Modul Pembelajaran

PERANGKAT PEMBELAJARAN EKSPRESI/KREASI
(PERGELARAN) KARYA TARI
Oleh: Drs. Sumaryadi, M.Pd.

PENDAHULUAN
A. Deskripsi Cakupan Bahan Ajar
Seni pertunjukan (performance art) belum merupakan seni pertunjukan
yang sebenarnya sebelum karya seni itu dipentaskan atau dipergelarkan di atas
pentas, panggung, atau tempat pergelaran di hadapan publik atau para penonton.
Demikian halnya, sebuah naskah tari (dramatik maupun nondramatik) belum
menjadi karya tari yang sebenarnya sebelum naskah itu dipentaskan. Untuk itu,
para seniman tari, para pelaku tari, dan para pekerja tari mesti mengetahui,
memahami, dan terampil mengemas karya tari. Kemasan yang baik tersebut
diharapkan menjadi sebuah „tontonan‟ (yang menarik, menghibur, dan layak
diapresiasi), dengan „tatanan‟ (yang semestinya, sehingga tampil perfek), dan
pada gilirannya mampu menjangkau fungsi sebagai „tuntunan‟ (yang bermanfaat
atau signifikan karena nilai-nilai yang diusung di dalamnya).
Sekilas untuk diingat kembali, bahwa tari adalah ekspresi kegiatan
manusia yang berbentuk seni, merupakan ekspresi jiwa manusia yang
diungkapkan dengan gerak. Memang, di dalam kehidupan manusia ini ada dua
macam gerak, yakni gerak wantah dan gerak indah. Gerak tari termasuk dalam
kategori gerak indah karena mengalami gerak-gerak itu sudah mengalami proses
distorsi dan stilirisasi. Gerak tari ternyata meliputi dua macam, yakni gerak murni
(pure movement) dan gerak maknawi (gesture). Gerak murni adalah gerak yang
sama sekali tidak mengandung arti, makna, atau maksud tertentu, sedangkan
gerak maknawi adalah gerak yang mengandung arti, makna, atau maksud tertentu.
Atas dasar ekspresi, tari dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu tari-tarian ekspresi (:
karena adanya surplus energi dan untuk dinikmati sendiri oleh orang yang menari
itu) dan seni tari (: ekspresi dengan tujuan untuk dinikmati oleh orang lain,
khalayak, publik, atau audience.
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Betapapun,

seorang

guru

tari

mesti

dituntut

untuk

menguasai

konsep/substansi/esensi tentang tari yang dipelajari dan atau dibelajarkan kepada
anak didiknya. Kecuali itu, mereka juga dituntut untuk mampu menindaklanjuti
pembelajaran itu sampai berwujud pembelajaran tari yang utuh, menjadi satu
kesatuan yang komprehensif, menjadi sebuah kemasan seni pertunjukan tari yang
sebenarnya. Terkait dengan yang terakhir itulah pemahaman, implikasi, dan
implementasi

dari

pembelajaran

ekspresi/kreasi

(pergelaran)

karya

tari

menemukan muaranya.
Modul tentang „perangkat pembelajaran ekspresi/kreasi (pergelaran) karya
tari‟ ini berisi empat pokok bahasan, yakni bab I tentang Tata dan Teknik Pentas;
bab II tentang Pengenalan Pentas; bab III tentang seputar perpanggungan, dan bab
IV tentang kerabat kerja (crew) pementasan tari. Masing-masing pembahasan,
agar dapat didalami sebagaimana mestinya, dilengkapi dengan butir-butir untuk
latihan dan diakhiri dengan rangkuman.
B. Kompetensi yang Diharapkan
Kompetensi yang diharapkan dari mempelajari modul „perangkat
pembelajaran ekspresi/kreasi (pergelaran) karya tari‟ ini sebagai berikut.
1. Memahami materi „perangkat pembelajaran ekspresi/kreasi (pergelaran) karya
tari‟ untuk pelaksanaan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium,
dan di lapangan.
2. Memfasilitasi

kegiatan

pembelajaran

praktek

pementasan

mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
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tari

untuk

BAB I
TATA DAN TEKNIK PENTAS

A. Unsur Teatrikal
Sebuah naskah tari atau sebuah konsep garapan tari belum bisa disebut
sebagai pergelaran tari yang sebenarnya sebelum naskah atau konsep tersebut
digelar, dipergelarkan, atau dipentaskan ke dalam sebuah pergelaran tari atau
sebuah pementasan tari yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ada unsur teatrikal
di sana. Teater, di satu sisi, dan tetap masih digunakan sampai sekarang,
bermakna tempat pertunjukan. Teater, di sisi lain, dalam hal ini, diberi pengertian
„suatu kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai alat
atau media utama untuk menyatakan rasa dan karsanya, mewujud dalam suatu
karya (seni)‟. Di dalam menyatakan rasa dan karsanya itu, alat atau media utama
tadi ditunjang atau didukung oleh unsur: gerak, suara atau bunyi, dan rupa.
Jika ditarik unsur-unsurnya, di dalam pergelaran (bersifat teatrikal)
tersebut terdapat unsur sebagai berikut.
(1)

Tubuh:
tubuh

manusia

merupakan

alat

atau

media

utama

(pemeran/pemain/penari);
(2)

Gerak:
gerak merupakan unsur penunjang (gerak: tubuh, suara, bunyi, rupa);

(3)

Suara:
suara merupakan unsur penunjang (kata atau ucapan pemeran/penari);

(4)

Bunyi:
bunyi merupakan unsur penunjang (efek bunyi benda, musik);

(5)

Rupa:
rupa merupakan unsur penunjang (cahaya, sinar lampu, skeneri atau
dekor, kostum atau tata busana, dan tata rias).
Demikianlah orang-orang tari menyadari bahwa tari hadir dalam suatu

kerangka yang dibentuk oleh cabang-cabang seni yang lain. Bahkan, yang lebih
penting lagi untuk dimengerti, bahwa keunikan tari tidak dapat dipahami, kecuali
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elemen-elemen dasar dari cabang seni yang lain yang terkait dengan tari ikut
dipelajari, terutama pengertian pada umumnya dan perbedaan dengan lainnya.
Teater/tari sebagai hasil karya (seni) merupakan satu kesatuan yang utuh
antara manusia (pemeran atau penari) sebagai alat atau media utamanya dan
sebagian atau seluruh unsur-unsur penunjangnya. Dari kenyataan itulah kemudian
muncul konsep „tata dan teknik pentas‟ atau „teknik dan tata pentas‟. Demikian
pula, ada yang menyebut „tata teknik pentas‟ atau „teknik tata pentas‟.
B. Tata – Teknik – Pentas
(1) Tata
„Tata‟ merupakan sebuah kata yang mengandung makna selesai diatur,
sebuah susunan, atau aturan. Tata pentas berarti segala sesuatu yang berkenaan
dengan pentas yang telah diatur. Segala sesuatu itu tidak termasuk manusia
(pemeran/pemain/benda hidup) sebagai media utama yang berada di pentas, tetapi
dibatasi dengan benda-benda mati yang berada di atas pentas. Hal ini perlu
ditekankan

mengingat

tata

pemeran

di

pentas

lazim

disebut

dengan

„penyutradaraan‟. Maka, tata pentas merupakan penataan atau pengaturan bendabenda mati di atas atau di dalam ruang dan waktu yang berlaku di pentas itu.
Dalam hal ini perlu juga dibedakan antara „perancang/pendesain tata
pentas‟ dan „pelaksana tata pentas‟. Perancang/pendesain tata pentas lebih
menangani persoalan yang berhubungan dengan pertanyaan „mengapa tata pentas
dibuat begitu‟. Pelaksana tata pentas lebih menangani persoalan yang
berhubungan dengan pertanyaan „bagaimana tata pentas dibuat begitu‟.

(2) Teknik
Teknik adalah cara perlakuan atau cara pelaksanaan segala sesuatu yang
berkenaan dengan benda-benda yang diperlukan; juga bermakna menguasai cara
kerja benda-benda yang diperlukan itu. Maka, teknik pentas merupakan cara
perlakuan atau penguasaan cara kerja benda-benda yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pentas. Pelaksana tata pentas tentu saja mesti juga
menguasai teknik pentas.

4

(3) Pentas
Kata „pentas‟ di sini bermakna sebuah tempat yang dipergunakan untuk
mempertunjukkan suatu pemeranan (tarian) yang dengan sadar mengisyaratkan
sebuah nilai kesenian. Hanya saja, pentas dalam hal ini belum tentu merupakan
sebuah panggung, apabila „panggung‟ dimaknai suatu tempat dengan ketinggian
tertentu. Pentas dapat saja berupa sebuah tempat yang mendatar rata saja,
misalnya halaman rumah yang dipergunakan sebagai tempat pertunjukan.
Sebaliknya, panggung pertunjukan pastilah tempat pertunjukan pula.
Pentas pertunjukan lebih bermakna sembarang tempat pertunjukan,
sedangkan panggung pertunjukan lebih memiliki batas kesadaran untuk membuat
tempat pertunjukan dengan suatu ketinggian (staging) tertentu, dengan maksud
mengangkat (ke atas) pertunjukan itu agar mendapatkan cukup perhatian atau
penglihatan penontonnya. Meski dirasakan ada perbedaan secara fisik antara
keduanya, pada dasarnya fungsi dan tujuannya sama, yakni tempat pertunjukan.

(4) Tata dan Teknik Pentas
Tata dan teknik pentas, dengan demikian, merupakan pelaksanaan tata atau
aturan serta penguasaan cara kerja benda-benda di luar manusia (pemeran atau
penari) yang berada di dalam ruang dan waktu yang berlaku di tempat pertunjukan
atau pergelaran atau pementasan kesenian (tari).
(5) Pentas sebagai Tempat Pertunjukan
Pentas sebagai tempat pertunjukan dimaksudkan tempat pertunjukan dengan
pertunjukan kesenian yang menggunakan manusia (pemeran atau penari) sebagai
alat atau media utamanya. Misalnya, pertunjukan tari, teater tradisional, drama
non-tradisional, dan seterusnya.
(6) Beberapa Tata sebagai Alat Penunjang Media Utama
Unsur-unsur penunjang teater/tari terdiri atas unsur gerak, suara, bunyi,
dan rupa. Dengan demikian, kita kenal selanjutnya sebutan tata gerak, tata suara,
tata bunyi, dan tata rupa.
Tata gerak dalam hal ini tentu saja bermakna tata gerak manusia atau
pemeran/penari itu sendiri sebagai alat atau media yang diutamakan.
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Pemeran/penari sesungguhnya memiliki dua sumber daya gerak, yakni daya gerak
dalam (internal action) dan daya gerak luar (external action). Daya gerak luar
selalu dilandasi oleh daya gerak dalam agar gerak itu tampak dijiwai atau dihayati
oleh pemeran/penari.
Dorongan sumber daya gerak dalam dapat menghasilkan daya gerak luar
yang mengekspresikan (mengutarakan) berbagai pernyataan. Jika yang dihasilkan
adalah gerakan manusia sehari-hari, bisa jadi gerak itu dihasilkan dari tata gerak
realistis. Jika yang dihasilkan adalah gerak luar yang mengutarakan gerak lentur
(stylize) berirama, maka gerak itu merupakan pencerminan dari hasil tata gerak
tari.
Gerakan-gerakan seperti tersebut di atas untuk selanjutnya menjadi
tanggung jawab dan urusan pemeran/penari itu sendiri. Namun, jika tata gerak itu
sudah menyangkut masalah pola gerak, komposisi, dan berhubungan dengan
pemeran atau penari lain, maka persoalan itu menjadi tanggung jawab atau urusan
sutradara/koreografer/penata tari.
Tata dan teknik pentas sudah disepakati merupakan pelaksanaan tata atau
aturan serta penguasaan cara kerja benda-benda di luar manusia yang berada di
dalam ruang dan waktu yang berlaku di tempat pertunjukan. Tata gerak, di sisi
lain, berada di dalam diri manusia-nya. Oleh karena itu, tata gerak tidak termasuk
dalam tata dan teknik pentas.
Demikian halnya, tata suara. Jika tata suara dimaksudkan ucapan,
nyanyian, atau suara yang keluar dari diri manusia (pemeran/penari), maka tata
suara tentu saja tidak termasuk dalam tata dan teknik pentas.
Bagaimana pula halnya dengan tata bunyi? Memang, tata bunyi dalam hal
ini adalah tata bunyi benda-benda di luar manusia, namun dalam tulisan ini tata
bunyi tidak dimasukkan dalam uraian tentang tata dan teknik pentas. Hal ini
semata-mata untuk membatasi agar konsentrasi lebih ke arah unsur penunjang
yang bersifat kasat mata (visual), yakni unsur penunjang rupa. Sementara itu,
bunyi-bunyi benda lebih berwujud unsur penunjang bunyi yang bersifat kasat
telinga (auditif).
Tata dan teknik pentas yang sudah membatasi diri pada unsur penunjang
rupa, itu pun masih dipersempit lagi dengan unsur-unsur penunjang rupa yang
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melekat (built-in) pada panggung saja, yakni tentang panggung/pentas/tempat
pertunjukan itu sendiri, skeneri/dekor, dan perlampuan. Intinya, tata dan teknik
pentas di sini hanya mengetengahkan apa dan bagaimana benda-benda baku
panggung yang merupakan unsur penunjang rupa, terbatas pada tata, aturan, dan
cara kerjanya.
C. Latihan
1. Teater/tari sebagai hasil karya seni merupakan satu kesatuan yang utuh antara
manusia selaku pemeran/penari (sebagai media utamanya) dan seluruh atau
sebagian dari unsur-unsur penunjangnya. Sebutkan unsur-unsur penunjang
tersebut!
2. Di dalam sendratari, unsur-unsur penunjang teater apa saja yang menonjol?
3. Sebutkan bentuk-bentuk teater/tari tradisi yang hidup di Indonesia dan di
manakah keberadaannya?
4. Sebutkan apa saja unsur penunjang teater/tari yang berhubungan dengan tata
rupa.
5. Apakah yang membedakan pengertian pentas dan panggung, apa pula yang
mempersamakannya?
6. Orang yang memiliki tugas membuat pentas „mengapa‟ begitu, biasanya
disebut apa?
7. Orang yang memiliki tugas membuat „bagaimana‟ bisa begitu, biasanya
disebut apa?
8. Jelaskan pengertian tentang tata, teknik, dan pentas.
9. Jelaskan pengertian tentang tata dan teknik pentas.
10. Dalam perkembangan kehidupannteater/tari, bagaimanakah peran teknologi
yang paling efektif? Dan, itu sebagai alat penunjang ataukah sebagai alat
utama?
D. Rangkuman
Baik dikaji dari pengertian teater sebagai alat pengutaraan perasaan dan
pikiran manusia maupun dilihat dari perkembangan kehidupan teater/tari di
Indonesia, dapat ditarik simpulan bahwa teater/tari cukup penting untuk dipelajari.
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Untuk mempelajari teater/tari diperlukan bakat, keterampilan, dan keuletan
menjelajahi kehidupan. Di sini diperlukan banyak sekali bahan-bahan berupa
macam-macam sarana. Di antaranya, perbandingan seni pertunjukan, baik dari
dalam maupun dari luar negeri, buku-buku bacaan, perlengkapan dan peralatan
pertunjukan, dan sebagainya.
Pada dasarnya teater/tari adalah pencerminan dari kehidupan manusia
dengan menggunakan manusia hidup sebagai media utamanya dan langsung
dipertunjukkan di hadapan penontonnya.
Dengan terdapatnya banyak sekali bentuk-bentuk teater/tari di Indonesia,
baik Teater/Tari Tradisi, Teater/Tari (Kreasi) Baru, maupun Teater/Tari Mutakhir
(Kontemporer), dapat ditelaah dan dipelajari berbagai unsur teater/tari yang
terkandung di dalamnya. Unsur-unsur utama itu yakni pemeran/penari dan unsurunsur penunjangnya, yaitu tata dan teknik pentas (sebagai salah satu dari sekian
banyak unsur penunjangnya).
Pengembangan tata dan teknis pentas selanjutnya tidak akan terlepas dari
pengaruh teknologi baru. Namun, harus tetap disadari bahwa pengaruh teknologi
baru itu harus tetap dengan pengertian menunjang unsur manusianya, manusia
hidup sebagai media utama dan diutamakan dalam teater/tari.
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BAB II
PENGENALAN PENTAS

A. Perkembangan Bentuk Pentas
Ditinjau dari perkembangannya, yakni sejak zaman Yunani Kuna sampai
dengan sekarang, secara garis besar bentuk-bentuk pentas atau panggung dapat
dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut.
a. Tahap I
Lahir pada zaman Aeschylus (525-456 SM). Pentas masih merupakan
arena pemujaan kepada dewa-dewa orang Yunani saat itu. Pentas masih berbentuk
lingkaran yang di tengahnya terdapat sebuah tempat ketinggian (theatron), yakni
tempat meletakkan korban. Bentuk arena ini ternyata dihidupkan lagi pada zaman
sekarang ini, antara lain bentuk-bentuk seperti Gelora Bung Karno di Jakarta, atau
tempat-tempat lain. Penonton mengelilingi arena tersebut. Untuk sekarang ini,
banyak grup seni pertunjukan yang mempergelarkan karya seninya dengan bentuk
arena (circle drama), bentuk setengah lingkaran, maupun bentuk tapal kuda.

