandra kemudian menulis teks drama ini, yang pada dasarnya ingin membagikan 
pengalaman dan perasaan dari keluarga yang mengalaminya. 

Setelah tertarik menuliskan kisah nyata ini menjadi teks lakon, Sandra Thibodeaux 
kemudian mencari informasi tentang sutradara-sutradara Indonesia yang bisa diajak untuk 
berkolaborasi. Pilihannya kemudian jatuh pada Iswadi Pratama, sutradara Teater Satu 
Lampung.  Iswadi Pramata sendiri tak tahu persis siapa yang telah merekomendasikan namanya 
pasa Sandra. Hal yang dia ingat, pada pertengahan tahun 2015, ia diundang ke Bali untuk 
bertemu dengan Sandra Thibodeux. Iswadi ternyata diundang untuk membicarakan naskah The 
Ages of Bones, dan diajak berkolaborasi untuk mewujudkannya menjadi suatu pementasan 
teater. Tidak saja itu, Iswadi sekaligus diajak untuk melakukan semacam riset ke daerah pantai 
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di wilayah Nusa Tenggara, serta untuk menemui beberapa orang seniman di Bali yakni para 
dalang, yang rencananya akan dilibatkan dalam projek kolaborasi.  

Iswadi Pratama pada dasarnya langsung tertarik pada tawaran kolaborasi tersebut karena 
melihat bahwa naskah tersebut bicara tentang hubungan bilateral antara dua negara, Indonesia 
dan Australia. Tetapi lebih dari itu, ia juga melihat bahwa The Ages of Bones  bicara soal politik 
dan budaya yang universal, yakni dengan cara bicara soal hak-hak azazi manusia, lebih 
khususnya hak azazi anak-anak, sebab Ikan, nelayan yang dipenjara dalam kisah tersebut, 
adalah seorang yang masih anak-anak. Gaya nakahnya sendiri bagi Iswadi adalah naskah yang 
bernuansa ‘realisme magis.’ Hal yang paling penting yang membuat Iswadi tertarik pada teks 
lakon tersebut dan untuk berkolaborasi menciptakan pementasan adalah karena naskah itu 
ditulis berdasarkan data adalah hasil dari suatu penelitian yang panjang. Selain itu, juga karena 
naskah itu secara berani berisikan kritik pada lembaga-lembaga hukum di Australia dengan 
politik luar negerinya.  

Ketertarikan pada tema, membuat Iswadi menerima tawaran Sandra untuk menyutradarai 
naskah tersebut. Juga, karena dalam rencananya sejak semula projek kolaborasi ini melibatkan 
beberapa seniman dari disiplin yang berbeda, antara lain seniman video dan seniman musik, 
dan para dalang. Artinya, teks lakon The Ages of Bones akan mendapatkan interpretasi dari 
berbagai perspektif yang berbeda, yang akan membuka peluang bagi penciptaan suatu karya 
teater yang kaya dan menarik. Di samping itu, bagi Iswadi pribadi, dalam penyutradaraan karya 
ini dia dapat berkolaborasi dengan seorang sutradara Australia, dan juga dengan aktor-aktor, 
tidak saja dari Teater Satu Lampung dan tapi juga aktor dari Australia. Hal Ini menarik baginya, 
bukan saja karena merupakan pertemuan antara dua negara dan budaya, tetapi juga pertemuan 
antara dua tradisi berkarya yang berbeda. Menurut Iswadi, Tim Australia yang lebih banyak 
bekerja dalam kerangka industri di bidang teater, akan menarik jika bertemu dengan Tim Teater 
Satu yang lebih banyak dalam kerangka komunitas atau sanggar. Artinya, kolaborasi tersebut 
menjadi menarik karena dengan pola kerja yang berbeda, kedua pihak ditantang untuk mencari 
cara bagaimana bisa bertemu untuk menciptakan sebuah karya bersama. 
 
2. Proses Translasi Teks Lakon 

Karena Julie Janson dan Sally Sussman pada waktu itu baru berencana untuk datang ke 
Makassar dan melakukan workshop bersama Teater Kita Makassar pada akhir tahun 2003, Asia 
Ramli Prapanca kemudian berinisiatif untuk segera menterjemahkan naskah The Crocodile 
Hotel, yang merupakan versi awal dari The Eyes of Marege, dengan biayanya sendiri. 
Harapannya, dengan menyegerakan penterjemahan, dia  bersama Teater Kita Makassar bisa 
lebih cepat mempelajari naskah tersebut sembari membayangkan penggarapannya. Maka 
kemudian, naskah tersebut mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hesty, seorang 
mahasiswa jurusan Bahasa Inggeris di Universitas Negeri Makassar, yang merupakan kenalan 
Asia Ramli Prapanca. Berdasarkan hasil terjemahan itu, kemudian anggota Teater Kita 
Makassar mulai melakukan kajian naskah dan dilanjutkan dengan latihan improvisasi, untuk 
menjelajahi kemungkinan-kemungkinan pengadeganan dari naskah tersebut. 

Pada saat itu, Asia Ramli Prapanca dan para aktor dan penata dari Teater Kita Makassar 
mulai memahami lebih jauh potensi-potensi pengadeganan yang dimiliki teks lakon The 
Crocodile Hotel. Lebih jauh, mereka mulai memiliki pemahaman mendalam tentang cara 
berkisah di dalam teks lakon tersebut. Mereka mendapati bahwa banyak adegan yang tidak 
mungkin diwujudkan di atas pentas, karena hukum-hukum pentas itu sendiri, misalnya adegan 
berkendara dengan mobil, menginap di hotel dan lain-lain. Mereka juga melihat bahwa tokoh 
utama di dalam teks lakon tersebut adalah seorang peneliti kulit putih, sementara orang Marege 
dan orang Makassar hanya menjadi tokoh pendukung. Atas dasar itu, Asia Ramli dan Teater 
Kita Makassar kemudian melakukan adaptasi terhadap teks lakon tersebut, antara lain dengan 



 7 

menghilangkan dan menambahkan beberapa adegan, serta mengganti sudut pandang 
penokohan. Hasil editan tersebut kemudian dikomunikasikan melalui email dengan Julie 
Janson, sang penulis lakon. 
 
 

Komunikasi lewat email ini terus berlanjut, bukan hanya tentang teks lakon, namun juga 
tentang kemungkinan-kemungkinan wujud pementasan dan berbagai keperluan manajerial 
produksi yang bersifat administratif. Komunikasi tentang perubahan-perubahan atas teks lakon 
kemudian ternyata berlanjut menjadi semacam dialog-dialog interkultural, yang memberi 
rangsangan-rangsangan estetika naskah, desain artistik dan juga penggalian pemeranan untuk 
keperluan kolaborasi. Teater Kita Makassar juga menerima respon dari Sally, yang mereka 
menyukai cara Teater Kita Makassar dalam membagi lakon menjadi beberapa kejadian. Julie 
Janson kemudian menuliskan satu kejadian lagi sebagai tambahan, yakni kejadian perkawinan. 
Tampaknya mereka sepakat dan bahkan ingin agar karakter Aborigin dari Birramen dapat 
memiliki peran yang penting  teks lakon ini. Namun proses ini menimbulkan kebutuhan baru, 
yakni penterjemahan ulang ke Bahasa Inggris, dari versi tambahan yang berbahasa Indonesia, 
yang ditambahkan Asia Ramli Prapanca dan Teater Kita Makassar. 

Proses latihan dan pembacaan atas teks lakon The Crocodile Hotel sudah siap pentas pada 
akhir tahun 2003 itu. Namun peristiwa Bom Bali membuat rencana pentas di Australia gagal, 
demikian pula proses ulang-alik translasinya. Baik translasi dari bahasa Inggris ke Bahasa 
Indonesia, begitu pula sebaliknya. Sekian lama, Sally dan Julie kemudian baru mengirimkan 
email kembali kepada Teater Kita Makassar pada tanggal 5 Maret 2007, yang mengabarkan 
terbukanya kembali kemungkinan untuk mementaskan naskah The Crocodile Hotel. Bersama 
kabar itu, mereka melampirkan naskah baru dengan judul The Eyes of Marege, yang merupakan 
bagian pertama dari The Corocodile Hotel. Selain dimaksudkan untuk mempersingkat teks 
lakon, agar bisa dipentaskan sekitar 60 menit saja, teks yang baru juga sudah memuat berbagai 
perubahan hasil dialog antara kedua belah pihak.  

Selain perubahan judul serta perubahan sudut pandang penceritaan, dalam teks lakon 
yang baru juga terjadi pengurangan jumlah peran. Hal itu terjadi karena Julie dan Sally hanya 
mempunyai cukup dana untuk mengundang 6 seniman saja dari Teater Kita Makasar, dalam 
teks lakon The Eyes of Marege ada beberapa peran yang dimainkan oleh pelakon yang sama. 
Atas dasar itu pula, Julie dan Sally mengharapkan agar para pelakon dan pemusik kaliber yang 
dapat mengimbangi kualitas para pelakon Aborigin. Mereka juga menyampaikan bahwa teks 
lakon akon akan dimainkan dalam berbagai bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, 
nahasa Makassar dan bahasa-bahasa Aborigin. Ditambahkan pula bahwa akan sangat 
membantu jika para pelakon dari Teater Kita Makassar dapat berbahasa Inggris, supaya semua 
penonton memahami alur cerita pertunjukan.  

