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ABSTRAK 

Nama               : Ratu Selvi Agnesia 

Program Studi  : Antropologi 

Judul                 :Perjalanan Ulang Alik Seniman Teater: Kajian Naratif Tentang 

Migrasi dan Transformasi Estetika Dalam Karya Teater Modern 

Nandang Aradea.  

 

Penelitian ini adalah hasil pembacaan terhadap proses migrasi dan karya-karya 

teater modern dari seniman teater Nandang Aradea. Adapun perjalanan kreativitas 

seorang seniman yang mengalami proses migrasi fisik dan migrasi budaya 

berpengaruh pada transformasi estetika karya-karya teaternya. Melalui proses 

migrasi sebagai perantauan, Nandang Aradea melakukan perjalanan ulang-alik 

kebudayaan  hasil pergerakan dari ruang (space), waktu (time) dan budaya 

(culture) yang berbeda antara desa dan kota, arus budaya tradisi dan modern, lokal 

dan global tanpa meninggalkan identitas asal yaitu kebudayaan Sunda sebagai 

pijakan dengan cara pandang Sunda yang kosmopolitan. 

 

Kajian etnografi biografi ini ingin menjelaskan secara dialektis antara relasi tokoh 

dan karyanya. Kreativitas seorang seniman memiliki hubungan dialektika dengan 

representasi identitas  secara individual, melalui sumber pengalaman dan 

pengetahuan yang dipengaruhi proses kultural dan sosial dengan masyarakat di 

mana seniman itu berada. Upaya pemaknaan karya teater modern Nandang 

Aradea dilakukan dengan penggalian perjalanan ulang-alik proses berkeseniannya 

melalui perantauan di dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan di empat ruang 

yaitu Ciamis, Bandung, Moskow dan Banten. Nandang adalah seniman teater 

yang melakukan pencarian pengetahuan teater modern Indonesia di Bandung, 

selanjutnya mendalami teater modern Barat di Moskow dan melakukan peleburan 

seluruh pengetahuan dan pengalaman berteaternya di Banten dengan puncaknya 

menciptakan bentuk metode teater bernama Teater Miragarasa.  

 

Setiap perjalanan dengan perbedaan ruang, pengetahuan, pengalaman dan 

dinamika kebudayaan mempengaruhi tranformasi perubahan estetika karya 

Nandang dalam artistik dan tematik. Upaya pemaknaan perjalanan ulang-alik 

terhadap karya teater modern Nandang Aradea memiliki hubungan korelasional 

dengan empat konteks utama yaitu identitas budaya, migrasi (merantau) dan 

transformasi estetika menuju Teater Miragarasa.   

 

Kata Kunci: Konstruksi Identitas budaya, Migrasi (Merantau), Transformasi 

Estetika Karya, Teater Miragarasa. 
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ABSTRACT 

 

Name               : Ratu Selvi Agnesia 

Subject  : Anthropology 

Title                  : The Inter-Space Shuttle Journey of a Dramatist: A Narrative 

Reading of the Migration and the Aesthetic Transformation in 

the Works of Nandang Aradea’s Modern Theater 

 

 

The research is resulted from the reading toward the migration process and the 

works of modern theater of the dramatist Nandang Aradea, by which the creativity 

journey of the artist experienced the process of physical migration and cultural 

migration that affected the aesthetic transformation of his theater works. Through 

the migration process of Merantau (wandering about to new places), Nandang 

Aradea did the cultural inter-space shuttle journey, resulted from the movement 

among different spaces, time, and culture between urban and suburban (village), 

between the flow of traditional and modern culture, between locality and 

globalism without leaving behind his former identity, that are, the ethnicity of 

Sundanese culture as its root and a cosmopolitan Sundanese as way of life.   

 

This ethnography biography research will depict dialectically the relation between 

the figure and his work. The creativity of an artist has the dialectic connection 

with the representation of his individual/self-identity through the source of his 

experience and knowledge that is affected by the cultural process in society. The 

effort of constructing the meaning of Nandang Aradea’s modern theater works is 

done by digging the inter-space shuttle journey of his artistic process through the 

migration process in the four spaces: Ciamis, Bandung, Moscow, and Banten. 

Nandang was a dramatist who sought for knowledge about modern Indonesian 

theater in Bandung, then continually broadened his study in modern European 

theater in Moscow and assimilated the whole knowledge and theater experience in 

Banten by creating a form of theater methodology named Miragarasa Theater. 

 

Each journey with different spaces, knowledge, experience, and cultural dynamic 

affect the transformation of Nandang’s aesthetic works in the scope of artistic and 

thematic. The effort of constructing the meaning between Nandang Aradea’s 

inter-space shuttle journey and his modern theater works is correlated with the 

four main contexts: cultural identity, the migration journey (Merantau), and 

aesthetic transformation that leads to Miragarasa Theater.  

