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RINGKASAN 

 

Penelitian ini mengungkap, dan mengidentifikasi konsep filosofi kosmik 

Tritangtu Sunda sebagai falsafah hidup masyarakat Sunda termasuk di Kabupaten 

Bandung. Dalam Tritangtu Sunda terdapat tiga pembagian dunia penting yang 

menjadi ketentuan hidup, tiga dunia itu yakni Buana Nyungcung (Dunia Atas, 

simbolnya; Langit, Air, dan Perempuan), Buana Larang (Dunia Bawah, simbolnya; 

Bumi, Tanah, dan Laki-laki), dan Buana Pancatengah (Dunia Tengah, simbolnya; 

Batu, Manusia, Laki-laki dan Perempuan). Konsep Tritangtu merupakan perspektif 

penyatuan tiga dunia penting dalam kehidupan masyarakat petani. Penyatuan tersebut 

yaitu perkawinan Buana Nyungcung dengan Buana Larang, dan Buana Pancatengah-

lah yang menyatukannya. Penelitian disertasi ini juga membahas tentang masalah 

perubahan ekologi di Kabupaten Bandung dan Bandung sekarang. 

Konsep Tritangtu Sunda di Kabupaten Bandung sepiritnya berpengaruh 

terhadap seni tutur Wawacan yang lazim ditampilkan ke dalam Seni Beluk. Wawacan 

adalah hikayat yang ditulis dalam bentuk puisi tertentu (pupuh), untuk melukiskan 

hal-hal yang sudah tertentu pula. Masyarakat Sunda termasuk di Kabupaten Bandung 

sejak abad ke-17, setelah memeluk agama Islam dapat disimak dari wawacan-nya. 

Wawacan inilah yang ikut membentuk pikiran kolektif masyarakat Sunda. Salah satu 

bentuk wawacan yang menjadi sumber penelitian untuk disertasi ini adalah 

“Wawacan Nata Sukma” ditulis anonim oleh masyarakat sekitar Banjaran, lereng 

Gunung Cupu Pangalengan, di Kabupaten Bandung sekitar tahun 1833 M (abad ke-

19) dalam masa “tanam paksa” untuk menanam kopi di sekitar Pangalengan. Konsep 

filosofi Kosmik Tritangtu Sunda akan diposisikan dan difungsikan sebagai perangkat 

model penciptaan seni teater masa kini berbasis teater kontemporer (terutama dalam 

penyutradaraan), pembentukkan ke aktoran, dan teknik penataan model desain 

artistik.  

Metode teknik penelitian menggunakan teknik penelitian pengembangan.  

Penelitian ini menggunakan teori resepsi Isser, bahwa  setiap pembaca dapat 

melakukan hubungan secara personal dengan teks; pembaca bebas untuk 

mengaktualisasikan karya dengan cara yang berbeda. Tidak ada tafsir tunggal yang 

benar (Culler, 2003). Pendekatan lain pendapat George Land dari teori transformasi, 

diartikan sebagai sebuah kreasi baru atau perubahan ke bentuk yang baru baik secara 

fungsi maupun strukturnya. “To transform” atau mengubah, berarti mengkreasikan 

yang baru yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak diperkirakan sebelumnya, 

namun transformasi juga bisa berarti perubahan “polapikir” (mindset). Perangkat 

penelitian menggunakan metoda yang disarankan Schechner (2002) tentang empat 

cara yang dilakukan dalam penelitian studi pertunjukan dan metode mise en scene 

yang dirumuskan Patrice Pavis.   

 

Katakunci: Tritangtu Sunda, Wawacan Nata Sukma, Beluk, Nata Sukma, Teater   

                    Kontemporer.  
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Masyarakat suku Sunda adalah orang Pasundan yang biasa disebut urang 

gunung, wong gunung, dan tiyang gunung, artinya orang gunung disampaikan oleh 

ENI, IV, 1921; Rosidi, 1984; 129; Adiwilaga, 1975. Besar kemungkinan timbulnya 

sebutan  tersebut setelah adanya anggapan bahwa pusat Tanah Sunda di Priangan. 

Priangan  memang merupakan daerah pegunungan dengan puncak-puncaknya yang 

cukup tinggi. (via Ekadjati, 2014: 8). Masyarakat Sunda sekarang juga dipertalikan 

sebagai orang Jawa Barat  (istilah Jawa Barat berasal dari orang Belanda dari istilah 

West Java, muncul pada abad ke-19 Masehi sebagai bentuk penguasaan pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda). (Ekadjati, 2014: 8).  

Budaya awal masyarakat Sunda seperti yang tergambarkan pada masyarakat 

Kanekes, ditandai dengan keyakinan pada agama Sunda Wiwitan. Wiwitan berarti 

mula pertama, asal, pokok, jati. Dengan kata lain, agama yang dianut orang Kanekes 

adalah agama Sunda Asli. Menurut Carita Parahiyangan adalah agama Jatisunda 

(Ekadjati, 2014: 62).  Dilanjutkan pada abad ke 4 hingga ke 16 pada masa Hindu, 

bahwa budaya yang bertahan hingga sekarang dari masyarakat Sunda, adalah 

masyarakat petani yang hidup dari kebiasaan berladang (huma), berkebun, sebagaian 

berburu hewan hutan dan ikan dari sungai yang banyak mengalir di antara celah-celah 

pegunungan dan danau yang terjadi secara alami serta danau buatan. Semula 

kebiasaan pola hidup tersebut hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari 

tidak untuk dijual belikan.  

Dalam penelitian ini, fokus kerja penelitian dipusatkan pada sub-cultur Sunda 

yakni masyarakat Bandung. Masyarakat Bandung yang dikenal sebagai orang 

Parahyangan di masa lalu, mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah 

pegunungan dengan hidup berladang. Sistim  berladang seiring perubahan zaman 
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bergeser masuk pada masa pertanian sawah, terutama di Kabupaten Bandung yaitu 

Bandung wilayah Selatan. Budaya sawah dipahami sebagai pewarisan dari tata cara 

kegiatan masyarakat kaum ladang yang hidup dalam tatanan pola tiga. Sebagai 

masyarakat ladang mereka memiliki pandangan tiga dunia penting dalam kehidupan 

ini. Pandangan tersebut yakni langit pemberi hujan, tanah yang menumbuhkan 

tanaman, dan manusia yang mengawinkan hal itu dengan cara mengawinkan langit 

dan bumi.  

Inilah sebabnya dikenal tiga buana atau dunia, yakni Buana Nyungcung (atas, 

langit), Buana Pancatengah (tengah, manusia), dan Buana Larang (bumi). 

Simbolnya adalah air (atas), tanah (bawah), dan batu (tengah). Sistim hubungan pola 

tiga dalam budaya Sunda bersumber dari hubungan langit, bumi dan manusia. Ini 

berarti hubungan air, tanah, dan batu. Hubungan Resi (air), Ratu (batu), Rakyat 

(tanah). Hubungan perempuan (langit/air), lelaki (bumi/kering), dan perempuan-lelaki 

(manusia). Hubungan pasif (perempuan), aktif (laki-laki), dan pasif-aktif 

(perempuan-lelaki). (Sumardjo, 2014: 177). 

Penyatuan pola tiga di atas yaitu perkawinan Buana Nyungcung dengan Buana 

Larang, dan Buana Pancatengah-lah yang menyatukannya. Tanaman padi dapat terus 

hidup kalau ada “perkawinan” antara Langit dan Bumi. Langit mencurahkan 

hujannya kepada tanah yang kering. Dengan demikian langit itu “basah” dan bumi itu 

“kering”. Basah itu asas perempuan dan kering asas lelaki. (Sumardjo, 2014: 198).  

Perspektif  tiga dunia dalam penyatuan masyarakat peladang ketika bergeser ke sistim 

bersawah tetap terpelihara dan jadi pedoman arah hidup yang disebut Tritangtu 

Sunda. Tritangtu adalah cara berpikir masyarakat tradisional Sunda. Masyarakat 

tradisional Sunda memaknai tritangtu sebagai falsafah hidup untuk mendapat 

harmoni dengan alam. Kata tri atau tilu yang artinya tiga dan tangtu yang artinya 

pasti atau tentu. Tritangtu sebagai falsafah hidup ini berpedoman pada tiga hal yang 

pasti yakni; Batara Tunggal yang terdiri dari Batara Keresa, Batara Kawasa dan 

Batara Bima Karana. Dalam budaya kemasyarakatan dan pemerintahan, konsep Telu 
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Tangtu ternyata telah ada sejak zaman Kerajaan Sunda. Dalam koprak 630 disebut 

adanya tritangtu yang dipandang sebagai peneguh dunia dan dilambangkan dengan 

raja sebagai sumber wibawa, rama sebagai sumber ucap (yang benar), dan resi 

sebagai sumber tekad (yang baik). Disampaikan oleh Atja dan Saleh Danasasmita. 

(via Ekadjati, 2014: 67).  

 

 
Gb. 1. Tabel Tritangtu Sunda.  

 

Budaya sawah memiliki makna yang makro tidak saja terbatas pada kegiatan 

bercocok tanam. Budaya sawah mencakup kegiatan kesenian kaum petani, serta 

kegiatan relijius mereka yang tumbuh untuk  mengagungkan dewi kehidupan. Budaya 

sawah dalam perjalanan waktunya banyak melahirkan proses seni pertunjukan, yang 

terhubung dengan keyakinan masyarakat petani penganut agama padi (pada masa 

Hindu hingga abad ke-16) ketika mereka masih berladang (berhuma). Proses seni ini 

dilanjutkan pada periode bersawah ketika Islam masuk (abad ke-17). Masyarakat 
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petani sangat akrab dengan Seni Beluk
1
, yang merupakan bentuk permainan vokal 

dan terpelihara menyesuaikan dengan ke Islaman para petani di Bandung.  

Masyarakat petani di Bandung, adalah masyarakat terbuka dan dinamis pada 

perkembangan budaya yang datang. Ironisnya, keterbukaan budaya tersebut malah 

menjadi penyebab penyusutan budaya sawah. Penyusutan ini disebabkan pihak 

pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi sekarang, terlalu terbuka terhadap 

investor asing pengembang industrialisasi di area pertanian…secara antropologis 

perkotaan, Bandung telah berubah menjadi kota metropolitan, pelbagai indikasi 

perkotaan yang berubah adalah tata ruang dan tata kotanya, pembangunan fisik 

bangunan (dari perkantoran sampai pertokoan, bahkan perhotelan). Efek sampingnya 

udara segar tak lagi dapat dinikmati, daerah-daerah pinggiran telah menyimpan polusi 

dan limbah, pabrik-pabrik dan industri lainnya telah menjadi benteng kota yang tanpa 

terasa mengepung kita (via Rusmana, 2011: 322). 

 

 

Gb. 2. Kontaminasi Eokologi di Bandung. 

Di olah dari berbagai sumber 2017. 

                                                           
1
  Beluk merupakan salah satu jenis (genre) nyanyian yang terdapat dalam  budaya Sunda. Karakteristik 

teknik nyanyiannya, elak-eluk (berkelok-kelok) atau yang guak-gaok, gagaokan (berteriak melengking-lengking). 

Kata beluk berasal dari kata ” ba” dan “ aluk”. “Ba” artinya besar dan “aluk” artinya 'gorowok' atau dalam bahasa 

Indonesia 'berteriak'. Berbeda dengan "nembang" atau seni suara yang lainnya, kesenian Beluk tidak 

'menembangkan' atau menyanyikan syair yang digunakan, tetapi hanya membaca dengan memainkan tinggi-

rendahnya frekuensi suara. Seni Beluk merupakan sajian sekar berirama bebas dengan ornamen surupan(nada 

dasar) tinggi melengking. 
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Perubahan tata ruang memicu rusaknya ekologi, pencemaran lingkungan- hidup dan 

hadirnya limbah-libah industri serta limbah pusat perbelanjaan. Terjadi pula 

deforestasi hutan lindung yang tidak terkontrol di Bandung wilayah Utara dan 

Selatan. Dari tahun ke tahun masalah pencemaran lingkungan hidup di Bandung ini, 

tidak pernah tuntas diatasi dan kurang diperdulikan oleh pemerintahan dan 

masyarakat. Masyarakat Bandung sekarang terjebak pada realitas kehidupan kota 

modern yang serba praktis, konsumtif dan individualis. Namun tidak semua 

masyarakat meninggalkan tatakrama budaya sawah yang kolektif dan guyub. 