b. Tahap II
Ketika bangsa Romawi berhasil menduduki Yunani, mereka membawa
pengaruh-pengaruh kepercayaan dan kebudayaan baru, maka bentuk serta fungsi
arena itu pun berubah. Arena tidak lagi berfungsi sebagai tempat pemujaan
terhadap dewa-dewa, melainkan tempat hiburan bagi para raja dan rakyat.
Hiburan itu berupa adu banteng, adu manusia dengan banteng, bahkan adu
manusia dengan manusia, manusia dengan harimau, dst. Gladiator yang keluar
sebagai pemenang akan mendapatkan simpati dari raja atau kaisar.
Perubahan arena itu sedemikian rupa, sehingga dapat juga dipakai sebagai
adu balapan kuda yang menarik kereta balap. Sebagai contoh, adu balap antara
Ben Hur dan Brutus dalam film Ben Hur. Perubahan demi perubahan berlangsung
sampai akhirnya arena itu dibelah lagi menjadi dua bagian yang berfungsi sebagai
tempat berkumpulnya rakyat untuk mendengarkan perintah-perintah Kaisar.
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c. Tahap III
Perubahan selanjutnya adalah bentuk-bentuk teater yang terlihat pada
masa sekarang ini, dengan arsitektur yang berbeda, tetapi tetap memiliki dasar
teater yang sama. Untuk teater-teater tradisional, pertunjukannya masih banyak
yang menggunakan bentuk-bentuk lama. Sebagai contoh, teater rakyat Betawi
dengan obor yang menyala di tengah, para pemain mengelilingi obor itu, dan para
penonton mengelilinginya. Teater semacam ini banyak berpentas di lapangan
terbuka.
Tempat-tempat ibadah beberapa agama pun pada dasarnya mengambil
dasar-dasar teater. Altar gereja, misalnya, Pastor atau Pendeta berkhotbah di altar,
sedangkan umat mendengarkan atau melihatnya. Ulama Islam, misalnya,
memimpin sholat di masjid menghadap kiblat, konsentrasi para jamaah terarah
kepada imam.
Ketiga tahap perkembangan pentas tersebut berdasar atas perkembangan
teater Barat yang bersumber dari teater zaman Yunani Kuna. Pertanyaannya
adalah bagaimana halnya dengan teater Timur ini sendiri? Teater Timur lahir erat
sekali hubungannya dengan upacara-upacara ritual. Bali, misalnya, yang memiliki
banyak pura, dalam upacara keagamaannya mereka menggunakan gapura pada
pura sebagai latar belakang, sementara itu umatnya khusyuk berdoa.
Lambat-laun, masuknya kebudayaan Barat itu membawa pengaruh yang
berakibat terjadinya perubahan-perubahan bentuk atas pentas tersebut. Seperti
tampak pada dewasa ini, pentas kethoprak, wayang orang, dan seterusnya banyak
melakukan pentas seperti teater Barat.
B. Berbagai Bentuk Pentas
Berikut ini akan ditampilkan beberapa bentuk pentas yang ada. Pada
dasarnya pentas di Indonesia terdiri atas tiga macam bentuk, yakni: bentuk arena,
bentuk prosenium, dan bentuk campuran. Bentuk-bentuk pentas itu diciptakan
untuk melayani pertunjukan. Apabila kemudian terjadi bahwa suatu pertunjukan
harus menyesuaikan dengan tempat pertunjukan atau pentas, hal itu disebabkan
oleh pertimbangan praktis saja.
Yang penting harus diperhatikan adalah mutu dari pertunjukannya itu
sendiri, apakah ia dapat menciptakan pentas ataukah hanya menyesuaikan diri
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dengan keadaan pentas. Dengan demikian, pentas merupakan perhitungan kedua
sesudah pertunjukan. Hal itu berarti pentas harus dapat mengangkat atau
menunjang mutu seni pertunjukan pada saat pentas dan pertunjukan itu menjadi
satu kesatuan.
l. Bentuk Arena
Pentas arena merupakan bentuk pentas yang paling sederhana dibanding
dengan bentuk-bentuk pentas yang lain. Apabila pertunjukan Randai atau Topeng
Betawi dilakukan di halaman rumah sebagai tempat pertunjukan, maka pentas di
sini dapat disebut pentas arena. Pengertian bentuk pentas yang paling sederhana
harus dihubungkan dengan pelayanan terhadap pertunjukan itu. Artinya, bahwa
karena pertunjukan yang berlaku di situ memang tidak memerlukan pelayanan
yang khusus, misalnya menggunakan skeneri yang realistis, atau tiap pergantian
adegan harus dilayani dengan skeneri yang berbeda, dan lain sebagainya. Maka,
sejalan dengan sifat pertunjukannya sendiri yang juga sederhana dalam penyajian
materialnya. Namun, sekali lagi perlu diingatkan bahwa kesederhanaan penyajian
material tidak harus mengurangi mutu seri pertunjukannya.
Ciri lain dari bentuk pentas arena adalah bahwa antara pemeran dan
penonton hampir tidak memiliki batas. Dengan perkataan lain, hubungan antara
penonton dan pemeran dalam pentas arena ini dapat dikatakan akrab sekali. Pada
mulanya memang kesadaran untuk membatasi pemeran dan penonton itu tidak
ada, sama halnya dengan tidak adanya kesadaran untuk melakukan suatu
pertunjukan. Hal itu bisa terjadi apabila pernyataan manusia yang kemudian
disebut pertunjukan itu disajikan tidak untuk manusia yang lain, tetapi disajikan
atau ditujukan untuk sesuatu kekuatan di luar manusia. Maka, dengan sendirinya
manusia yang berlaku di sini merupakan satu kesatuan. Tidak ada penonton,
semua pameran.
Oleh karena sejak semula pembicaraan mengenai pentas ini sudah dibatasi
dengan segala hal yang berkaitan dengan kesadaran pertunjukan, yaitu sebuah
pernyataan manusia (pemeran) untuk menyampaikan rasa batinnya kepada
manusia lain (penonton), maka pentas arena ini mau tidak mau masih juga ada
batas antara pemeran dan penonton. Hanya, batas itu dekat sekali, dengan
perbandingan 1 : 1 antara pemeran dan penonton.
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Dengan adanya dua ciri khas pentas arena yaitu kesederhanaan dan
keakraban, maka setiap pentas yang ditandai dengan kedua ciri itu dapat disebut
pentas arena. Oleh karena itu, keberadaannya dalam kehidupan seni pertunjukan
kita di Indonesia di samping halaman Pura atau halaman rumah, dapat ditemukan
pentas arena dalam berbagai perwujudan. Antara lain, pendhapa, balai banjar,
balai rakyat, untuk menyebut beberapa pentas arena yung berada di dalam
ruangan, apabila tempat-tempat yang disebut tadi dipergunakan sebagai tempat
pertunjukan.
Pentas arena umumnya menempatkan diri di titik pusat. Apabila penonton
berada di sekeliling pentas, maka pentas arena itu disebut pentas arena sentral
(central staging), apabila penonton mengitari pentas arena itu. Pentas arena yang
tempat penontonnya dapat disusun menjadi berbagai bentuk, sering disebut juga
pentas (arena) luwes (flexible staging). Oleh karena sifatnya yang demikian itu,
maka pentas arena pada umumnya tidak begitu besar dan tidak memuat banyak
penonton (maksimal 300 s.d. 400 penonton).
a. Pentas Arena dan Tempat pertunjukan
Apabila tempat pertunjukan mengandung arti keberadaan dua tempat
sekaligus, yaitu tempat untuk menonton dan tempat untuk yang ditonton, maka
tempat untuk yang menonton itu pada umumnya disebu t auditorium (oditorium)
dan tempat untuk yang ditonton kita sebut pentas.
Karena pentas arena memiliki sifat-sifat khusus, yaitu kesederhanaan dan
keakraban, di lain pihak oditoriumnya memiliki keterbatasan jumlah penonton,
maka hubungan antara oditorium dan pentas memiliki tata dan teknik yang harus
menyesuaikan diri dengan sifat-sifatnya yang khusus itu. Pentas arena umumnya
menempatkan diri di titik pusat. Yang dimaksud titik pusat adalah titik pusat
perhatian penonton. Dengan demikian, apabila oditoriumnya melingkar, maka
pentasnya berada di pusat lingkaran tersebut. Apabila oditoriumnya persegi
empat, maka pentasnya berada di pusat persegi empat itu. Demikian seterusnya,
berlaku bagi bentuk-bentuk pentas arena yang lain.
Hubungan antara pentas dan oditorium itu memerlukan penyesuaian diri
dengan ruang tempat pertunjukan. Kelompok-kelompok teater (tari) yang memilih
pentas arena sebagai medan ekspresi mereka, sudah barang tentu tidak sekedar
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ingin menghindarkan diri dari pentas prosenium yang telah memiliki syarat-syarat
tertentu, tetapi sudah barang tentu mereka memiliki gagasan yang cukup
beralasan. Terutama, kelompok-kelompok teater (tari) itu tentu tidak akan lepas
dari lingkungannya. Yang terpenting, mereka dapat melaksanakan gagasannya
yang dituangkan dalam bentuk pertunjukan. Pentas harus dapat berfungsi
melayani pertunjukan itu. Tempatnya harus dapat mereka temukan di
lingkungannya, yang dapat berupa: balai desa, balai kecamatan, aula sekolah,
kelas, pendhapa kabupaten, dan sebagainya.
Kemudian mereka akan menyesuaikan diri dengan ruangan yang mereka
temukan di lingkungannya tersebut, memperoleh pengalaman baru, lalu mencoba
untuk mengembangkan pengalaman itu dengan menyempurnakan ruangan tempat
pertunjukan yang mereka dapati di lingkungan mereka itu. Dengan demikian,
muncullah kesadaran baru untuk menata tempat pertunjukan itu dengan sebaikbaiknya, baik pentas maupun oditoriumnya.
b. Pentas Arena Sentral
Banyak ahli sejarah teater (tari) mengatakan bahwa bentuk pentas arena
sentral ini merupakan bentuk pentas tertua. Hal itu disimpulkan dari pelacakan
teater purba yang merupakan perkembangan bentuk tari yang melingkar. Di
Indonesia bentuk tari yang melingkar banyak bertebaran di daerah-daerah, tetapi
tidak berkembang menjadi kesadaran bentuk teater (pentas) secara lahiriah. Di
manca negara perkembangan bentuk lahiriah itu terdapat di Teater Yunani Kuna,
seperti yang dikenal bernama Teater Dionysus, misalnya.
Di Indonesia meskipun kesadaran bentuk lahiriah pentas tidak berkembang
secara jelas, tetapi bentuk-bentuk pentas Teater Tradisi Rakyat di beberapa daerah
telah menunjukkan indikasi bentuk pentas arena sentral ini yang lebih banyak
mengambil tempat di luar (eksterior) daripada di dalam (interior). Pentas dan
oditoriumnya tidak diatur secara sadar, tetapi menempatkan diri dalam keadaan
yang bebas. Penontonnya boleh duduk, berdiri, atau jongkok, tidak ditata dalam
suatu kesadaran ruang tertentu.
Apabila kesadaran akan penataan ruang ini akan dikembangkan, maka
akan tercipta pulalah perkembangan pola lahiriah dari sebuah bentuk pentas arena
sentral yang berdasarkan pengalaman memiliki syarat-syarat minimal. Apabila
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sebuah kelompok teater (tari) akan membuat pentas arena sentral dengan
kesadaran pola lahiriah penataan ruang, pertama-tama ia harus memiliki ruang
yang memiliki pandangan dari luar menempati sebuah bangunan yang dapat
menjamin kebutuhan sebuah teater (tari).
Ruang tersebut akan lebih baik tidak memiliki tiang-tiang bangunan yang
akan mengganggu atau menghalangi pandangan penonton. Atap atau langitlangitnya memiliki ketinggian yang memadai, sehingga terdapat kemungkinan
untuk memperlengkapinya dengan peralatan lampu. Hal itu disebabkan garis
cahaya/sinar yang keluar dari sumber cahaya harus dihindarkan dari tatapan mata
penonton. Ruangan yang ideal adalah sebuah ruang persegi empat dengan panjang
sisi-sisinya paling tidak sepuluh meter. Sebagai suatu awal kegiatan baru dari
kelompok teater (tari) yang akan membuat pertunjukan dalam arena pentas sentral
ini, penonton supaya disusun tiga saf di atas lantai. Jangan menyusun saf lebih
dari tiga. Apabila lebih dari tiga saf, hal itu akan menyulitkan pandangan
penonton yang berada di saf belakang.
Deretan kursi sebaiknya disusun begitu rupa, sehingga punggung penonton
yang duduk di saf depan tidak menutupi pandangan penonton yang duduk di saf
belakangnya. Membuat jenjang saf di belakang lebih tinggi daripada saf di
depannya, akan lebih mengenakkan penonton dalam melihat pertunjukan. Jenjang
ketinggian itu umumnya dibuat dari papan kayu, merupakan sebuah kotak dengan
ukuran panjang, lebar, dan tinggi tertentu, disebut plat-form atau kotak datar.
Kotak datar ini dapat ditumpuk atau disusun begitu rupa, sehingga tempat duduk
penonton dapat dibuat beberapa bentuk sesuai dengan keinginan kelompok teater
(tari) yang akan membuat pentas arena sentral itu.
Di atas kotak datar itulah kemudian disusun kursi-kursi penonton. Perlu
dijelaskan, meskipun deretan saf-saf penonton bisa tidak dibuat berjenjang dengan
menggunakan kotak datar, sehingga penonton dan pemeran dalam satu dataran
yang sama, tetapi hal yang demikian itu tidak akan memberikan tempat duduk
yang mengenakkan penonton. Padahal, penonton adalah salah satu faktor yang
penting dalam sebuah pertunjukan, sebagai penunjang moril dan material. Oleh
karena itu, penonton perlu mendapat pelayanan yang baik.
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c. Rencana Pentas
Apabila sebuah kelompok teater (tari) sudah menentukan bagaimana
bentuk pentas arena yang akan dipergunakan sebagai tempat pertunjukan, ia
kemudian harus segera membuat rencana pentas atau biasanya disebut rencana
lantai pentas (floor plan). Setiap bentuk pentas, apakah berupa pentas arena
sentral, pentas arena tapal kuda, atau bentuk pentas arena lainnya, memiliki
persoalan masing-masing, khususnya persoalan garis pandangan (sight line)
penonton terhadap pentas. Dengan perkataan lain, perlu diatur penataan pentas
berdasar atas sifat dan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap bentuk pentas itu.
Penataan pentas ini dituangkan dalam rencana pentas. Pada umumnya yang
dimasukkan dalam rencana pentas atau rencana lantai ini hanya penempatan
benda-benda set atau peralatan yang menetap di atas pentas. Rencana gerak-jalan
(movement) pemeran yang biasanya disebut "blocking" tidak dimasukkan dalam
rencana lantai ini.
Karena rencana lantai juga dibuat berdasarkan jenis pertunjukan maupun
isi dari pertunjukan itu, maka sudah barang tentu ia akan memiliki tuntutannya
sendiri. Jenis pertunjukan drama (sandiwara) yang realistis, misalnya, akan
memiliki tuntutan yang berbeda dengan pertunjukan drama (sandiwara) yang
nonrealistis. Atau, akan berbeda sama sekali dengan jenis pertunjukan tari, atau
teater yang bersumber pada gerak tari. Karena jenis dan isi pertunjukan itu
bermacam-macam dan banyak, maka yang akan dibahas di sini hanya dasardasarnya saja.
Pada garis besarnya pentas arena itu memiliki sifat keakraban dan
kesederhanaan. Namun, juga harus memperhatikan garis pandangan penonton.
Dengan demikian, segala hal yang berkenaan dengan rencana lantai harus
memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam hubungannya dengan bentuk
pentas yang telah ditentukan sebagai tempat pertunjukan. Rencana lantai juga
merupakan gambaran daerah pemeranan bagi seorang pemeran/penari. Dengan
rencana lantai seorang pemeran/penari akan tahu pasti di mana ia masuk dan
keluar pentas melalui gang-gang di sela-sela tempat duduk penonton yang sudah
ditetapkan. Ia juga mengetahui letak perabot atau peralatan yang dipergunakan
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dalam pementasan itu secara pasti apabila diperlukan sehubungan dengan
kepentingan pemeranannya.
Dengan menunjuk pentingnya rencana lantai untuk memberikan gambaran
daerah pemeranan, maka sebelum seorang sutradara atau seorang perencana
pentas menetapkan rencana lantainya, ia sudah harus memperhitungkan bahwa
penempatan peralatan di lantai pentas harus seimbang dengan daerah pemeranan.
Artinya, penataan peralatan itu tidak mengganggu daerah pemeranan, tetapi justru
harus menunjang daerah pemeranan. Sebaliknya, apabila kita hanya terpaku pada
kelonggaran gerak pemeran/penari saja hingga pentas terasa kosong melompong,
maka berarti rencana lantainya perlu ditata kembali. Itu dengan maksud agar ada
keseimbangan antara tata peralatan dan daerah pemeranan. Keseimbangan ini
menyangkut hal-hal yang praktis, misalnya janganlah menata peralatan dengan
menempatkan pasangan perabot yang sama, janganlah memilih atau membuat dan
memasang peralatan yang besar atau yang tinggi-tinggi, sehingga mengganggu
garis pandangan penonton. Janganlah menata atau menempatkan peralatan yang
menutup jalan keluar-masuk pemeran/penari dan sebagainya. Gang atau jalan
keluar-masuknya pemeran/penari harus cukup dipikirkan.dan mendapat perhatian.
Hal itu disebabkan penonton sering mempergunakannya sebagai indikasi.
Misalnya, gang yang ke kiri ke luar rumah, gang yang ke kanan ke ruang depan,
gang yang di sebelah belakang ke dapur, dan seterusnya.
Apakah perlu keadaan yang memberikan indikasi demikian itu dibiarkan,
ataukah dibuat netral saja, artinya rencana lantai dibuat sebegitu rupa, sehingga
citra yang memberi indikasi demikian harus dapat dihilangkan. Terlepas dari ada
tidaknya indikasi, perlu ditekankan bahwa penggunaan gang atau jalan keluarmasuk itu harus konsisten. Karena jalan keluar-masuk pentas ini sering dianggap
oleh penonton sebagai peta bumi adegan, membayangkan dengan memberikan
indikasi-indikasi tertentu, maka untuk perubahan adegan yang disertai perubahan
peta bumi adegan demi adegan, sebaiknya dicari jalan yang seefisien dan seefektif
mungkin. Misalnya, dengan menempatkan sebuah perabotan pada salah satu gang
itu, apabila dalam adegan yang sedang berjalan, gang tersebut tidak diperlukan.
Apabila suatu lakon atau pertunjukan tari tidak memerlukan perubahan
peta bumi, atau hanya ada satu tata lantai saja, maka perhitungan efisiensi dan
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efektivitas masih diperlukan untuk menentukan berapa jumlah gang atau jalan
keluar-masuk pemain yang diperlukan dalam pertunjukan itu. Jumlah gang juga
akan mempengaruhi bentuk pentas arena itu berikut rencana lantainya. Di lain
pihak, juga akan menentukan besar-kecilnya jumlah penonton, penambahan atau
pengurangan kotak datar, penambahan kursi, dan sebagainya. Empat gang yang
diperlukan akan berbeda dengan tiga gang yang diperlukan sesudah ditetapkan
bentuk pentas arenanya.
Pada saat membuat rencana lantai, lebih baik gang-gang yang sudah
ditentukan itu ditandai dengan huruf A, B, C, D atau diberi nomor 1,2,3,4,
menurut jumlah gangnya. Hal itu akan mempermudah para pemeran/penari dan
awak pentas menyesuaikan dengan keinginan sutradara/koreografer. Rencana
lantai biasanya juga memberikan gambaran daerah pemeranan itu berbentuk
bundar, lonjong, atau persegi, bergantung dari keluwesan susunan tempat duduk
penonton dengan menentukan gang-gang keluar-masuk pemeran itu di sudutsudut atau membelah sisi-sisinya. Pertunjukan-pertunjukan tertentu mungkin
hanya memerlukan dua gang. Kemudian, pertunjukan dapat berlangsung melalui
tengah tempat pertunjukan itu dengan dua sisi ujungnya terbuka. Sedangkan sisisisi yang lain dipergunakan untuk tempat penonton.
Perencanaan demikian itu kadang-kadang tidak memuaskan, yakni apabila
terjadi di tempat pertunjukan yang berbentuk empat persegi panjang. Apabila di
kedua belah sisi panjangnya dipergunakan untuk tempat penonton, maka penonton
yang berada di ujung yang satu sangat sulit untuk menonton dengan enak atau
jelas gerak lakuan/tarian pemain yang berada di ujung lainnya. Keadaan demikian
itu dapat diperbaiki dengan mengubah rencana lantai. Menempatkan tempat
penonton di kedua belah sisi lebar tempat pertunjukan itu, dengan menambah
tempat penonton pada sisi yang memanjang apabila ternyata masih tersisa dari
daerah permainan yang dipergunakan. Atau, jalan lain yang lebih baik ialah
dengan membuat rencana lantai tempat duduk penonton di empat sisinya, lalu
menutup kedua gangnya.
Pentas arena tapal kuda sering juga dapat memecahkan masalah yang
terdapat dalam beberapa pertunjukan atau lakon tertentu. Misalnya, lakon yang
memiliki adegan di ruang pengadilan. Mungkin akan kurang tepat apabila
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direncanakan di pentas arena yang tempat penontonnya mengitari pentas (bundar
atau empat sisi). Di pentas arena tapal kuda, meja, dan tempat duduk hakim
ditempatkan di ujung terbuka pentas yang tidak direncanakan untuk tempat duduk
penonton. Tempat duduk tertuduh ditempatkan di ujung tertutup pentas yang
terletak di sisi lawan tempat duduk hakim, sedangkan tempat duduk jaksa dan
pembela di sisi depan kanan hakim berseberangan sisi lawan tempat duduk jaksa
dan pembela.
Dalam berbagai pertunjukan teater tari, pentas arena tapal kuda juga telah
menunjukkan efektivitasnya. Dalam hal ini, di sisi terbuka (sisi yang tidak
ditempati penonton) dapat ditempatkan perangkat alat-alat musik/gamelan, tetapi
mungkin juga untuk perangkat set atau skeneri. Teater Arena Taman Ismail
Marzuki dapat dijadikan salah satu contoh Teater Arena ini.
d. Peralatan Pentas Arena
Sudah dipahami bahwa pentas harus menunjang pemeranan. Di samping
itu pentas arena memiliki ciri-ciri khas, yaitu kesederhanaan dan keakraban. Oleh
karena itu, dalam memilih, membuat, atau menata peralatan yang bersifat realistis,
seperti perabot rumah tangga, penutup lantai, dan kostum memiliki ukuranukurannya sendiri, tidak sama penataannya, seperti ukuran-ukuran di dalam
teater/pentas prosenium.
Apa yang perlu diperhatikan mengenai pemilihan peralatan dalam pentas
arena ini biasanya harus juga memberikan kepuasan kepada penonton untuk
mengidentifikasikan ruangan itu atau mengembangkan imajinasinya guna
menunjang bobot pertunjukan. Di lain pihak, juga harus dapat membantu para
pemeran/penari memperkuat pemeranannya.
Pemilihan benda-benda peralatan tersebut apabila harus lebih dari satu
jenis benda (misalnya, dua atau lebih tempat duduk), agar diusahakan memilih
jenis yang tidak sama. Dalam hal ini pemilihan peralatan tersebut cenderung
kepada rona-rasa yang membuahkan hasil kaya-nada daripada tunggal-nada.
Keseimbangan penempatan benda-benda peralatan juga memerlukan perhatian,
apabila benda-benda peralatan tersebut terdiri atas berbagai jenis benda.
Sebaiknya harus dihindari pemilihan benda-benda peralatan yang tinggi. Tempat
duduk dengan sandaran menutupi kepala pemeran, rak yang tinggi yang
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menghalangi pandangan penonton, dan sebagainya harus dihindari. Dengan
demikian, sutradara/koreografer dapat mengarahkan pemeran atau muka pemeran,
sehingga dapat terlihat oleh penonton, tidak perlu terhalang pandangannya karena
pemilihan benda-benda peralatan yang tinggi itu. Bangku-bangku pendek atau
meja-meja pendek mungkin akan dipilih sebagai benda peralatan yang baik, tetapi
harus diperhatikan apabila akan diletakkan benda di atasnya. Jambangan buntar
rnisalnya, yang akan ditetakkan pada meja tersebut harus dipilih jambangan bunga
yang pendek, atau lampu duduk yang akan diletakkan di meja itu juga pendek
sehingga penonton tidak terganggu pandangannya oleh karena penempatan bendabenda di atas meja itu.
Sifat kesederhanaan pentas arena ini menyebabkan suatu kumpulan teater
tidak perlu khawatir akan mengeluarkan biaya besar untuk membuat set atau
peralatan pentas. Namun, kesederhanaan tidak berarti asal saja. Artinya, setiap
pembuatan set atau peralatan harus selalu memperhitungkan agar dapat terpadu
dan menunjang lakon atau pertunjukan. Dalam hubungan ini peralatan pentas
dapat dipersiapkan atau dibuat sebagai satuan set yang dapat berfungsi ganda,
memiliki kaitan dengan daerah pemeranan dan banyak merangsang kreativitas
dalam teater/koreografi itu. Peralatan pentas yang merupakan satuan set ini di
samping menghemat biaya, juga dapat disimpan dan sewaktu-waktu dapat
dipergunakan lagi dalam pertunjukan yang berbeda.
Kotak-kotak datar itu merupakan salah satu contoh satuan set yang secara
fungsional dapat dipergunakan dalam berbagai adegan atau berbagai pertunjukan
yang berbeda, dengan membuat kotak-kotak datar tersebut menjadi susunan
kotak-kotak yang berlainan. Peralatan satuan set ini lebih berkembang secara
fungsional daripada memberikan kesan perwatakan. Dalam keadaan demikian,
biasanya penonton dapat menerima tanpa mempertanyakannya. Bahkan, dengan
komposisi atau susunan begitu rupa, beberapa ragam peralatan satuan set ini dapat
mendandani pentas tidak saja menarik, tetapi juga akan menambah bobot
pertunjukannya.
Peralatan tangan harus mendapat perhatian baik-baik. Hal itu disebabkan
Teater Arena yang memiliki sifat keakraban jangan sampai dirusak oleh pemilihan
atau penggunaan peralatan tangan yang salah. Berbeda dengan pemilihan atau
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penggunaan peralatan tangan di pentas prosenium, yang mungkin saja bisa
dipalsukan secara berlebih-lebihan. Oleh karena sifatnya yang jauh dari
pandangan penonton. Di pentas arena, karena akrabnya hubungan penonton
dengan