Sementara itu, setidaknya ada tiga versi naskah The Age of Bones selama proses 
penciptaan pementasannya, yakni Naskah Berbahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Kadek 
Krishna Adidharma, naskah berbahasa Inggris, dan Naskah yang akhirnya dipentaskan. Ketika 
pertama kali bertemu di pulau Bali, Iswadi Pratama dan Sandra Thibodeaux sudah 
mendiskusikan naskah The Age of Bones dalam versi Bahasa Indonesia, yang diberi judul 
Jaman Belulang. Terkait penggunaan Bahasa, saat pertama kali diterjemahkan itu, Iswadi 
cenderung melihat bahwa masih terdapat beberapa persoalan penting dalam teks lakon The Age 
of Bones. Karakter naskahnya yang cenderung naratif, yang mungkin dipengaruhi oleh 
kenyataan bahwa Sandra adalah seorang novelis, membuat banyak peristiwa yang dikisahkan 
di dalam The Age of Bones yang dipandang Iswadi akan cukup susah untuk ditransformasikan 
begitu saja ke atas pentas. Menurut Iswadi, peristiwa-peristiwa tersebut perlu mendapatkan 
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adaptasi tertentu, baik untuk menyesuaikannya dengan konteks sosial budaya di Pulau Rote, 
maupun untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan penciptaan pementasan. 

Selain itu, Iswadi Pratama saat mempelajari teks lakon The Age of Bones untuk pertama 
kalinya itu juga segera menyadari bahwa dialog-dialog tokoh dalam teks lakon itu terdiri atas 
kalimat-kalimat yang panjang, yang dia pandang akan kurang produktif untuk menciptakan 
peristiwa pentas yang menarik. Iswadi memandang bahwa dialog-dialog tersebut harus diubah 
menjadi bahasa pentas, yang cenderung aksi-reaksi cepat dan lugas atau langsung, yang 
sekaligus bisa mewujudkan peristiwa yang realis layaknya percakapan orang-orang dalam 
kehidupan sehari-hari. Iswadi kemudian melakukan beberapa perubahan dan adaptasi atas teks 
lakon The Ages of Bones. Kendati demikian, proses perubahan atas teks lakon tersebut tetap 
dilangsungkan dalam kerangka dialog dengan Sandra selaku penulis. 

Memulai proses translasi lebih lanjut atas teks lakon The Age of Bones proses dramatic 
reading dilangsungkan di Darwin, Australia, dengan aktor-aktor Australia. Prosedurnya adalah 
Iswadi diundang untuk datang ke Australia guna berkolaborasi dengan Alex Galiazzi untuk 
menggarap aktor-aktor Australia. Iswadi sendiri turut bermain sebagai Bapak, salah satu tokoh 
yang di dalam teks lakon dikisahkan berasal dari Indonesia. Dalam proses dramatic reading ini, 
Iswadi Pratama diberi kesempatan untuk mempelajari lebih jauh potensi dramatik dari teks 
lakon tersebut serta memberi komentar lebih jauh guna menyempurnakan teks lakon tersebut. 
Selama dua minggu, proses persiapan dramatic reading berlangsung di Australis, dan belum 
melibatkan aktor-aktor dari Teater Satu Lampung. Hasil latihan dramatic reading tersebut 
kemudian dipentaskan dalam Bahasa Inggris di Universitas Darwin, Australia.  

Berdasarkan evaluasi atas proses dramatic reading di Darwin tersebut, Iswadi dan Sandra 
berkolaborasi untuk menyempurnakan teks lakon. Tokoh Bapak yang berbahasa yang 
berbahasa Inggris misalnya, yang dipandang tidak logis, lalu diubah ke Bahasa Indonesia. Tidak 
saja itu, dialognya lalu disesuaikan atau diadaptasikan dengan dialog-dialog dalam keseharian 
masyarakat di Indonesia Timur. Menurut Iswadi, akan tampak tidak logis jika ada nelayan 
tradisional yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun dalam proses adaptasi dan 
translasi itu, Iswadi Pratama terus-menerus melakukan perbandingan dengan versi Bahasa 
Inggris, untuk mengetahui maksud dalam bahasa Ingris, untuk kemudian dilihat dalam 
terjemahannya.  

Naskah The Ages of Bones kemudian dipentaskan dengan dua bahasa, yakni Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. Tokoh-tokoh yang didalam teks diceritakan sebagai tokoh asal 
Indonesia, misalnya Ikan, Bapak, dan Ibu, berdialog dalam Bahasa Indonesia. Sementara tokoh-
tokoh yang lain, yakni yang diceritakan berasal dari Australia, antara lain polisi, hakin, dan 
pengacara, berdialog dalam Bahasa Inggris. Sementara tokoh Dalang, yang berfungsi sebagai 
narator, dan dianggap universal berbicara dalam Bahasa Inggris. Pembagian bahasa 
berdasarkan tokoh tersebut tidak lagi diubah ketika teks lakon ini dipentaskan, baik di Indonesia 
maupun di Auastralis. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa naskah lakon The Age of Bones 
yang akhirnya dipentaskan atau naskah final pada dasarnya adalah naskah yang sudah 
diterjemahkan ke panggung melalui proses adaptasi, terutama untuk karakter-karakter yang 
berbahasa Indonesia. 

 
3. Proses Transformasi ke Pementasan 

Ketika ditransformasikan menjadi pementasan, The Age of Marege secara visual artistik 
terasa sangat bernuansa budaya masyarakat Makassar, karena Julie Janson mempercayakan 
pada Teater Kita Makassar untuk membuat keputusan-keputusan perihal hal itu. Is Hakim, 
seorang seniman rupa Makassar, kemudian dipercaya oleh Teater Kita Makassar untuk 
bertindak sebagai pembuat rancangan artistik. Desain-desain yang dibuat kemudian dikirimkan 
melalui email dan didiskusikan dengan SallySussman dan Julie Janson. The Age of Marege 
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pada dasarnya diwujudkan menjadi pementasan dengan gaya simbolis, yakni dengan menggali 
simbol-simbol budaya dari kedua suku-bangsa yang tengah diceritakan di dalam teks lakon, 
yakni Suku Marege dan Suku Makassar.  

Kolaborasi penyutradaraan antara Asia Ramli Prapanca dengan Sally Sussman dilakukan 
dengan membagi perwujudan artistik yang terkait dengan identitas budaya masing-masing suku 
bangsa. Identitas budaya Makassar, dipercayakan untuk disutradarai oleh Asia Ramli dengan 
aktor-aktor dari Teater Kita Makassar, sementara yang terkait dengan budaya Marege, 
dikerjakan oleh Sally Sussman terhadap aktor-aktor dari Australian Performance Exchange. 
Meskipun dikerjakan masing-masing, namun pada dasarnya semua keputusan artistik tetap 
didiskusikan. Kecuali untuk hal-hal yang sudah dianggap bisa dipercayakan saja, karena 
masing-masing pihak sudah dianggap sangat mengerti tentang budayanya masing-masing. Jika 
pada hal yang semacam ini, proses pertemuan antara dua budaya dilakukan dengan cara mencari 
kemiripan dan irisan, misalnya dalam hal lagu-lagu dan tarian. Pada dasarnya, pementasan 
dibangun dengan gerakan, tari dan bayangan visual serta tulisan dan lagu.  

Teater Kita Makassar dalam latihannya, mengangkat simbol-simbol ritual gerak tari 
Makassar, seperti pada adegan pelayaran di atas perahu besar, yang dieksplorasi tari Pakarena 
Balalabulo dari pulau Selayar. Sedang pada adegan perahu kecil atau sampan (lepa-lepa), 
dibangun dengan mengeksplorasi bentuk gerak Teater Rakyat Makassar. Demikian halnya 
dengan adegan Perkelahian, Kematian, Tarian Roh-roh buaya, dan Pengadilan. Semua digali 
dari bentuk-bentuk upacara dan pertunjukan budaya Makassar. Untuk perkelahian Kasim dan 
Biaramen Muda, misalnya, digali dari cara perkelahian orang-orang Makassar masa dulu, yang 
mengepankan sifat sebagai lelaki-lelaki jantan, perkasa dan adil dalam pertarungan, yaitu 
dengan cara keduanya dimasukkan dalam satu sarung, kemudian keduanya saling tikam 
menggunakan Badik atau keris di dalam sarung tersebut.  

Ishakim kemudian membentangkan kepada Asia Ramli para aktor Teater Kita Makassar 
desain artistiknya, yang terdiri dari dua alternatif set, ditambah beberapa properti. Alternatif set 
pertama, terdiri dari dua bagian, yaitu set berbentuk bagang (perahu) terbuat dari bambu yang 
bersifat permanen di atas panggung. Set kedua adalah level berbentuk huruf U, yang bersifat 
fleksibel sehingga bisa diubah-ubah untuk menggambarkan perahu, hotel, dan juga tempat 
pemukiman Aborogin dan lain-lain, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat bermain para 
pemeran. Di depan set berbetuk huruf U tersebut pentas dibiarkan kosong, untuk 
menggambarkan pantai dan laut. Alternatif set kedua, adalah set berupa perahu yang dapat 
dibongkar pasang, dan dapat didorong karena dipasangkan roda, yang keseluruhannya juga 
terbuat dari bambu.  

Pada bulan Oktober 2003, Julie Janson bersama suami dan anaknya, serta Sally Sussman 
berkunjung ke Makassar, untuk memantapkan penawaran kolaborasi penciptaan pementasan 
teater The Crocodile Hotel. Teater Kita Makassar menyambut baik kedatangan mereka yang 
menyatakan penerimaan mereka atas tawaran kolaborasi tersebut, karena baik naskah maupun 
bentuk penggarapan yang mereka ajukan sejalan dengan konsep pertunjukan Teater Kita 
Makassar, yaitu seni pertunjukan kontemporer yang bertolak dari problematika lingkungan 
dengan bentuk garapan artistik yang dieksplorasi dari idiom seni pertunjukan tradisional. 
Selama satu minggu di Makassar, Julie Janson dan Sally Sussman menyaksikan pemain-pemain 
Teater Kita Makassar berlatih mengekspresikan dan mengeksplorasi naskah The Corocodile 
Hotel, dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal Makassar.  