Meskipun dihadapkan dengan ekologi yang tercemar, di pinggiran Bandung yakni di 

Kabupaten Bandung wilayah Selatan, budaya sawah masih terpelihara dalam bentuk 

pembacaan seni tutur wawacan
2
 yang disajikan dalam bentuk seni beluk.  

 

 

Gb. 3. Seni Beluk Wawacan Pada 40 hari lahiran bayi  

Diolah dari berbagai sumber di Kabupaten Bandung 2017. 

 

Tritangtu sepiritnya berpengaruh pada seni  wawacan sebagai seni sastra yang 

dibacakan dan ditembangkan. Wawacan merupakan gambaran masyarakat seluruh 

Kabupaten Bandung di lingkungan kaum petani (rakyat) yang relijius. Masyarakat  

                                                           
2
  Wawacan dalam arti harafiah adalah “bacaan”, keberadaan wawacan di masyarakat Sunda bukan untuk 

dibaca seorang diri, tetapi dibaca untuk didengarkan oleh publiknya. Seni Beluk merupakan seni membaca 

wawacan di depan publik. Di mana ada beluk, di situ tentu ada naskah wawacan, begitu disampaikan Viviane 

Sukanda-Tessier. Dengan demikian wawacan semacam repertoar pertunjukan beluk. (via Sumardjo, 2015: 124).  
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Sunda termasuk di Kabupaten Bandung sejak abad ke-17, setelah memeluk agama 

Islam dapat disimak dari wawacan-nya. Wawacan inilah yang ikut membentuk 

pikiran kolektif masyarakat Sunda. Wawacan  adalah hikayat yang ditulis  dalam 

bentuk puisi tertentu yang dinamakan  dangding.  Dangding adalah ikatan puisi yang 

sudah tertentu untuk melukiskan hal-hal yang sudah tertentu pula (Rosidi, 1966: 11).  

Wawacan yang menjadi bagian penelitian disertasi ini adalah “Wawacan Nata 

Sukma”. Wawacan ini ditulis anonim oleh masyarakat sekitar Banjaran, lereng 

Gunung Cupu Pangalengan, di Kabupaten Bandung.“Wawacan Nata Sukma” ditulis 

dengan huruf Pegon (Arab) dalam bahasa Sunda, sekitar tahun 1833 M (abad ke-19) 

dalam masa “tanam paksa” untuk menanam kopi di sekitar Pangalengan. “Wawacan 

Nata Sukma” kemudian ditranskripsi dari huruf Arab ke dalam huruf Latin tahun 

1983 oleh Drs. Pepen MEZ. Wawacan ini berupa cerita fiksi tentang kehidupan orang 

pegunungan yang miskin bernama Nata Sukma.  

 

 

Gb. 4. Pentas Wawacan disajikan dengan ornamentasi Beluk  

Diolah dari berbagai sumber, 2013. 

 

Pelacakan konsep Tritangtu dalam penelitian ini akan digunakan sebagai 

perangkat penyutradaraan seni teater dengan judul Nata Sukma hasil transformasi dari 

„Wawacan Nata Sukma‟ ke dalam bentuk teater masa kini berbasis teater 

kontemporer. Ditegaskan Suyatna pada kecenderungan ke dua dalam perkembangan 

teater “…media teater adalah tempat untuk sarana kesaksian. Seniman sebagai warga 
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masyarakat menyadari keberadaan diri dan lingkungannya, berkonfrontasi menentang 

kenyataan-kenyataan yang menekannya”. (Anirun, 2002: 5).  

 

B.  Urgensi (keutamaan) Penelitian 

  

 Adopsi spirit filosofi Sunda tradisi dari cara pandang kosmologi masyarakat 

gunung yang disebut Tritangtu Sunda ini, menjadi penting diangkat dalam penelitian 

karena sangat memiliki kemungkinan untuk dijadikan model pendekatan metode 

untuk kepentingan penciptaan seni teater. Filosofi Tritangtu Sunda, pemikirannya 

digunakan masyarakat Sunda untuk mencapai martabat hidup harmonis antar manusia 

dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Prakteknya, 

bahwa martabat hidup manusia itu bisa dicapai ketika manusia mampu 

mengharmonikan pada dirinya antara hubungan hidup dengan alam dan Tuhan-Nya. 

 Lingkungan hidup sebagai salah satu tatanan penyokong kehidupan harus 

terhindar dari kondisi ketercemaran dan kontaminasi.  Dalam penelitian ini, yang 

difokuskan pada lingkungan masyarakat Bandung sub-kultur Sunda. Pengaruh 

industrialisasi dan pengembangan tata ruang kota modern di Bandung makin jelas 

terlihat, dampak perubahan tata ruang memicu rusaknya ekologi, pencemaran 

lingkungan-hidup, dan hadirnya limbah-libah industri serta limbah pusat 

perbelanjaan. Terjadi pula deforestasi hutan lindung yang tidak terkontrol di Bandung 

wilayah Utara dan Selatan. Dari tahun ke tahun masalah pencemaran lingkungan 

hidup di Bandung, tidak pernah tuntas diatasi dan kurang diperdulikan oleh 

pemerintahan dan sebagian masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi ruang konflik 

bagi masyarakat pola tiga, yakni masyarakat petani yang hidup dari berladang dan 

sawah sebagai pemilik konsep Tritangtu Sunda. Kondisi yang chaos ini menjadi 

penting untuk diteliti. 
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C.   Perumusan Masalah   

 

1. Apakah konsep filosofis Tritangtu Sunda mampu dijadikan perangkat metode 

model penyutradaraan teater masa kini ?  

2. Mengapa beluk dan wawacan Nata Sukma ditransformasikan ke dalam 

pengembangan bentuk teater masa kini dalam perwujudan penciptaan „teater 

provokasi‟ ?   

3. Bagaimana mewujudkan gagasan artistik, dalam penciptaan teater Nata Sukma 

melalui konsep Tritangtu Sunda sebagai perangkat metode penciptaan teater 

dalam „teater provokasi‟ ?  
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. State of the Art Penelitian 

  

Penelitian ini difokuskan untuk mengungkap konsep Tritangtu Sunda milik 

masyarakat pola tiga yang hidup dari berladang (huma) dan sawah.  Tritangtu adalah 

cara berpikir masyarakat tradisional Sunda. Masyarakat tradisional Sunda memaknai 

tritangtu sebagai falsafah hidup untuk harmoni dengan alam. Pewarisan Tritangtu 

sepiritnya berpengaruh pada seni  wawacan sebagai seni sastra yang dibacakan dan 

ditembangkan. Wawacan merupakan gambaran masyarakat Kabupaten Bandung di 

lingkungan kaum petani (rakyat) yang relijius. Masyarakat Sunda termasuk di 

Kabupaten Bandung sejak abad ke-17, setelah memeluk agama Islam dapat disimak 

dari wawacan-nya.  

Wawacan inilah yang ikut membentuk pikiran kolektif masyarakat Sunda 

dalam hubungannya dengan agama Islam. Wawacan ini untuk dibacakan di depan 

sejumlah hadirin dengan melagukannya. Wawacan berisi ajaran Islam menunjukkan 

bahwa wawacan berasal dari komunitas santri. Kebudayaan Sunda dalam arti sistim 

nilai, merupakan dunia batin orang Sunda yang mengakar di masa lampau dan 

diwariskan dalam tradisi yang hidup sampai hari ini. Wawacan dalam arti harafiah 

adalah “bacaan”, keberadaan wawacan di masyarakat Sunda bukan untuk dibaca 

seorang diri, tetapi dibaca untuk didengarkan oleh publiknya. Seni Beluk merupakan 

seni membaca wawacan di depan publik. Di mana ada beluk, di situ tentu ada naskah 

wawacan, begitu disampaikan Viviane Sukanda-Tessier. Dengan demikian wawacan 

semacam repertoar pertunjukan beluk. (via Sumardjo, 2015: 124).  

 

B. Studi Pendahuluan Dan Kajian Pustaka 

 Studi pendahuluan penelitian disertasi dilaksanakan untuk kepentingan 

penciptaan seni teater, sumber yang menjadi fokus permasalahan berpijak dari 
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perubahan ekologi di Bandung. Pencemaran lingkungan-hidup tersebut terjadi 

sebagai akibat kebijakkan pihak pemerintahan sejak Orde Baru hinga Reformasi 

sekarang yang terlalu terbuka terhadap investor dan pengembang tata ruang kota.  

…secara antropologis perkotaan, Bandung telah berubah menjadi kota 

metropolitan, pelbagai indikasi perkotaan yang berubah adalah tata ruang dan 

tata kotanya, pembangunan fisik bangunan (dari perkantoran sampai 

pertokoan, bahkan perhotelan). Efek sampingnya udara segar tak lagi dapat 

dinikmati, daerah-daerah pinggiran telah menyimpan polusi dan limbah, 

pabrik-pabrik dan industri lainnya telah menjadi benteng kota yang tanpa 

terasa mengepung kita (via Rusmana, 2011: 322).  

 

 Penelitian perubahan ekologi di Bandung yang berkaitan dengan proses 

penciptaan seni pertunjukan, sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

antara lain sebagai berikut. Tulisan tentang Kidung Jaka Bandung dalam jurnal 

Resital Jurnal Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Tulisan tersebut sebagai tesis 

Pascasarjana ISI Yogyakarta dibahas oleh: Tatang Rusmana (2008). Dalam jurnal 

Panggung Jurnal Ilmiah Seni dan Budaya STSI Bandung dengan judul artikel 

Makrokosmos Parahiangan dalam Drama Kidung Jakabandung di bahas juga oleh; 

Tatang Rusmana  (2011), pencemaran lingkungan-hidup di Bandung dibahas dalam 

beberapa karya seni teater pada Teater Payung Hitam Bandung yang di sutradarai 

oleh Rachman Sabur pada karya teater Relief Air Mata Kami (2007), dan pada tesis 

karya seni teater Segera dibahas oleh: Rachman Sabur (2013).  

Karya pertunjukan ini membahas persoalan lingkungan-hidup, dan ruang 

pertanahan yang telah tercemar dan tereksploitasi oleh pembuangan sampah-sampah 

plastik yang terbuang dari puluhan mall, swalayan, super market besar berbagai nama 

dan pabrik-pabrik serta pasar tradisional, yang sudah tak terhitung lagi. Sampah 

mengunung disembarang tempat di setiap denyut kehidupan.  

 

1. Teori Resepsi 

Teori resepsi yang digunakan berpijak pada teori yang mempelajari tanggapan 

pembaca secara umum terhadap teks itu pada kekiniannya (sinkronik). Teori resepsi 



11 
 

ini menekankan pada penelitian terhadap suatu karya kini. Teori ini dikembangkan 

oleh Isser. Teori resepsi Isser menekankan pada efek,  kesan, dari sebuah teks yang 

dirasakan oleh pembaca secara langsung. Pembaca dengan kemampuan imajinasinya 

akan langsung melakukan resepsi tehadap sebuah teks dan menghubungkannya 

dengan realitas yang ada. Rumusan Isser memberikan kebebasan sepenuhnya pada 

pembaca atas sebuah teks. Ia mengijinkan setiap pembaca melakukan hubungan 

secara personal dengan teks; pembaca yang berlainan bebas untuk 

mengaktualisasikan karya dengan cara yang berbeda. Tidak ada tafsir tunggal yang 

benar (via Culler, 2003: 2-3). 

Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana “pembaca” memberikan makna 

terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau 

tanggapan terhadapnya. Tanggapan sebagai pembaca terhadap sumber materi 

Wawacan Nata Sukma, yang merupakan bentuk cerita tutur milik masyarakat 

pertanian di masa „tanam paksa‟ untuk menanam kopi  di Pangalengan sekitar tahun 

1833 M (abad ke-19). Dari uraian alur cerita dan penokohannya, saya melihat hakikat 

„estetika perlawanan‟ terhadap kaum penjajah (Belanda) ketika cerita ini ditulis. Hal 

ini sangat jelas dari tema yang terkandung di dalam penulisan naskahnya. 