pemeran

atau

karena

dekatnya

pandangan

penonton

kepada

pemeran/penari, maka semua pemilihan atau penggunaan peralatan tangan itu
harus dapat meyakinkan penonton. Paling tidak, apabila produksi lakon atau
pertunjukan itu berupa gerakan lentur yang mengisyaratkan lambang-lambang
(stilirisasi), tidak dibawakan secara realistis, maka pemilihan atau penggunaan
peralatan tangan itu harus wajar dapat diterima oleh penonton.
Penggarapan permukaan lantai pentas merupakan bagian yang sangat
penting dalam rangka mendandani set di setiap bentuk pentas arena sentral atau
pentas arena luwes. Hal itu disebabkan pandangan penonton di Teater Arena yang
duduk bersyaf-syaf dan masing-masing syaf memiliki jenjang yang lebih tinggi
dari syaf di depannya, akan menatap permukaan lantai pentas lebih jelas. Dengan
demikian, harus selalu diingat bahwa permukaan lantai pentas itu selalu dalam
tatapan penonton terus-menerus. Maka, perlu adanya penggarapan permukaan
lantai pentas ini dengan sebaik-baiknya. Apabila lantai pentas itu perlu ditutup,
maka carilah penutup lantai yang cocok dengan jiwa lakon atau pertunjukan itu.
Pilihlah warna yang terang polos bagi pertunjukan yang bersifat komedi, atau
warna gelap polos bagi sebuah pertunjukan drama/tari berat. Bahannya dapat dari
kain, terpal, blacu, tikar, halaman karet, dan lain sebagainya.
Penggarapan permukaan lantai pentas harus seimbang dan sederajat
mutunya dengan peralatan pentas yang digunakannya, nilai ekonominya, identitas
kepribadiannya, dan tingkatan sikap budaya yang menjiwai lakon atau
pertunjukan itu. Apabila mungkin, gang-gang keluar-masuknya pemeran/penari
juga ditutup atau diwarnai dengan penutup atau warna yang sama dengan penutup
atau warna permukaan lantai pentas. Apabila gang-gang tersebut tidak
dipergunakan sebagai jalan keluar-masuknya pemeran/penari, maka penutup atau
warnanya supaya disamakan dengan tempat duduk penonton. Dengan demikian,
terdapat perbedaan daerah tempat bermain (pentas) dan tempat penonton
(auditorium). Meskipun demikian, apabila dikehendaki oleh kumpulan teater atau
sutradara/koreografer yang bersangkutan yang disebabkan alasan-alasan artistik
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atau alasan lain yang masuk akal, maka ia pun berhak untuk tidak usah
memperlakukan perbedaan penutup atau warna di kedua tempat itu.
e. Skeneri dan Bagian Set
Sebuah kumpulan teater/tari mungkin menghendaki adanya skeneri dan
memasang set secara sederhana atau terpilih untuk menunjang pertunjukan yang
mereka lakukan di pentas arena ini. Apabila hal itu dilakukan di pentas arena tapal
kuda atau pentas arena berbentuk U, masih mungkin dilaksanakan, yaitu dengan
membuat skeneri atau memasang set di sisi terbuka, sisi yang tidak ditempati
penonton. Di sisi terbuka ini segala tatacara membuat skeneri berlaku seperti
biasa, dengan mempertimbangkan garis pandangan dari ketiga sisi penonton.
Misalnya, skeneri yang merupakan dinding dan latar belakang sebuah set dapat
digunakan, atau sebuah ruang pentas dengan latar belakang layar yang dipasang di
belakang daerah-pemeranan.
Jika sebuah kumpulan teater/tari memilih tempat pertunjukan dengan
menggunakan pentas arena sentral, sudah barang tentu pemasangan set harus
memperhitungkan pandangan penonton yang mengitari pentas itu. Tentu harus
dihindari pemasangan set atau bidang-bidang set yang besar dan tinggi yang
hanya akan mengganggu pandangan penonton saja.

Gambar 1. Pentas Arena
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2. Bentuk Prosenium
Pentas yang menggunakan bentuk prosenium, biasanya juga menggunakan
ketinggian atau panggung, sehingga lebih tepat dikatakan panggung prosenium.
Hubungan antara panggung dan auditorium dipisahkan atau dibatasi dengan
dinding dan lubang prosenium. Sedangkan sisi atau tepi lubang prosenium yang
berupa garis lengkung atau garis lurus dapat disebut pelengkung prosenium
(proscenium orch).
Apabila menjumpai gedung-gedung yang memiliki panggung prosenium,
biasanya lubang proseniumnya diberi layar yang dapat dibuka dan ditutup dengan
cara dikerek. Di Indonesia banyak gedung pertemuan yang memiliki panggung
prosenium, tetapi sebanyak itu pula keadaan panggungnya tidak memiliki syaratsyarat yang baik sebagai gedung teater. Sebagaimana telah diketahui, panggung
berfungsi untuk melayani pertunjukan. Begitu pula, fungsi panggung prosenium.
Pertanyaannya kemudian adalah pertunjukan yang bagaimanakah yang dapat
dilayani oleh panggung prosenium? Atau sebaliknya, panggung prosenium yang
bagaimanakah yang dapat melayani pertunjukan dengan baik? Gedung-gedung
pertemuan yang memiliki panggung prosenium yang banyak terdapat di tempat
kita tidak memenuhi syarat karena pada mulanya memang dibuat tidak untuk
melayani pertunjukan, tetapi untuk melayani pertemuan. Dengan sendirinya,
apabila panggung prosenium yang ada di dalamnya tidak memenuhi syarat-syarat
melayani pertunjukan, jangan menyesal bila digunakan panggung prosenium
serba terbatas dan terpaksa, karena kita tidak pandai-pandai menyesuaikan diri
dengan keadaan panggung prosenium itu. Berbeda dengan pentas arena yang
memiliki sifat-sifat sederhana dan akrab, maka panggung prosenium pada
mulanya memang dibuat untuk membatasi daerah pemeranan dan daerah
penonton. Juga, untuk memberikan jarak antara pemeran/penari dan penonton.
Mengarah ke satu jurusan saja, ke panggung itu, agar penonton lebih terpusat ke
pertunjukan. Para pemeran/penari diangkat ke atas suatu ketinggian yang bernama
panggung, agar pemeranannya juga terangkat ke atas, maksudnya agar lebih jelas
dan memusatkan perhatian penonton. Pertunjukannya harus dilaksanakan dengan
baik karena memang ada kesengajaan dan kesadaran bahwa penonton yang datang
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ke gedung itu hanya bermaksud untuk menonton pertunjukan, bukan untuk
makan-makan atau menghadiri pesta perkawinan. Dalam kesadaran itulah keadaan
panggung prosenium harus dapat memenuhi fungsinya melayani pertunjukan
dengan sebaik-baiknya.
Penonton yang datang hanya bermaksud untuk menonton pertunjukan.
Oleh karena itu, harus dihindarkan sejauh mungkin apa yang tampak dalam
panggung prosenium yang sifatnya bukan pertunjukan. Maka, dipasanglah layarlayar (curtain) dan sebeng-sebeng (side wings). Maksudnya, agar segala persiapan
pertunjukan, segala tetek-bengek di belakang panggung yang sifatnya bukan
pertunjukan tidak dilihat oleh penonton, ditutupi oleh layar dan sebeng itu. Di
sinilah letak dasar perbedaan utama antara panggung prosenium dan pentas arena.
Panggung prosenium tidak sesederhana dan tidak seakrab pentas arena, karena
memang ada kesengajaan atau kesadaran membuat pertunjukan dengan ukuranukuran tertentu. Ukuran-ukuran atau nilai-nilai tertentu dari pertunjukan itu
kemudian menjadi konvensi. Maka, teater yang melakukan konvensi demikian
sering disebut teater konvensional. Atau, panggung prosenium yang telah
memiliki konvensi demikian disebut pula panggung kohvensional.
a. Perpetaan (Topografi) Panggung Prosenium
Untuk mengenal lebih jauh rincian bagian-bagian yang terdapat pada
panggung prosenium, harus diketahui nama-nama atau istilah-istilah yang terdapat
di dalam panggung prosenium itu. Karena panggung prosenium berasal dari
mancanegara, maka beberapa istilah masih menggunakan bahasa asing atau katakata asing diindonesiakan. Misalnya, prosenium itu sendiri, berasal dari bahasa
Yunani proskenion atau dalam bahasa Inggris proscenium. Pro atau pra berarti
yang mendahului atau pendahuluan. Sedangkan skenion atau scenium dari asal
kata skene atau scene, yang berarti adegan. Jadi, prosenium berarti yang
mendahului adegan.
Dalam hubungannya dengan perpetaan panggung prosenium, dinding yang
memisahkan auditorium dengan panggung itulah yang disebut prosenium.
Panggung prosenium yang terdapat di Indonesia umumnya tidak didukung oleh
kesadaran teknologis yang tinggi seperti panggung prosenium di Barat, tempat
asal panggung prosenium itu. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa panggung-
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panggung prosenium yang kita temui di Indonesia tidak memiliki perlengkapan
panggung atau kerekayasaan panggung (stage enginering) seperti yang ditemui
atau dapat dipelajari dari buku-buku asing. Salah satu hal yang biasanya tidak
ditemui di sini adalah adanya ruang loyang (fly-gallery) di atas panggung
prosenium.
Apabila kita melihat kenyataan yang ada di dalam panggung-panggung
prosenium Wayang Orang, Kethoprak, atau Ludruk, jelas bahwa ruang layang itu
tidak ada. Panggung prosenium yang kita dapati di sini masih sederhana terdiri
atas panggung dengan lubang prosenium, layar-layar – baik berupa layar
pergantian adegan maupun layar set, sebeng-sebeng, dan border.
Untuk

mempelajari

perpetaan

panggung

prosenium

kita

akan

menggunakan bentuk panggung prosenium yang selengkapnya, artinya termasuk
adanya ruang layang yang tidak ada pada kebanyakan panggung prosenium.
Khusus bagi seorang perancang panggung (stage designer), mempelajari
perpetaan panggung atau anatomi panggung itu penting. Dengan demikian,
apabila ia melakukan pekerjaannya, yaitu membuat set, maka ia sudah menguasai
sungguh-sungguh keadaan panggung itu dengan baik dan benar.
Dinding yang memisahkan antara auditorium dan panggung disebut
prosenium. Lubang di dinding ini, yang pinggir lubangnya berbentuk lurus atau
melengkung, disebut lubang prosenium. Arsitektur dari pinggir lubang prosenium
ini disebut pelengkung prosenium (proscenium arch). Di belakang dinding
prosenium, terdapat ruang yang diberi sekat ke arah luar panggung. Sekat ini
disebut sayap, biasanya orang-orang panggung menyebutnya sebeng. Sebeng di
sebelah kanan panggung (dilihat dari panggung ke arah penonton) disebut sebeng
kanan, sebeng di sebelah kiri panggung disebut sebeng kiri. Di belakang
panggung umumnya terdapat pintu lebar. Pintu itu disebut pintu muatan. Gunanya
untuk lewat benda-benda besar atau alat-alat panggung yang besar yang
diperlukan di panggung. Di beberapa teater sering terdapat juga di belakang
panggungnya selain pintu muatan itu, pintu-pintu menuju ke ruang penyimpanan
peralatan, ke ruang kontrol lampu atau ke ruangan rias. Di pinggir-pinggir
panggung kadang-kadang terdafat tempat penyimpanan onggokan skeneri, sistem
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bandul-bandul kerekan, alat-alat lampu-melampu, alat pengaman kebakaran,
lonceng, dan bangku pimpinan panggung.
Lantai panggung dibuat dari papan kayu yang empuk tetapi kuat, disusun
sejajar dari prosenium memanjang ke dinding belakang. Sering lantai panggung
ini dapat dibuka menembus ke bawah turun dengan menggunakan tangga. Lampu
kaki menempati bagian depan lantai panggung terdekat dengan penonton. Di
beberapa teater tidak menganggap perlu memberi tempat lampu kaki, bila lampu
yang digantung di atas panggung sudah cukup kuat. Ruang di bagian atas
panggung dikenal dengan nama ruang layang (fly gallery). Jarak tinggi ruang
layang itu apabila diukur dari lantai panggung, paling sedikit dua setengah kali
lebar/tinggi lubang prosenium. Jarak ini dipakai sebagai ukuran minimal dengan
perhitungan bahwa semua barang-barang yang digantung apakah itu berupa layarlayar, peralatan panggung, atau set apabila ditarik ke atas di ruang layang itu,
barang-barang tadi tidak akan tampak dari pandangan penonton. Di lain pihak,
barang-barang yang digantung aman dari gangguan mondar-mandirnya orangorang di panggung dan atau panggung itu sendiri mudah dibersihkan karena tidak
terganggu oleh adanya barang-barang gantungan tersebut. Jauh di atas ruang
layang, berjarak lebih kurang dua sampai dua setengah meter di bawah atap
panggung terdapat para-para kayu atau besi yang disebut gridiron atau grid. Parapara ini berjajar atau berderet sejajar arah panggung bawah ke panggung atas,
meliputi seluruh daerah atas panggung. Dari kerangka para-para ini tergantung
semua masalah gantungan skeneri, misalnya: layar, sebeng, kerangka pohon,
satuan-satuan lampu, dan sebagainya. Tali-tali juga dikerek melalui jalur parapara ini dengan buah-buah kerekan ke bawah, ujung tali yang berada di atas
panggung dihubungkan dengan barang-barang panggung atau skeneri, ujung tali
yang berada di pinggir panggung disimpulkan pada rel pasak (pin rail) yang
bertempat di lantai layang (fly floor). Lantai layang itu sendiri merupakan jalur
jembatan atau jalur ruang sempit yang berada di dinding salah satu dinding
samping. Ada yang ditempatkan selantai dengan lantai panggung, ada yang
ditempatkan beberapa meter di atas lantai panggung. Di beberapa Teater Baru,
ruang layang dan rel pasak semacam itu dihilangkan dan semua gantungan skeneri
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ditempatkan atau dijalankan dengan sistem bandul pemberat yang dapat diatur
melalui lantai pinggir panggung.
Ada pula teater yang memperlengkapi dirinya dengan memasang jembatan
di belakang tiser melintang sejajar dengan dinding prosenium. Di jembatan itulah
digantungkan lampu-lampu. Dari jembatan itu para pekerja lampu atau para
operator lampu dapat dengan mudah menyetel atau mengarahkan sorotan lampu
yang dikehendakinya. Kadang-kadang ada pula jembatan yang digantung melalui
para-para dapat diatur naik-turun dengan kerekan dan digunakan untuk
menempatkan lampu di atas panggung (overhead lighting).
Apa yang telah disebutkan di atas adalah istilah dari berbagai anggota
badan panggung. Sekarang akan dibicarakan beberapa istilah dari benda-benda
panggung yang merupakan dasar tetap yang berfungsi sebagai tirai, cadar, atau
penutup. Untuk menutup pandangan penonton ke arah kiri-kanan samping lubang
prosenium, dipasanglah tormentor. Kecuali berfungsi sebagai tirai penutup
pandangan penonton ke kiri atau ke kanan samping dalam panggung, tormentor
juga berfungsi sebagai alat untuk mernbesarkan atau mengecilkan lubang
prosenium. Caranya, dengan menggeser letak tormentor itu. Pasangan dari
tormentor ini berada di bagian atas terletak sejajar dengan relung atas prosenium,
disebut tiser. Itu berfungsi sebagai tirai penutup pandangan penonton ke atas
dalam panggung dan juga sebagai alat utuk membesarkan dan mengecilkan
lubang prosenium dengan menggeser letaknya ke atas atau ke bawah. Tiser
biasanya dibuat dari kain sederhana, tebal, dan berwarna polos kelam, digantung
di atas antara atas lubang prosenium dan tormentor, sehingga membentuk rangka
bagian dalam dari sebuah pigura panggung.
Layar adegan (act curtain) atau layar rumah (house curtain), dipasang
menutupi lubang prosenium. Letaknya di antara relung dan tiser. Di kebanyakan
teater besar layar tersebut merupakan layar lurun (drop curtain). Berbagai macam
layar yang sering digunakan di teater-teater kecil adalah layar tarik (draw
curtain), dan layar gulung (roll curtain). Di samping itu, ada layar yang disebut
layar tablo (tableau curtain) yang sering disingkat ucapannya menjadi layar tab.
Layar tab dapat ditarik secara vertikal atau diagonal. Tarikan layar yang demikian
itu menyebabkan kain layar melipat-lipat seperti lipatan kipas.
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Beberapa negara maju telah memiliki undang-undang atau peraturan yang
mengharuskan setiap gedung teater memperlengkapi dirinya dengan layar
kebakaran (fire curtain), yang dikenal dengan sebutan layar asbestos. Layar ini
terletak di depan layar adegan dan dipasang dengan menggunakan sistem turun.
Di dalam panggung konvensional juga dikenal istilah-istilah atau saling
pengertian bahwa setiap penunjukan posisi di panggung, yang dikatakan
panggung bawah (down stage) adalah posisi di panggung yang terletak di sebelah
panggung yang dekat dengan penonton paling depan. Yang dikatakan panggung
atas (up stage) adalah posisi di panggung yang terletak di sebelah panggung yang
jauh dari penonton paling depan. Kanan atau kiri panggung ditentukan oleh
pandangan pemeran di atas panggung ke arah penonton, bukan dari penonton ke
arah panggung.
b. Panggung dan Perlengkapannya
Untuk lebih memperjelas bagian-bagian panggung dan perlengkapannya,
akan dirinci bagian-bagian yang penting atau perlengkapan yang perlu mendapat
perhatian. Besar-kecilnya daya muat penonton di auditorium harus diimbangi
dengan sarana panggung. Auditorium dengan kapasitas penonton 1200 orang akan
memiliki keluasan panggung yang berbeda dengan auditorium yang memiliki
kapasitas 600 atau 300 orang saja. Namun, dalam hal ini yang perlu diperhatikan
adalah ukuran panggung yang memadai, dalam arti dapat melayani pertunjukan
dengan baik. Di samping ukuran panggung dan auditorium harus seimbang, juga
diperlukan adanya perlengkapan panggung yang layak dapat melayani
pertunjukan itu.
(l) Pit atau Sudut Tempat Orkes
Pit atau sudut adalah sebuah lantai yang rendah di depan panggung yang
diperlukan untuk tempat orkes (orchestra pit). Di beberapa gedung teater sengaja
dibuat rongga khusus untuk sudut orkes ini yang menjorok lebih rendah dari lantai
penonton. Beberapa pendapat mengatakan apabila sudut orkes itu tidak
dipergunakan, sudah tentu hanya akan mengurangi tempat penonton saja. Oleh
karena itu, di beberapa gedung teater yang menganut pendapat ini menghilangkan
sudut orkes itu dengan meratakan saja sama tingginya dengan lantai penonton
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paling depan. Dengan demikian, apabila sudut orkes ini tidak dipergunakan,
masih dapat dimanfaatkan untuk tempat penonton. Di gedung-gedung Teater
Modern, bahkan ada yang rongga sudut orkesnya diperlengkapi dengan elevator
yang dapat diatur lantai pitnya menurut ketinggian yang diinginkan. Di bawah
lantai penonton, sama ketinggiannya dengan lantai penonton, atau lebih tinggi di
atas lantai penonton, setinggi lantai panggung, misalnya, yang berarti juga bisa
memperluas lantai panggung apabila memang diperlukan tambahan luas
panggung ke depan menambah luas apron.
(2) Apron atau Serambi Panggung
Bagian lantai panggung paling depan yang dibatasi oleh garis layar dan
ujung lantai panggung yang menjorok ke auditorium, bagian ini disebut apron
atau serambi panggung. Fungsi dari apron juga sering diperdebatkan karena dalam
beberapa hal, seperti halnya pit orkes, juga merupakan bagian panggung yang
hanya merupakan penghalang saja dari hubungan keakraban penonton dan
pemain. Orang yang menganut pendapat ini sudah tentu menganggap tidak perlu
harus ada apron. Sejumlah besar gedung teater yang masih memiliki apron
disebabkan mengikuti bentuk panggung turun-temurun sejak lama, meskipun
kegunaannya diragukan. Puncak alasan dari orang-orang yang menyatakan bahwa
apron itu tidak perlu karena masih banyak diperlukan ruang di belakang garis
layar. Sebaliknya, bagi yang tetap mempertahankan adanya apron mengemukakan
alasan, serambi panggung tersebut diperlukan untuk mengisi acara sambil
menunggu pergantian set atau adegan, untuk tempat pewara menyampaikan
pengumuman atau pemberitaan kepada penonton, untuk acara-acara selingan lain
bagian dari produksi pertunjukan itu, atau untuk tetap mempertahankan jarak
estetis dengan penonton.
Mempelajari alasan-alasan dari kedua belah pihak, yang menganggap
perlu maupun yang tidak menganggap perlu adanya apron, apa pun alasan yang
disampaikannya tidak ada yang dapat memuaskan semua pihak. Namun, apabila
kita merencanakan sebuah teater pendidikan, rasanya akan lebih efisien apabila
menggunakan apron. Apabila auditorium akan dipergunakan sebagai kelas besar,
maka daerah apron dapat dipakai untuk penempatan mimbar ceramah. Membaca
(sajak), resital, ceramah-ceramah, dan lain-lain kegiatan semacam itu dapat
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dilaksanakan di depan panggung berdekatan dan dilatari oleh layar utama, dengan
tidak perlu mengusik atau merusak skeneri yang barangkali sudah terpasang di
panggung. Dengan diturunkannya layar asbestos dan layar utama menutup
panggung,