Julie Janson dan Sally Sussman pada dasarnya langsung tertarik dengan desain panggung 
dan desain properti yang dibuat oleh Ishakim, terutama set bagang yang terbuat dari bambu, 
yang dibuat sebagai simbol perahu. Selain itu, mereka juga kagum kepada penataan musik yang 
dilakukan oleh Airifin Manggau dengan menggunakan peralatan musik tradisional Sulawesi 
Selatan. Sedang kekagumannya yang lain ialah adegan-adegan yang telah dibangun oleh aktor-
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aktor Teater Kita Makassar, antara lain adegan pelayaran di atas perahu, adegan perang, serta 
ritus kematian. Karena sudah melihat langsung potensi Teater Kita Makassar, mereka segera 
merencanakan pementasan di Australia pada tahun 2004. Tapi rencana pementasan itu gagal 
karena peristiwa Bom Bali yang banyak memakan korban, terutama turis Australia, dan 
berakibat tegangnya politik Indonesia-Australia.  

Barulah bulan Maret 2007, Sally mengirim email kembali kepada Teater Kita Makassar 
yang isinya mnyampaikan kesenangannya karena kolaborasi pertunjukan teater mereka akan 
segera dipentaskan di Australia. Ia juga senang karena, baik dari aktor-aktor Teater Kita 
Makassar maupun dari Australia Performance Exchange terus melakukan latihan meskipun 
pernah terhenti beberapa tahun. Sally sangat menyukai alur fisik yang telah dikembangkan di 
Makasar sebelumnya, seperti pendayungan sampan, upacara kematian, dan lain-lain. Namun 
demikian, untuk masalah set, Sally Sussman mengharapkan pementasan The Eyes of Marege 
dapat mengembangkan ide perahu bambu dari latihan sebelumnya. Semua set untuk setting 
harus dapat dibongkar pasang dengan cepat dan dapat dibawa ke tempat lain.  

Berdasarkan pesan itu, Teater Kita Makassar kemudian semakin giat melakukan latihan. 
Naskah The Eyes of Marege yang dikirim oleh Julie yang merupakan revisi dari naskah The 
Corocodile Hotel mulai dikaji ulang dan disesuaikan. Pada bulan Maret 2007, Teater Kita 
Makassar mengirimkan email kepada Sally dan Julie yang isinya semacam pemberitahuan 
tentang latihan Teater Kita Makassar yang berfokus pada 5 peristiwa, yaitu: (1) Pelayaran di 
atas perahu; (2) Perkelahian; (3) Tarian roh-roh buaya laut; (4) Kematian; dan Pengadilan di 
Makassar. Kelima peristiwa itu dieksplorasi oleh Teater Kita Makassar dengan mengambil 
simbol-simbol budaya Makassar, baik dalam gerak tubuh, ekspresi, dan musik serta nyanyian. 
Namun demikian, Teater Kita Makassar akan tetap bisa menyesuaikan bila ada perubahan 
dalam latihan bersama nanti di Australia.  

Teater Kita Makassar kemudian bertolak ke Austalia, dengan membawa beberapa kostum 
dan properti sesuai dengan lima peristiwa di atas, juga akan membawa beberapa alat musik. Di 
Australia, latihan berlangsung selama dua bulan, untuk mempertemukan hasil eksplorasi oleh 
Teater Kita Makassar dengan Australia Performance Exchange. Beberapa penyesuaian akhir 
pun dilakukan. Tokoh Aborigin, misalnya, diikutsertakan dalam beberapa adegan yang 
bersumber dari ritual budaya Makassar. Julie Janson dan Sally Sussman senang karena Teater 
Kita Makassar dapat menambahkan beberapa kejadian lain yang menunjukkan jati-diri Makasar 
dan kisah-kisah yang berhubungan dengan orang Aborigin di Makasar pada masa lalu. Mereka 
juga mengharapkan Teater Kita Makassar memperagakan beberapa tari ritual tradisional 
Makasar dengan melibatkan para penari dan pemain Aborijin untuk melihat apakah ada 
persamaan antara dua kebudayaan yang berbeda tersebut.  

 
 

 
Sementara itu, secara visual artistik, pentas The Age of Bones dibangun secara multipel 

set, dimana beberapa tempat peristiwa yang di dalam teks lakon sebenarnya berbeda tempat 
ditampilkan secara bertumpuk di atas pentas. Ruang makan keluarga yang sederhana, beranda 
rumah, kapal, ruang sidang ditampilkan di atas pentas proscenium. Kursi beranda yang sama 
lantas dipasangi sebuah kain segitiga menyerupai layar kapal, yang sekaligus berfungsi sebagai 
layar proyeksi di mana wayang dan teks translasi ditampilkan. Rancangan astistik ini dikerjakan 
oleh Mic Gruchy, seorang penata artistik asal Australia. Pilihan menggunakan  tehnik montase 
ini didukung oleh sound efek yang kuat, yang dirancang oleh Panos Couros, seorang seniman 
bunyi Australia, yang antara lain menggambarkan desir ombak, angin, dan sebagainya. 
Sebagian cerita diwujudkan secara musikal dengan menghadirkan acapella dan rebana. 
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Rancangan artistik tersebut juga didukung oleh perancangan kostum yang cenderung bergaya 
fantasi, antara lain dengan munculnya tokoh hakim gurita dan polisi berhelm penyelam.  

 

 
 
Iswadi Pratama memulai proses latihan dengan Teater Satu Lampung sekembalinya dari 

dramatic reading di Australia. Dalam proses ini, hal utama yang dilakukan Iswadi adalah 
menguji kemungkinan-kemungkinan perwujudan adegan dari The Age of Bones. Iswadi 
menerapkan proses tafsir atas teks lakon yang cenderung bebas, di mana ia menambahkan 
bentuk-bentuk tertentu meski ia juga berusaha mempertahankan potensi pementasan yang telah 
terdapat di dalam teks lakon. Hal yang berusaha ia sikapi dengan hati-hati dalam 
mentransformasikan naskah ialah kekhasan naskah ini, yakni latar belakang budaya Indonesia 
Timur, dalam hal ini pulau Rote, yang ia sendiri belum pernah menyutradarai naskah dengan 
latar belakang demikian. Selain itu karena teks lakon ini pada dasarnya menunjukkan 
bagaimana orang Barat menulis tentang Indonesia melalui karakter orang Indonesia, antara lain 
tokoh Ibu, Bapak, dan dalang. Suatu potensi yang menunjukkan bahwa mereka mempelajari 
tentang orang Indonesia dengan baik dan memasukkan keindonesiaan itu ke dalam naskah 
mereka sebagai karakter dan potensi pemanggungan. Artinya, dalam teks lakon The Age of 
Bones ini toko-tokoh yang dimainkan adalah karakter-karakter dari Indonesia, tetapi dengan 
kacamata orang lain, yakni orang Australia.  

Bulan September 2016, Alex Galeazzi kemudian datang ke Indonesia bersama Sandra 
Thibodeaux, untuk berlatih bersama Teater Satu Lampung. Alex Galeazzi dilibatkan sejak awal 
sebagai kolaborator penyutradaraan karena produksi pementasan berlangsung di dua tempat. 
Dengan kolaborasi ini, para aktor Teater Satu Lampung yang berlatih di Indonesia dapat bekerja 
dengan Iswadi, sementara aktor-aktor Satu Bulan Teater yang di Australia bekerja dengan Alex. 
Bulan September 2016 itu keduanya bertemu untuk sama-sama menyutradarai, para aktor dari 
dua negara yang baru saja bergabung. Iswadi mengerjakan detil adegan dari awal sampai akhir, 
sementara Alex mengerjakan detil tehnis, misalnya pengabungan antara wayang dengan video, 
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serta penempatan musik. Semua dikerjakan secara langsung dimana seniman Australia berada 
di Lampung selama satu bulan. Dalam proses latihan bersama itu, Iswadi juga memberikan 
koreksi dari segi bahasa, antara lain untuk ungkapan-ungkapan dalam Bahasa Indonesia yang 
ia pandang kurang tepat. Perubahan terhadap teks lakon juga terus terjadi pada saat ia dan Alex 
menyutradarai, misalnya atas author direction dalam naskah tentang suasana keberangkatan 
Ikan.  Di dalam teks lakon The Age of Bones adegan itu hanya digambarkan dilakukan oleh 
Bapak dan Ibunya dari Si Ikan, sang anak dari pulau Rote. Iswadi kemudian menambahkan 
anak-anak lain yang menemani dan turut mengantarkan Ikan, guna membangun suasana 
kampung Indonesia yang lebih hidup. 