Tergambarkan dari pergerakan tokoh yang bernama Nata Sukma sebagai anak petani 

miskin di kawasan pegunungan, yang selalu dihadapkan dalam kondisi perang fisik 

hingga melepaskan diri dari cengkraman perang. Berpijak dari pembacaan itu, saya 

melakukan interpretasi yang bersifat aktif, yaitu bagaimana membuat re-kreasi hingga 

“merealisasikan” mata rantai kreasi-nya ke dalam naskah teater yang baru. Efek dan 

kesan Wawacan Nata Sukma dengan kandungan moral perlawanan, kaum petani 

pinggiran Bandung masa lalu itu, saya imajinasikan langsung dan 

menghubungkannya dengan realitas yang ada dalam kondisi kini secara universal. 

Kerja resepsi yang dilakukan telah menghasilkan mata rantai kreasi naskah 

baru untuk kepentingan penciptaan teater dengan judul Nata Sukma. Kandungan visi 

perlawanan yang diangkat dalam penciptaan naskah teater Nata Sukma,  bukan lagi 
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pada pendekatan penjajahan fisik atau perang fisikal secara langsung. Tetapi 

menekankan pada perang yang bersifat imajinatif, simbultan terhadap realitas kondisi 

masa kini, yang dilatar belakangi oleh rusaknya ekologi akibat pertumbuhan 

modernisasi dan industri kota modern, mengkritisi kebijakan sosial-politik rezim 

Orde baru hinga Reformasi yang tidak berpihak pada hayat hidup rakyat. Sementara 

untuk pengkarakteran tokoh utama, masih menggunakan tokoh-tokoh dari latar 

belakang petani. Dengan demikian, suatu karya akan punya nilai lampau dan makna 

kini (past significance and present meaning). Adanya fenomena ini memungkinkan 

kita untuk menciptakan suatu suasana penerimaan tertentu berdasarkan ideologi 

tertentu (Yunus, 1985: 122-123). 

  

2. Transformasi Bentuk  

Merujuk pada pendapat George Land tentang transformasi. Teori transformasi 

adalah deskripsi tentang perubahan struktur dari sebuah sistem yang asli atau natural. 

Selain itu tranformasi juga bisa diartikan sebagai sebuah kreasi baru atau perubahan 

ke bentuk yang baru baik secara fungsi maupun strukturnya. “To transform” atau 

mengubah, berarti mengkreasikan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya dan 

tidak diperkirakan sebelumnya, namun transformasi juga bisa berarti perubahan “pola 

pikir” (mindset) (Land, 1973: 25). Transformasi terdiri dari beberapa tipe, antara lain 

transformasi geometri dan transformasi morfologi, dan sebagainya.  

Transformasi morfologi merupakan proses perubahan bentuk yang 

berlangsung secara berangsur-angsur sehingga dicapainya tahap paling akhir. 

Perubahan bentuk ini dilakukan dengan cara memberikan respon terhadap unsur-

unsur eksternal dan internal dari bentuk tersebut, melalui teknik penggandaan yang 

berulang-ulang atau berlipat ganda (multiplicity). Transformasi morfologi terbagi atas 

tiga klasifikasi; 1). Transformasi dimensional: merubah satu atau lebih dimensinya 

namun masih mempertahankan bentuk dasarnya, 2). Transformasi substraktif 

(pengurangan): pengurangan sebagian volume, tetap terlihat bentukan dasar masa 

tersebut, 3). Transformasi aditif (penambahan): penambahan bentuk dasar masa 
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tertentu dengan bentuk lain, sejenis mau pun yang berlainan. Bisa juga menjadi 

kombinasi tertentu (Ching, 2007:5). 

Pada tahap transformasi ini, penulis mulai dari kerja pemindahan teks Beluk 

dan Wawacan Nata Sukma sebagai produk tradisi tutur dari masyarakat petani ladang. 

Proses transformasi telah melahirkan penulisan  baru naskah lakon teater, dari bahasa 

Sunda dengan menggunakan bahasa Indonesia berjudul Nata Sukma. Secara artistik, 

penulis tidak menghilangkan ciri beluk. Unsur tembang seperti beluk ini, ada 

pembagiannya yang tetap dipertahankan untuk menghadirkan spirit budaya 

perladangan atau sawah di tanah Sunda dalam bagian-bagian adegan. Dalam kerja 

proses penulisan naskah lakon, terjadi dekonstruksi penulisan dari tutur wawacan 

yang syarat dengan aturan-aturan Pupuh (puisi tertentu berbahasa Sunda) ke dalam 

naskah lakon teater modern untuk kepentingan penciptaan teater.  

Bangunan struktur cerita, dan latar peristiwa terjadi perubahan, sebagian besar 

tokoh-tokoh yang dihadirkan terjadi perubahan dengan “tokoh gagasan”, kecuali 

tokoh utamanya tetap dipertahankan, demikian juga untuk perkembangan latar 

suasana dan tempat, perubahan plot dan unsusr-unsur plot. Terjadi juga perubahan 

unsur diksi yang berkembang hingga ke arah diksi secara visual. Penciptaan teks baru 

dilalui dari sistim resepsi yang dikembangkan oleh Isser, sementara proses perubahan 

bentuk teks diolah dari transformasi yang di tawarkan George Land.  

  

3. Teori Adaptasi  

Adaptasi bisa diterjemahkan sebagai upaya untuk menyesuaikan, mengubah, 

dan mencocokkan sebuah karya ke bentuk karya selanjutnya. Ini adalah sebuah upaya 

untuk menuliskan cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda 

(Hutcheon,2006:7). Fenomena adaptasi secara lebih mendalam didefinisikan ke 

dalam tiga pandangan yang berbeda, akan tetapi saling terkait. Ketiga pandangan 

tersebut, yaitu: process of transposition, process of creation, dan process of 

reception. Tindakan adaptasi melibatkan kerja re-interpretasi dan kemudian re-kreasi. 
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Karya yang muncul kemudian bisa merupakan penolakan ataupun penyelamatan 

tergantung dari cara pandang pencipta (Hutcheon, 2006: 8).  

Kerja adaptasi yang dilakukan terhadap penulisan plot dalam naskah lakon 

Nata Sukma, ditulis dengan  penyesuaian alur cerita terhadap kondisi ke kinian. Tema 

“kepahlawanan” tetap dipertahankan sebagai pedoman penciptaan. Karena tema 

“kepahlawanan” menjadi nilai intrinsik proyeksi penciptaan teater ini. Pemindahan 

dan penyesuaian bentuk teks baru ini dipersiapkan untuk warna penciptaan „teater 

provokasi‟. Dalam penciptaan terjadi penyesesuaian teks lampau dengan kondisi ke 

kinian, sebagai varian re-kreasi penciptaan naskah lakon teater Nata Sukma dengan 

pendekatan adaptasi Hutcheon sampai kreasi perwujudan.  

 

4. Teori mise en scene Patrice Pavis, Theatre at The Crossroads of Culture 

(1992). Dan Pertemuan Budaya Sumber dan Budaya Target, terjemahan 

Yudiaryani (2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.5. Skema Pertemuan Budaya Sumber dan Budaya Target. 

 

Pendekatan lain yang digunakan sebagai jembatan untuk mewujudkan konsep 

penciptaan, ditempuh dalam beberapa tahapan yang dirumuskan seperti yang 

dikemukakan oleh Patrice Pavis via Yudiaryani dalam teori mise en scene 

(Yudiaryani,2015:31-35). Wilayah pertemuan konteks T sebagai mise en scene atau 

wilayah  pertemuan antara situasi yang dikehendaki pengirim dengan situasi yang 

dikehendaki penerima. Teks kebudayaan masyarakat peladang dan sawah, di tanah 
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Sunda Kabupaten Bandung sub kultur Sunda. Teks berupa perspektif filosofi kosmik 

Tritangtu Sunda (tiga pembagian dunia dalam penyatuan), beluk dan teater tutur 

wawacan Nata Sukma sebagai budaya sumber, dilakukan tranformasi ke dalam 

suasana sekarang sebagai budaya target (T). Rantai pertemuan budaya sumber dan 

budaya target (T) dalam proses penciptaan digarap melalui pembentukan mise en 

scene pertunjukan. Tahapannya berlangsung dalam tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap pertama (TO), yaitu menuliskan rancangan cerita lisan atau dongeng-

dongeng untuk skesa-sketsa yang akan ditampilkan dan treatment dari wilayah 

budaya sumber seniman.  „Teater provokasi‟ yang akan dipentaskan berdasarkan 

studi pustaka dan perumusan konsepsi masih abstrak. Bahan yang didapat pada 

proses ini berupa naskah tutur „wawacan Nata Sukma‟ sebagai tahapan pertama 

(TO), yaitu menuliskan rancangan cerita lisan atau dongeng-dongeng cerita fiksi,  

permasalahan sosial dan lingkungan saat cerita fiksi itu hadir dan pada masa 

perkembangannya. Materi lainnya adalah perspektif kosmik  Tritangtu Sunda, 

yaitu Buana Nyungcung (Dunia atas/langit), Buana Larang (Dunia bawah/bumi), 

dan Buana Pancatengah (Dunia tengah/manusia). Namun demikian, tahapan ini 

merupakan sumber garapan penciptaan dan sumber budaya yang akan menjadi 

pesan kepada penerimanya.  
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2. Tahap ke dua (T1) yaitu observasi artistik budaya sumber. Tahap ini merupakan 

langkah pengamatan dan pelacakan data, penulis melakukan wawancara di 

wilayah budaya Sunda (Kab. Bandung) pada beberapa tokoh Sunda mengenai; 

a. Segala hal yang berkaian dengan beluk, teater tutur wawacan Nata Sukma dan 

pandangan kosmologi Tritangtu Sunda yang berpengaruh di tanah Sunda.  

b. Kemudian budaya dan karakteristik manusia Sunda, sampai  mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai sosok dan karakteristik permasalahan budaya 

yang sedang dihadapi oleh lingkungan sosial budaya masyarakatnya. 

3. Tahap ke tiga (T2) merupakan perspektif seniman. Kongkretisasi dramaturgi, 

berpijak dari beluk dan tutur wawacan Nata Sukma yang telah dilakukan 

transformasi, menjadi lakon Nata Sukma diolah dengan permasalahan kondisi 

masa kini. Diwujudkan ke dalam elemen artistik penciptaan teater kontemporer, 

dengan mengkolaborasikan unsur teater tradisi dan modern serta memasukkan 

konsep teater lingkungan Richard Schechner. 

4. Tahapan keempat (T3), merupakan stage concretization, Tahapan ini penulis 

berusaha mendekatkan perspektif dengan penerimanya melalui pertunjukan. 

Cerita atau kondisi sosial masa kini, diwujudkan dalam bentuk pertunjukan  

„teater provokasi‟ melalui pendekatan teater tradisi dengan perkembangan teater 

modern yang ada. Pemanggungannya akan menggunakan naskah lakon sebagai 

pedoman uraian verbal, ornamentasi bentuk dalam lapis luar pertunjukan akan 

disetilir melalui unsur-unsur permainan vokal seperti dalam Beluk, 

pengembangan gerak-gerak, bunyi-bunyian ataupun segala hal keunikan yang 

terdapat dalam pertemuan tradisi-modern. Panggung atau ruang pertunjukan dapat 

ditampilkan di teater proscenium ataupun arena. 

5. Tahapan kelima (T4), merupakan receptive concretization, dimana penulis 

melakukan uji coba pendekatan konkretisasi penciptaan elemen-elemen 

pertunjukan dengan penerimanya. Terjadinya pertemuan antara kreativitas model 
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artistik penulis dengan penonton diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

estetis seni pertunjukan teater. 