latihan-latihan

kelas

pemeran/penari

dan

kelas

penyutradaraan/koreografi yang berada di depan panggung, serta persiapan
skeneri di belakang panggung dapat berlangsung terus. Panggung yang tidak
memiliki apron tidak dapat dimanfaatkan secara efektif apabila tidak ada
kerjasama penggunaan yang baik antara daerah di depan panggung dan di
belakang panggung pada saat tidak ada pertunjukan di atas panggung.
Apron yang memiliki kedalaman antara 2 sampai dengan 2,5 meter tidak
perlu diperlebar lagi. Bagian untuk menuju ke dan dari apron harus ada, asalkan
masih mengambil tempat di depan panggung. Di lain bagian, sebelah kiri-kanan
apron agak mendekati dinding sampai gedung, biasanya terdapat pintu yang
menghubungkan antar-auditorium dan belakang panggung.
(3) Pelengkung Prosenium
Sungguhpun namanya pelengkung prosenium (proscenium arch), tetapi
tidak selalu berbentuk melengkung. Malahan, pada umumnya pelengkung
prosenium berbentuk persegi. Gedung-gedung teater yang memiliki lubang
prosenium dengan pelengkung proseniumnya, disertai dengan kain-kemain
(draperies) yang dipasang di belakang dinding prosenium itu. Kain-kemain itu
biasanya terdiri atas bahan kain yang tebal, misalnya kain beludru, berwarna polos
gelap. Fungsi dari kain-kemain itu sangat sederhana, yaitu menutupi bagianbagian lain di atas panggung yang tidak perlu dilihat oleh penonton. Bagianbagian yang ditutup itu rnisalnya: tali-temali, lampu-melampu, benda-benda
skeneri, dan sebagainya. Kain-kemain yang sejajar dengan pelengkung prosenium
sisi atas disebut tiser dan border. Kain-kemain yang sejajar dengan pelengkung
prosenium sisi pinggir yang tegak vertikal disebut tormentor dan sebeng.
Sungguhpun

pelengkung

prosenium

sulit

dikatakan

merupakan

perlengkapan panggung, namun sangat penting artinya bagi perlengkapan
panggung lainnya atau bagi garis pandangan ke panggung. Dengan demikian,
peranannya tidak bisa dielakkan. Bentuk dan besarnya pelengkung bagi sebuah
gedung teater ditentukan dengan mempelajari bentuk dan ukuran dari auditorium,
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dan dengan memperhitungkan pembagian ruang yang tersedia di belakang
panggung. Ukuran dari pelengkung prosenium ini tidak dibuat secara
sembarangan atau hanya didasarkan atas perkiraan saja karena meniru dari sebuah
gedung teater yang dianggap baik yang sama sekali berbeda rancangan dan
susunannya. Untuk menentukan ukuran pelengkung prosenium diperlukan waktu
merencanakannya agar gedung teater yang akan dibuat memiliki garis pandangan
yang bagus dari berbagai tempat kedudukan penonton menuju ke panggung yang
dibatasi oleh pelengkung prosenium itu. Untuk menguji kebagusan garis
pandangan ini dapat dilakukan percobaan-percobaan yang sederhana. Apakah
cukup jelas pandangan dari berbagai tempat kedudukan penonton yang paling
ujung? Dari tempat duduk yang paling tinggi di balkon, dari tempat duduk yang
paling ujung kiri atau kanan deretan tempat duduk paling depan dan deretan
tempat duduk paling belakang. Sejauh apa kemungkinan-kemungkinan para
penonton. Yang duduk di tempat-tempat duduk tersebut dapat melihat dengan
jelas ke panggung.
Keinginan beberapa kelompok masyarakat tertentu untuk memiliki gedung
pertunjukan yang paling besar dan paling bagus tidak jarang bahkan mencerabut
dari bidang arsitektur teater. Dngan demikian, biasanya akan menghasilkan
konstruksi teater yang secara harfiah betul-betul terlalu besar bagi sebuah
produksi drama/koreografi. Untuk sebuah auditorium dengan kapasitas tempat
duduk penonton sebanyak 2, 3, atau 4 ribu penonton, dengan pelengkung
prosenium yang memiliki lebar 20, 25, bahkan 30 meter, tidaklah menjadi
kebiasaan pada umumnya. Panggung semacam ini mungkin saja bagus bagi
sebuah pertunjukan besar-besaran, semacam sendratari atau pertunjukan masal
lainnya, tetapi tidak cocok bagi pertunjukan-pertunjukan drama karena terlalu
luas. Kegagalan yang sama juga sering terjadi pada pembuatan gedung
pertunjukan atau gedung Teater Pendidikan yang pembuatannya hanya
menekankan penggunaan auditorium saja, misalnya, hanya untuk kepentingan
konser, ceramah-ceramah, atau bahkan disewakan untuk pesta-pesta perkawinan.
Gedung-gedung semacam itu sering hanya memperhitungkan daya muat
pengunjung saja tanpa memperhitungkan kebutuhan panggung yang memiliki
ukuran pelengkung prosenium yang memenuhi syarat.
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Untuk sebuah produksi drama/tari, lebar pelengkung prosenium yang
wajar adalah 10, 12, sampai 14 meter. Apabila memiliki lebar lebih daripada itu,
ia akan menghadapi persoalan luasnya gerakan pemain, rancangan skeneri, dan
merembet ke besarnya ongkos produksi. Kecepatan waktu dan gerak langkah
pemain/penari akan menghadapi kesulitan menyesuaikan dengan luasnya
panggung, di samping sulitnya menyerasikan besarnya peralatan yang digunakan
dalam pertunjukan yang harus sebanding dengan luasnya panggung. Apabila
skeneri atau set dengan segala peralatannya dipergunakan untuk mengejar
ketinggalan dengan luasnya panggung, berarti itu akan menambah beban biaya
produksi. Dengan demikian, keterbatasan ukuran pelengkung prosenium bagi
panggung untuk keperluan pertunjukan drama/tari perlu mendapatkan perhatian,
sehingga terdapat keseimbangan antara kepuasan artistik dan bidang material serta
finansial produksinya.
(4) Layar Asbestos
Meskipun di Indonesia belum lazim digunakan layar tahan api, tetapi
penting diketahui bagi setiap orang yang mempelajari teater/tari dan
perlengkapannya. Bagi negara-negara yang telah rnemiliki undang-undang yang
melindungi warganya dari bahaya kebakaran, telah mewajibkan setiap gedung
teater diperlengkapi dengan layar asbestos. Dengan demikian, apabila sewaktuwaktu terjadi kebakaran (biasanya terjadi di belakang panggung), segera layar
asbestos diturunkan. Maksudnya untuk menghindari menjalarnya api ke tempat
lain.
Layar asbestos terdiri atas bahan yang tidak dapat dilipat atau digulung. Itu
merupakan dataran dua demensional secara utuh bergerak naik-turun melalui
ruang layang. Jalannya layar yang naik-turun secara utuh demikian itu sudah tentu
hanya mungkin dipasang pada gedung-gedung teater yang memiliki ruang layang.
Ukuran dari layar asbestos ini harus lebih besar daripada lubang proseniumnya,
paling tidak memiliki kelebihan antara 30 sampai 50 sentimeter menindih tepi-tepi
pelengkung prosenium. Di bagian tepi kiri-kanan layar asbestos ini diberi cincin
pengarah yang kemudian dimasuki kawat (slink) pengarah yang telah terpancang
dari para-para ke lantai panggung. Kawat pengarah ini untuk menjaga agar layar
asbestos tidak bergoyang menyimpang dari arah tujuannya dan tidak berbenturan
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dengan dinding prosenium dan layar-layar lainnya. Sebelah-menyebelah pada
masing-masing sisi tepi di luar cincin dan kawat penyalur ini terdapat semacam
pipa kantong dari baja vertikal yang dipasang pada dinding prosenium. Pipa baja
ini menjadi semacam penutup dan pelindung tepi-tepi layar asbestos tersebut.
Berbagai macam cara mengerek dengan satuan bandul pemberat konvensional
dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan layar asbestos. Kaki pengerek
layar ini berada di belakang dinding prosenium, kedudukan tali kerekan dan buah
kerekannya yang berada di lantai berjarak beberapa jengkal saja dari asbestos.
Sebuah pengaman khusus kerekan layar asbestos ini dinamakan saluran
pengaman. Itu bekerja untuk memberikan kemungkinan layar dapat berhenti
direncanakan dari pelengkung prosenium baik ditarik secara otomatis maupun
dengan tangan. Untuk membuat kedudukan layar demikian, keseimbangan antara
layar dan bandul pemberat begitu rupa, sehingga layar akan sedikit lebih berat
daripada kaki penggeraknya. Untuk keperluan itu, perlu diperlengkapi dengan
seutas tali khusus sebesar 1,5 sentimeter. Tali itu dinamakan tali pelepas,
berfungsi sebagai penghenti/pemegang atau pelepas pada tempat kedudukan layar
yang diinginkan sesudah layar digerakkan (turun atau naik). Pada ujung tali
pelepas yang lain yang berada di sisi seberang dimatikan pada lantai dekat kaki
pelengkung prosenium. Tali ini menjulur ke atas melalui buah-buah kerekan 1, 2,
dan 3 melintasi para-para, kemudian turun ke lantai panggung melalui buah-buah
kerekan itu. Ujung tali pelepas yang tidak terikat di lantai, diikatkan pada tali
kerekan layar asbestos sebagai penghenti/pemegang di tempat. Setiap jarak antara
tiga atau lima meter sepanjang tali pelepas diberi saluran pengaman. Saluran
pengaman ini dibuat begitu rupa, sehingga sangat peka terhadap ketinggian panas
tertentu, sehingga dapat putus melepaskan tali dari pegangannya. Layar akan
turun dengan sendirinya, disebabkan putusnya saluran pengaman tadi. Atau, kalau
perlu, tali pelepas juga dapat diputus dengan pisau biasa.
Menahan api bukan satu-satunya kegunaan layar asbestos. Apabila layar
utama sedang digulung atau sedang tidak bekerja, layar asbestos dapat digunakan
juga merangkap sebagai layar utama. Apabila layar utama dan layar asbestos
kedua-duanya diturunkan, keduanya dapat berguna untuk menahan bunyi.
Sehingga, di kedua tempat, baik di panggung maupun di auditorium, dapat sama-
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sama dipergunakan dengan tidak saling mengganggu atau terganggu oleh bunyibunyian atau suara yang mungkin timbul dari salah satu atau kedua tempat itu.
(5) Layar Utama
Layar utama adalah salah satu layar yang memiliki kedudukan penting
dalam hubungannya dengan identitas teater/tari. Pada saat panggung belum
dibuka, kehadiran layar utama sebagai suatu dinding penghias auditorium
memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan layar utama baik sebagai
identitas maupun sebagai penghias perlu diperhitungkan benar. Di gedung Teater
Wayang Orang, misalnya, pada layar utamanya sering terdapat gambar pohon
hayat atau gunungan yang dipilih untuk memberikan identitas teater itu sekaligus
memberikan suasana dan hiasan dalam ruang auditorium. Di teater-teater modern
layar utama tidak saja sebagai penghias batas panggung dan auditorium, tetapi
juga pilihan warna serta kedudukannya sebagai titik pusat perhatian penonton
harus serasi dengan lingkungan dalam auditorium. Di samping itu, bahan kain
yang dipilih, tebal serta kepekatannya menjadi penangkal bunyi menahan
kegaduhan panggung pada saat terjadi pergantian skeneri.
Bahan yang terbagus sebagai layar utama ini adalah kain beludru. Bahan
itu cukup memiliki berat, oleh karena itu bisa bagus terjurai, bulu-bulunya yang
tebal tampak indah kena sorotan lampu. Akan lebih baik itu dalam satuan bahan
tanpa sambungan dan warna kelam. Yang lebih disukai warna polos kelam karena
dapat menyerap sinar lebih banyak, sehingga tidak menyilaukan mata yang
memandangnya. Apa pun bahan yang telah dipilih untuk dipergunakan sebagai
layar utama, kemudian harus dirangkai atau dirangkapi dengan bahan kain yang
lebih tipis/ringan, seperti bahan kain sutera atau satin, untuk melindungi layar itu
dan menghindarkan lunturnya
warna.
Jumlah keseluruhan yang dibiarkan menggantung dari bagian depan layar
yang tampak, berkisar antara 50 % sampai 100 %. Tepi atas layar diberi lipatanlipatan yang dijahit menempel di sepanjang bagian atas layar itu. Di tepi bawah
layar dibuat kantong sepanjang bagian bawah layar itu untuk kemudian dimasuki
rantai besi pemberat layar. Dengan demikian, layar dapat bergerak dengan mantap
dan tidak bergoyang-goyang seperti ditiup angin.
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Layar yang terdiri atas dua bidang umumnya lebih disukai daripada yang
hanya terdiri atas satu bidang. Hal itu disebabkan layar yang terdiri atas dua
bidang, di bagian tengah anrara dua bidang layar tersebut dapat dipergunakan
sebagai jalan penghubung antara apron yang berada di depan layar dan bagian di
belakang layar. Lain daripada itu, dua bidang layar lebih mudah ditangani
dibandingkan layar yang hanya terdiri atas satu bidang, ditinjau dari segi kerekan
maupun dari beratnya layar. Layar yang terdiri atas dua bidang dapat ditangani
dengan cara kerja kerekan yang ditarik ke samping. Biasanya disebut layar tarik
(draw curtain). Atau, dengan cara kerja kerekan yang dapat melipat kain layar
secara diagonal ke atas atau secara vertikal ke atas. Layar demikian itu biasanya
disebut layar tablo (tab curtain).
Keberatan menggunakan layar satu bidang ini terutama bagi layar satu
bidang yang memiliki cara kerja kerekan turun-naik, atau yang biasanya disebut
layar turun (drop curtain) karena memerlukan penggarapan khusus. Sebaliknya,
ada layar satu bidang yang banyak dimiliki oleh gedung-gedung teater untuk
Wayang Orang, Ketoprak, Ludruk, atau gedung Teater Tradisi lainnya, yaitu layar
satu bidang yang memiliki cara kerja menggulung, biasanya disebut layar gulung
(roll curtain).
(6) Layar Loyang
Gedung teater yang memiliki ketinggian yang wajar dengan perlengkapan
sistem bandul keseimbangan, sering layar utamanya dikerjakan dengan cara kerja
layang. Cara kerja demikian ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara
kerja layar-layar bukan layang, yaitu suatu cara kerja layar yang hampir tidak
mengeluarkan bunyi pada saat layar tersebut bergerak. Di samping itu, tidak ada
kekhawatiran akan terlipat-lipat oleh gerakan layar atau ternganganya panggung
karena kain layar terkulai. Tidak diperlukan lintasan kerekan layar. Kain layar itu
langsung diikat pada batang pipa dari sistem bandul keseimbangan, dan batang
pipa itu dikendalikan dari rel pengunci.
(7) Layar Tarik
Gedung teater yang tidak memiliki ketinggian yang memungkinkan
adanya ruang layang di atas panggung, biasanya menggunakan pasangan layar
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tarik (draw curtain). Layar tarik terdiri atas dua bidang yang bertemu dan
membuka di tengah apabila masing-masing bidang ditarik ke sisi pinggir kirikanan pelengkung prosenium. Lintasan layar yang dipergunakan untuk jalannya
gerak layar mendatar itu harus dipilih lintasan yang berkualitas bagus, karena
sangat menentukan lancar tidaknya jalan kerekan layar tarik itu. Pemasangan
lintasan layar harus sudah memperhitungkan beratnya muatan agar dapat bekerja
dengan mudah tanpa bunyi menggerit. Yang terpenting harus diperhatikan, layar
yang dijalankan pada lintasan itu dapat membuka dan menutup dengah baik, tidak
ada saling lipat-melipat atau salib-menyalib antara kedua bidang layar tarik itu.
Lintasan layar yang bagus biasanya dibuat dari metal. Untuk lebih mempermudah
mengawasi dan merawat jalannya buah-buah kerekan yang berada di dalam
lintasan itu, umumnya orang lebih suka membuka salah satu ujung lintasan. Rodaroda dari setiap buah kerekan ada yang dilengkapi dengan semacam bola atau
semacam lingkaran terbuat dari fibre/plastik keras atau dari karet keras agar tidak
menimbulkan bunyi berisik.
Lintasan kerekan layar tarik ini terdiri atas dua bagian terpisah. Untuk dua
bidang layar tarik yang bertemu tumpang-tindih selebar satu meter, lintasan layar
itu harus diperpanjang ujungnya dihitung dari tengah panggung ke ujung
perpanjangannya sepanjang 75 cm. Apabila seluruh lebar lubang prosenium itu
digunakan untuk pertunjukan, perlu lintasan layar itu diperpanjang lagi ujungnya
ke samping panggung melewati batas pinggir pelengkung prosenium, sehingga
kumpulan lipatan layar di kiri-kanan panggung tidak menghalangi garis
pandangan penonton, sesuai dengan tuntutan pertunjukan.
Sebagai contoh, untuk menentukan panjang lintasan layar dengan ukuran
lebar pelengkung prosenium 10 m, diperlukan perhitungan sebagai berikut.
i. Untuk memperpanjang 0,75 m dari tengah panggung, panjang lintasan terhitung
dari pinggir pelengkung prosenium adalah: l0 m : 2 = 5 m; ditambah
perpanjangannya 0,25 m; 5 m + 0,75 m = 5,75 m.
ii. Untuk menentukan sejauh mana layar dapat menutupi panggung, belakang dan
kiri-kanan panggung, dilihat dari baris pertama tempat duduk penonton
mengarah ke pinggir pelengkung prosenium. Perkirakan, misalnya, selebar
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1,25 m. Kemudian tambahkanlah dengan 5,75 m menjadi: 1,25 m + 5,75 m = 7
m. Inilah jumlah lebar satu bidang layar yang diperlukan.
iii. Selanjutnya diperkirakan bahwa untuk kain layar selebar 1,50 m akan dapat
dilipat menjadi tumpukan lipatan selebar 0,30 m. Ini berarti dikeriputkan
menjadi l/5 nya. Bagilah kemudian lebar satu bidang layar itu menjadi lima
bagian. Panjang lintasan layar akan ditemukan dari lebar 5,75 m + 7m/5;
perhitungan menjadi: 7 m : 5 = 1,40 m (perkiraan tumpukan keriput layar).
5,75 m + 1,40 m = 7,15 m (panjang masing-masing lintasan yang diperlukan).
Apabila di samping panggung masih tersedia ruangan, ada baiknya itu
untuk menambah panjang lintasan beberapa sentimeter. Kalaupun terlalu panjang,
masih dapat ditumpangtindihkan di tengah. Namun, jangan sampai terjadi
sebaliknya. Apabila lintasan terlalu pendek, mustahil untuk dilaksanakan.
Apabila sebuah gedung teater memiliki sarana lengkap, sangat mungkin
dilakukan dua macam cara kerja layar, layar tarik (draw curtain) dan layar layang
(fly curtain) bagi sebuah layar