Tantangan penyutradaraan The Age of Bones dari sisi bentuk adalah tantangan untuk 
memadukan antara antara tehnik Wayang yang tradisional yang dipadukan dengan tehnik video 
yang modern. Secara artistik prinsip-prinsip kerja dengan berbagai medium, yang terdiri dari 
akting, musik, wayang dan video sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh Teater Satu Lampung. 
Namun dalam proses penyutradaraan The Age of Bones, pekerjaan tersebut menjadi berbeda 
karena konteks kolaborasi lintas negara dan bahasa yang melingkupinya. Menurut Iswadi, 
terdapat perbedaan sistem kerja antara kedua tim,  misalnya  dalam hal jam kerja. Bagi tim 
Australia, jika latihan sudah dijadwalkan tiga jam maka mereka akan menghentikannya tepat 
tiga jam, selesai atau tidak, dianggap harus diselesaikan. Sementara bagi Tim Teater Satu 
Lampung, kalau masih ingin berlatih, maka tidak ada salahnya untuk menambah waktu dan 
melanjutkan latihan beberapa waktu lagi. Selain itu, juga karena Tim Australia punya 
kecendrungan untuk membicarakan hal-hal tehnis sampai rinci dan berlarut-larut dan 
membutuhkan waktu yang banyak sekali. Barangkali karena kultur demokrasi, maka semua 
orang diberi kesempatan untuk bicara, mengutarakan pendapat. Sementara dalam pandangan 
Iswadi, sebagian dari masalah itu sebenarnya bisa langsung dieksekusi, sehingga dapat 
diselesaikan dalam tempo yang singkat saja.  

Selain tehnik Wayang yang tradisional yang dipadukan dengan video yang menggunakan 
tehnologi, tantangan dalam penyutradaran pementasan The Age of Bones, ialah karena Sandra 
sejak awal sudah menyelipkan penggunaan beberapa simbol untuk menunjukan makna karakter 
dengan idiom khas Australia, antara lain dengan penggunaan helm selam pada polisi yang 
menangkap Ikan dan hakim yang menggunakan pakaian gurita. Meski simbol tersebut 
ditujukan untuk menunjukan makna karakter terutama dalam penggunaan helm selam pada 
polisi yang menangkap Ikan dan hakim menggunakan pakaian gurita, akan tetapi, simbol 
tersebut sebenarnya cukup keras. Hal itu dilakukan karena simbol polisi bodoh di Australia 
adalah aparat mengenakan helm selam dan pakaian gurita pada hakim menandakan jaringannya 
yang menggurita guna mencurangi peradilan. Sementara, untuk keseluruhan peristiwa 
pertunjukan, hal itu menjadi tampak tidak menyatu dengan perwujudan adegan lain yang 
bergaya realisme magis.  

Bulan Oktober 2016 The Age of Bones mulai pentas di Indonesia. Barulah pada tahun 
April 2017 berpentas di Australia. Saat berpentas di Australia, sebagian aktor dari Teater Satu 
Lampung, dan pentas berlangsung dalam bahasa Inggris. Namun sebagian dialog disampaikan 
dalam Bahasa Indonesia, yakni untuk karakter Ibu, Bapak, dan si Ikan, yang di dalam naskah 
memang digambarkan sebagai karakter asal Indonesia. Tokoh Dalang berbicara dalam bahasa 
Inggris, demikian pula Lelaki Tua, yang merupakan Juru Cerita, juga berdialog dalam bahasa 
Inggris. Bagi penonton, Running Teks yang diproyeksikan di Layar perahu. Tokoh-tokoh 
Bapak Ibu dan Ikan tetap dipertahankan dalam bahasa Indonesia, yang menurut Iswadi harus 
dilakukan untuk mempertahankan nuansa pembicaraan dalam bahasa Indonesia. 

 
 
Kesimpulan 
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Praktik translasi dan transformasi dalam proses penciptaan pementasan teater lintas 
negara, selain melibatkan peranti-peranti semiotika teater untuk menentukan irisan antar simbol 
dan idiom, pada dasarnya juga melibatkan perbedaan pandangan antara beberapa peneliti teater. 
Persoalan seputar penyikapan translasi atas teks lakon adalah sumber perbedaan pandangan. 
Para translator, bagi sebagian pengamat dianggap telah mengoperasikan beberapa sumber yang 
bersifat adaptasi atas sumbernya begitu mereka memulai pekerjaan mereka. Pada dasarnya, 
penulis naskah, penerjemah, sutradara, desainer pakaian dan perancang, teknisi suara dan 
cahaya, dan juga semua aktor berkontribusi pada pembuatan teks teater saat mereka memasuki 
proses penciptaan pementasan, yang artinya mencoba menjadikan teks lakon tersebut menjadi 
milik mereka sendiri. 

Tapi pertentangan pendapat ini bisa dipertemukan dengan memperhatikan bahwa dalam 
bidang semiotika teater, tanpa mempertanyakan terjemahan, Anne Ubersfeld (via Susan 
Bassnett, 1991: 6)  cenderung menganggap bahwa teks lakon yang sesungguhnya tidak dapat 
dipisahkan dari sinkronisasi tanda-tanda realisasinya di atas pentas. (6) Sementara itu, Patris 
Pavis (1976: 6) di sisi lain berbicara tentang dua entitas yang terpisah dengan dua sistem 
semiotik yang berbeda, yakni mise en signe dan mise en scène. Keduanya tidak saling 
bergantung tapi simultan tanpa memprioritaskan satu elemen di atas yang lain. Tapi Pavis tidak 
menganggap bahwa kedua sistem ini bisa ada secara mandiri. Hal inilah yang seturut pendapat 
Tadeus Kowzan, menunjukkan bahwa teks tertulis itu bisa berfungsi di luar sistem teater dan 
sistem teater bisa berfungsi tanpa teks tertulis. 

Sudut pandang terakhir ini nampaknya bertepatan dengan kenyataan dua kasus yang telah 
dibahas, dimana baik Sandra Thibodeaux maupun Julie Janson, tidak sepenuhnya lagi 
memeiliki kewenangan atas translasi dan transformasi naskah  The Ages of Bones dan The Eyes 
of Marege. Sebagai tambahannya, ada translator bahasa dan traslator lain yang juga berperan 
sebagai sutradara, yakni Iswadi Pratama dan Alex Galiazzi di satu proses, dan Asia Ramli 
Prapanca bersama Sally Sussman di proses lainnya. Lebih jauh, terdapat para aktor dan penata 
dari Teater Satu Lampung, Satu Bulan Teater, Teater Kita Makassar dan Australia Performance 
Exchange, yang juga turut melakukan translasi. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa teks lakon 
tertulis dalam kedua proses tersebut tidak berada di pusat proses penciptaan pementasan. Hal 
ini juga mengurangi pentingnya performabilitas teks dalam naskah terjemahan. Dengan 
demikian, teks dramatik pada dasarnya berdiri sendiri, dan dapat dipandang sebagai semata 
potensi representasi di atas pentas.  

Namun demikian, dapat dilihat bahwa konsepsi tentang translasi dalam teater ini memberi 
peran lebih besar kepada penerjemah yang sering disajikan sebagai berkurang dan tidak 
dihargai seperti yang ditunjukkan Susan Bassnett (1991: 6) dalam “The Case Against 
performability” Dalam artikel itu, proses translasi disarankan untuk selalu bekerja secara 
simultan dengan kerja kreatif dari penciptaan pementasan, sehingga translasi menjadi bagian 
dari seluruh proses dan memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada perwujudan mise-en-scène 
atau dramaturgi dan akting, yakni dengan menggunakan pengetahuan linguistik dan 
pengetahuan budaya yang tepat. Ini menyiratkan adanya pengaruh terjemahan terhadap 
identitas pementasan dan oleh karena itu, pengaruh penerjemah itu sendiri. 
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ABSTRACT	

This paper aims to see a case of contemporary theatre in Indonesia which is the cross-
country staging practice, that is usually placed under transnational study approach. The main focus 
of the study is text translation and transformation practice. Translation process meant is the process 
of language transformation of the text, from English to Bahasa Indonesia and the opposite, from 
Bahasa Indonesia to English. The transformation meant is the process of the text form 
transformation, from written text to staging text. Two cases of cross-country theatre staging 
practice in Indonesia that will be studied are the creations of: (1) Teater Kita, Makassar with the 
script entitled “The Eyes of Marege”, written by Julie Janson, an Australian writer, directed by 
Asia Ramli Prapanca (Teater Kita, Makassar) collaborated with Sally Sussman (Australia), later 
performed in Australia (2007); and (2) Teater Satu, Lampung, with the script entitled “The Age of 
Bones”, written by Sandra Therese Thibodeaux, also an Australian writer, directed by Iswadi 
Pratama (Teater Satu, Lampung) collaborated with Alex Galeazzy (Australia), later performed in 
Australia (2017).  Questioning the concepts of: (1) translation; (2) transformation; (3) 
hybridization; and (4) appropriation, this paper reveals the dramaturgy consequences that emerged 
from the translation and transformation processes of cross-language plays text and staging text in 
cross-country theatre collaboration.  Furthermore, this paper will reveal artistic strategies pursued 
by Indonesia theatre artists in order to overcome the problems of text translation and 
transformation in cross-country theatre collaborations.  

Keywords:   Collaboration;  Theater; Translation;  Transformation; Transnational 

INTRODUCTION	
Since the beginning of the twentieth 

century, there have been many theatrical 
performances by Indonesian groups conducted in 
the form of collaboration with groups or theatrical 
institutions from abroad, which can be viewed as a 
consequence of cultural globalization. This global 
connectivity through such transnational theatrical 
performances triggers the development of 
transnationalist theories in theater, which can be 
simply understood as activities that operate by 
involving more than one country, transcending 
national boundaries (Porta & Tarrow, 2005: 2- 3). 

Based on that, theater activities by Indonesian 
groups abroad can be called 'transnational' theaters, 
because theater production activities involve and 
connect various people and institutions from 
different countries (Balme, 2014: 1). 