 Tahapan kerja model Pavis tersebut, dapat digunakan untuk melakukan proses 

kerja pembentukan teks baru dari teks sebelumnya. Tahapan ini dapat juga digunakan  

dalam penciptaan teater untuk membangun kreativitas artitstiknya melalui tahapan 

teknis T1, T2,  dan T3. (via Yudiaryani, 2015: 31-38 dan Pavis, 1992: 137-142). 

 

C. Karya-Karya Pertunjukan Terdahulu 

 

1. Pergulatan dengan Teater Payung Hitam (TPH) Bandung, 

Penelitian materi penciptaan ini, dipengaruhi dengan pengalaman berteater di 

Teater Payung Hitam (TPH) Bandung pimpinan Rachman Sabur. Penulis menyadari 

stimulan penting dari pengalaman tersebut, terutama dalam  proses penyutradaraan, 

penataan panggung dari bentuk teater verbal (teater berbasis naskah lakon), hinggga 

proses penciptaan teater  non-verbal (tanpa lakon/berbasis tubuh aktor). Mendalami 

penciptaan teater sejak tahun 1989-2000 di TPH Bandung, penulis belajar jelajah 

artistik gaya teater Rachman Sabur. Pergulatan panjang dengan Rachman Sabur, 

banyak mempengaruhi kerja kreatif penulis untuk melakukan praktek teater. 

Kecenderungan TPH Bandung yang konsisten pada “eksplorasi tubuh” dan banyak 

menghindari ujaran kata-kata. Jelajah penciptaan teater menekankan pada apa yang 

disebut Rachman Sabur dengan: Mengenal tubuh sendiri, Mengenal tubuh Orang 

lain, dan Mengenal tubuh lingkungan, telah memberi dorongan terhadap praktek 

penciptaan teater yang penulis lakukan. 

Terutama yang berkaitan dengan Mengenal tubuh lingkungan;  adalah suatu 

proses transmisi dari pengamatan lingkungan (alam, ekologi, gejala sosial-politik dan 

lainnya), diserap dan dieksplorasi dengan membaurkan kembali terhadap tubuh 

sendiri dan tubuh orang lain dalam proses penciptaan. Kecenderungan lain yaitu 

pengembangan staging, tata artistik  secara visual, pembesaran visual berupa 

transformasi simbolik melalui gambar-gambar silhuet, dan penataan area 
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pemanggungan yang metaforis dan multiple set
3
. Hal-hal yang terurai di atas menjadi 

penting diteliti karena berpengaruh pada kerja penciptaan teater yang penulis 

praktekan. 

 

Gb. 6. Pentas Meta Teater  Produksi TPH Bandung                                                                                           

karya/sutradara Rachman Sabur, Dok.TPH 1991. 

 

Karya-karya Rachman Sabur dengan pendekatan medium “tubuh aktor” dari 

spirit Sunda tradisi, kelompok ini memiliki kecenderungan  ekspresi artistik teater 

mutakhir dalam perkembangan teater modern-kontemporer Indonesia.  

Teater kontemporer sangat „cair‟ karena setiap karya yang dihadirkan tidak 

mempergunakan aturan yang sudah tersedia, dan juga penilaiannya tidak 

dapat menggunakan cara yang ada. Aturan dan kategori ditentukan dan dicari 

sendiri melalui karya tersebut. Teater kontemporer tidak meneruskan elemen 

di masa lalu tetapi lebih menekankan pada reinterpretasi konvensi secara  

menyeluruh. Dalam teater kontemporer terjadi pergeseran dari paradigma 

linear menjadi paradigma berkelok dan berlapis. Teater kontemporer salah 

satunya mengejawantah melalui gaya teater kolaborasi ( Yudiaryani, 2012).  

 

Teater Kontemporer Indonesia mengalami perkembangan yang sangat tajam 

sejak tahun 2000. Bentuk ini berkembang dalam usaha membebaskan teater, dari 

batasan yang tergantung pada ujaran sebagai ciri konvensi drama atau realisme 

konvensional Barat.   

                                                           
3
 . Penggunaan teknik tata pentas dengan fungsi ganda berlaku menjadi apa saja sesuai peristiwa 

pemanggungan yang telah dilatihkan. 



19 
 

Persinggungan pengalaman seni dengan Rachman Sabur, terutama dalam 

proses kreatif yang penulis ikuti dalam penyutradaraan teater verbal, yakni pada; 

Masyitoh-Fir‟aun (karya Ajip Rosidi) 1990-1991, Darim Mencari Darim (karya 

Arifin C. Noor) 1990, Inspektur Jenderal/Tamu Agung (kaya Nikolai Gogol) 1992, 

dan Di Pantai Baile/On Baile‟s Strand (karya W.B.Yeats) 1993. Proses kreatif di atas 

telah menjadi pendorong melakukan upaya penciptan „teater tradisi baru‟ dalam 

istilah Putu Wijaya. Gagasan yang didapatkan dari penyutradaraan teater verbal gaya 

Rachman Sabur yakni; Pengembangan tafsir lakon ke atas pentas dari setiap lakon
4
 

yang ia sutradarai; Tehnik garap dalam pengembangan karakter lebih banyak 

melakukan pengembangan gagasan yang diterapkan pada aktor, diperlakukan sebagai 

medium, dan dilengkapi dengan penggunaan benda-benda yang multiguna; serta 

pengembangan tata ruang artistik yang multilapis dan multiple set. Teater tradisi baru 

yang saya maksud cenderung mengarah pada istilah “tradisi baru” yang disampaikan 

Putu Wijaya sebagai berikut; 

…Tradisi baru dalam teater memiliki makna tersendiri, bukan teater 

tradisional dan bukan pula teater Barat. Tradisi baru yakni wilayah yang 

menyimpan berbagai rekaman persetubuhan antara seni pertunjukan tradisi 

dan modern. Tradisi baru adalah pertemuan kembali teater dengan ragam 

teater yang tersebar, baik itu sandiwara dan lain sebagainya, ketika keduanya 

bersatu maka lahirlah karya-karya eksperimental maupun karya monumental 

(Wijaya, 2004: 59).  

 

Berpijak dari pengalaman di atas, baik dalam membaca perspektif  kosmologi 

budaya ladang dan sawah (tritangtu Sunda), ataupun pengalaman proses kreatif 

dengan Rachman Sabur dalam TPH Bandung. Penulis terinspirasi untuk melakukan  

penciptaan teater, yang memberikan kebaruan ide, dengan gagasan kekinian namun 

tidak meninggalkan akar tradisi.  Kebaruan yang dimaksud berusaha menjadikan 

konsep Tritangtu Sunda dari akar tradisi Sunda, sebagai landasan penciptaan teater 

baik dari pengolahan struktur lakon ataupun penerapan olahan artistik di atas pentas. 

                                                           
4
 . Naskah lakon dalam teater adalah material penciptaan, semacam bahan mentah yang dapat ditafsir 

sesuai dengan keinginan sutradara. 
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Kebaruan gagasan penciptaan ini ditempatkan pada hibriditas garapan, yang 

mengkomposisikan antara olahan verbal dari naskah lakon yang berupa teks, serta 

olahan non-verbal berupa tafsir metaforik dari kedalaman nilai-nilai naskah lakon.  

Tahapan pembauran di atas, baik yang kekinian ataupun tradisi, merupakan 

tatanan terbentuknya penciptaan teater yang penulis arahkan pada terciptanya „teater 

provokasi‟. Tahapan kerja penciptaan tersebut, bagi penulis merupakan budaya 

sumber yang dapat direkayasa untuk menciptakan bentuk teater baru dengan 

kebaruan nilai semiotik seperti disampaikan Pavis; 

Budaya sumber menampilkan dirinya melalui suatu mediasi, yaitu sistem dan 

model semiotik yang disebut Lotman dengan “sistem model kedua”. Dengan 

cara ini, peristiwa keseharian atau ritual, gerak tubuh manusia, relijiusitas, 

legenda, mitos,karya sastra, sejarah dijadikan teks dan dijadikan model agar 

dapat menjadi tekstur tanda yang memiliki struktur dalam pengertian 

semiotik. (Pavis, 1992: 185). 

 

Budaya sumber  yang disampaikan di muka, digunakan penulis guna 

menemukan model dalam penciptaan teater. Konsep Tritangtu Sunda, penulis 

tempatkan sebagai suatu struktur penulisan lakon dan struktur pertunjukkan.  

 

 

Gb. 7. Pentas Relief Air Mata 

Karya /sutradara Rachman Sabur, Produksi, Dok.TPH, 2003. 

 

Kembali memahami teater ala TPH Bandung, esensi teaternya terletak pada 

kehadiran tubuh manusia (human-body), yang menjadi pusat buana (axis-mundi) dari 
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proses memperkarakan ragam kisah realita hidup.  Kerja kreatifnya merupakan upaya 

abstraksi ekspresionistik dalam gaya dan bentuk ungkapan yang cenderung 

minimalis, mengolah gerak dalam cara representasional sebagai upaya dematerialisasi 

(istilah Heidegger), distorsi atau stilisasi, deformasi (deformation) dan „pengasingan‟ 

atau estrangement
5
. Tubuh aktor menjadi penanda simiotik, yang kerap mengandung 

lapis-lapis metafor yang menebar beragam tafsir dan kritisisme. Tidak lagi sekedar 

representasi ikonik yang meniru keserupaan realitas keseharian (Husein, 2017: 43).  

 

 

Gb.8. Pentas Teater Merah Bolong Putih Doblong 

Karya /sutradara Rachman Sabur, Produksi, Dok.TPH, 2008 

 

Beberapa karya TPH Bandung di atas yang diuraikan dalam penelitian ini, 

penulis jadikan sumber cipta, terutama dalam pendekatan teknik garap dan 

perwujudan gagasan  di atas panggung. Namun tidak dalam penyajian gaya teaternya, 

yang cenderung dominan pada kehadiran permainan tubuh manusia (human-body). 

Tetapi teknik garap dan aplikasi gagasan konseptualnya dapat dijadikan sumber 

penciptaan „teater provokasi‟ yang penulis rancang.    

  

2.  Karya-karya dan pandangan Putu Wijaya tentang teater “tradisi baru” dan  

“teror mental”.   

                                                           
5
 . Kedua istilah terakhir menggunakan terminology Meyerhold yang terinspirasi oleh gagasan kaum 

Formalis Rusia. 
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Fungsi teater sebagai medium penyampai komunikasi via panggung, perlu 

melakukan penyesuaian dan penataan sehingga dapat diterima pada berbagai lapis 

masyarakat Indonesia masa kini. Sesuai dengan perangkatnya, teater sebuah bentuk 

pertunjukan yang multi lapis. Ia memiliki gabungan seluruh unsur seni, yang 

terkomposisi oleh seniman (sutradara, aktor, dan desainer-desainer lainnya) dalam 

penyatuan yang harmonis yang tidak dimiliki seni lain. Penulis sepakat dengan apa 

yang diinginkan Putu Wijaya via Murgiyanto, tentang pengalaman dan pandangan 

“tradisi baru” dalam teater ; 

Interaksi antara berbagai genre seni pertunjukan dan antara seni pertunjukan 

dengan seni rupa, film, dan sastra telah melahirkan apa yang oleh Putu disebut 

“tradisi baru”. Tradisi baru memungkinkan seorang seniman menciptakan 

karya baru dengan menggunakan tradisi sebagai sumber inspirasi. Sementara 

pertunjukan yang dihasilkan berbicara tentang permasalahan masyarakat 

Indonesia masa kini….Bagi Putu, teater modern Indonesia masa kini tak lagi 

hanya bertolak pada naskah dan memprioritaskan „dialog‟, sebagaimana kita 

pelajari masa lalu dengan mengacu ke konvensi drama Barat. Melalui 

eksperimentasi dan eksplorasi yang bersungguh-sungguh terhadap idiom-

idiom teater tradisi,..teater kontemporer Indonesia telah menjadi sebuah ritus 

yang mampu memberikan pengalaman batin dan spiritual. (via Murgiyanto, 

2015: 304-305).  

 

Kebijaksanaan melihat kembali muatan dan bentuk tradisi sangat dibutuhkan, 

agar tidak terus terjebak dalam kungkungan Barat yang selama ini masih menjadi 

selubung praktek teater Indonesia. Penulis sepakat dengan pandangan Putu (via 

Murgiyanto, 2015: 307) bahwa teater Barat bisa menjadi salah satu referensi teater. 