yang sama. Caranya adalah dengan

menggantungkan kedua lintasan layar tarik itu ke sebuah batang pipa dari sistem
bandul keseimbangan. Dengan demikian, itu dapat dilayangkan naik-turun. Satusatunya perubahan penting yang terjadi pada perubahan dari layar tarik ke layar
layang ini pada cara membukakan panggung, yang semula layar membuka sedikit
demi sedikit ke samping (layar tarik), menjadi membuka utuh ke atas (layar
layang).
(8) Layar Tab
Layar tab (tab berasal dari kata tableau) bekerja melalui dua utas tali atau
lebih yang ditarik menelusuri cincin-cincin pada layar. Apabila cincin-cincin itu
disusun secara diagonal, layar akan membuka dan menutup secara diagonal.
Apabila cincin-cincin disusun secara vertikal, layar akan membuka dan menutup
secara vertikal. Layar tab diagonal bekerja melalui dua utas tali, sedangkan layar
tab vertikal bekerja melalui beberapa utas tali bergantung pada jumlah baris
vertikal cincin-cincin yang disusun. Cincin-cincin yang disusun, pada layar tab
diagonal maupun pada layar tab vertikal disulam atau dijahit di layar bagian
belakang. Masing-masing tali diikat ujungnya pada cincin yang paling bawah.
Ujung tali yang bebas dimasukkan menelusuri susunan cincin demi cincin menuju
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buah kerekan, sehingga apabila tali ditarik, layar akan membuka menurut jalur
susunan cincin-cincin tersebut. Layar tab diagonal akan membentuk lengkungan
besar dari tengah pelengkung prosenium ke sudut atas pelengkung, lalu menjurai
ke bawah. Layar vertikal akan membentuk lengkungan-lengkungan gelombang
sepanjang pinggir atas pelengkung prosenium. Baik lengkungan-lengkungan layar
tab diagonal maupun lengkungan-lengkungan layar tab vertikal tampak sangat
dekoratif menghiasi kerangka panggung.
Mengingat cara kerjanya, layar tab tidak dapat dibuat dari sembarang
bahan kain. Bahan yang terlalu tebal dan berat tidak cocok bagi cara kerja layar
tab semacam ini, karena sulit untuk mempertahankan keseimbangan berat pada
saat dibuka. Padahal, keseimbangan layar itu sangat penting, hingga tali layar
mudah diikatkan pada rel pengunci agar kedudukan layar pada saat terbuka tetap
dapat dipertahankan juga. Makin besar dan berat layar pada saat dibuka, makin
besar pula resiko keseimbangan berat layar. Dengan demikian, makin sulit pula
menjamin terbukanya layar dengan kedudukan yang bagus dan mantap.
Layar tab dapat ditutup dengan melepaskan ikatan tali pada rel pengunci,
lalu dengan berat layar itu sendiri telah menarik tali layar itu turun ke bawah
menurut jalur susunan cincin yang telah ditentukan. Oleh karena itu, apabila
bahan kain layar terlalu tipis dan ringan, mungkin juga akan terjadi kesulitan lain
pada saat menutup layar ini. Karena layar tidak cukup berat, layar itu sangat
lambat turun, atau tidak mau turun sama sekali, atau sebagian mau turun sebagian
tidak. Mengingat hal-hal tersebut, maka pemilihan tebal-tipis dan berat-ringannya
bahan kain layar perlu pertimbangan sebaik-baiknya.
Masih ada satu hal lagi yang menjadi kesulitan bentuk layar tab. Meskipun
lengkungan-lengkungan layar tab yang telah dibuka memberikan bentuk hiasan
yang bagus bagi suasana pertunjukan resital, konser, atau pembacaan puisi, tetapi
tidak bagi pertunjukan yang menggunakan set atau skeneri kotak/persegi. Hal itu
disebabkan lengkungan-lengkungan layar akan menimbulkan celah-celah yang
tidak menutup set itu. Dalam keadaan demikian, terpaksa dibuatkan bagian-bagian
penutup set di samping kiri-kanan dan di bagian atas. Ini berarti memakan ongkos
dan kerja tambahan. Itu pun, kalau dibuat, belum tentu dapat memuaskan karena
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justru pada bagian-bagian penutup set ini terdapat bayangan-bayangan sorotan
lampu yang ditimbulkan oleh layar itu.
Bagaimanapun keadaannya, beberapa gedung teater/tari masih dapat
menggunakan cara kerja layar-layarnya dengan menentukan pilihan apakah akan
menggunakan cara kerja layar tarik, layar layang, atau layar tab. Bergantung pada
efisiensi dan efektivitas masing-masing layar yang akan dipergunakan dalam
suatu gedung teater/tari, di samping harus memperhatikan keadaan sarana gedung
teater/tari itu sendiri.
(9) Layar Gulung
Pada umumnya layar gulung (roller curtain) dipergunakan di gedunggedung Teater Wayang Orang, Ketoprak, atau Ludruk yang memiliki ruang
panggung yang kecil dan sempit. Gedung-gedung teater/tari yang besar dan
modern jarang menggunakan layar gulung semacam itu. Diperkirakan bahwa
layar gulung telah dipergunakan oleh teater-teater lama, pada kereta-kereta Teater
Keliling awal abad ke-19. Layar gulung ini sederhana sekali cara kerjanya. Itu
dapat dilakukan di ruang panggung yang sempit untuk segala set atau skeneri luar
(eksterior) dan dalam (interior). Biasanya kain layarnya dibuat dari bahan yang
murah, kemudian digambari
dengan keadaan skeneri yang diperlukan. Pohon-pohon untuk menggambarkan
hutan, jalanan, pemandangan, dan lain sebagainya, sebagai layar skeneri luar atau
pendhapa keraton, rumah padepokan, keadaan di dalam gua, dan sebagainya,
merupakan layar yang menggambarkan skeneri dalam.
Tepi bagian atas layar gulung digantungkan pada batang kayu atau bambu,
sebagaimana juga yang terdapat pada layar-layar jenis lain. Tepi bagian bawah
ditangkupkan pada batang kayu atau silinder bambu sebagai poros gulungan.
Batang silinder itu kira-kira bergaris tengah l0 cm, dan 1 m lebih panjang daripada
lebar layar itu sendiri. Apabila poros gulungan layar itu dibuat dari kayu,
sebaiknya dibuat dari kerangka kayu yang terdiri atas rusuk-rusuk kayu panjang
yang disusun pada sejumlah piringan kayu yang bergaris tengah 12,5 cm,
sehingga membentuk kerangka silinder. Kerangka silinder itu dibungkus dengan
kawat ayam. Sesudah itu, ditempel dengan kertas layangan dan diakhiri dengan
lapisan kain sebagai kulitnya.
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Layar gulung ini bekerja dengan dua utas tali yang dapat ditarik sekaligus
melalui dua buah kerekan. Dari pangkal kerekan yang terdiri atas dua buah
kerekan kemudian dua utas tali itu memisah. Ujung tali pertama dikaitkan dengan
poros gulungan layar yang berada di bawah dua buah kerekan itu, sedangkan
ujung tali kedua dihubungkan ke sebuah kerekan yang ditempatkan di sisi
seberang lain yang berkedudukan sejajar dengan kedua buah kerekan tadi. Dari
buah kerekan yang satu ini kemudian ujung tali dikaitkan dengan poros gulungan
layar yang berada di bawah satu buah kerekan ini. Di dalam kehidupan sehari-hari
cara kerja kerekan layar gulung semacam ini sering kita dapati pada kre-kre
rumah.
Pada dua utas tali yang dapat ditarik-ulur untuk membuka-tutup layar
gulung ini saat layar dibuka, ujung-ujung dua utas tali itu kemudian harus
diikatkan erat-erat pada rel pengikat agar layar tersebut tetap stabil terbuka.
Sebaliknya, apabila layar gulung itu akan ditutup, cukup membuka ikatan tersebut
dan melepaskannya. Karena poros gulungan layarnya cukup berat, ditambah berat
layar itu sendiri, maka layar itu akan turun menutup panggung dengan cepat.
(10) Tiser don Tormentor
Sampai batas-batas tertentu ukuran besar-kecil setiap lubang prosenium
dapat diubah dengan menggunakan tiser dan tormentor. Tiser adalah kain
penghalang yang dipasang di atas panggung paling depan menyilang horisontal.
Ukurannya lebih besar daripada ukuran border. Biasanya itu dibuat dengan bahan
kain yang sama dengan bahan kain layar. Itu digantung pada sebatang pipa
gantungn dengan sistem bandul. Letaknya tepat di belakang layar utama. Apabila
ada keinginan untuk memperpendek ujung atas set/skeneri, tiser dapat diturunkan.
Sebaliknya, apabila ada keinginan untuk mempertinggi atau memperlihatkan
ujung atas set/skeneri, tiser dapat dinaikkan.
Tormentor adalah penutup atau penghalang pandangan ke samping
panggung paling depan yang dipasang secara vertikal. Biasanya, itu dibuat dari
papan datar, atau dari kain berkerangka kayu, hingga berbentuk datar pula. Ujung
atas tormentor bersentuhan dengan ujung samping tiser.
Apabila sisi-sisi kiri dan kanan sebuah skeneri lebih pendek daripada lebar
prosenium, untuk menutup celah-celah samping yang disebabkan pendeknya set

39

itu, tormentor dapat digeser-geser hingga menutupi celah-celah itu. Dengan
demikian, tormentor yang merupakan sebeng panggung paling depan bisa diubah
kedudukannya bergeser ke kiri atau ke kanan menurut keperluan.
Setelah mengetahui bentuk, bahan, dan tempat beradanya tiser dan
tormentor, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama tiser dan tormentor selain
untuk menutupi pandangan (yang tidak perlu) penonton ke atas (tiser) dan ke
samping (tormentor) panggung, tiser dan tormentor juga berfungsi untuk
memperkecil lubang prosenium.
(11) Jembatan Lampu
Pada umumnya gedung-gedung Teater Modern selalu dilengkapi dengan
jembatan lampu. Tempat kedudukan jembatan lampu ini berada tepat di belakang
tiser. Memiliki lebar lebih kurang 0,60 m dan panjang jembatan beberapa puluh
sentimeter lebih daripada panjang prosenium ke samping kiri dan kanan
panggung. Kecuali untuk menggantung lampu-lampu, jembatan lampu juga
digunakan untuk menggantung kain border kesatu. Jembatan lampu ini tergantung
pada dua pasang tali/kawat (slink) pada sistem bandul keseimbangan, sehingga
jembatan lampu dapat dinaikturunkan menurut kebutuhan. Jembatan itu dibuat
dari kerangka besi/baja yang kuat untuk dimuati oleh border, lampu-lampu, dan
dua orang operator. Biasanya gerak turun-naiknya jembatan ini dilakukan dengan
mesin listrik.
(12) Para-para
Yang disebut para-para (gridiron) adalah jajaran kayu dan besi yang
disusun berderet. Letaknya di atas panggung kurang lebih 2 m di bawah atap dan
memenuhi seluruh ruang. Para-para ini adalah tempat kedudukan kerekan-kerekan
tali penggantung layar, skeneri, lampu-melampu, dan sebagainya. Tidak menjadi
soal bagaimanakah jenis sistem layang sebuah gedung teater/tari. Apakah
menggunakan karung pasir dengan tali kerekan biasa, sistem bandul
keseimbangan yang digerakkan
dengan kekuatan listrik dengan berbagai kecepatan, dan sebagainya. Yang
penting, bahwa para-para tersebut merupakan dataran kerja yang cukup aman dan
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kuat dimuati berbagai peralatan dan perlengkapan panggung yang harus
digantungkan padanya.
Sebuah gedung Teater Modern memiliki para-para yang dibuat dari
pasangan balok-balok yang berat dan panjang dengan gang muatan menempati
sebelah kanan prosenium. Masing-masing susunan pasangan balok selebar 1,25
m. Antara balok satu dan balok yang lain berjarak lebih kurang 0,25 sampai 0,30
m. Di atas balok-balok itulah tempat kedudukan induk kerekan. Sebuah lantai
kisi-kisi yang dibuat dari besi tipis dibaut pada balok-balok untuk memperkuat
kedudukannya, masing-masing berjarak antara 0,75 m. Jarak antara ini diperlukan
untuk membuka lantai para-para agar dapat dipergunakan sebagai celah tali
kerekan. Di lain pihak, kisi-kisi besi tersebut untuk mengamankan para pekerja
yang berada di lantai para. Untuk mencapai lantai para harus dilengkapi dengan
tangga yang berpangkal dari sudut belakang panggung yang paling sepi dari
kegiatan. Bagi sebuah Teater Pendidikan, tangga terbuka menuju ke para-para
merupakan bagian yang sangat berbahaya.
(13) Kantong Pasir dan Tali Kerekan
Cara-cara lama yang telah dikerjakan oleh para pekerja panggung untuk
mengerek atau menaikturunkan layar-layar atau skeneri yang berat-berat,
umumnya menggunakan tali biasa. Apabila muatan itu terlalu berat untuk dikerek
dengan kekuatan seorang pengerek saja, untuk membantu mempermudah atau
memperingan kerjanya, kemudian diikatkan pada tali kerekan itu satu kantong
berisi pasir untuk mengimbangi berat muatan kerekannya. Masih banyak gedunggedung Teater/Tari Lama yang menggunakan cara demikian. Tali atau kawat/slink
kerekan bekerja mulai dari batang gantungan menuju ke para-para, masuk ke biji
kerekan, menuju salah satu sisi panggung tempat terdapatnya induk kerekan.
Setelah melewati induk kerekan, lalu menuju bawah, berakhir pada rel pasak.
Rel pasak terletak di ruang layang yang berada di sisi salah satu dinding
panggung dan biasanya berada 5 sampai 6 meter di atas lantai panggung.
Penempatan yang demikian itu memiliki dua keuntungan. Pertama, dari
kedudukannya di atas panggung para pengerek dapat dengan jelas melihat ke
bawah, ke lantai panggung. Kedua, ruangan di bawah rel pasak dapat digunakan
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untuk kesibukan atau keperluan lain. Misalnya, lalu-lalang pemain, tempat
menyimpan peralatan, skeneri, dan sebagainya.
Kecuali itu, masih perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
i. Panjang pendeknya tali dapat menyulitkan pengaturan objek gantungan (layar,
skeneri, dan sebagainya), sehingga tidak bisa tepat, lurus, dan sejajar dengan
lantai panggung.
ii. Keseimbangan antara skeneri yang ditayangkan/dikerek dengan kantong
pasirnya sulit dicapai, karena biasanya skeneri selalu akan lebih berat. Tanpa
adanya suatu cara untuk membantu kekuatan tali kerekan itu, skeneri akan
turun merendah.
iii. Harus selalu dilakukan pemeriksaan terhadap tali dan kantong pasir, agar
terjamin keamanannya.
iv. Benda-benda yang dilayangkan (skeneri/layar) harus ditarik ke atas sejauh
mungkin sebelum kantong pasir digantungkan sebagai bandul keseimbangan
muatan.
v. Harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi goyangan kantong pasir
pada saat tali kerekan ditarik ke atas atau ke bawah.
Jenis sistem layang seperti itu umumnya tidak dipujikan bagi Teater
Pendidikan. Terlalu sederhana bagi para siswa berarti tidak mengembangkan lebih
jauh keahliannya, dan keamanannya pun tidak dijamin.
(14) Sistem Bandul Keseimbangan
Menggunakan sistem bandul keseimbangan akan lebih aman dan
merupakan cara pengerekan ying dipandang lebih baik serta telah berhasil
mengatasi sebagian besar kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem kerekmengerek. Di dalam sistem bandul keseimbangan ini, utasan talinya diganti
dengan bahan kawat atau slink (kawat baja). Kawat ini bekerja mulai dari batang
gantungan menuju para-para, masuk ke biji kerekan, lalu menuju ke salah satu sisi
panggung yang di situ terdapat induk kerekan. Kemudian, dari situ menuju
kerangka besi yang bisa diatur yang disebut kaki bandul.
Panjang kawat itu begitu rupa, sehingga apabila batang gantungan
diturunkan sampai terletak di lantai panggung, kaki bandul itu berada di ujung
atas tepat di bawah para-para. Dari situ bandul keseimbangan yang biasanya