Theater Satu Lampung and Theater Kita 
Makassar, are two of the actors of cross-country 
performances in Indonesia. The Eyes of Marege 
play written by Julie Janson, an Australian writer, 
was directed by Asia Ramli Prapanca from Teater 
Kita Makassar in collaboration with Australian 
director Sally Sussman and later featured at the 
OZAsia Festival and Adelaide Arts Center, 



 

 

 

Australia in 2007, involving actors from Theater 
Kita Makassar (Indonesia) and Australian 
Performance Exchange (Australia). The Ages of 
Bones play, by Sandra Thibodeaux of Australia, 
was translated into Indonesian languange, and 
transformed into a performance by Teater Satu 
Lampung in collaboration with One Month Theater 
(Australia). This transformation process took place 
under the directing of Iswadi Pratama (Indonesia) 
in collaboration with Alex Galeazzi (Australia). 
After being staged in three cities in Indonesia, the 
manuscript was then translated back to English 
during performance in 4 cities in Australia, namely 
Melbourne, Canberra, Sydney and Darwin, from 
February 22 to April 9, 2017. 

The two trans-theater theater performances 
basically have to go through four stages of the 
process: (1) interpretation; (2) translations; (3) 
adaptation; and (4) the transformation of the play 
text, in order to become theatrical performances 
understood by cross-country, all of which can be 
termed as 'transnationalization' (Porta & Tarrow, 
2005: 3-6). The first thing that must be addressed 
is the verbal language difference between 
Australia, as the source country of the plays text 
with Indonesia as the target country. The next 
process is more complex, given the translated 
manuscripts must then be transformed into the 
visual language of the staging, which will be 
interpreted by spectators who have different verbal 
and visual vernacular themes. Thereafter, the 
manuscript must be re-translated from Indonesian 
Language as the source country to English, which 
is the language of the targeted State of Australia. 

Entering such a complex process, the role 
of translators is becoming increasingly important, 
as they play a major role that exerts a profound 
influence on all process participants, including text 
writers, directors, actors, and artistic supporters. 
But translators in this same cross-country 
production context are basically involved not only 
in switching languages but also in moving the 
context of the theater text itself, which is often 
referred to as the process of adaptation. This role in 
the theory of theater is usually carried out by a 
dramaturg or dramaturgy team which certainly 
involves dramaturgic ideas, namely the idea of 
how a text can be expressed and communicated 
through speech, action, objects, and events, all of 
which will be displayed through staging as a 
dramaturgist composition staging (Turner & 
Behrndt, 2008: 18). 

As far as the reading that has been done, 
there is no adequate scientific record of the 
transnationalization process of theater text 
involving such an Indonesian theater group. In fact, 

the record of dramaturgic logic that characterizes the 
production process of trans-national theater 
performances will be very useful to anticipate future 
transnational staging practices, which are likely to 
increase in number, as the increasing need of 
contemporary Indonesian theater artists will open 
access to information , artistic knowledge and donor 
agencies today, as pointed out by Tamara Aberle 
(2011: 14). Of course, a further investigation of the 
dramaturgic logic which is required to make a 
particular work of Indonesia involved in 
transnational staging projects, especially in relation 
to the process of interpretation, translation, 
adaptation and transformation of the theater text. 

Based on the idea, this paper intends to trace 
the dramaturgic framework that color the production 
process of cross-country theater performances, with 
two material objects namely The Eyes of Marege 
(2007) which involves Teater Kita Makassar and 
The Ages of Bones (2017) by Teater Satu Lampung. 
The dramaturgic framework referred to in this paper 
is the considerations used in the selection process of 
overall performance, which by Peter Eckersall 
(2016: 5), referred to as a kind of 'operating system', 
which functions as a connecting bridge between 
ideas that inspire a work of theatrical performances 
with its manifestation on stage through artistic 
expression. In other words, the intended dramaturgy 
is a 'way of thinking' about how the meaning and 
experience of a theater performance can be triggered 
through materials and performances equipment, in 
the context of this paper is cross-country and cross-
country performances. 

 

FINDINGS	AND	DISCUSSION	
Appropriation	and	Interpretation	of	The	Play-
text	

Teater Kita Makassar and Teater Satu 
Lampung throughout their creative process are 
basically already involved in collaboration with 
various foreign institutions. That is, the 
collaborative project that is the subject of this paper, 
The Ages of Bones which involves Teater Satu 
Lampung and the performance of The Eyes of 
Marege involving Theater Kita Makassar, is not the 
first cross-country collaboration they do. 
Involvement in similar collaborative projects, 
causing the two theater groups often to deal with the 
process of interpretation, translation, transformation 
and adaptation of trans-national play texts. The 
process of translation, not just the process of 
language transfer of one text plays from one 
language to another. Moreover, the translation 
process is also a process of meaning appropriation, 
from idioms or expressions from one language to 



 

 

 

another idiom or language expression. Therefore, 
the translational process sometimes involves the 
process of adaptation of play texts. 

Principally, the process of text 
interpretation of the play in the process of creating 
theater performance, among others, involves the 
components of theme, character, plot, background 
and conflict. The process of transformation to the 
staging, involving among others acting, dialogue, 
sett property, lighting, costumes, make-up, music, 
and sound effects. As a result, the verbal language 
factor in cases of cross-country theater creation 
based on plays text becomes significant, as it may 
affect the process of interpretation and 
subsequently the process of transforming plays of 
written texts into visually auditive visual texts. 
And further, the process of interpretation of plays, 
is the first process that contrasts the concept of 
'readability' with the concept of 'performability'. 

 
The play text entitled The Eyes of Marege, 

written by Julie Janson, an Australian writer. The 
story in The Eyes of Marege, begins with an 
incident around the 1920s when a Makassar 
fisherman stole a sacred object belonging to an 
Aboriginal people, as he traded on an island in the 
Arafura Sea. In the ensuing battle, a mighty 
Aboriginal youth, named Birramen, killed the 
fisherman from Makassar. Another fisherman 
named Ahmad saved the life of the Aboriginal 
youth on condition that he want to sail to Makassar 
for trial at the Makassar court. The Makassarese 
fishermen then returned to Sulawesi and dissolved 
in the joy of being able to return to their homes and 
homelands. Birramen, the Aboriginal young man 
who came with them, found himself mesmerized 
by the sights, music and culture of Makassar. After 
5 years in prison, Birramen then sailed home, 

dressed as a sultan, wore a woven sarong and silver 
bracelet. He came home with a culture that has been 
enriched by his experience of music, culture and 
Moeslims in Makassar. 

The Eyes of Marege plot text was coined by 
Julie Janson through a long process. This 
manuscript is basically the first part of the 
manuscript that comes from the novel written The 
Crocodile Hotel. The text is inspired by Julie 
Janson's experience of listening to the stories of 
Makassarese people while teaching drama and 
English on Elcho Island. Julie was fascinated by the 
story of Makassar Moeslim men who had come to 
trade to northern Australia, but they had no intention 
of colonizing or attacking the Yolngu, indigenous 
Australians, as the Europeans or the British did. The 
people of Makassar, through the vast ocean, merely 
to trade. 

The collaboration between Julie Janson and 
Asia Ramli Makassar and then between Teater Kita 
Makassar and Australian Performace Exhange to 
create the performance based on plays text 
originated from an email conversation. Once, in 
2003, Julie Janson and Sally Sussman sent an email 
to Asia Ramli Prapanca, whose contents in addition 
to introducing themselves both, also offered an 
invitation to collaborate. They also mentioned that 
they received recommendations about Asia Ramli 
Prapanca and Teater Kita Makassar by Lauren Bain, 
a researcher of theater and performances from 
Australia who lived long enough in Indonesia. 
Together with the email, attached a 3-part play 
script written in English, entitled The Crocodile 
Hotel. 

While reading the email from Julie Janson, 
Asia Ramli Prapanca tends to be immediately 
interested in opening up a new possibility of artistic 
search for itself, as well as for Theater Kita 
Makassar. But he became more interested and 
decided to accept the offer after reading the play 
The Crocodile Hotel. In conclusion at that time, the 
text of the play was interesting to be done 
collaboratively because it held an interesting theme, 
concerning historical and cultural relations between 
Aboriginal and Makassar tribes. That is, the theme 
of the play is very relevant to the theme that was 
being discussed at that time, namely the brotherhood 
in the framework of multiculturalism and cross 
culture. Through collaboration, according to Asia 
Ramli, which is similar to what he heard from Sally 
Sussman (co-director), there will be a kind of 
cultural exchange from both nations. The challenge 
of this collaboration is basically to find a way for 
the play of this play to be made into a show that can 
be enjoyed by the public of both nations, namely by 
building a theater event that shows a cultural 

Figure 1 
The Performance of The Eyes of Marege 
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dialogue set in history between the tribes of 
Makassar and Aboriginal Yolngu. 

In the view of Asia Ramli, because the text 
of The Eyes of Marege concerns the cultural values 
of the two tribes, the interpretation for the play of 
drama or play is indeed more precisely created by 
the logic of collaborative dramaturgy. In that way, 
the aesthetics of performance can be created 
together between theater groups in Makassar, who 
have traditionally explored their traditional idioms 
with Australian theater groups, who, on the other 
hand, also deeply understand Aboriginal traditional 
idioms. The question is can the message in the 
show reach and be accepted by the public 
audience. According to Asia Ramli, in fact on the 
basis of this logic, he and Teater Kita Makassar 
accepted this collaboration offer. For them, a 
collaborative creation of performances based on 
the manuscript of The Eyes of Marege will open up 
a kind of ethnic dialogue, in interpreting the theme 
of the two tribes, Makassar and Aboriginal 
relationships of history, commerce, love, marriage 
and brotherhood. 