Teater Barat telah mengajari kemampuan berbeda khususnya dalam teknologi 

panggung dan pengetahuan yang sesuai dengan pemahaman teater. Tetapi tidak 

dengan persoalan yang melatar belakangi mereka dengan internal teaternya. 

Masyarakat kita memiliki ragam bentuk teater tradisi yang tersebar di Nusantara, 

teater tradisi banyak memberi peluang untuk dijadikan pola panggungnya yang 

berkontribusi pada pembentukan dan subtansi teater Indonesia baru. Sehingga untuk 
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kepentingan penciptaan teater, gagasan teater “tradisi baru” Putu Wijaya dijadikan 

sebagai sumber ide yang relevan dengan gagasan penulis.   

Teater Putu, menjadi teater postradisi, citra-citra spiritual purba, dapat dipakai 

secara teatrikal, untuk menggambarkan kembali persoalan-persoalan sosial di dunia 

khaotik kontemporer seperti perang, keserakahan, monopoli ekonomi, manipulasi 

kekuasaan, dan degadrasi moral manusia. Teater Putu, mampu menghidupkan daya 

transformatif tradisi, sebagai dasar aktualisasi artistiknya. Daya transformatif  religi, 

menjadi bentuk immaterialisme religi. Teater merupakan recalling terhadap ruang 

shamanistik Hinduisme-Bali.  Proses recalling itu tentunya melibatkan kreativitas 

subjektif Putu Wijaya sendiri, untuk menampilkan tema-tema kontemporer, dalam 

kemasan teater rupa, dengan tetap menampilkan nuansa spiritual.(Yohanes, 2013: 

328).  

Teater Putu Wijaya menerapkan strategi dekonsentrasi nilai dalam 

kontemplasi artistiknya. Pematahan atau pembalikan yang tiba-tiba…Kejutan dan 

ketidakterdugaan. Terlihat menjadi semacam teror, dalam pengertian positif. Dari 

sana kemudian, ide-ide menjadi teror mental, usaha untuk memberikan pencerahan 

dengan kejutan. “Teror mental” adalah upaya, bukan tujuan, untuk membuat batin 

yang sudah stagnan terbuka kembali”. ( Yohanes, 2013: 329).  

 

 

Gb.9. Pentas Teater Mandiri EDAN  

Naskah/Sutradara  Putu Wijaya Graha Bhakti Budaya, 22 – 23 Desember 2012. 
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D. Peta Jalan (road map) Penelitian  
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BAB III.  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

a. Secara pribadi tujuan penelitian ini, penulis ingin mewujudkan konsep 

penyutradaraan teater yang berpijak dari konsep Tritangtu Sunda sebagai 

perangkat metode model penyutradaraan teater masa kini. 

b. Penulis dalam penelitian ini berhasrat mewujudkan gagasan „teater 

provokasi‟, sebagai medium untuk melakukan subversi dan provokasi dalam 

arti positif terhadap gejala sosial yang menghimpit pada masyarakat. „Teater 

provokasi‟ dalam arti positif sebagai media untuk menyuarakan nilai-nilai 

kemanusiaan, berkonfrontasi menentang kondisi sosial yang korup dan 

menyuarakan apa yang baik bagi kemajuan manusia.  

c. Memberikan kontribusi gagasan terhadap praktisi teater baik akademisi 

maupun umum dalam memperluas alternatf pengetahuan penciptaan teater 

masa kini. 

d. Merevitalisasi Tritangtu Sunda sebagai spirit nilai-nilai Sunda tradisi 

melalui penciptaan teater, dalam menyokong multikulturalisme pada 

perkembangan budaya pasca Indonesia masa kini. 

 

B. Manfaat Penelitian 

 

a. Penelitian memberikan sumbangan pemikiran praktek teater terhadap 

masyarakat  akademisi dan umum, bahwa dalam perkembangan penciptaan 

teater ada salah satu kecenderungan teater yakni „teater provokasi‟. 

Orientasi teaternya menggunakan konsep Tritangtu Sunda sabagai 

perangkat metode penyutradaraan. 
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b. Memberikan manfaat pada para penggiat seni teater bahwa gagasan „teater 

perlawanan‟ dapat ditempatkan sebagai jelajah penciptaan teater yang 

berpihak pada otoritas sutradara sebagai pemegang gagasan. 

c. Memberikan manfaat kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat 

akademisi dan umum, dalam pemanfaatan nilai-nilai spirit Sunda tradisi 

yang berakar pada falsafah hidup Tritangtu Sunda guna terciptanya wujud 

multikulturalisme di Indonesia masa kini. 

  

C.   Tujuan  Khusus 

 

 Bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap, dan mengidentifikasi konsep 

dan makna dari filosofi kosmik Tritangtu Sunda untuk diterapkan atau difungsikan ke 

dalam kepentingan proses penciptaan teater.  Tujuan utamanya berhasrat menjadikan 

konsep Tritangtu Sunda sebagai perangkat metode penyutradaraan seni teater masa 

kini.  
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BAB IV.  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Teknik Penelitian 

 

Penelitian ini lebih dominan pada penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian difokuskan pada asfek performativitas dan naratifitas 

(filosofi konsep tritangtu Sunda dan Beluk-Wawacan di Kabupaten Bandung). Pada 

dua aspek ini penggalian data dilakukan untuk melakukan proses pelacakan sumber 

dan implementasi gagasan yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan etnogafi dan fenomenologi. Penulis berupaya melakukan 

pelacakan langsung pada beberapa sumber tokoh masyarakat Sunda di Bandung dan 

akademisi seni, yang dipandang memahami kedudukan filosofi Tritangtu Sunda 

dalam fungsinya bagi kehidupan. Upaya yang dilakukan, juga dengan cara membaur 

secara lebih dekat dengan para pelaku Beluk-Wawacan, untuk menggali berbagai 

pengalaman, pandangan, dan bagaimana mereka memosisikan serta memaknai Beluk-

Wawacan dalam pemaknaan kehidupan pada masa lalu dan sekarang. Penelitian 

berjalan secara alami dan bersifat dialogis dengan tidak melakukan pengkondisian 

tempat secara khusus. Instrumen utama penelitian yakni penulis sendiri. 

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan cara-cara 

pendekatan yang di terapkan  Richard Schechner, dalam buku Performace Studies 

(2002). Menurut Schechner ada empat cara yang harus dilakukan dalam penelitian 

studi pertunjukan, yaitu: 1). Prilaku adalah “objek studi”, 2). Praktik artistik, 3).  

Kerja lapangan sebagai partisipan observasi, 4). Terlibat secara aktif dalam praktik-

praktik sosial dan advokasi (Schechner, 2002: 1-2).  Pendekatan yang dilakukan 

Schechner, terutama terkait pada wilayah seni pertunjukan yang berkaitan dengan 

upacara ritual. Ritual menurut Schechner adalah suatu cara agar orang bisa mengingat 

sesuatu, merupakan memori-memori dalam tindakan yang disandikan ke dalam 

tindakan atau aksi untuk membantu manusia dalam menghadapi transisi yang sulit, 
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relasi yang bertentangan (ambivalen), berbagai hierarki, dan keinginan-keinginan 

yang menyulitkan, melampaui atau melewati sesuatu, atau mengganggu norma-norma 

dalam kehidupan sehari-hari (Schechner, 2002: 45). 

Ritual oleh Schechner dibagi menjadi dua jenis yaitu sakral dan sekuler. 

Ritual sakral yakni ritual yang berkaitan dengan cara mengekspresikan atau 

melakukan kepercayaan-kepercayaan religius. Dengan asumsi bahwa sistem-sistem 

kepercayaan religius melibatkan komunikasi melalui doa atau memohon bantuan 

kepada kekuatan-kekuatan gaib. Sedangkan ritual sekuler adalah ritual-ritual yang 

berkaitan dengan upacara kebesaran, hidup sehari-hari, dan aktivitas lain yang 

karakter religiusnya tidak terlalu rinci. Namun, menurut Schechner pembagian ini 

hanyalah palsu, karena banyak upacara kebesaran yang berkualitas sama dengan 

suatu ritual religius, dengan memainkan peran seperti transenden dan kekhusukan 

(Schechner, 2002: 47). 

Pengembangan untuk implementasi temuan penelitian, masih menggunakan 

pendekatan model Schechner dalam buku Performace theory (2004). Ia menjelaskan 

struktur dasar pertunjukan terdiri atas tiga tahap, yaitu: persiapan, pertunjukan, dan 

aftermath. Tahap persiapan, yang utama adalah menyiapkan latihan, workshop, dan 

persiapan pentas. Tahap pertunjukan, adalah peristiwa melakukan pertunjukan, tahap 

pertunjukan terkait juga dengan penonton. Tahap aftermath, adalah kegiatan yang 

dilakukan setelah pertunjukan selesai. Schechner menjelaskan juga bahwa ada lima 

aktivitas yang berkaitan dengan pertunjukan yaitu: play (bermain), permainan, olah 

raga, teater, dan ritual. Kelima aktivitas itu, oleh Schechner dikelompokan menjadi 

tiga, yaitu: pertama, play atau bermain, adalah aktivitas bebas, para pelaku atau orang 

yang terlibat dalam bermain dapat membuat aturan permainan sendiri; kedua, ritual 

adalah kegiatan yang diprogram secara ketat, aturan dibuat untuk ditaati oleh para 

pelaku sesuai dengan fungsinya; ketiga, permainan, olah raga, dan pertunjukan 

kesenian yang aturannya berada di antara bermain dan ritual. ( Schechner, 2004: 

xviii). 
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Bagian terpenting dari pertunjukan (magnitudes performance) yang mencakup 

narativitas, teatrikalitas, performativitas. Narativitas berkaitan dengan narasi yang 

diungkapkan dalam pertunjukan, teatrikalitas berkaitan dengan unsur-unsur 

pertunjukan dan teknik-teknik yang dilakukan oleh para pemain dalam pertunjukan, 

dan performativitas berkaitan dengan penampilan atau keterampilan dari pertunjukan 

itu.( Schechner, 2004: 326).  

 

Metode teknik penelitian Schechner ini akan diuraikan pada: pendekatan 

penelitian untuk membaca para pelaku seni tutur Wawacan, yang disajikan dalam 

bentuk Beluk, tuturan  wawacan memiliki kandungan nilai-nilai Tritangtu Sunda 

sebagai falsafah hidup harmoni alam; praktek artistik diuraikan dengan melakukan 

transformasi proses kegiatan penataan ritual, yang meliputi prosesi-prosesi ritus-ritus 

masyarakat pertanian yang berkaitan dengan  penerapan konsep Tritangtu; 

berpartisipasi dalam kelompok masyarakat huma yang hidup berladang dan sawah 

untuk terjun menangkap semangat dan terjun sebagai  pelaku; melibatkan diri dalam 

praktik-praktik sosial bersama masyarakat pendukung pemilik Tritangtu Sunda 

dilingkungan masyarakat petani tradisi, spirit yang didapat akan diterapkan sebagai 

perangkat  penciptaan seni teater Nata Sukma.  

Kemudian dari teori resepsi yang dikemukakan Isser, bahwa teori resepsi 

lebih menekankan pada penelitian terhadap suatu karya kini (sinkronik). Isser 

menekankan teori resepsinya pada efek, kesan, dari sebuah teks yang dirasakan oleh 

pembaca secara langsung. Pembaca dengan kemampuan imajinasinya akan langsung 

melakukan resepsi tehadap sebuah teks dan menghubungkannya dengan realitas yang 

ada. Teori resepsi Isser memberi kebebasan sepenuhnya pada pembaca atas sebuah 

teks. Ia mengijinkan setiap pembaca melakukan hubungan secara personal dengan 

teks; pembaca yang berlainan bebas untuk mengaktualisasikan karya dengan cara 

yang berbeda. Tidak ada tafsir tunggal yang benar (Culler, 2003: 2-3).  
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Pendapat Isser akan difungsikan pada pembacaan perspektif  tritangtu Sunda 

dan pengaruhnya pada  Wawacan Nata Sukma, Wawacan ini ditulis dengan latar 

peristiwa masa “tanam paksa”  untuk menanam kopi di Kabupaten Bandung. Dari 

latar peristiwa, karakter tokoh dan nilai-nilai yang ada pada wawacan tersebut, 

kemudian peneliti melakukan rekayasa dalam naskah baru dengan judul Nata Sukma. 