42

terdiri atas lempengan-lempengan besi, dapat ditambahkan atau dikurangkan dari
kaki bandul, bergantung pada berat-ringannya muatan. Untuk menjaga agar
jangan sampai kaki bandul terpilin atau bergoyang, kaki bandul tersebut bergerak
mengikuti rel yang berbentuk lintasan besi T.
Batang gantungan dan kaki bandul dapat bergerak secara vertikal melalui
kawat baja dengan garis tengah lebih kurang 1,5 cm yang biasanya disebut utasan
kerja. Kawat utasan kerja ini ujung-ujungnya diikatkan pada kerangka kaki
bandul. Ujung yang satu pada bawah kerangka kaki bandul menuju kerekan
tegangan, melalui kerekan tegangan ke atas menuju induk kerekan, melalui induk
kerekan menuju bawah lalu dikaitkan atau diikatkan pada bagian atas kerangka
kaki bandul. Sedangkan antara batang gantungan dan kerangka kaki bandul
dihubungkan dengan kawat baja dengan garis tengah lebih kurang 1 cm (lebih
kecil daripada utasan kerja, tetapi bisa terdiri atas 3 atau 4 utas) melalui induk
kerekan. Ujung kawat yang satu diikatkan pada batang gantungan, sedangkan
ujung yang lain diikatkan pada bagian atas kerangka kaki bandul.
Pengunci tali/kawat dibuat dari jaringan besi yang disebut rel pengunci.
Penempatan rel pengunci itu biasanya jauh di pinggir belakang panggung. Salah
satu hal yang dapat dipujikan dengan adanya penggunaan sistem bandul
keseimbangan ini, bahwa keseimbangan antara muatan yang digantung dan
bandulnya dikatakan hampir mencapai kesempurnaan.
(15) Siklorama
Masalah-masalah yang dihadapi di balik skeneri apabila dimaksudkan
untuk memberi kesan pemandangan luar, misalnya latar belakang langit atau
udara bebas, yang dapat terlihat melalui jendela terbuka atau pintu terbuka,
biasanya dilakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu memasang penutup
belakang (backing). Namun, apabila dikehendaki pemandangan luar yang agak
luas, banyak para perencana panggung yang membuatnya dengan berbagai macam
cara.
Apabila keuangan terbatas, padahal di dinding belakang panggung
terdapat berbagai tempat perlengkapan panggung, seperti pipa-pipa listrik, panilpanil bangunan permanen, dan sebagainya, untuk menutup keadaan belakang
panggung yang demikian itu, sering digunakan kain-kemain yang dicat biru laut,
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atau dinding belakang itu sendiri yang dicat biru laut. Adakalanya masih
digunakan cara lama, yaitu dengan memasang layar gantung langit (sky drop).
Cara-cara atau usaha-usaha menutup bagian belakang panggung semacam itu
masih saja ada kekurangannya, yaitu sisi-sisi belakang panggung tidak tertutup.
Sebagai tindak lanjut dibuatlah kemudian layar gantung yang dipasang di sisi-sisi
kiri, kanan, dan belakang panggung sebagai sambungan dari layar gantung yang
dipasang di belakang panggung. Dengan demikian, dapat dihindari celah-celah
yang mungkin terjadi karena tidak adanya kesinambungan antara layar gantung
dan sebeng-sebeng.
Dengan memasang layar gantung langit di belakang dan di sisi-sisi kiri,
kanan, dan belakang, terdapatlah tiga layar gantung yang dipasang. Namun,
terjadinya sudut-sudut yang menghubungkan ketiga layar gantung itu menyulitkan
penyinaran. Untuk mengatasi kesulitan itu, dalam perkembangan selanjutnya
dibuatlah kain siklorama, yang memberikan hasil yang lebih memuaskan.
(16) Penutup Lantai Panggung
Adakalanya bagian penting daerah permainan di panggung ditutup dengan
kain terpal atau lapisan karet tipis. Biasanya berwarna coklat tua atau abu-abu
kehijauan atau kehitaman. Penutup lantai panggung dipasang hingga lantai
panggung depan, termasuk batas layarnya melampaui 1 atau 1,5 m di depan
pelengkung prosenium. Ke samping atau ke belakang sampai beberapa jengkal
melampaui batas set. Pemasangannya langsung dilekatkan ke lantai panggung
dengan paku payung. Penggunaan penutup lantai panggung tidak saja membenahi
bagian lantai panggung yang tampak telanjang, tetapi juga untuk mencegah bunyi
berisik pada saat pergantian set atau untuk mematikan bunyi langkah kaki
bersepatu/beralas para pemain/penari dan para awak panggung.
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Gambar 2. Teater Prosenium

Gambar 3. Prosenium dan Apron

3. Bentuk Campuran
Yang dimaksud dengan bentuk pentas campuran di sini ialah satu bentuk
panggung atau pentas yang menurut pengertian-pengertian yang sudah diberikan
di muka tidak termasuk bentuk-bentuk Pentas Arena atau bentuk Pentas
Prosenium. Misalnya, bentuk Teater Terbuka yang terdapat di Prambanan yang
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lebih dikenal dengan Panggung Sendratari Ramayana Prambanan. Dilihat dari
kesederhanaannya, pentas tersebut tidak memerlukan pembuatan skeneri yang
sulit dan berubah-ubah karena skenerinya adalah alam itu sendiri, dalam hal ini
Candi Prambanan. Dengan demikian, pentas itu seperti memiliki salah satu ciri
dari Pentas Arena. Yang membedakan hanya besarnya pentas dan besarnya
jumlah penonton yang mengakibatkan jauhnya hubungan antara penonton dan
pemeran/penari. Sehingga, tidak memiliki sifat akrab seperti Teater Arena. Di lain
pihak, karena jauhnya penonton, mungkin memiliki persamaan sifat seperti Pentas
Prosenium, tetapi juga tidak. Sebab, pentas ini tidak memiliki pelengkung
prosenium sebagaimana lazimnya Pentas Prosenium. Jadi, karena pentas itu
memiliki sifat-sifat Pentas Arena dan sifat-sifat Pentas Prosenium, tetapi sekaligus
juga tidak bisa dipersamakan begitu saja, itu diklasifikasikan sebagai bentuk
Pentas Campuran. Beberapa contoh Pentas Campuran seperti itu, kecuali Teater
Ramayana Prambanan, dapat pula disebutkan di antaranya: Pentas Teater Pandaan
di JawaTimur, Pentas Teater Halaman Taman Ismail Marzuki di Jakarta, dan
Pentas Teater Terbuka Tapiandaya di Medan Sumatera Utara.
Pada dasarnya pentas seperti itu merupakan campuran atau kombinasi dari
dua atau lebih tipe pentas. Sudah tentu membuat pentas semacam itu dimaksudkan
untuk melayani pertunjukan sebaik mungkin dalam hubungannya dengan
penonton. Pertunjukan dengan jumlah pemain yang besar dan penonton yang
besar memerlukan pentas yang besar pula. Kecuali itu, mungkin juga ada bentuk
panggung yang dibuat keluar memasuki daerah tempat duduk penonton. Di
Jepang ada pada Pentas Teater Kabuki yang disebut "hanamichi". Di Eropa atau
Amerika,

teater

yang

memiliki

panggung

yang

memperluas

tempat

pertunjukannya keluar dan masuk ke daerah tempat duduk penonton disebut
"thrust stage".
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Gambar 4. Pentas Terbuka

Kata-kata Inti
l. Pentas Arena: sebuah bentuk pentas yang memiliki kesederhanaan dan
keakraban sifat-sifat pelayanannya. Terdapat berbagai macam bentuk pentas
arena antara lain: pentas arena sentral, pentas arena tapal kuda, pentas arena U,
pentas arena L, pentas arena setengah melingkar, pentas arena melingkar,
pentas arena bujur sangkar, dan sebagainya.
2. Panggung Prosenium: sebuah bentuk panggung yang memiliki batas dinding
prosenium antara panggung dan auditoriumnya. Pada dinding prosenium
tersebut terdapat pelengkung prosenium dan lubang prosenium.
3. Auditorium: tempat pendengar atau tempat penonton, biasanya terdiri atas
sebuah ruangan yang besar tempat sejumlah pendengar atau penonton berada.
4. Rencana Lantai: pengaturan atau penataan lantai pentas dengan segala
peralatannya dan perabotannya, dituangkan dalam bentuk gambar garis
mengenai situasi ruang dan penempatan benda-benda pada ruang itu. Awak
panggung biasanya juga mengenal istilah "floor-plan" untuk pengganti istilah
rencana lantai pentas.
5. Pit: sisi atau sudut depan panggung biasanya untuk tempat orkes, kemudian
dikenal dengan pit orkes atau “orchestra-pit”.

47

6. Tiser: kain yang menggantung di belakang layar babakan, lebih kecil daripada
layar, tetapi lebih besar daripada border. Dapat diturunnaikkan dingan tali. Oleh
sebab itu, juga dapat mempersempit lubang prosenium.
7. Tormentor: sebuah bingkai atau rangka yang ditutup dengan kain atau papan
tipis (triplek) berdiri vertikal di belakang layar babakan di sebelah kiri dan
kanan sebagai kaki tiser. Dapat digeser ke kiri dan ke kanan, sehingga juga
dapat mempersempit lubang prosenium.
8. Ruang Layang: ruang di atas panggung yang terdapat di antara batas
pelengkung prosenium sampai batas para-para. Awak panggung biasanya
mengenalnya dengan istilah "fly gallery".
9. Border: kain yang melintang horisontal di atas panggung sebagai pnutup (alingaling) lampu atau set.
10. Para-para: jajaran-jajaran kisi-kisi kayu dan kerangka besi yang terletak di
atas panggung 2 m mendekati atap. Digunakan untuk tempat kedudukan
kerekan-kerekan layar dan set. Awak panggung mengenalnya dengan istilah
"gridiron" atau "grid" saja.
11. Apron: bagian lantai panggung yang menjorok ke auditorium melewati garis
layar terdepan atau melewati batas prosenium.
12. Asbestos: layar tahan api yang terletak di jajaran layar paling depan langsung
di belakang prosenium.
13. Sebeng: kain-kain yang berdiri vertikal terletak di sisi kiri dan kanan
panggung menjadi kaki border, gunanya sebagai penutup (aling-aling) segala
sesuatu yang berada di belakang kiri-kanan panggung. Awak panggung juga
mengenalnya dengan istilah "side wings”.
14. Pintu Muatan: pintu besar yang terletak di belakang panggung. Gunanya untuk
keluar masuk benda-benda panggung yang besar, untuk memuatkan bendabenda besar ke panggung.
15. Rel Pasak: lintasan kayu atau besi untuk menempatkan pasak-pasak sangkutan
tali-tali layar atau set. Awak panggung mengenalnya dengan istilah "pinrail”.
16. Lantai Layang: jalur jembatan atau jalur ruang sempit memanjang ke belakang
mengikuti tepian dinding samping panggung sebagai tempat awak panggung
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bekerja mengikat dan melepas tali pada rel pasak, atau pekerjaan lain yang
berhubungan dengan layang-melayangkan benda-benda ke panggung.
17. Panggung Atas: posisi di panggung yang terletak di sebelah panggung yang
jauh dari penonton paling depan.
18. Panggung Bawah: posisi di panggung yang terletak di sebelah panggung yang
dekat dengan penonton paling depan.
19. Kanan dan Kiri Panggung: posisi di kiri atau kanan panggung yang ditentukan
oleh pandangan pemeran/penari di atas panggung ke arah auditorium, bukan
pandangan penonton dari auditorium ke arah panggung.
20. Layar Layang: layar yang cara kerjanya menggunakan sistem layangan. Awak
panggung mengenalnya dengan istilah "drops curtain".
21. Layar Tarik: layar yang cara kerjanya menggunakan sistem tarik. Membuka
dan menutup panggung dilakukan dengan menarik layar ke samping dan ke
tengah parggung.
22. Layar Tab: layar yang cara kerjanya menggunakan sistem tarikan tali yang
disalurkan melalui lintasan cincin-cincin. Apabila lintasan cincin itu
menyilang diagonal, maka membuka atau menutupnya layar tersebut juga
menyilang diagonal. Apabila lintasan cincin itu lurus vertikal, maka membuka
dan menutupnya layar itu juga vertikal. Layar tab berkeriput seperti lipatan
kipas yang bergelombang banyak, sebanyak jalur lintasannya.
23. Layar Gulung: layar yang cara kerjanya menggunakan sistem gulung, seperti
yang sering didapati pada cara kerja menggulung kre.
24. Siklorama: layar berbentuk tiga sisi atau yang sudut-sudutnya dapat
dilengkungikan. Gunanya untuk memberikan efek kedalaman latar belakang
set eksterior langit atau cakrawala, atau efek kedalaman ruang biasa.
25. Pentas Campuran: pentes yang memiliki bentuk percampuran dari teater arena
dan teater prosenium dengan menggabungkan dan meniadakan beberapa
sifatnya. Yang digabungkan adalah sifat kesederhanaan pentas arena dan sifat
adanya jarak yang jauh pada pentas prosenium. Yang ditiadakan adalah sifat
keakraban pentas arena dan sifat ketertutupan pentas prosenium.

49

Tambahan Referensi Model Pentas

Gambar 5. Teater Zaman Romawi

Gambar 6. Teater Masa Sekarang
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Gambar 7. Bentuk Teater Abad XIX

Gambar 8. Bentuk Teater Abad XIX (juga)
C. Latihan
l. Sebuah tarian disajikan di halaman pura di Bali dan sebuah Cak tarian Rina
ditampilkan di sebuah halaman Barai Banjar. Apakah kedua tempat itu dapat
dikatakan sebuah pentas arena pertunjukan? Jelaskan persamaan dan
perbedaannya apabila ada!
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2. Dari segi pengertian pentas sebagai tempat pertunjukan, apakah terdapat
perbedaan hakiki antara istilah "pentas" dan istilah “panggung"? Jelaskan
perbedaan atau persamaannya jika ada!
3. Sebutkan sifat-sifat khusus pentas arena dan sifat-sifat khusus pentas
prosenium!
4. Sifat-sifat apa yang tidak ada pada pentas campuran? Jelaskan dengan
menyebutkan beberapa contoh pentas campuran yang ada di Indonesia!
5. Dalam ruangan auditorium pentas arena yang berukuran l0 x l0 m,
bagaimanakah sebaiknya susunan tempat duduk penontonnya? Jelaskan dengan
gambar rencana lantai (floor plan)-nya!
6. Untuk apakah sebuah rencana lantai diperlukan oleh seorang pemeran?
7. Jelaskan pengertian "sederhana" yang berlaku pada pentas arena. Apakah
pengertiannya sama dengan "miskin” atau "telanjang”? Jelaskan seperlunya!
8. Penataan peralatan pada pentas arena tidak boleh mengganggu daerah
pemeranan, tetapi justru harus menunjangnya. Jelaskan pengertian ini disertai
beberapa contoh penempatan peralatan disertai hal-hal yang bersifat praktis.
9. Jelaskan fungsi tiser, tormentor, sebeng, dan border!
10. Gambarkan sebuah panggung prosenium yang tampak secara vertikal!
11. Gambarlah dasar-dasar cara kerja sebuah tali kerekan layar tarik!
12. Ada berapa macam cara kerja kerekan layar? Jelaskan dengan menyebutkan
nama jenis layar yang bersangkutan!
13. Tentukanlah ukuran panjang lintasan layar tarik yang akan dipergunakan di
panggung yang memiliki ukuran lebar pelengkung prosenium l0 m, 12 m, dan
16 m.
14. Penempatan ruang layang 5 a 6 m di atas lantai panggung memiliki beberapa
segi keuntungan. Sebutkan apa saja keuntungan itu!
15. Ada lima hal yang perlu diperhatikan pada sistem kerek-mengerek dengan
menggunakan kantong pasir dan tali kerekan. Sebutkan lima hal yang perlu
diperhatikan itu!
16. Apakah yang dapat dipujikan dengan adanya penggunaan sistem bandul
keseimbangan?
17. Apakah yang dimaksud dengan siklorama. Jelaskan macam dan kegunaannya!
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D. Rangkuman
Untuk menelusuri asal mula pentas pertunjukan tidak begitu mudah
dikatakan kapan tepat dimulainya. Pada awalnya pentas memang sangat tumpangtindih antara keberadaan manusia dan segala kegiatan gerak-lakunya. Sesudah
mengalami perjalanan kehidupan manusia dari abad ke abad, pentas pertunjukan
pada dasarnya merupakan pengembangan kesadaran manusia untuk mewadahi
penampilan kegiatan gerak-lakunya sendiri terhadap manusia yang lain. Sesudah
kesadaran penampilan gerak laku itu membudaya, timbullah seni-pentas yang
diungkapkan melalui berbagai bentuk pernyataan seni pertunjukan. Untuk
memberi tempat atau wadah melayani pertunjukan itu, terdapat berbagai bentuk
pentas yang pada umumnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu: bentuk arena, bentuk
prosenium, dan bentuk campuran.
Selain fungsinya sebagai tempat untuk melayani pertunjukan, pentas juga
berfungsi sebagai pengantar hubungan antara pertunjukan dan penontonnya. Oleh
karena itu, bentuk pentas yang sudah ada juga sangat diperhatikan sebagai titik
tolak untuk melaksanakan pertunjukan, tata dan teknik pentas sehubungan dengan
bentuk-bentuk pentas yang memiliki sifatnya masing-masing. Bentuk pentas
arena, misalnya, memiliki dua sifat khusus, yaitu kesederhanaan dan keakraban.
Bentuk pentas prosenium memiliki sifat yang berbeda dengan bentuk pentas
arena. Hubungan antara pentas sebagai tempat pertunjukan dan auditorium
sebagai tempat penonton justru dipisahkan dengan dinding prosenium. Dengan
demikian, terdapat jarak yang kemudian akan mempengaruhi hubungan
pertunjukan dan penontonnya. Di samping itu, bentuk pentas prosenium juga
memiliki sifatnya yang tertutup. Artinya, bahwa segala yang disajikan di atas
pentas prosenium harus dilakukan secermat mungkin. Segala hal yang tidak layak
ditonton oleh penonton harus ditutup (dengan sebeng, dengan border, dengan
layar-layar, dan sebagainya) jangan sampai kelihatan.
Bentuk Pentas Campuran memiliki sifat-sifat pentas yang lain lagi. Itu
merupakan bentuk campuran dari Teater Arena dan Teater Prosenium, dengan
menggabungkan dan meniadakan beberapa sifatnya. Yang digabungkan adalah
sifat kesederhanaan pentas arena dan sifat adanya jarak yang jauh pada pentas
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prosenium. Yang ditiadakan adalah sifat keakraban pentas arena dan sifat
ketertutupan pentas prosenium.
Sebagai akibat dari adanya sifat-sifat yang berbeda itu, semua pelayanan
pertunjukan yang menggunakan bentuk pentas arena akan berbeda pelayanannya
dengan bentuk pentas prosenium, dan akan berbeda pula pelayanannya dengan
bentuk pentas campuran. Baik pemeran/penari atau pertunjukan maupun
penontonnya harus menyesuaikan dengan sifat-sifat dari masing.masing bentuk
pentas itu.
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BAB III
SEPUTAR PERPANGGUNGAN

A. Denah Panggung
1. Gambar Denah Panggung
Gambar denah panggung adalah gambar denah lantai, tempat para pelaku
(aktor/penari) bermain (berperan/menari). Gambar denah panggung disesuaikan
dengan teori yang ada di Indonesia. Untuk itu, dibuat sebagai berikut.

penonton

aktor/penari
Gambar 9. Denah Panggung
Keterangan: 1. panggung luar (apron)
C.
layar babak (act curtain)
D.
panggung (stage)
Gambar denah panggung Indonesia ini tidak hanya berlaku untuk
pertunjukan drama saja, tetapi juga untuk pertunjukan seni tari dan sendratari di
Indonesia.
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2. Panggung Kanan dan Panggung Kiri
Yang dimaksud dengan panggung kanan (right stage) dan panggung kiri
(left stage) adalah bagian panggung sebelah kanan dan sebelah kiri pelaku
(aktor/penari) ketika menghadap penonton.

Penonton

aktor/penari
Gambar 10. Panggung Kanan dan Panggung Kiri
Keterangan: a = panggung kanan
b = panggung kiri
3. Panggung Depan dan Panggung Belakang
Panggung depan (downstage) adalah bagian lantai panggung dekat lampulampu kaki dan penonton. Panggung belakang (upstage) adalah bagian lantai
panggung dekat layar belakang (back drop), atau layar paling belakang.
Merupakan

hasil

kebiasaan

sepanjang

sejarah

bahwa

panggung

mempunyai lantai yang melandai (condong, miring) dari panggung belakang
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(upstage) yang lebih tinggi (up) letaknya ke arah panggung depan (downstage)
yang lebih rendah (down). Bentuk lantai demikian itu dimaksudkan untuk
mempermudah pandangan penonton, yang jauh letaknya dari panggung, agar
dapat melihat dengan mudah pelaku yang berada di panggung belakang.

penonton

aktor/penari
Gambar 11. Panggung Depan dan Panggung Belakang
Keterangan: D = panggung depan
B = panggung belakang
4. Panggung Tengah
Bagian lantai panggung atau daerah lantai panggung di antara panggung
belakang dan panggung depan dinamakan panggung tengah, juga lantai panggung
atau daerah lantai panggung di antara panggung kiri dan panggung kanan disebut
juga panggung kiri tengah dan panggung kanan tengah.
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Gambar 12. Panggung Tengah
Keterangan:

i
a
D
T
B

= kiri
= kanan
= depan
= tengah
= belakang

5. Denah Panggung Sempit dan Panggung Luas
Untuk lantai panggung yang sempit dipergunakan gambar denah panggung
tersebut di atas (panggung tengah), sedangkan untuk lantai panggung yang luas
dipergunakan gambar denah panggung seperti tersebut di bawah ini.