Meanwhile, the text of The Age of Bones, 
is the work of Sandra Thibodeaux, another 
Australian writer. The play of The Age of Bones is 
about Fish, a fisherman's son from the island of 
Rote, East Nusa Tenggara, who was stranded in 
Darwin, Australia and eventually imprisoned. He 
was indicted for entering Australian waters 
illegally. While in his parents' homes uneasy 
waiting for Fish never returned home, the 15-year-
old boy was tried before the judge in the form of an 
octopus. But Fish can finally return home to her, 
because she is not jailed by the police who arrested 
her. Fish can be free because it is defended by 
lawyers in the form of dolphins. At the end of the 
story, the Fish can finally meet again with both 
parents, and the mother expressed her gratitude to 
the lawyer. 

 Sandra Thibodeaux, the playwright writer, 
got the inspiration of writing The Age of Bones 
because one day she got news about Indonesian 
children being held in adult prisons in Australia. 
The Indonesian children came from a fishing 
village in East Nusa Tenggara and were arrested 
for being the crew of an asylum seeker boat. As a 
mother who has a 15-year-old child, Sandra who 
came from the Darwin of Australia, was 
immediately intrigued. He imagines how the 
mother and father of these children are. He then 
did some research, and found that the parents of 
the children in question were not informed of the 
whereabouts of their children after being arrested. 
Even for a year and a half, they had thought their 
children were drowning in the sea. From the results 

of his research, Sandra then wrote this drama text, 
which basically wants to share experiences and 
feelings from the family who experienced it. 

After interested in writing this true story 
into plays, Sandra Thibodeaux then sought 
information about Indonesian directors who could 
be invited to collaborate. His choice then fell on 
Iswadi Pratama, director of Teater Satu Lampung. 
Iswadi Pramata himself did not know exactly who 
had recommended his name to Sandra. The thing he 
remembered that in mid 2015, he was invited to Bali 
to meet with Sandra Thibodeux. Iswadi was invited 
to talk about The Ages of Bones, and was invited to 
collaborate to make it into a theater performance. 
Not only that, Iswadi is also invited to do some kind 
of research to coastal area in Nusa Tenggara area, 
and to meet some artists in Bali that is dalang, which 
is planned to be involved in collaboration project. 

Iswadi Pratama is basically directly 
interested in the collaboration offer because it sees 
that the text speaks of bilateral relations between 
two countries, Indonesia and Australia. But more 
than that, he also saw that The Ages of Bones talked 
about universal politics and culture, that is by 
talking about human rights, more specifically the 
children's rights, because fishermen imprisoned in 
the story, is a child. His own style for Iswadi is a 
manuscript of 'magical realism'. The most important 
thing that makes Iswadi interested in the text of the 
play and to collaborate in creating the play is 
because it is written on the basis of data is the result 
of a long study. In addition, it is also because the 
script boldly contains criticisms of Australian legal 
institutions with its foreign policy. 

 
Being interest in the theme, Iswadi accepted 

Sandra's offer to direct the script. Also, since in its 
original plan the collaborative project involved 
several artists from different disciplines, including 

Figure 2 
The Performance of The Age of Bones 
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video artists and musical artists, and puppeteers. 
That is, the text of The Ages of Bones will get an 
interpretation from different perspectives, which 
will open up opportunities for the creation of a rich 
and interesting theater. In addition, for Iswadi 
personally, in the directing of this work he can 
collaborate with an Australian director, and also 
with actors, not only from Teater Satu Lampung 
and but also an actor from Australia. This appealed 
to him, not only because it was a meeting between 
two countries and cultures, but also a meeting 
between two different artistic traditions. According 
to Iswadi, an Australian team that worked more in 
the theater industry framework, would be 
interesting to meet more Teater One Team within 
the framework of the community or studio. Thus, 
the collaboration becomes interesting because with 
different work patterns, both parties are challenged 
to find ways how to meet to create a joint work. 
 
The	Process	of	Play-text	Translation	

Because Julie Janson and Sally Sussman at 
that time only planned to come to Makassar and do 
a workshop with Theater Kita Makassar at the end 
of 2003, Asia Ramli Prapanca then took the 
initiative to immediately translate the script The 
Crocodile Hotel, which is an early version of The 
Eyes of Marege, at their own expense. The hope, 
by hastening the translation, he and Teater Kita 
Makassar can more quickly study the script while 
imagining the process. So then, the manuscript 
began to be translated into Indonesian by Hesty, a 
student majoring in English at the State University 
of Makassar, who is an acquaintance of Asia Ramli 
Prapanca. Based on the translation, then the 
members of Teater Kita Makassar started doing the 
study of the script and continued with 
improvisation exercises, to explore the possibilities 
of the adaptation of the manuscript. 

At that time, Asia Ramli Prapanca and the 
actors and stylists from Teater Kita Makassar 
began to further understand the potential of the 
plays of The Crocodile Hotel. Furthermore, they 
began to have an in-depth understanding of how to 
tell the play-text. They found that many scenes 
were impossible to perform on stage, because the 
performing laws themselves, such as driving 
scenes with cars, staying in hotels and others. They 
also saw that the main character in the play's text 
was a white researcher, while Marege and 
Makassar were only supporting figures. On that 
basis, Asia Ramli and Teater Kita Makassar then 
made an adaptation of the play's text, among others 
by removing and adding some scenes, and 
changing the point of view of characterization. The 
edits were then communicated via email with Julie 

Janson, the playwright. 
This e-mail communication continues, not 

just about plays, but also about the possibilities of 
performance and various administrative production 
needs. The communication of the changes to the 
play-text then turns into a kind of intercultural 
dialogue, which provides the aesthetic stimuli of 
manuscripts, artistic designs as well as the 
excavation of roles for the purposes of 
collaboration. Our Makassar Theater also received a 
response from Sally who liked the way Teater Kita 
Makassar dividing the play into several events. Julie 
Janson then wrote another incident in addition, the 
marriage event. It seems that they agree and even 
want the Aboriginal characters of Birramen to have 
an important role in this play. But this process raises 
a new need, a re-translation to English, from an 
additional version of the Indonesian language, 
which added Asia Ramli Prapanca and Theater 
Makassar. 

The training process and readings on the 
play The Crocodile Hotel was ready to perform at 
the end of 2003. However, the Bali Bombing 
incident made the Australian performance plan 
failed, as did the transatlantic shuttle process. Both 
translations from English to Indonesian, and vice 
versa. For a long time, Sally and Julie then just sent 
an email back to Teater Kita Makassar on March 5, 
2007, which preached the reopening of the 
possibility to perform the script of The Crocodile 
Hotel. With the news, they attached a new 
manuscript entitled The Eyes of Marege, which is 
the first part of The Corocodile Hotel. Besides 
intended to shorten the text of the play, in order to 
be staged about 60 minutes, the new text also 
contains various changes in the results of dialogue 
between the two sides. 

In addition to the changed of title as well as 
the narrative point of view in the new play-text, 
there was also a reduction in the number of roles. 
That's because Julie and Sally could only invited 6 
artists from Theater Kita Makassar, in the play text 
of The Eyes of Marege in which several roles played 
by the same actor. On the basis of that situation, 
Julie and Sally expect that actors and musicians 
could balance the quality of Aboriginal performers. 
They also said that the akon play will be played in 
various languages, namely English, Indonesian 
Language, Makassar and Aboriginal languages. In 
addition, it would be very helpful if the performers 
of Teater Kita Makassar could speak English, so that 
all spectators might understand the plot of the show. 

In the meantime, there are at least three 
versions of The Age of Bones manuscript during the 
creation process, namely the Indonesian Language 
Text, translated by Kadek Krishna Adidharma, 



 

 

 

English script, and the finished script. When I first 
met on the island of Bali, Iswadi Pratama and 
Sandra Thibodeaux had already discussed the 
manuscript of The Age of Bones in Indonesia 
Language, entitled The Age of the Past. With 
regard to the use of Language, when first translated 
it, Iswadi tends to see that there are still some 
important issues in the play text of The Age of 
Bones. The narrative character of the text, which 
may be influenced by the fact that Sandra is a 
novelist, makes many of the events narrated in The 
Age of Bones, quite difficult to transform into the 
stage. According to Iswadi, these events need to 
get a certain adaptation, either to adapt it to the 
socio-cultural context of Rote Island, as well as to 
the need of performance creation. 

In addition, Iswadi Pratama while studying 
the play text of The Age of Bones for the first time, 
realized that the dialogue of characters in the play's 
text consists of long sentences, which he perceived 
less productive to create interesting performances. 
Iswadi sees that these dialogues must be 
transformed into performing languages, which tend 
to be fast and direct or direct action, which can 
simultaneously embody realistic events like the 
conversations of people in everyday life. Iswadi 
then made several changes and adaptations of The 
Ages of Bones text. Nevertheless, the process of 
changing the text of the play continues in the 
framework of dialogue with Sandra as the author. 

Starting the process of further translation 
of the play text of The Age of Bones, the dramatic 
reading process took place in Darwin and Australia 
with Australian actors. The procedure started by 
inviting Iswadi to Australia to collaborate with 
Alex Galiazzi to work on Australian actors. Iswadi 
himself played as Bapak (father), one of the figures 
in the play of the narrative story derived from 
Indonesia. In this dramatic reading process, Iswadi 
Pratama was given the opportunity to learn more 
about the dramatic potential of the play's text and 
to comment further to perfect the text of the play. 
For two weeks, the preparation process of dramatic 
reading took place in Australia, and involved 
actors from Teater Satu Lampung. The results of 
the dramatic reading exercise then staged in 
English at Darwin University, Australia. 