Peristiwa dalam lakon Nata Sukma, perwujudannya menggunakan peristiwa 

kehancuran ekologi perkotaan di Bandung sebagai permasalahan yang akan 

diluruskan  melalui perangakat konsep Tritangtu Sunda. Di mana tokoh Nata Sukma 

dihadirkan sebagai pembaharu pencemaran lingkungan-hidup. Kondisi ekologi yang 

akan dijabarkan pada masa kekinian.  

Pengembangan ke arah bentuk pertunjukan, kegiatan penelitian dikaitkan 

dengan teori transformasi seperti yang uraikan Dr. George Land tentang transformasi. 

Teori transformasi adalah deskripsi tentang perubahan struktur dari sebuah sistem 

yang asli atau natural. Selain itu tranformasi juga bisa diartikan sebagai sebuah kreasi 

baru atau perubahan ke bentuk yang baru baik secara fungsi maupun strukturnya. “To 

transform” atau mengubah, berarti mengkreasikan yang baru yang belum pernah ada 

sebelumnya dan tidak diperkirakan sebelumnya, namun transformasi juga bisa berarti 

perubahan “polapikir” (mindset) (Land, 1927: 25).  

Berpijak pada teori transformasi, penelitian kosep Tritangtu Sunda ini akan 

diterapkan sebagai perangkat penciptaan seni teater Nata Sukma. Perwujudannnya ke 

dalam bentuk ungkapan artistik teater kontemporer. Teater kontemporer merupakan 

ekspresi artistik bentuk teater eksperimental, dengan nilai-nilai dan ungkapan baru 

yang berbeda dengan bentuk-bentuk teater tradisi (wawacan Nata Sukma 

sebelumnya) atau teater konvesional yang ada sebelumnya. Bentuk yang baru ini 

mampu memanfaatkan kembali kearifan lokal dan nilai-nilai ritual dari sumber 

tradisional menjadi bentuk seni masa kini. Kekinian yang ada pada teater Nata Sukma 

dari sumber sebelumnya dapat dikatakan sebagai ranah adaptasi, perubahan bentuk 

yang menyesuaikan atau mencocokan dengan waktu kini. Adaptasi bisa 
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diterjemahkan sebagai upaya untuk menyesuaikan, mengubah, dan mencocokkan 

sebuah karya ke bentuk karya selanjutnya. Ini adalah sebuah upaya untuk menuliskan 

cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda (Hutcheon, 2006: 7). Cara kerja 

transformasi dan adapatasi di atas  bisa kaitakan sebagai  alih wahana, yakni 

peralihan bentuk  teater tradisi tutur wawacan ke dalam bentuk teater modern 

multilapis;  teater tradisional boleh surut, tetapi nyawanya sudah menghidupi teater 

modern… strategi itu mungkin akan menghasilkan jenis teater baru yang tumbuh 

karena berlangsungnya kegiatan alih wahana (Damono, 2012: 132). 

Kerangka kerja penelitian ini dipertajam dengan cara pandang Richard 

Schechner dalam Environmental Theater. Schechner mengungkapkan metode 

penelitian untuk seni teaternya, yang memusatkan pada usaha membuat manusia 

saling membuka diri dalam rangka memproduksi pementasan secara intelektual. 

Schechner menemukan sebuah konsep produksi yang terkait dengan pemahaman 

antar budaya yaitu performing arts, dan seni rupa pertunjukan.  Seni rupa pertunjukan 

menggabungkan teater dan ritus. Konsep teater lingkungan Schehner mendefinisikan 

“enam keterkaitan untuk teater lingkungan” yang meliputi;  Pertunjukan merupakan 

transaksi saling mengkait; Ruang digunakan untuk pertunjukan Multi fokus;  

Peristiwa dapat berlangsung dalam ruang yang telah diubah formatnya atau “ruang 

yang secara spontan”; Teks tidak menjadi titik awal atau tujuan produksi.         

Mungkin tidak ada teks verbal sama sekali (via Yudiaryani, 2002:321-326 dan 

Schechner, 1977: xviiii-xli).  

Pendekatan lainnya untuk mendukung penelitian ini adalah pendekatan 

metode mise en since yang di rumuskan Patrice Pavis (1992), yaitu kontek pertemuan 

mata rantat “T”. Wilayah pertemuan konteks T sebagai mise en scene atau wilayah  

pertemuan antara situasi yang dikehendaki pengirim dengan situasi yang dikehendaki 

penerima (budaya sumber dan budaya target; pertemuan antara seniman peneliti dan 

masyarakat pemilik Tritangtu Sunda). Teks budaya masyarakat peladang dan sawah, 

di Kabupaten Bandung sub kultur Sunda. Perangkat budaya ini berupa perspektif 
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kosmik Tritangtu Sunda, dan teater tutur wawacan Nata Sukma sebagai budaya 

sumber, yang akan dilakukan tranformasi ke dalam suasana sekarang sebagai budaya 

target (T). Rantai pertemuan budaya sumber dan budaya target (T) dalam proses 

penciptaan dilakukan melalui perangkat pembentukan mise en scene pertunjukan.  

 

B.  Teknik Pengumpulan Data, 

 

 Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari pelacakan sumber budaya masyarakat, tentang 

konsep filosofi Tritangtu Sunda dan pertunjukan Beluk-Wawacan dengan mengamati 

pertunjukan secara langsung. Wawancara langsung dengan masyarakat pemilik 

budaya, para pelaku ritus pertanian, dan narasumber yang berkaitan dengan sumber 

yang memahami filosofi Tritangtu Sunda dan Beluk-Wawacan sebagai seni milik 

petani yang memiliki pengaruh kuat dari konsep Tritangtu Sunda. Sementara data 

sekunder diperoeh dari berbagai tulisan, hasil penelitian, photo, dan rekaman audio 

visual (vcd dan dvd) dari pertunjukan Beluk-Wawacan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 Lokasi penelitian ini difokuskan di daerah pinggiran Kabupaten Bandung 

wilayah Selatan dan Timur, yaitu tempat yang memiliki area lahan berladang dan 

pertanian sawah di mana konsep filosofi kosmik Tritangtu Sunda dan pengaruhnya 

terhadap prosesi ritus-ritus petani dan seni tutur wawacan dan seni Beluk masih  

terpelihara sebagai seni pertunjukan rakyat. Lokasi tempat penelitian disertasi yang 

lainnya merupakan area lahan pertanian yang kena dampak pencemaran lingkungan-

hidup (ekologi), serta area deforestasi hutan lindung.  
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C. Bagan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merekontruksi Nilai-Nilai Konsep Tritangtu Sunda                                                           

Sebagai Metode Penciptaan Teater                           

Ke Dalam Bentuk Teater Kontemporer   

MEDIASI IDE  

Pengembangan           

Wawacan Nata Sukma 

menjadi Naskah Lakon  

 

BUDAYA SUMBER 

Kosmologi Sunda  

Sosiokultur Sunda 

Masa Tanam Paksa  

Islamisasi di Bandung  

 

TINJAUAN SUMBER 

Ekologi di Bandung 

Dan Karya Terdahulu 

PENDEKATAN TEORI, 

Teater Lingkungan  

Richard Schechner 

Resepsi, Adaptasi, 

Transformasi,  

 

UJI PRODUK 
, Teater Nata Sukma 

Dalam  Teater 
Kontemporer 

 

SISTIM 

 DRAMATURGI 

Tritangtu Sunda 

METODE 

PENGEMBANGAN 

Schechner dan 

Patrice Pavis 

Teori Mise En Since 

 
DRAF DISERTASI  
Jurnal Nasional  
(target luaran) 

BUDAYA TARGET, 
Kongkritisasi Teater 

 NATA SUKMA  
dan Situasi Penerima 
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Indikator capaian penelitian bertolak dari asumsi dasar penelitian yang telah 

dilakukan. Dalam hal ini hasil yang telah dicapai secara umum dikelompokkan secara 

garis besar saja yakni:  

 

Tabel Indikator Keberhasilan 

 

No. Materi/aspek yang diteliti Capaian 

(%) 

Upaya Keterangan 

1. Aspek kesejarahan 50  % Studi literatur Melengkapi data 

 

2. Bentuk pertunjukan wawacan ke dalam 

Beluk 

50  % Studi literatur dan wawancara Melengkapi data 

3. Pengembangan  Wawacan Nata Sukma 

menjadi Naskah Teater 

50  % Studi literatur dan wawancara Melengkapi data 

4. Budaya Sumber: 

Kosmologi Sunda,  
Sosiokultur Sunda, 

Islamisasi di Bandung,  

50  % Penekanan studi literatur dan 

wawancara 

Melengkapi data 

5. Tinjauan Sumber ; 

Ekologi di Bandung dan  
Karya Terdahulu   

50  % Penekanan studi literatur dan 

wawancara 

Melengkapi data 

6. Pendekatan Teori dan Metode 

Pengembangan Schechner dan 
Patrice Pavis 

50 % Fokus pada aspek yang belum 

dilakuka 

Melengkapi data 

7. Sistim Dramaturgi Tritangtu Sunda 50 % Fokus pada aspek yang belum 
dilakukan 

Pembagian tahapan 
pembabakan, dan 

pengadegan 

8. Penulisan Naskah 

Teater Nata Sukma 
ke dalam  Bentuk Teater Kontemporer 

 

70 % Fokus pada aspek yang belum 

dilakukan 

Penuisan Naskah Teater 

adopsi spirit tradisi 
Tritangtu Sunda, 

dibenturkan dengan 

tegangan kontaminasi 
kini. 

9. Penguraian Perangkat Metode Tritangtu 

Sunda untuk Implementasi Penciptaan 
Teater 

75 % Fokus pada penetapan dan 

penjabaran konsep Tritangtu 
Sunda sebagai perangkat 

Metode Pencitaan Teater. 

Proses penerapan 

perangkat Tritangtu 
Sunda sebagai metode 

Penciptaan Teater masa 

kini. 

10.  Penulisan Artikel untuk di publikasikan 
pada Jurnal Nasional Terakreditasi 

100 % Mempublikasikan Temuan 
Metode Penciptaan Teater via 

Jurnal Nasional sebagai hasil 

penelitian dari Spirit tradisi 

Sunda yakni Tritangtu Sunda. 

Penyusunan Artikel  
hasil luaran dari 

penelitian untuk 

diterbitkan pada Jurnal 

Mudra ISI Denpasar 

11. Penulisan Artikel Makalah untuk 

dipubikasikan pada Seminar Nasional 

100 % Mempublikasikan Temuan 

Metode Penciptaan Teater via 
Seminar Nasional sebagai hasil 

penelitian dari Spirit tradisi 

Sunda yakni Tritangtu Sunda. 

Penyusunan Artikel 

makalah hasil luaran 
dari penelitian untuk 

diseminarkan pada 

Seminar Nasiona Seni, 
Teknologi dan 

Masyarakat di ISI 

Surakarta. 
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BA V.  

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A.  Hasil Temuan Penelitian  

 

 Hasil penelitian yang dicapai dapat diuraikan dalam beberapa tahapan temuan, 

hasilnya berupa; pedekatan model penyutradaraan, konsep desain artistik, konsep 

struktur penulisan naskah teater, dan perwujudan akting visual keaktoran. Konsep 

filosofi Kosmik Tritangtu Sunda, diposisikan dan difungsikan sebagai perangkat 

pendekatan metode penyutradaraan, untuk penciptaan seni teater masa kini berbasis 

teater kontemporer. Arsipatoris budaya sumber sebagai materi literature untuk 

penunjang gagasan penciptaan, yang dimulai dari kerja pemindahan teks lisan Beluk 

dan tutur wawacan Nata Sukama menjadi naskah teater dengan judul Nata Sukma 

yang peniliti tulis secara langsung.  