Gambar 13. Denah Panggung Sempit dan Panggung Luas
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B. Jenis Denah Panggung
Jenis panggung drama di Eropa dan Amerika (USA) menurut
perkembangannya ada dua macam, yaitu Panggung Pigura (picture frame stage)
dan Panggung Kalangan (theatre in the round).
l. Panggung Pigura
Panggung pigura ini dimulai pada awal tahun 1600 M. Yang dimaksud
dengan pigura (bingkai) ialah kerangka kayu suatu gambar atau foto (picture
frame). Maka, panggung yang menurut penglihatan penonton seperti gambar yang
hidup dalam sebuah pigura, dinamakan panggung pigura (panggung pigura
gambar atau bingkai foto, picture frame stage).
a. Bagian-bagian Penutup (the masking pieces):
l) Pigura (bingkai) panggung dinamakan gapura prosenium (lengkung atau kubat
prosenium).
2) Panggung pigura dibatasi di bagian depan oleh panggung luar (apron, dulu
panggung depan, fore stage).
3) Lampu-lampu kaki (footlights).
4) Layar langit-langit (teaser), penahan penglihatan penonton untuk menembus
tali-temali dan bagian atas (atap) rumah panggung.
5) Layar babak (act curtain) atau juga disebut layar depan (front curtain) atau
disingkat layar, yang dapat:
a) dinaikturunkan seperti pisau guillotine (pisau pemenggal leher
terhukum di Perancis pada zaman dulu);
b) dibuka ke arah sisi kiri dan kanan panggung (layar semacam ini disebut
a traveller).
6) Gapura slintru (tormentor) di kiri dan kanan panggung bagian depan.
b. Tata Panggung (Setting)
Tata panggung (susunan panggung) ada tiga macam, yakni:
l) Tata Panggung Kosong (a bare stage), dikelilingi oleh layar-layar, tanpa ada
kursi, meja, dan lain-lain.
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2) Tata Panggang Slintru dan Layar (wing and drop setting).
3) Tata Panggung Kotak (box setting), disusun oleh tiga dinding suatu kamar atau
ruangan.
2 . Panggung Kalangan
Yang dinamakan Panggung Kalangan adalah suatu panggung yang
letaknya di tengah-tengah penonton. Bentuk panggung ini sebenarnya bentuk
panggung yang tertua dan terdapat di seluruh Indonesia. Pada bentuk panggung
ini penonton mengelilingi lampu oncor atau api unggun, sampai pada bentuk
pendhapa di rumah-rumah orang bangsawan terkemuka di Jawa.

Gambar 14. Panggung Kalangan

Di Amerika Serikat (USA) untuk pertama kali panggung kalangan modern
dibuat di Penthouse Theatre, yang konstruksinya dibuat oleh University of
Washington. Kemudian Margo Jones menamakannya Theatre in the Round
(panggung kalangan). Di Universitas Miami (Florida) bentuk bangunan ini
dinamakan The Ring Thetre (panggung cincin atau panggung bulatan/lingkaran).
Istilah-istilah lain di Amerika Serikat: Arena Staging, Circus Staging, Circle
Staging, dan seterusnya. Di Indonesia sekarang ini terdapat panggung kalangan
modern di Taman Ismail Marzuki (Jakarta) dengan nama Panggung Arena.
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Gambar 15. Tata Panggung Slintru dan Layar
(Wing and Drop Setting)
Keterangan:
1
= panggung luar (apron)
2
= gapura prosenium
3
= layar babak (act curtain)
4
= gapura slintru
5
= layar babak II (scene curtain)
6
= layar (drop)
7
= layar (drop)
8
= layar belakang (back curtain)
9
= slintru (wing)

A
B
C
i
a
i1,2,3
a1,2,3

= panggung sempit
= panggung sedang
= panggung penuh
= masuk torm kiri
= masuk torm kanan
= masuk kiri 1,2,3
= masuk kanan 1,2,3

C. Latihan
1. Gambarlah sebuah denah panggung yang telah disesuaikan dengan teori drama
yang ada di Indonesia.
2. Apa sebabnya lantai panggung depan lebih rendah daripada lantai panggung
belakang?
3. Ada berapa daerah lantai panggung sempit dan berapa daerah lantai panggung
luas?
4. Sebutkan dua macam panggung drama!
5. Manakah yang lebih tua, panggung kalangan atau panggung pigura?
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6. Termasuk jenis panggung apakah panggung pendhapa seorang bangsawan di
Jawa?
D. Rangkuman
Salah satu unsur pokok yang harus ada dalam pergelaran seni pertunjukan
drama, tari, dan musik adalah tempat pergelaran. Salah satu tempat yang biasa
digunakan untuk menggelar seni pertunjukan adalah panggung pergelaran, yang
sudah tentu berbentuk panggung.
Seorang sutradara atau koreografer dan pemain atau penari sudah
selayaknya tahu dan memahami denah panggung, yang meliputi gambar denag
panggung dan jenis denah panggung. Gambar denah panggung adalah gambar
denah lantai, tempat para pelaku (aktor/penari) bermain (berperan/menari).
Gambar denah panggung disesuaikan dengan teori yang ada di Indonesia.
Sementara itu, Jenis panggung drama di Eropa dan Amerika (USA) menurut
perkembangannya ada dua macam, yaitu Panggung Pigura (picture frame stage)
dan Panggung Kalangan (theatre in the round).
Berdasarkan gambar denah panggungnya, beberapa konsep yang perlu
dipahami adalah panggung kanan dan panggung kiri, panggung depan dan
panggung belakang, panggung tengah, serta denah panggung sempit dan
panggung luas. Sedangkan untuk jenis denah panggungnya, dua hal yang perlu
dipahami adalah panggung pigura (picture frame stage) dan panggung kalangan
(theatre in the round).
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BAB IV
KERABAT KERJA (CREW) PEMENTASAN TARI
A. Penari Tidak Bekerja Sendirian
Bila diteliti unsur-unsurnya, kenyataannya seni teater atau koreografi tari
terjelma dari koordinasi cabang seni lain. Misalnya, seni sastra pada naskah, seni
rupa pada dekor, dan seni musik pada ilustrasi musiknya. Namun, unsur
terpenting dari teater/tari adalah pelaku/penari, naskah, dan pentas. Pcrpaduan dari
unsur-unsur ini, hingga terjelma suatu pertunjukan, diatur dengan kepandaian
artistik dari sutradara/koreografer.
Seorang pengarang bisa menyelesaikan karangannya secara sendirian di
kamarnya dengan mesin ketik (komputer) dan kertas-kertas. Demikian halnya
seorang pelukis. Tetapi, kehadiran aktor/penari di panggung, sebelumnya mesti
minta bantuan/kerjasama dengan rekan yang lain, seperti sutradara/koreografer,
pengarang, dan seterusnya. Jelasnya, seorang aktor/penari tidak bisa kerja
sendirian.
Untuk mewujudkan kerjasama itu, pertunjukan teater/tari memerlukan
crew, tim, rombongan, atau kerabat kerja.
1. Produser
Menjadi produser bisa dilaksanakan secara perseorangan maupun
perkumpulan, misalnya yayasan atau sekolah. Di Indonesia sampai dewasa ini
tampaknya masih jarang seseorang yang – karena memiliki modal cukup –
kemudian memberanikan dirinya memodali suatu pementasan drama/tari. Yang
ada, biasanya badan-badan tertentu, lembaga-lembaga tertentu, dinas-dinas
tertentu yang memang mempunyai tugas sebagai penggerak atau fasilitator
pergelaran seni, seperti perguruan tinggi atau sekolah kesenian, Taman Ismail
Marzuki di Jakarta, Dewan Kesenian/Kebudayaan (propinsi/kabupaten/kota),
Dinas

Kebudayaan,

Taman

Budaya,

kantung-kantung

seni-budaya,

dan

seterusnya.
Produser drama/tari di Indonesia masih terbatas tugasnya, yakni mengatur
pengeluaran-pengeluaran biaya yang diperlukan. Produser adalah orang yang
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bertugas membiayai segala ongkos produksi pementasan drama/tari. Produser
sesungguhnya adalah penanggung jawab keuangan dan promosi.
Adalah suatu hal yang lumrah jika produser menginginkan keuntungan.
Untuk itu, ia menginginkan karcis-karcisnya terjual habis. Untuk melaksanakan
keinginan itu, ia membentuk staf untuk menyelenggarakan promosi agar penonton
tertarik, lalu membeli karcis. Meskipun, tidak semua produser seperti itu, terutama
di Indonesia pada perkembangannya sekarang ini, banyak sponsor drama/tari yang
motivasinya semata-mata idealisme.
2. Sutradara/Koreografer
Sutradara/koreografer adalah pimpinan artistik yang tertinggi. Ia yang
menafsirkan naskah untuk diterjemahkan menjadi pertunjukan di atas pentas.
Bobot artistik pertunjukan ditentukan oleh kekuatan sutradara/koreografer.
Sutradara adalah „karyawan‟ yang mengoordinasikan segala anasir teater
dengan paham, kecakapan, serta daya khayal yang inteligen, sehingga
menghasilkan pertunjukan yang berhasil.
Dulu, pada awal pertumbuhan teater, belum ada sutradara. Yang ada baru
produ(k)ser dan manajer (tokoh eksekutif dari produ(k)ser, penanggung jawab tata
laksana). Sutradara muncul di Moscow Art Theater yang dipimpin Stanislavky
(1863-1938). Stanislavky juga termasuk pencetus teori penyutradaraan.
a. Teori Penyutradaraan
Teori Gordon Graig mengajarkan bahwa sutradara mengejawantahkan
idenya lewat aktor/aktris. Jadi, pemain sebagai alat melulu. Maka, jadilah „teater
sutradara‟. Kebaikan teori ini, hasilnya sempurna (perfect) teratur dan teliti. Ada
kesatuan ide. Keburukannya, sutradara cenderung diktator. Para pemain melulu
meniru gaya sutradara. Kreativitas aktor terganggu.
Teori Laissez Faire menyebutkan bahwa sutradara membantu para aktor
mengekspresikan dirinya dalam lakon. Sutradara membiarkan aktor bebas
mengembangkan konsep individunya untuk melaksanakan tugas sampai sebaik
mungkin. Sutradara dalam konteks ini adalah membimbing.
Kebaikan dari teori Laissez Faire ini sutradara bukan diktator, tetapi
membimbing

dan

membantu
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timbulnya

proses

kreatif.

Keburukannya/kelemahannya, hasilnya kurang teratur/kurang teliti. Ada pemain
yang dominan (menenggelamkan pemain lain).
b. Penyutradaraan yang Baik
Bolehkah sutradara/koreografer dibantah? Perbantahan forumnya yang
tepat di ruang seminar. Tetapi, boleh saja si aktor/penari menyampaikan usul-usul,
sepanjang usul-usulnya itu tidak bertele-tele, tidak membuang-buang waktu.
Berikan kepercayaan kepada sutradara/koreografer.
Penyutradaraan dikatakan baik apabila dengan tepat dan bijaksana
sutradara dapat menggabungkan teori Gordon Graig dan Laissez Faire, hingga
metode dan ide sutradara/koreografer memperoleh kepercayaan dari para
aktor/penarinya. Di samping itu, dengan mempertimbangkan naskah dan melihat
potensi pemain/penari, sutradara/koreografer akan tepat dalam melakukan casting
(pemilihan pemain). Ditambah lagi, sutradara harus dapat merapikan tugas
masing-masing crew. Terhadap naskah, sutradara/koreografer harus mampu
menguasai apa yang disebut "analisis reportaire", hingga memahami tema, ide,
falsafah pengarang dan karakter masing-masing tokoh.
Seorang sutradara/koreografer tari mempunyai tanggung jawab yang
menyeluruh dalam suatu pertunjukan drama/tari, terutama tanggung jawab
terhadap: naskah drama/tari, pelaku/pemeran/penari, penata panggung (manajer
panggung), dan penonton. Sutradara/koreografer harus mampu memindahkan
dengan ketulusan hati arti, perasaan, dan nafsu yang dituangkan oleh penulis
naskah drama/tari (mungkin juga oleh dirinya sendiri) ke dalam pertunjukan.
Demikian pula, sutradara/koreografer harus mampu mencipta (secara kreatif) atas
penafsirannya atas tujuan naskah dan cara memproduksinya.
Terhadap para pemeran/penari, sutradara/koreografer mesti mampu
berlaku ramah, sehingga dapat secara efektif membantu pemeran/penari untuk
memberikan kemungkinan gambaran drama/tari yang terbaik. Demikian halnya
terhadap penata panggung, sutradara mesti tidak bersikeras untuk mendikte,
melainkan memberikan gambaran apa-apa yang diinginkannya, yang selanjutnya
penata panggung itulah yang akan berproses secara kreatif. Akhirnya, terhadap
keberadaan penonton, sutradara mesti menyadari bahwa ia bertanggung jawab
untuk meng-create agar produksinya itu mampu membangkitkan dan menggugah
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penonton untuk ikut ambil bagian dalam produksi itu dengan meresapi arti dan
tujuan pergelaran itu.
3. Pengarang/Penulis Naskah Tari
Tugas

pengarang

dimainkan/ditarikan

di

adalah

panggung.

menulis
Cerita

cerita

yang

drama/tari

ditulisnya

itu

untuk
disebut

naskah/naskah tari/konsep garapan tari, sastra lakon, atau reportoire. Dalam
naskah ditulis petunjuk-petunjuk tentang: judul dan nama pengarang, daftar nama
peran/penari, dialog, keterangan acting, keterangan dekor, dan keterangan
peralatan panggung.
Dialog artinya percakapan. Susunan kata dan kalimat yang ditulis
pengarang lalu dihafalkan dan saling diucapkan para pemain (atau penari).
Keterangan acting yaitu penjelasan tentang tingkah laku pemain. Keterangan
dekor yaitu penjelasan corak dekor untuk adegan dalam babak tertentu.
Keterangan peralatan panggung adalah penjelasan peralatan untuk suatu adegan.
Memang, adakalanya sebuah grup teater/tari sudah memiliki penulis
naskah sendiri. Sehingga, setiap grup itu akan membuat pergelaran, naskahnya
dibuat sendiri oleh penulis dalam grup tersebut. Tetapi, ada kalanya juga, untuk
berbagai kepentingan, banyak juga grup drama/tari yang mengangkat naskah yang
sudah ada, mengadopsi atau mengadaptasi cerita-cerita/kisah-kisah yang sudah
ada.
a. Naskah yang Baik
Dalam naskah terkandung: tema, ide, plot (alur cerita), dan klimaks. Tema
adalah pokok persoalan yang mendasari cerita. Ide merupakan gagasan, cita-cita,
atau kehendak dan tujuan pengarang. Plot (alur cerita, dramatic conflict)
sesungguhnya adalah kerangka cerita. Dan, klimaks adalah puncak ketegangan
atau puncak cerita.
Naskah drama (tari) disebut sebagai naskah yang baik, apabila naskah itu
mengandung bobot sastra yang terjelma oleh plot yang menarik, ide yang orisinal
dan aktual, serta tema yang dalam.
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b. Penulis Naskah Tari
Sastrawan adalah seniman sastra. Dialah yang menciptakan karya sastra
berupa: cerpen, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Seniman sastra ini, juga
disebut pengarang. Orang yang sering menulis puisi disebut penyair, sering
menulis novel disebut novelis, sering menulis cerita drama disebut pengarang
drama (lakon). Demikian halnya, seorang koreografer biasanya menuliskan
naskah tarinya sendiri yang akan diproyeksikannya di atas pentas.
Jenis karya naskah drama/tari mempunyai teknik penulisan yang berbeda.
Penulis yang akan menulis cerita drama/tari haruslah mempelajari teatrikalisme.
Dengan kata lain, orang itu harus memperhitungkan cerita drama/tari bukan
sebagai karya yang dibaca saja, melainkan karya yang ditulis untuk
dipanggungkan.
c. Karya (Sastra) Tari yang Dramatik
Disebut sebagai karya sastra/tari dramatik karena dalam karya sastra/tari
tersebut terdapat unsur dramatiknya. Sedangkan karya disebut nondramatik bila
karya tersebut hanya sedikit memiliki unsur dramatik atau sama sekali tidak
memiliki unsur dramatik.
Apakah yang dimaksud unsur dramatik? Unsur dramatik terjelma karena
adanya konflik tokoh yang satu dengan tokoh yang lain di dalam suatu cerita,
hingga terjelma spaning (ketegangan). Segala konflik dan ketegangan ini akan
menaik hingga mencapai klimak. Dalam klimak terdapat kedukaan karena derita,
terdapat kemarahan karena dendam. Maka, mimik yang mencerminkan kedukaan
dan kemarahan sering dijadikan simbol adanya peristiwa dramatik.
Untuk naskah tari, jika yang ditata atau diciptakan karya tari dramatik,
naskah itu mesti mengandung unsur dramatik. Namun, jika yang ditata atau
dicipta itu karya tari yang nondramatik, maka yang mesti terkandung di dalam
naskah tari itu adalah konsep garapan tari tersebut.
4. Pemain/Pemeran/Penari
Orang yang bermain dalam drama biasa disebut pelaku, pemain, atau
pemeran. Orang yang menari di dalam sebuah tarian biasa disebut penari.
Pemeran laki-laki disebut aktor, pemeran perempuan disebut aktris. Tugas
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aktor/aktris/penari ini bermain (acting)/menari di pentas. Tokoh-tokoh dalam
cerita/lakon disebut peran. Ada peran/tokoh utama, peran pembantu, dan figuran.
Pemeran utama tentu saja sering muncul. Dengan kata lain, peran utama adalah
peran yang terpenting. Peran lain yang cukup penting adalah peran pembantu.
Sedangkan figuran adalah pemain yang hanya keluar sebentar (peran kecil).
Seorang aktor/aktris/pemain/penari harus bersedia memerankan apa saja.
Dia bersedia jadi pahlawan, tetapi juga mau jadi pencuri. Bersedia main sebagai
ratu, tetapi juga bersedia jadi babu. Dijuluki sebagai aktor/aktris/penari besar
karena acting-nya atau membawakan tarinya bagus (subtle acting). Untuk dapat
ber-acting/menari bagus, ia haruslah mempelajari dan menguasai