Based on an evaluation of Darwin's 
dramatic reading process, Iswadi and Sandra 
collaborated to perfect the play text. Figures Bapak 
who speak English for example, which is 
considered illogical, then changed to Bahasa 
Indonesia. Not only that, the dialogue and then 
adapted or adapted to the dialogues in the daily life 
of people in Eastern Indonesia. According Iswadi, 
it would seem illogical if there are traditional 

fishermen who speak good Indonesian and true. 
However, in the process of adaptation and 
translation, Iswadi Pratama constantly made 
comparisons with the English version, to know the 
meaning in the English language, to then be seen in 
the translation. 

The Ages of Bones script is then performed 
in two languages, Indonesian and English. The 
characters in the text are told as Indonesian figures, 
for example Fish, Father, and Mother, made a 
dialogue in Indonesia Language, while other figures 
from Australia, consist of police, judge, and 
lawyers, made a dialogue in English. While the 
character of Dalang, who serves as a narrator, 
considered universal and speaking in English. The 
language division based on the character is no 
longer changed when the play of the play is 
performed, both in Indonesia and in Australia. 
Therefore, it can be concluded that the play script 
The Age of Bones that is finally staged, basically a 
script that has been translated to the stage through 
the process of adaptation, especially for characters 
who speak Indonesian. 

 
The	Transformation	Process	From	Play-text	to	
Performance	

When transformed into performances, The 
Age of Marege was visually and artistically brought 
the cultural nuanced of Makassar society, because 
Julie Janson entrusted to the Theater We Makassar 
to make decisions about it. Is Hakim, a Makassar 
fine artist, was later trusted by Teater Kita Makassar 
to act as a maker of artistic design. The designs are 
then sent via email and discussed with 
SallySussman and Julie Janson. The Age of Marege 
is basically transformed into a staging with a 
symbolic style, namely by digging the cultural 
symbols of the two tribes that are being told in the 
text of the play, the Marege tribe and the tribe of 
Makassar. 

The collaboration of directing between Asia 
Ramli Prapanca and Sally Sussman is done by 
dividing the artistic manifestation related to the 
cultural identity of each tribe. The cultural identity 
of Makassar, entrusted to be directed by Asia Ramli 
with actors from Teater Kita Makassar, while 
related to Marege culture, was done by Sally 
Sussman against actors from the Australian 
Performance Exchange. Although each director 
work individually, but basically all artistic decisions 
are still discussed. Except for things that have been 
deemed to be entrusted alone, because each party is 
considered understand about their respective culture. 
In this case, the process of meeting between two 
cultures is done by finding similarities and incisions, 
for example in terms of songs and dances. Basically, 



 

 

 

the staging is built with movements, dance and 
visual shadows as well as writings and songs. 

Theater Kita Makassar in his practice, 
lifting the ritual symbols of Makassar dance 
movement, as in the scenic voyage on a large boat, 
which explored Pakarena Balalabulo dance from 
Selayar island. Was in the scene of a small boat or 
boat (lepa-lepa), built by exploring the form of 
motion Teater Rakyat Makassar. So is the scene of 
Fighting, Death, Dance of Crocodile Spirits, and 
Courts. All excavated from the forms of 
ceremonies and cultural performances of 
Makassar. For the Kasim and Biaramen Muda 
fights, for example, were extracted from the way of 
the first Makassar fights, who put the male, the 
mighty, and the fair in battles, ie, by the way they 
were inserted in a sarong, then both stabbed with 
Badik or kris in the sarong. 

Ishakim then unfolds to Asia Ramli and 
the actors of Theater Kita Makassar about his 
artistic design, which consists of two alternative 
sets, plus some properties. The first set of 
alternatives, consist of two parts, a set of bamboo 
shapes (boats) made of permanent bamboo on 
stage. The second set is a U-shaped level, which is 
flexible so it can be altered to describe boats, 
hotels, as well as Aboriginal settlements and 
others, which also serves as a playground for the 
cast. In front of the U-shaped set the stage is left 
empty, to describe the beach and the sea. 
Alternative to the second set, is a set of boats that 
can be dismantled pairs, and can be driven by a 
pair of wheels, made entirely of bamboo. 

In October 2003, Julie Janson with her 
husband and children, and Sally Sussman visited 
Makassar, to establish the collaborative offer of the 
theatrical creation of The Crocodile Hotel. Teater 
Kita Makassar welcomes the arrival of those who 
express their acceptance of the offer of 
collaboration, because both the manuscript and the 
form of cultivation that they submit in line with the 
concept of performance by Teater Kita Makassa, 
the art of contemporary performances that depart 
from environmental problems with the artistic form 
of exploration of traditional idiom of performing 
arts. During one week in Makassar, Julie Janson 
and Sally Sussman watched the performers of 
Teater Kita Makassar practiced in expressing and 
exploring the manuscript of The Corocodile Hotel, 
incorporating elements of Makassar's local culture. 

Julie Janson and Sally Sussman directly 
interested in the design of the stage and the design 
of the property made by Ishakim, especially the set 
of bamboo made hoops, made as a symbol of boat. 
In addition, they also amazed by the arrangement 
of music performed by Airifin Manggau using 

traditional music equipment of South Sulawesi. His 
other admiration is the scenes that have been built 
by the actors of Theater Kita Makassar, among other 
scenes in the boat cruises, war scenes, and death 
rites. Having already seen the potential of Teater 
Kita Makassar, they immediately planned a 
performance in Australia in 2004. But the staging 
plan failed because of the Bali bombing incidents, 
especially Australian tourists, and resulted in the 
tension of Indonesian-Australian politics. 

It was not until March 2007 that Sally sent 
an email back to Teater Kita Makassar whose 
contents were exciting because their theatrical 
collaboration will be staged in Australia. He is also 
happy because both the Teater Kita Makassar actors 
and the Australian Performance Exchange continue 
to do the exercises even though they have been 
stuck for several years. Sally loves the physical 
grooves that had been developed in Makasar before, 
such as the canoeing, the death ceremony, and so 
on. Nevertheless, for the set problem, Sally Sussman 
expects the The Eyes of Marege staging to develop 
the idea of a bamboo boat from the previous 
exercise. All sets for setting should be quickly 
dismantled and can be taken to other places. 

Based on the message, Teater Kita 
Makassar then more active doing the exercises. The 
Eyes of Marege script sent by Julie which is a 
revision of the manuscript of The Corocodile Hotel, 
being reviewed and adapted. In March 2007, Teater 
Kita Makassar sent an email to Sally and Julie 
which contained a kind of notice about Teater Kita 
Makassar exercises which focusing on 5 events: (1) 
Sailing on a boat; (2) Fights; (3) Dance of the spirits 
of the sea crocodiles; (4) Death; and the Court in 
Makassar. The five events were explored by Teater 
Kita Makassar by taking Makassar cultural symbols, 
both in gestures, expressions, and music and 
singing. However, Teater Kita Makassar expected to 
be able to adjust if there was a change in joint 
exercise later in Australia. 

Teater Kita Makassar then departs to 
Austalia, brought some costumes, property, and 
musical instruments in accordance with the above 
five events. In Australia, the exercise lasts for two 
months, to bring together the exploration results by 
Teater Kita Makassar with the Australian 
Performance Exchange. Some final adjustments 
were made. Aboriginal figures, for example, were 
included in some scenes that stem from Makassar's 
cultural ritual. Julie Janson and Sally Sussman were 
pleased that Teater Kita Makassar could add some 
other events that showed Makasar's identity and 
stories related to Aboriginal people in Makassar in 
the past. They also expect Teater Kita Makassar to 
showcase some traditional Makasar ritual dances by 



 

 

 

involving dancers and Aboriginal players to see if 
there are similarities between the two different 
cultures. 

Meanwhile, visual-artistically, the The 
Age of Bones stage was built in multiple sets, 
where several places of events that different in 
actual play, displayed overlapping on stage. A 
simple family dining room, veranda of houses, 
boats, courtrooms are displayed on the proscenium 
stage. The same verandah chair is then fitted with a 
triangular fabric resembling a ship's screen, which 
also functions as a projection screen where the 
puppets and translational text are displayed. This 
astistik design was done by Mic Gruchy, an artistic 
artist from Australia. This selection of montage 
techniques was supported by a powerful sound 
effect, designed by Panos Couros, an Australian 
sound artist who, among other things, portrayed the 
swish of the waves, the wind, and so on. Some of 
the story was realized in a musical by presenting 
acapella and tambourine. Artistic design was also 
supported by the design of costumes that tend to 
fantasy style, among others, with the appearance of 
octopus judge and police wearing dive-helmet. 

Iswadi Pratama started the practice process 
with Theater Satu Lampung upon returning from 
dramatic reading in Australia. In this process, the 
main thing Iswadi did was to examine the possible 
embodiments of the scene from The Age of Bones. 
Iswadi implements a process of commentary on the 
plays of a free-flowing texts, in which he adds 
certain forms although he also tries to maintain the 
staging potential already contained in plays texts. 
The thing he attempted to carefully cultivate in 
manuscript was the peculiarity of this manuscript, 
the cultural background of Eastern Indonesia, in 
this case the island of Rote, which he himself had 
never directed a manuscript against such a 
background. In addition, because the text of this 
play basically shows how Westerners write about 
Indonesia through the character of Indonesian 
people, including the character of Mother, Father, 
and puppeteer. A potential that shows that they 
learn about Indonesians well and incorporate them 
into their manuscripts as characters and potentials 
of coverage. That is, in the play text of The Age of 
Bones this shop-figure that is played is the 
characters of Indonesia, but with the eyes of others, 
namely the Australians. 