 

 

Gb.10.  Tabel Penulisan Teks Naskah Teater Nata Sukma 

 

Hasil penelitian yang berkembang dari konsep tritangtu Sunda terhadap 

pembentukkan rancangan ke aktoran, dan rancangan teknik penataan model artistik 

yang melingkupi desain-desain pemanggungan dapat diurai seperti berikut;  
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Gb.11. Tabel Ploorplan Desain Panggung Proscenium. 

  

Desain-desain di atas melingkupi pembagian ruang pada pola lantai atau 

ploorplan pemanggungan penciptaan teater yang peneliti sebut sebagai „teater 

provokasi‟.  Pembagian ruang panggung diurai sebagai berikut : Buana Nyungcung 

(Dunia Atas) berada pada Up Stage, Buana Larang (Dunia Bawah) berada pada 

Down Stage, dan Buana Pancatengah (Dunia Tengah) berada pada Center Stage. 

Pembagian ploorplan untuk panggung proscenium dapat dilihat seperti gambar tabel 

di atas. 

 Selanjutnya denah pembagian ruang dari hasil penelitian konsep filosofi 

tritangtu Sunda, dapat juga dipetakan untuk desain ploorplan panggung arena tapal 

kuda. Pada pembagian ruang panggung Arena Tapal Kuda,  ruang mulai menunjukan 

kearah persepektif muti fokus. Di mana pandangan audience dapat terbagi dari tiga 

arah sudut pandang, dengan perspektif panggung memungkinkan untuk terjadi 

transaksi saling terkait antar tontonan dengan penonton. Sangat memungkinkan untuk 

terjadi transaksi saling terkait antara aktor dan penonton ataupun sebaliknya. 

Pembagian ruangnya seperti tergambar pada uraian di bawah ini; 
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Gb.12. Tabel Ploorplan Desain Panggung Arena Tapal Kuda. 

 

B.   Kontribusi Penelitian Bagi Pengembangan Ipteks-sosbud. 

 Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang dampak perubahan 

ekologi di Bandung dan di Kabupaten Bandung, yang diangkat melalui perwujudan 

karya seni teater dengan menggunakan perangkat konsep filosofi kosmik Tritangtu 

Sunda. Perwujudan seni teraternya berpijak pada lakon Nata Sukma, hasil dari 

transformasi yang bersumber pada Wawacan Nata Sukma tahun 1833 M (abad ke-

19). Aspek yang ditimbulkan dari penelitian untuk disertasi dan pertunjukan dapat 

memberikan nilai-nilai yang multiguna.   Dari aspek tontonan, dapat menjadi sumber 

pengatahuan penciptaan seni teater berbasis arts research.  

Sehingga bentuk teater dan nilai seninya dapat terbaca untuk kepentingan 

pengetahuan seni teater. Menjadi pengetahuan kesejarahan budaya masyarakat 

pertanian, baik sistim berladang (huma) ataupun pertanian sawah, sejak zaman Hindu 

hingga abad ke 16 dan dilanjutkan pada zaman Islam abad ke 17 serta masa “tanam 

paksa” abad ke 18 di Bandung. Menjadi literatur pengetahuan sejarah perkembagan 

Agama Islam di Bandung, diawali budaya tulis dengan huruf Pegon (Arab) dalam 

bahasa Sunda sejak abad ke 17 yang ditandai dengan suburnya penulisan naskah 

Wawacan dilingkungan pesantren Sunda.  
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C.  Target Luaran 

 

 Hasil penelitian akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal terakreditasi 

Nasional. Melalui jurnal ini pengetahuan dan konsep-konsep tentang penciptaan 

teater yang melipuiti; temuan kebaruan  metode penyutradaraan yang berlandaskan 

pada folosofi kosmik Tritangtu Sunda dapat dibaca oleh publik yang lebih luas.  

 

Target Capaian  

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

 

1. 

 

Publikasi Ilmiah 

Internasional Bereputasi Draft 

Nasional Terakreditasi Published  

 

2. 

 

Pemakalah dalam temu ilmiah 

Internasional Draft 

Nasional Sudah dilaksanakan 

3. Teknologi Tepat Guna  Penerapan  

4. Karya seni  Produk 

5. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)  Skala 3 
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BAB VI.  

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

A. Aplikasi Penulisan Naskah Teater Nata Sukma 

 

 Rencana proses tahapan berikutnya dari kerja penelitian yang penulis lakukan 

terkait dengan tema yang penulis sajikan ini, berusaha melakukan aplikasi proses 

penulisan naskah teater yang penulis beri judul Nata Sukma. Penulisan naskah teater 

bergerak dari asumsi temuan pembacaan terhadap naskah tutur Wawacan Nata 

Sukma. Dari naskah tutur tersebut yang dapat diangkat ke dalam bentuk penulisan 

naskah baru, yakni adopsi peminjaman tema besar yang terurai dalam alurnya, namun 

terjadi banyak perubahan penulisan yang penulis sesuaikan dengan kebutuhan 

pembacaan terhadap konteks sosio-masyarakat budaya pasca Indonesia hari ini. 

Penulisan naskah teater, tetap berpedoman pada Tritangtu Sunda sebagai pijakan 

pengembangan nilai-nilai dan keunikan artistiknya. 

 Konsep penciptaan naskah dengan melakukan adopsi terhadap spirit Sunda 

tradisi pada seni ritual petani, yang dihibriditaskan dengan kondisi ke kinian terutama 

pada kontaminasi lingkungan. Bentuk proyeksi penciptaan naskah masih mengangkat 

unsur Beluk sebagai varian penyajian seni milik petani di tanah Sunda.  Naratifitas 

naskah teater Nata Sukma diciptakan dalam interpretasi terbuka, puitis dan ekspresif, 

dengan bentuk perwujudan naskah cenderung surealis. Visi cerita berupa kritik sosial 

dengan tokoh-tokoh gagasan. Gaya penulisan naskah menggunakan bentuk 

komunikasi dalam logika subversi dan konfrontasi sebagai konsep penciptaan teater 

menuju bentuk „teater provokasi‟. 

  

B. Uji Produk Penciptaan Teater Nata Sukma 

 Konsep penciptaan teater Nata Sukma, rencana perwujudanya akan  

diwujudkan ke dalam pendekatan penyutradaraan dengan menggunakan konsep 
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Tritangtu Sunda sebagai model struktur pengembangan artistik. Perwujudan naskah 

di atas pentas, baik pentas prosecenium atau pun arena, penataan artistik, desain-

desain, dan keaktoran dibagi pada tiga ruang utama pemanggungan. Realisasi 

ruangnya dari filosofi Tritangtu Sunda meliputi bagian-bagian uraian berikut:  

1. Dunia Atas atau yang disebut Buana Nyungcung (atas), ruang ini cenderung 

menunjukan dunia metafisik, tempatnya: Tuhan, Roh, Dewa. Pada ruang ini 

dalam pandangan kosmologi Sunda di maknai sebagai tempat:  Penciptaan, Asal-

usul, Kasih, Kejahatan, dan Godaan. Sementara pendekatan laku peran atau 

akting/visual dapat meliputi: Tubuh Kosmik, Trance, dan Sakral. 

2. Dunia Tengah atau yang disebut  Buana Pancatengah (tengah),  ruang ini 

cenderung menempatkan dunia halus, posisi keberadaan: Raja, Pemimpin, 

Ksatria. Pada bagian ruang ini, persoalan yang dibangun cenderung pada soal-soal 

normatif: Kekuasaan, Ambisi, dan Sikap pemimpin. Tata pemeranan yang harus 

dibangun aktor mengesankan akting/visual: Stilisasi, Terukur Indah, dan Matang.  

3. Dunia Bawah atau yang disebut Buana Larang (bawah), pada bagian ruang ini 

menempatkan tatanan dunia kasar, bagian posisi: Orang-orang Biasa, Rakyat, 

Siluman, Demon . Masalah yang dibangun cenderung pada soal-soal keseharian 

menunjukkan: Rasa Senang, Susah, Sakit, Humor, percobaan. Ruang akting dan 

visual  yang harus dibangun aktor menunjukan: Fisikal, Distorsi, Stilisasi, 

Mentah, dan Bebas.      

Pada tahap transformasi, penulis mulai dari kerja pemindahan teks Beluk dan 

Wawacan Nata Sukma sebagai produk tradisi tutur dari masyarakat perladangan. 

Proses transformasi telah melahirkan penulisan  baru naskah lakon teater dengan 

menggunakan bahasa Indonesia berjudul Nata Sukma. Secara artistik, penulis tidak 

menghilangkan ciri beluk. Unsur tembang seperti beluk ini, ada pembagiannya yang 

tetap dipertahankan untuk menghadirkan spirit tradisi  perladangan atau sawah di 

tanah Sunda dalam bagian-bagian adegan. Dalam kerja proses penulisan naskah 

lakon, terjadi dekonstruksi penulisan dari tutur wawacan yang syarat dengan aturan-
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aturan Pupuh (puisi tertentu berbahasa Sunda) ke dalam naskah lakon teater modern 

untuk kepentingan penciptaan teater kontemporer. Bangunan struktur cerita, dan latar 

peristiwa terjadi perubahan, sebagian besar tokoh-tokoh yang dihadirkan terjadi 

perubahan dengan “tokoh gagasan”, kecuali tokoh utamanya tetap dipertahankan, 

demikian juga untuk perkembangan latar suasana dan tempat, perubahan plot dan 

unsusr-unsur plot. Terjadi juga perubahan unsur diksi yang berkembang hingga ke 

arah diksi secara visual. 

Penggunaan plot ditulis dengan  penyesuaian alur cerita terhadap kondisi ke 

kinian. Tetapi untuk hal yang berkaitan dengan tema “kepahlawanan” tetap 

dipertahankan sebagai pedoman penciptaan. Karena tema “kepahlawanan” menjadi 

nilai intrinsik proyeksi penciptaan teater ini. Pemindahan bentuk teks baru ini 

dipersiapkan untuk warna penciptaan teater kontemporer. Penciptaan teks baru dilalui 

dari sistim resepsi yang dikembangkan oleh Isser, sementara proses perubahan bentuk 

teks diolah dari transformasi yang di tawarkan George Land. Penyesesuaian teks 

lampau dengan kondisi ke kinian, sebagai varian re-kreasi penciptaan naskah lakon 

teater Nata Sukma menggunakan adaptasi Hutcheon sampai kreasi perwujudannya. 

Kondisi gejala transformasi teks lampau menuju kreasi baru pada Nata Sukma 

dieksplanasi oleh pemikiran Levi-Straus.  

transformasi adalah „alih rupa‟. yang paling nyata adalah bahwa dalam 

konsep perubahan terkandung pengertian proses berubahnya sesuatu ke 

sesuatu dalam ruang dan waktu tertentu. Adapun „alih rupa‟ adalah suatu 

perubahan yang terjadi pada tataran muka, sedangkan pada tataran yang lebih 

dalam perubahan tersebut tidak terjadi (Ahimsa Putra, 2001, 62).  

 

Dengan demikian wacana „alih rupa‟ bisa hadir pada tatanan lakon teater 

Nata Sukma, dan ini memiliki kaitan secara ekstrinsik. Sehingga bentuk teater yang 

menjadi proyeksi, berupa bentuk  penciptaan teater yang melakukan perkawinan 

antara unsur-unsur tradisi dan modern. Spirit teater “tradisi baru” istilah Putu Wijaya 

lebih tampak jelas. Penciptaan teater secara visual membaurkan teknis garapan 

multilapis di samping kekuatan laku aktor dari perkembangan peristiwa cerita. 
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Pemindahan bentuk ini, secara visual bisa menjadi bentuk teater multimedia. 

Kongkritisasi dramaturgi berupa teater kontemporer dengan estetika berlapis dalam 

istilah Yudiaryani.  