seni

acting/gerak tari.
Sesuai dengan tugasnya, pemeran/penari selalu dituntut untuk mampu
berperan/menari dengan baik. Ia harus mampu memanfaatkan peralatan/fasilitas
yang telah disediakan selama peralatan/fasilitas itu memang merupakan sarana
pembantu acting /menarinya. Ia harus mampu benar-benar menghayati peranan
yang diserahkan kepadanya oleh sutradara/koreografer. Selama proses latihan,
memang ada arahan-arahan (bisa juga contoh-contoh yang diinginkan) dari
sutradara/koreografer, tetapi ketika pentas sedang berlangsung, seluruh tanggung
jawab terletak pada pemeran/penari itu sendiri (secara sendiri maupun bersama
yang lain).
5. Staf (Crew) Teknik
Sesuai dengan tugasnya masing-masing, staf teknik secara langsung
melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana, rancangan, atau desain yang ada.
Penata pakaian/kostum, penata pentas dan penata dekor, penata rias (make up),
penata lampu, penata musik, petugas publikasi, stage manager, dan penjual karcis
dan pengatur penonton adalah orang-orang di belakang layar yang harus dapat
diandalkan aktivitas dan kreativitasnya, sehingga mampu menuangkan ide-ide
kreatif dan inovatif mereka demi berhasilnya pergelaran. Sekalipun membidangi
tugas-tugas yang berbeda, mereka harus satu dalam keterpaduan demi wujud
pementasan.
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a. Penata Pakaian/Kostum
Kostum/pakaian adalah segala sandangan dan perlengkapannya yang
dikenakan dalam pentas, merupakan tata pakaian pentas. Tujuan pakaian pentas,
yakni untuk mencerminkan karakter, juga mencerminkan identitas („jabatan‟).
Kostum untuk perampok berbeda dengan costume seorang raja. Dengan melihat
kostum yang dipakai pemain/penari, penonton sudah bisa mengira-ngira „jabatan‟
dari tokoh yang muncul itu.
Kostum di pentas yang penting adalah efeknya, bukan bahannya yang
mungkin berharga mahal. Untuk itu, kostum tentang kerajaan bisa diganti
memakai bahan/kain zaman sekarang yang berharga murah (misal: kain lurik).
Bagian-bagian Kostum
l. Pakaian dasar: pakaian yang kelihatan atau tidak, yang dikenakan
pemain/penari, gunanya untuk tipuan atau merapikan pakaian luar. Misalnya,
untuk perut gendut (peran direktur, Semar, dan sebagainya), untuk pinggang
enebel dan perlu membesar (peran wanita mengandung). Itu adalah pakaian
dalam untuk membuat tipuan. Lalu, ada pakaian dalam yang gunanya sekedar
untuk merapikan pakaian luar (misalnya untuk jas dan jaket biar kelihatan rapi).
Bahannya stagen, pettikut, dan sebagainya.
2. Kostum di kaki (sepatu/sandal/kaos kaki): sepatu termasuk penting, tidak hanya
untuk efek visual, tetapi juga mempengaruhi cara bergerak dan berjalan. Cara
orang berjalan berbeda-beda menurut tinggi tumit sepatu. Tumit yang tinggi
biasanya lebih berakibat gerak pinggang banyak, tumit rendah mengesankan
gerak lembut, dan tanpa tumit memberi kesan yang lain (lincah dan bebas).
3. Kostum pentas: pakaian-pakaian tubuh yang kelihatan oleh penonton, meliputi:
blouse, rok, kain, hem, kebaya, rompi, celana, dan lain-lain yang dipakai oleh
pelaku.
4. Kostum di kepala: terdiri atas topi dan penutup kepala (kerudung, tropong,
kuluk, dan sebagainya). Juga termasuk dandanan rambut (ini bisa dimasukkan
dalam make up). Tentu saja untuk dandanan rambut disesuaikan dengan wajah,
bentuk tubuh, dan tokoh dalam cerita.
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5. Kostum pelengkap: pakaian yang berfungsi untuk melengkapi, untuk mencapai
efek dekoratif dan karakter, meliputi: kaos tangan, dompet, hiasan permata, ikat
pinggang, dan sebagainya.
Hubungan Kostum dengan Keadaan Pentas
Keselarasan warna kostum dengan setting haruslah diperhitungkan. Setting
menjadikan latar belakang untuk kostum. Jubah, mantel beludru hitam dapat
lenyap sama sekali ke dalam set kain yang hitam. Maka, sangat mungkin
pelaku/penari hanya kelihatan muka dan tangan yang bergerak. Hal itu dapat
ditolong dengan membuat plisiran emas pada semua pinggiran kostum. Dengan
demikian, bentuk si pelaku dapat dibedakan dari setting.
b. Penata Pentas dan Penata Dekor
Sutradara akan menentukan di mana dramanya akan dipentaskan.
Mungkin dipentaskan di alam terbuka, seperti pentas teater primitip yang religius,
atau di suatu tempat menurut alamnya, atau mungkin dipentaskan dalam suatu
candi. Mungkin juga dipentaskan di lereng bukit, seperti di jaman teater Yunani.
Atau di losmen-losmen seperti pada teater Elizabeth (sebelum sang ratu
memerintahkan membuat gedung). Atau dipentaskan di gedung tertutup pada
masa teater Renaissance. Mungkin pula dipentaskan di arena, seperti pada jaman
teater modern sekarang ini.
Perkembangan pentas dari zaman Yunani hingga kini, bentuk dan
konstruksinya selalu mengalami perubahan sesuai dengan ide artistik pemuka
teater/sutradara masing-masing zaman. Perubahan itu juga menyangkut tata
dekornya.
1. Skeneri (Scenery)
Skeneri adalah latar belakang tempat lakon dipertunjukkan. Skeneri
meliputi segala hiasan dan lukisan yang melingkupi daerah permainan. Dengan
kata lain, skeneri adalah segala lukisan dan hiasan untuk latar belakang lakon
yang dipertujukkan. Skeneri bisa diwujudkan dengan kain yang tidak dilukisi
(polos) untuk border dan teater, termasuk dalam klasifikasi drafery (gunanya
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untuk hiasan). Yang lain berwujud kain yang dilukisi, seperti pada dekor yang
dapat dilihat secara tradisional.
Dilihat dari konstruksinya, kain-kain tersebut bisa berwujud flats, yakni
kain diberi bingkai kayu, ditutup kain dan dicat; sebagai drop, yakni dekorasi
yang tidak berbingkai, dari kain yang digantungkan pada bagian belakang
panggung; dan sebagai plastic pieces, yakni menggambarkan objek tiga
dimensional, seperti pintu, jendela, pohon, tungku api, dan sebagainya.
Dengan demikian, skeneri bisa dibagi dua macam, yaitu:
l) Skeneri di daerah terbuka: pohon, semak, bukit, kaki langit, dan sebagainya.
2) Skeneri di daerah tertutup: meja-meja, kursi-kursi, pintu-pintu, dan sebagainya.
Istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks itu adalah cyclorama,
drop, wing, dan border.
a) Cyclorama: drop kain-kain yang digantungkan sedemikian rupa, sehingga
melingkupi daerah permainan. Kata cyclorama menyatakan caranya kain itu
digantungkan, bukan bahannya. Cyclorama terdiri atas enam atau lebih potong
kain. Itu bisa digunakan untuk bukaan beberapa tempat, untuk jendela, pintu, dan
sebagainya. Juga, untuk pengganti wing dan backdrop secara serentak.
b) Drop: adalah tirai yang paling belakang.
c) Wing: tirai yang dipasang di pinggiran panggung.
d) Border: kain yang dipasang di bagian atas panggung.
2. Jenis Design
Untuk klasifikasi dekor, menurut tempat mewujudkannya, ada interior
setting (dekor untuk dalam rumah) dan ada pula exterior setting (dekor untuk di
luar/alam terbuka).
Adapun klasifikasi dekor dengan jenis desainnya terdiri atas:
(l) Naturalisme: naturalisme (dan realisme) adalah gaya dekor yang (keduanya)
berusaha ke arah imitasi alam. Dalam naturalisme, jika peristiwa terjadi di
alun-alun, maka peralatannya, situasi, dan aspeknya digambarkan dengan
nyata sesuai keadaan di alun-alun.
(2) Realisme: gaya realisme juga berdasarkan kenyataan, tetapi belum
menggambarkan alam yang sesungguhnya. Realisme berpegang pada
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kenyataan karakterisasi. Misalnya, kebun pisang cukup digambarkan dengan
sebatang pohon pisang saja.
(3) Impresionisme: gaya dekor impresionisme didasarkan atas ungkapan murni
dari kesan (impresi). Mengungkapkan hal yang karakteristik dan representatif.
Misalnya, taman pahlawan bisa ditampilkan dengan nisan dan helm.
(4) Ekspresionisme: untuk gaya dekor ini, ada kemerdekaan dalam tata dan teknik
pentas, bebas dari konvensi keteateran. Sebab yang diutamakan adalah
pernyataan gejolak jiwanya, sehingga subjektif. Yang ikut jalur gaya ini
adalah: romantik, simbolisme, idealisme, dan surealisme.
(5) Simbolisme: gaya dekor ini diwujudkan dengan simbol. Simbolisme
bermaksud menyatakan lewat bentuk seni rupa, seperti benda dan warna.
Atau, kejadian alam dipakai untuk melambangkan perasaan manusia: benci,
cinta, dendam, rindu, dan sebagainya.
(6) Romantik: penggambaran dekor yang mengutamakan perasaan dan anganangan segalanya manis. Lawan dari ini adalah rasionalisme.
(7) Surealisme: gaya dekor ini melukiskan kenyataan yang bercampur dengan
angan-angan. Surealisme menghendaki keseluruhan dan kesewaktuan. Aliran
ini diilhami oleh Freud dengan psikoanalisisnya.
c. Penata Rias (Make up)
Sebelum memulai pekerjaannya, seniman rias (penata/petugas make up),
lebih dulu membaca naskahnya, untuk mengetahui karakter masing-masing peran,
lalu mempelajari/meneliti wajah-wajah para pemain/penarinya. Dalam hal ini, tata
rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah
dari peranan.
Macam Rias
(l) Rias Jenis: bila perias harus mengubah seorang laki-laki menjadi wanita dan
sebaliknya.
(2) Rias Bangsa: perias menciptakan wajah dari suatu bangsa. Misalnya, pemain
Indonesia memerankan orang Inggris.
(3) Rias Usia: merias orang muda menjadi tua.
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(4) Rias Temporal: merias menurut perbedaan karena waktu. Misalnya, seorang
baru bangun tidur membutuhkan rias yang berbeda dengan seorang yang akan
pergi pesta.
(5) Rias Aksen: rias yang hanya memberi tekanan pada pelaku yang sudah
mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya, pemuda Jawa yang
akan memerankan pemuda Jawa hanya membutuhkan rias aksen.
(6) Rias Lokal: rias yang ditentukan oleh tempat. Misalnya, rias untuk orang yang
sedang dipenjara berbeda dengan rias setelah dia dibebaskan.
Bahan Make up
(1) Base: untuk melindungi kulit, memudahkan pelaksanaan make up.
(2) Foundation: memberi dasar warna kulit sesuai dengan warna kulit peranan.
(3) Lines: memberikan batas anatomi muka. Macamnya: eye-brow (untuk alis
mata dan mata indah), eye-lash (membentuk bulu mata melengkung),
highlight dan shadow (menciptakan efek tiga dimensional. Itu ada dua macam:
pancake dan panstick), eye-shadow (membentuk dimensi pada mata).
(4) Rouge: menghidupkan bagian pipi dekat mata, tulang pipi, dagu, kelopak mata
antara hidung dan mata.
(5) Cleansing: cairan untuk menghilangkan segala make up, sekaligus
memberikan pengobatan pada kulit.
d. Penata Lampu
Urusan perlampuan dan cahaya di pentas menjadi tugas dan tanggung
jawab penata lampu. Menelusur sejarah tata lampu, pada mulanya digunakan sinar
alam, yakni matahari, karena waktu itu orang main drama pada siang hari. Di
jaman Shakespeare digunakan artifisial lighting, dengan memakai lilin.
Seterusnya, digunakan lampu dengan minyak tanah dan gas. Barulah di masa
modern ini digunakan peralatan lampu yang serba elektronik.
Tujuan tata lampu pentas adalah untuk menerangi dan menyinari.
Menerangi hanyalah penggunaan lampu sekedar untuk memberi terang,
melenyapkan gelap. Dalam hal ini benda-benda yang penting dan tidak penting
diterangi secara rata. Tetapi, kalau menyinari, ada pemberian sinar pada bagian
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pentas tertentu untuk mencapai efek dramatik. Meski begitu, tempat lain yang tak
dianggap penting, jangan sampai dibiarkan gelap.
Kegunaan lighting adalah untuk melukiskan keadaan jam, musim, dan
cuaca. Juga, untuk membantu nilai warna pada dekor. Penempatan lampu-lampu
harus tidak keliru, harus tepat, supaya tidak mengganggu jalannya pertunjukan.
Maka, yang perlu diingat, bagi penata lampu, penggunaan cahaya harus secara
artistik, bisa merangsang emosi penonton.
Tiga alat untuk tata sinar/cahaya, yakni:
(l) Strip Light: tata lampu yang ditata berderet. Ada dua macam, yaitu footlight
(diletakkan di batas depan pentas, di bawah) dan borderlight (diletakkan di
atas, digantungkan di belakang border).
(2) Spot Light: tata lampu yang digunakan untuk penyinaran khusus (dalam film:
close up). Tata lampu ini memakai reflektor dan lensa. Kegunaan yang lain
adalah untuk memberi efek air laut, api, kilat, dan sebagainya.
(3) Flood Light: sumber lampu yang mempunyai kekuatan besar, tetapi tanpa
lensa. Itu gunanya untuk menerangi jalan keluar-masuk.
e. Penata Musik
Tugas penata musik adalah memberi iringan musik untuk setiap adegan.
Nada dan irama yang diberikan haruslah serasi dengan jiwa setiap adegan.
Misalnya, nada lembut akan serasi untuk adegan romantis di pantai. Seorang
penata musik harus mengerti musik. Akan ideal jika seseorang itu adalah musikus
yang menguasai kornposisi musik.
Untuk grup-grup teater yang amatiran, sering penata musiknya tinggal
comot saja pada karya musik yang sudah jadi. Jelasnya, dia tinggal mengeditnya
dari kaset, CD, DVD, flash-disk, atau piringan hitam. Untuk grup yang serius,
seperti Bengkel Teater misalnya, Rendra sudah membuat sendiri aransemen musik
yang khusus. Misalnya, waktu Rendra mementaskan “Oedipus Berpulang",
dibuatlah instrumen dari gendang, bonang, dan seterusnya. Yang pasti, musik atau
ilustrasi musik itu tidak boleh mendesak menjadi nomor satu. Ilustrasi yang baik
baru terasa ketika musiknya berhenti, kemudian terasa senyap.
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f. Petugas Publikasi
Supaya masyarakat tertarik melihat pertunjukan drama/tari yang akan
dipentaskan, diperlukan publikasi. Petugas publikasi tidak hanya memberi tahu
kepada masyarakat tentang: hari, tanggal main, nama sutradara/koreografer, nama
aktor/aktris/penari, judul naskah drama/tari, dan sebagainya, tetapi diperlukan
penyiaran dari unsur yang menarik, supaya penonton tertarik, sehingga timbul
gairah minatnya untuk menonton.
Cara publikasi bisa dilakukan dengan iklan di surat kabar/teve/film, slide
di radio, running text di televisi, spanduk/pamflet/baliho yang dipasang di jalan,
dan sebagainya. Petugasnya sering disebut advertising manager atau press
representative, yang tugasnya berusaha menarik perhatian publik sebanyak
mungkin melalui media pers dan advertensi lainnya untuk kepentingan produksi.
g. Stage Manager
Bila diinginkan

atau

dikehendaki,

waktu

pertunjukan drama/tari

berlangsung, sutradara/koreografer (yang tidak merangkap sebagai pemain/penari)
bisa saja duduk di antara penonton. Tugas untuk mengurusi kelancaran
pertunjukan

sudah diserahkan

kepada stage manager.

Stage

Manager

sesungguhnya adalah tokoh eksekutif dari sutradara yang bertugas mengatur
panggung dan seluruh perlengkapannya.
Stage Manager adalah seseorang yang memimpin crew teknik ketika
pertunjukan itu berlangsung. Stage Manager bertanggung jawab atas kelancaran
pertunjukan. Pada waktu latihan Stage Manager bertugas membantu sutradara.
h. Penjual Karcis dan Pengatur Penonton
Dalam konteks teater yang profesional dijumpai istilah Bussines
Management, yaitu tata laksana perihal aktivitas publikasi, karcis, dan penonton.
Dengan demikian, Bussines Management dipimpin oleh seorang manajer dengan
asistennya, yakni Advertising Manager, Box Office Manager (bertanggung jawab
atas ticket sale dan keuangan), dan House Manager (mengontrol penonton pada
saat pertunjukan berlangsung).
Harga karcis harus disesuaikan dengan standar ekonomi masyarakat
setempat. Dapat saja diadakan rata-rata atau pembagian kelas. Sistem pesan
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tempat bisa pula dilaksanakan. Memberi nomor karcis harus serapi mungkin agar
tidak kacau dalam penjualan.
Untuk jabatan pengatur penonton, dikenal istilah-istilah sebagai berikut.
(l) Door Man: bertugas menyobek karcis.
(2) Head Usher: penunjuk jalan dan tempar duduk.
(3) Usher: bertugas memberi teguran sopan pada penonton yang gaduh, dan
menghindari ketegangan antarpenonton bila ada karcis yang dobel nomornya.
6. Penonton
Penonton merupakan unsur penting dari sebuah pergelaran kesenian.
Tanpa kehadiran penonton, sebuah pergelaran yang sudah dipersiapkan sebagus
apa pun bisa gagal-total. Untuk itu, faktor penonton mesti di-manage dengan
sebaik-baiknya.

Perlu

ada

upaya-upaya

nyata

yang

dilakukan

untuk

menumbuhkan apresiasi drama/tari di tengah-tengah masyarakat. Tentu, di
samping materi pergelarannya itu sendiri yang mesti dikemas secara profesional,
sehingga mampu „menjanjikan‟ pada penonton.
Bagi masyarakat „awam‟, adanya niat datang ke sebuah gedung
pertunjukan drama/tari (apalagi dengan „merogoh kocek‟ sendiri) tampaknya
masih perlu dibudayakan atau dibangun. Sepertinya mereka jauh lebih memilih
menikmati film-film di gedung bioskop atau mengikuti tayangan-tayangan
sinetron melalui televisi di rumah masing-masing (sambil mengenakan celana
kolor dan kaos singlet, atau memakai daster, pun sambil tiduran di depan tevenya
masing-masing).
Berangkat dari fenomena yang ada di tengah masyarakat penonton yang
seperti itu, budaya mengapresiasi pergelaran karya drama/tari lewat jalur
pendidikan di sekolah-sekolah tampaknya teramat strategis untuk dibangun.
Dengan itu, dapat diharapkan akan bermuncullan apresiator-apresiator andal di
kemudian hari.
C. Latihan
1. Jelaskan mengapa untuk mewujudkan sebuah pergelaran drama/tari
diperlukan crew/kerabat kerja atau team-work/kerja kelompok?
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2. Perlukah dalam upaya menggelar karya drama/tari kehadiran produser?
3. Jelaskan

konsep

sutradara/koreografer

dan

seperti

apa

sutradara/koreografer yang baik?
4. Perlukah ada seorang penulis naskah tari yang profesional?
5. Apa saja yang mesti dilakukan oleh pemeran selama proses latihan dan
selama pergelaran berlangsung?
6. Sebutkan crew teknik sebuah pergelaran tari.
7. Apa saja tugas penata pakaian/kostum dan penata pentas/penata dekor?
8. Apa saja tugas penata rias (make up), penata lampu, penata musik?
9. Apa saja tugas petugas publikasi, stage manager, dan penjual
karcis/pengatur penonton?
10. Kenapa unsur penonton bagi sebuah pergelaran seni pertunjukan perlu dimanage dengan baik?
D. Rangkuman
Jika dilihat dari kacamata sistem, maka sebuah pergelaran drama/tari
merupakan hasil dari sebuah kerja kolektif. Artinya, keberhasilan sebuah
pergelaran seni ditunjang, didukung, dan ditentukan oleh kerjasama yang
harmonis antarunsur-unsurnya, antarkomponen-komponennya. Sebut saja, di sana
ada

produser,

sutradara/koreografer,

penulis

naskah

drama/tari,

pemain/pemeran/penari, kerabat kerja teknik (penata pakaian/kostum, penata
pentas/penata dekor, penata rias (make up), penata lampu, penata musik, petugas
publikasi, stage manager, dan penjual karcis/pengatur penonton).
Kerja kolektif dari para pekerja teater/drama/tari mutlak diperlukan. Setiap
individu, setiap komponen dalammkerja kolektif itu harus berpikir, bersikap, dan
bertindak dengan kepasrahan total. Semua individu, semua pendukung, semua
komponen bersifat sama, tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lainnya,
tidak ada yang satu lebih istimewa daripada yang lainnya. Menonjolkan seseorang
jelaslah bukan jaminan keberhasilan sebuah pementasan.
Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah faktor penonton. Penonton
merupakan unsur penting dari sebuah pergelaran kesenian. Tanpa kehadiran
penonton, sebuah pergelaran yang sudah dipersiapkan sebagus apa pun bisa gagal-
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total. Untuk itu, faktor penonton mesti di-manage dengan sebaik-baiknya. Perlu
ada upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk menumbuhkan apresiasi drama/tari
di tengah-tengah masyarakat. Tentu, di samping materi pergelarannya itu sendiri
yang mesti dikemas secara profesional, sehingga mampu „menjanjikan‟ pada
penonton.
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