In September 2016, Alex Galeazzi then 
came to Indonesia with Sandra Thibodeaux, to 
train with Teater Satu Lampung. Alex Galeazzi 
was involved from the start as a directorial 
collaborator because the production of the staging 
took place in two places. With this collaboration, 
the actors of Teater Satu Lampung practiced in 

Indonesia with Iswadi, while the Australian One 
Month Theater actors worked with Alex. In 
September 2016 the two met to both direct, the 
actors of the two countries who had just joined. 
Iswadi worked on the scene details from beginning 
to end, while Alex worked on technical details, such 
as the merging of wayang with video, and music 
placement. All these technical things was done 
directly where Australian artists practiced in 
Lampung for one month. In the process of joint 
training, Iswadi also provided correction in terms of 
language, among others for the phrases in the 
Indonesian language that he perceived as 
inappropriate. Changing to the play text also 
happened when he and Alex direct, for example the 
author direction in the script about the atmosphere 
of departure Fish. In the play text of The Age of 
Bones, the scene was only described by the father 
and mother of the fish, the son of the island of Rote. 
Iswadi then added other children who accompany 
and take the Fish, to build a more lively Indonesian 
village atmosphere. 

The challenge of directing The Age of 
Bones in terms of form is a challenge to combine 
between traditional Wayang techniques combined 
with modern video techniques. Artistically working 
principles with various mediums, consisting of 
acting, music, wayang and video are actually used 
by Teater Satu Lampung. But in the process of 
directing The Age of Bones, the work becomes 
different because of the context of cross-country 
collaboration and the language that surrounds it. 
According to Iswadi, there are differences in work 
systems between the two teams, for example in 
terms of working hours. For the Australian team, if 
the exercise has been scheduled for three hours then 
they will stop it exactly three hours, finished or not, 
considered to be resolved. While for Teater Satu 
Satu Lampung Team, if you still want to practice, 
then there is nothing wrong to add time and continue 
the practice some time again. In addition, the 
Australian team has a tendency to discuss technical 
matters until detailed and protracted and takes a lot 
of time. Perhaps because of the democratic culture, 
everyone is given the opportunity to speak, to 
express an opinion. While in Iswadi's view, part of 
the problem can actually be executed immediately, 
so it can be solved in a short time. 

In addition to the traditional Wayang 
technique combined with the technology-based 
video, the challenge of the theatrical presentation of 
The Age of Bones is that Sandra has since slipped 
the use of several symbols to show the meaning of a 
character with a typical Australian idiom, such as 
the use of a police helmet catching fish and judges 
using octopus clothing. Although the symbol is 



 

 

 

intended to show the meaning of the character, 
especially in the use of a submarine helmet on 
police who catch fish and judges using octopus 
clothing, however, the symbol is actually quite 
loud. This is done because the stupid police symbol 
in Australia is the apparatus wearing a dive helmet 
and octopus clothing to the judge marks his 
network that is widespread in order to cheat the 
judiciary. Meanwhile, for the whole event of the 
show, it becomes visibly united with the 
embodiment of another magical realism-style 
scene. 

In October 2016,  The Age of Bones starts 
performing in Indonesia. It was not until April 
2017 to perform in Australia. While performing in 
Australia, some actors from Teater Satu Lampung 
performed in English. But some of the dialogue is 
delivered in Bahasa Indonesia, ie for the character 
of Mother, Father, and the Fish, which in the script 
is described as the character from Indonesia. The 
Dalang character speaks in English, as well as the 
Old Man, who is a Storyteller, also make a 
dialogue in English. For viewers, Running Text is 
projected on the Boat Screen. Figures of Mr and 
Mrs are retained in the Indonesian language, which 
Iswadi says must be done to preserve the nuances 
of speech in the Indonesian language. 

	
CONCLUSION	

The practice of translation and 
transformation in the process of creating cross-
country theater performances, in addition to 
involving theatrical semiotics devices to determine 
the intersection of symbols and idioms, basically 
also involves different views among some theater 
researchers. The issue of translational attitudes 
over plays is the source of different views. The 
translators, for some observers, are thought to have 
operated some adaptation resources upon their 
source once they start their work. Essentially, 
screenwriters, translators, directors, clothing 
designers and designers, sound and light 
technicians, as well as all actors contribute to the 
making of theatrical texts as they enter the staging 
process, which means trying to make their own 
play text.  

But this conflict of opinion in line with the 
field of semiotics of theatre, without questioning 
the translation, Anne Ubersfeld (via Susan 
Bassnett, 1991: 6) tends to assume that the actual 
play of the texts can not be separated from the 
synchronization of the signs of their realization on 
the stage. (6) Meanwhile, Patris Pavis (1976: 6) on 
the other hand speaks of two separate entities with 
two different semiotic systems, namely mise en 
signe and mise en scène. Both are not 

interdependent but simultaneous without prioritizing 
one element above the other. But Pavis does not 
consider that these two systems can exist 
independently. This is according to the opinion of 
Thaddeus Kowzan, indicating that the written text 
can function outside the theater system and the 
theater system can function without written text. 

This latter point of view seems to coincide 
with the reality of the two cases discussed, in which 
both Sandra Thibodeaux and Julie Janson, no longer 
fully authorize the translation and transformation of 
The Ages of Bones and The Eyes of Marege. In 
addition, there are translators of other languages and 
traslators who also act as directors, namely Iswadi 
Pratama and Alex Galiazzi in one process, and Asia 
Ramli Prapanca with Sally Sussman in other 
process. Furthermore, there are actors and stylists 
from Teater Satu Lampung, Satu Bulan Theater, 
Theater Kita Makassar and Australian Performance 
Exchange, which also contributes to the translation. 
Furthermore, it can be said that written plays in both 
processes are not at the center of the staging 
process. It also reduces the importance of text's 
performability in translation scripts. Thus, dramatic 
texts are essentially independent, and can be viewed 
as merely potential representations on stage. 

Nevertheless, it can be seen that the 
conception of translations in this theater gives a 
greater role to translators who are often presented as 
diminished and unappreciated as Susan Bassnett 
(1991: 6) points out in "The Case Against 
Performanceability" In the article, the translation 
process is suggested to always work simultaneously 
with the creative work of the creation of the play, so 
that translation becomes part of the whole process 
and has something to offer to the realization of 
mise-en-scène or dramaturgy and acting by using 
appropriate linguistic and cultural knowledge. This 
implies the influence of translation on the identity of 
the performance and, therefore, the influence of the 
translator itself. 
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gam
es

•
Through

the
process

of
exploration,

som
e
scenes

in
The

Eye
of

M
arege's

are
added

by
the

directorand
actors,as

w
ellas

som
e
scenes

are
om
itted

because
they

can
notbe

m
anifested

on
stage



•
The

Eyes
of
M
arege

later
perform

ed
in
four

languages,
nam

ely
M
akassar,M

arege,English
and

Bahasa
Indonesia

•
In

the
end,

The
Eyes

of
M
arege

have
fourth

version,
preceded

by
an

English
version

entitled
The

C
rocodile

H
otel,

Indonesian
version

translated
by

H
esty,

Indonesian
version

from
Asian

R
am
li
Prapanca

editionc,
and

a
m
ix

version
rew

ritten
by
Julie

Janson
w
ith
the

title
ofThe

Eyes
ofM

arege



TH
E	A

G
E	O

F	BO
N
ES

•
The

perform
ance

of
The

Age
of
Bones

play-text
is
m
anifested

in
a

m
agical

realism
and

fantasy
style,

that
is,

by
com

bining
everyday

events
w
ith
im
aginary

events
•
Through

the
process

ofexploration,som
e
scenes

in
The

Age
ofBones

play-text
w
ere

changed
to

approxim
ate

everyday
events,

by
the

directorand
the

actor



•
The

Age
of
Bones

later
perform

ed
in
tw
o
languages,

nam
ely

Indonesian
and

English,
by

giving
the

text
of
the

translation
in
one

partofthe
perform

ance
setting

•
There

are
atleastthree

versions
ofThe

Age
ofBones

in
the

end,preceded
by
an
Indonesian

version
translated

by
Kadek

Krishna
Adidharm

a,
an

English
version

staged
in

form
of

dram
atic

reading
in
Australia,

and
a
bilingual

version,
the

result
of

Isw
adi

Pratam
a
exploration

w
ith

actors



CO
N
CLU

TIO
N

CO
N
CLUSIO

N



•
The

translation
process

ofthe
play-textin

the
case

oftheater
perform

ances
across

languages,
often

influenced
by

the
transform

ation
process

ofthe
textitseflinto

a
stage

event
•
The

process
oflanguage

translation
ofplay-textcan

affectthe
interpretation

and
dram

aturgical
developm

ent
of

the
perform

ances
•
C
onversely,the

exploration
ofa

cross-language
play-textcan

change
the

basic
architecture

of
the

play-text
that

the
playw

righthave
outlined,through

the
process

ofadaptation



•
In
the

process
of
play-text

translation
and

transform
ation,

director,
actors

and
designers

are
actually

involved
as

a
translator

•
Therefore

the
Language

translators
in
the

case
of
theater

perform
ances

across
languages

actually
stand

alone
and

the
results

ofthe
translation

can
be
view

ed
as
a
separate

artw
ork

that
stands

apart
from

the
process

of
creating

theatrical
perform

ances



Thank	You