Teater adalah seni tampilan, sehingga kehadiran manusia menjadi media 

langsung yang menghidupkan keberadaannya. Ini yang membedakan teater dengan 

seni lainnya. Manusia dalam seni teater hadir sebagai medium, memiliki fungsi yang 

komplek untuk terbentuknya penciptaan teater. Itulah sebabnya teater cenderung 

dipandang sebagai salah satu cabang seni yang bersifat kolektif. Brockett 

menyebutkan “no approach has greater potential than theatre, since humanity is its 

subject and human beings is its primary medium” (Brockett,1988: 16). Tidak ada 

pendekatan yang memiliki potensi lebih besar dari teater, karena manusia merupakan 

pokok bahasannya dan manusia adalah media utamanya. Ungkapan tersebut lazim 

terjadi pada perkembangan teater modern, baik yang terjadi di Barat ataupun pada 

teater Indonesia masa kini. Teater pada intinya terletak pada pertemuan antara 

manusia dan manusia. Medium teater sebenarnya ada pada aktor yang dalam hal ini 

manusianya, ”...media dalam seni peran adalah diri si pemeran itu sendiri. Pada tubuh 

pemeran seperti juga manusia lainnya adalah tubuh dan sukmanya” (Anirun, 2002: 

61).  

Persiapan tubuh dan sukma para pemain dalam penciptaan teater ini, dilalui 

dengan serangkaian latihan yang berkaitan dengan penciptaan  naskah lakon teater 

Nata Sukma. Latihan-latihan yang dimaksud berupa observasi dan eksplorasi 

lingkungan, yang diterapkan kepada para pemain dalam hal Mengenal tubuh 

lingkungan ala Rachman Sabur. Para pemain penulis kenalkan pada pengenalan 

„tubuh desa‟ yang masih alami, belum terkontaminasi dengan pengaruh modernisme. 

Proses pengenalan  ini sekaligus dihadapkan dengan kondisi „kontaminasi 

lingkungan‟, sebagai dampak dari pengaruh budaya industrialisasi.  

Observasi dan ekplorasi sistim latihan, dilalui dengan serangkaian 

pengamatan pada prilaku kehidupan budaya tani, melatih ingatan emosi pemain 
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terhadap ingatan masa lalu tempat kelahirannya, melalui pemahaman literasi lewat 

arsip-arsip audio-visual seni pertunjukan masyarakat pertanian Sunda. Bahkan 

dilakukan juga serangkaian pendekatan gejala-gejala prilaku psikologi tubuh dari 

kecenderungan masyarakat urban perkotaaan akibat modernisme dan industrialisasi. 

Pengamatan para pemain terhadap „tubuh desa‟ dan „kontaminasi lingkungan‟, 

termasuk pengamatan kondisi prilaku masyarakat pertanian ketika berhadapan 

dengan cara mereka mengolah ladang ataupun sawah. Cara mereka melakukan 

interaksi sosial ketika berlangsungnya proses berladang dan sawah, serta prilaku 

relijius ketika mereka melakukan upacara-upacara pertanian. Sementara „kontaminasi 

lingkungan‟, lebih menekankan pada kecenderungan sosial-psikologis prilaku 

manusia-manusia yang hidup dalam tatanan modernism. Dari pengamatan tersebut, 

kemudian diserap dan ditransformasi pada sistim latihan keaktoran untuk 

mempertajam kepekaan tubuh aktor. Sehingga aktor ketika membawakan peranannya 

dalam penciptaan teater Nata Sukma, akan lebih mampu menggunakan talenta tubuh 

dan sukmanya, yang telah terisi dengan upaya pendekatan emosi sosial baik secara 

fisik maupun psikologis masyarakat petani dan kontaminasi.  

Sebagai sebuah gagasan, penciptaan merupakan hibriditas unsur seni yang 

dimiliki teater rakyat Jawa Barat, dengan perkembangan teater modern ke kinian di 

Indonesia. Hibriditas unsur-unsur seni tersebut, penulis mengolahnya ke dalam 

komposisi antara varian seni Beluk, Tarawangsa, Angklung, dan Wayang Golek, yang 

diolah ke dalam pembauran dengan seni visual multimedia masa kini. Dari unsur 

yang dimilikinya, dilakukan kolaborasi untuk melihat sisi persamaan dan keunikan. 

Pada tahapan ini dilakukan seleksi material dan non material, yang memiliki 

kemungkinan untuk dilakukan rekayasa, distorsi, dan stilisasi guna menemukan 

kekuatan teatrikalitas yang mampu memberi peluang penciptaan bentuk „teater baru‟. 

Dalam pemilahan material terutama difokuskan pada usaha menemukan model 

artistik, dengan berpijak pada filosofi tritangtu Sunda guna penciptaan teater yang 

penulis ciptakan. Perwujudan penciptaan, berhasrat melakukan gabungan antara 
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performing arts, seni rupa pertunjukan, sastra, dan ritual. Hasrat Penciptaan terfokus 

pada mimpi-mimpi manusia kelas bawah yang mengalami tingkat pemiskinan dan 

termaginalisasi dari kehidupan. Mereka mendapat benturan dengan sosio budayanya, 

lingkungan, dengan dirinya sendiri, untuk merebut hidup, untuk „menemukan hakikat 

hidup, dan jati diri dalam kehidupan‟.  

Konsep kerja penciptaan terfokus pada proses penyutradaraan, dilalui dengan 

tahapan peristiwa yang dialami tokoh, perjalanan tokoh berhadapan dengan dilema 

moral pada situasi Buana Pancatengah (Dunia tengah/manusia). Pada tahap ini tokoh 

dihadapkan dengan goncangan pikiran dan goncangan bathin, perasaan nasibnya yang 

marginal dan tersingkir, kehancuran diri dari konteks sosialnya. Tokoh kemudian 

melakukan pergerakan horizontal untuk menemukan Buana Nyungcung (Dunia 

atas/langit). Pada tahap ini tokoh dihadapkan dengan rongrongan dan gangguan dari 

kekuatan Buana Nyungcung (Dunia atas), sebagai suatu godaan, serta kejahatan yang 

menggocang bathin dan pikiran. Gangguan atau chaos tokoh (Dunia tengah/manusia) 

yang berhadapan dengan serangan Dunia bawah, termasuk kegelapan nafsu manusia, 

memaksa situasi peristiwa si tokoh untuk menemukan realitas Buana Nyungcung 

(Dunia atas) yang sebenarnya. Realitas tokoh menemukan sublime dirinya setelah 

menemukan Buana Nyungcung. Pada tahap perjalanan vertikal tokoh meminta dan 

mengundang bantuan Langit, agar „Cahaya Langit‟ mengiringinya di Buana 

Pancatengah (tengah/manusia) melawan kejahatan pikiran yang ditimbulkan „nafsu 

manusia kekuasaan‟ sebagai realitas Buana Larang (Dunia bawah). Inilah yang 

penulis maksudkan dengan penciptaan „teater provokasi‟ sekarang. 
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BAB VII.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A  Kesimpulan, 

 Penelitian disertasi ini dilaksanakan dalam rangka mengungkap, menguraikan, 

menata, dan memfungsikan konsep filosofi Tritangtu Sunda, milik masyarakat pola 

tiga yang semula hidup berladang di pegunungan pada masyarakat Kabupaten 

Bandung dan Bandung secara umum. Meskipun dalam perkembangan manusianya 

mengenal cara bersawah hingga hari ini, namun mereka tidak serta merta 

meninggalkan konsep hidup Tritangtu tersebut. Pewarisan konsep filosofi tritangtu 

Sunda, baik yang dilakukan masyarakat gunung ataupun sawah, banyak melahirkan 

prosesi-prosesi seni pertunjukan ritual yang khas milik petani yang relijius pada 

masyarakat Sunda secara umum. Demikian hal-nya dengan yang terjadi pada 

masyarakat Bandung sub-cultur Sunda, mereka juga memiliki seni pertunjukan yang 

khas seperti Beluk-Wawacan yang berpedoman pada konsep Tritangtu Sunda. 

Keberadaan Beluk-Wawacan hingga kini, merupakan identitas seni prtunjukan milik 

petani baik yang hidup di ladang ataupun sawah di tanah Sunda. 

 Konsep filosofi tritangtu Sunda dalam penelitian ini, penulis fungsikan 

sebagai perangkat model pendekatan untuk penciptaan teater, terutama dalam 

merancang desain-desain penyutradaraan, keaktoran, desain-desain artistik, dan 

sekaligus pembuatan konsep naskah teaternya. Penciptaan naskah teater dilakukan 

dengan adopsi seni tutur Wawacan Nata Sukma, yang kemudian penulis pindahkan 

wujud teks-nya menjadi naskah teater dengan judul Nata Sukma. Proses pemindahan 

teks, berpijak pada pendekatan resepsi, transformasi, dan adaptasi. Di mana teks di 

tafsir kearah bentuk penulisan yang lebih merdeka, disesuaikan dengan kondisi 

kontaminasi lingkungan akibat hadirnya industri dalam skala besar dilingkungan  

masyarakat Kabupaten Bandung dan Bandung secara luas.  
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 Pokok masalah penelitian ini sebenarnya dalam rangka mengangakat kembali 

nilai-nilai filosofi Tritangtu Sunda, untuk dijadikan dan difungsikan sebagai 

perangkat model metode penciptaan teater kontemporer. Sehingga kerja penelitian 

disertasi yang sekarang dilaksanakan, lebih terfokus pada pelacakan, pengamatan, 

dan arsipatoris material data-data seni milik petani terutama Beluk dan wawacan 

dalam rangka pembentukan metode penciptaan teater. Proses kerja ini diimbangi 

dengan beberapa pendekatan teoritis sumber pustaka penunjang, baik yang bersifat 

literature ataupun visual dari karya-karya seniman terdahulu yang pernah melakukan 

penciptaan dengan pendekatan spirit budaya tani dan kontaminasi lingkungan. 

 

B  Saran, 

 Berkaitan dengan penelitian disertasi ini, penulis ingin memberikan saran- 

saran, bahwa kebijaksanaan melihat kembali muatan nilai dan bentuk tradisi sangat 

dibutuhkan. Hal ini agar penciptaan teater Indonesia masa kini, tidak terus terjebak 

dalam kungkungan Barat yang selama ini masih menjadi selubung praktek teater 

Indonesia. Penulis sepakat dengan pandangan Putu Wijaya “bahwa teater Barat bisa 

menjadi salah satu referensi teater, teater Barat telah mengajari kemampuan berbeda 

khususnya dalam teknologi panggung dan pengetahuan yang sesuai dengan 

pemahaman teater. Tetapi tidak dengan persoalan yang melatar belakangi model 

penciptaan internal teaternya”. Masyarakat kita memiliki ragam bentuk teater tradisi 

yang tersebar di Nusantara, teater tradisi banyak memberi peluang untuk dijadikan 

pola panggungnya yang berkontribusi pada pembentukan dan subtansi teater 

Indonesia baru. Sehingga untuk kepentingan penciptaan teater, gagasan teater “tradisi 

baru” Putu Wijaya dapat dijadikan sebagai sumber ide yang relevan dengan gagasan 

penciptaan yang bercitra rasa pasca Indonesia dewasa ini.   

 Sehingga para pemikir dan praktisi teater Indonesia tidak lagi dapat 

kecolongan oleh pergerakan teater Barat dewasa ini, yang banyak menggunakan 

sumber tradisi dari bangsa ini. Sesungguhnya kita punya kekayaan budaya yang dapat 
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direduksi kembali menjadi seni yang monumental di bandingkan Barat yang telah 

kehilangan akar budayanya. Bila kita sadari teori-teori dan metode penciptaan teater 

yang datang dari Barat, sebenarnya banyak mengadopsi ragam budaya seni dan ritual 

yang hidup di nusantara. Sebut saja  dalam hal ini misalnya Richard Schchener yang 

banyak terinspirasi masyarakat budaya ritual Irian dan Bali, Brehctian yang banyak 

terinspirasi seni-seni pertunjukan di Jawa, dan Artaud yang juga terinspirasi oleh 

Debus Bali, dan sederet nama-nama lain yang mereka datang dari Barat hanya untuk 

melakukan peminjaman sumber tradisi dan ritual bangsa ini untuk dijadikan metode 

penciptaan teater. Untuk kepentingan penciptaan dan filter budaya, kita masih 

memiliki kekayaan budaya yang tersebar diseantero jagat nusanta. Semoga. 
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