 

Keywords: Construction of Cultural Identity, Migration (“Merantau”), Aesthetic 

Transformation of the Works, Miragarasa Theater 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara identitas budaya dan 

pengalaman migrasi seorang seniman teater yang berpengaruh pada transformasi estetika 

karyanya dan bagaimana pengaruh dari proses migrasi “perantauan” terhadap konstruksi 

identitas Nandang Aradea.  

Dalam konteks fenomena seni pertunjukan teater di Indonesia, Nandang Aradea 

merupakan salah satu role model sosok seniman teater yang memiliki esensi tradisi pada 

karyanya dalam kemasan teater modern. Tesis ini ingin mengkritisi dikotomi antara 

elemen-elemen tradisi dan modern dalam karya teater yang diwujudkan Nandang. Ketika 

tradisi dipandang statis, pada karya-karya Nandang terlihat sebuah upaya yang berbeda 

untuk memperbaharui tradisi.  

Gagasan dan pemikiran Nandang sebagai seniman teater modern menunjukan 

cara berpikir yang mengusung modernitas, pengaruh dari proses mobilitas dan hibriditas 

budaya yang dilakukan ke berbagai ruang dalam bentuk perantauan. Cara berpikir 

modern yang lebih merujuk pada pencarian yang esensialis dan originalitas sebagai 

bentuk “purifikasi” yang terlihat pada narasi pertunjukan di karya terakhirnya “Overdose: 

Pshycho Catastrophe”   

Pemaparan gagasan dan karya “Overdose: Pshycho Catastrophe” sebagai karya 

terakhir Nandang merupakan gagasan narasi bencana yang saling menatap antara 

pengetahuan ilmiah dan mitologi, tradisi dan modern dan antara lokal dan global. Cara 

pandang dan pemikiran Nandang tersebut memunculkan pertanyaan: Mengapa gagasan 

dan pemikirannya melingkupi narasi lokal dan global? Siapakah Nandang sebagai 

seorang sutradara teater, orang Sunda dan bagian masyarakat dunia? Bagaimana identitas 

budaya yang ada dalam diri Nandang? Pengalaman intelektual dan pengalaman geografis 

seperti apakah yang membentuk dia dapat mewujudkan karya seperti Overdose: Pshyco 

Catastrophe?   
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Semua pertanyaan tersebut menjadi kegelisahan awal saya pada latar belakang 

penelitian menyoal bagaimana menjelaskan hubungan kedirian seniman dengan karya-

karya pertunjukannya. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja harus dilakukan 

penelitian mendalam dalam proses perjalanan kehidupan Nandang, terutama berkaitan 

dengan proses migrasi dan perantauan yang dilakukan selama dia hidup.  

Penelitian ini akan menjadi sebuah kajian menarik dalam kacamata keilmuan 

teater dan antropologi. Saya menganalisa karya-karya teater modern Nandang di mana 

senimannya hidup sebagai bagian dari masyarakat modern yang melakukan perjalanan 

migrasi dan mengikuti arus globalisasi.  

Ketika penulis menyaksikan, meliput dan memelajari berbagai pertunjukan teater 

modern Indonesia. Seringkali ditemukan berbagai pertunjukan yang memiliki bentuk 

teater modern, tetapi di dalam tema dan teks pertunjukan mengusung unsur tradisi, 

terutama tradisi etnis lokal. 

Fenomena ini melatarbelakangi pertanyaan selanjutnya dalam penelitian. 

Mengapa para seniman teater yang hidup di masa modern dan telah melakukan migrasi 

untuk pencarian pengetahuan dan pengalaman teater ke berbagai ruang (space) antar kota 

dan negara, masih setia menggunakan unsur tradisi lokal dalam karya-karya teaternya?  

Beberapa contoh tersebut misalnya, pada bentuk karya dan gaya yang disebut 

“Teater Mini Kata” dari W.S. Rendra yang kental dengan tradisi permainan tembang 

dolanan anak-anak Jawa dan “Teater Teror” Putu Wijaya yang mengunakan tradisi teater 

Bali dalam pertunjukannya. Penonton masih dapat merasakan budaya lokal etnisitas Jawa 

pada Rendra dan Bali pada Putu Wijaya meskipun telah dikemas dalam bentuk teater 

modern.  Nama-nama seniman teater lainnya seperti Arifin C Noer dan Nano Riantiarno 

(Cirebon), Wisran Hadi (Minangkabau) turut pula mementaskan pertunjukan teater 

modern yang sarat dengan tradisi lokal.  

Karya-karya seniman tersebut terinspirasi dari kondisi dan situasi zaman dan 

kebudayaan pada masanya. Nama-nama tersebut dalam periode Orde Baru merupakan 

para seniman teater modern Indonesia yang mencoba dan menawarkan sejumlah konsep 

pemanggungan baru. Sistem pemerintahan yang sentralistik, otoriter dengan konsentrasi 
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kontrol kekuasaan justru melahirkan teater modern Indonesia yang memberi banyak 

kemungkinan berekspresi. Periode ini juga ditandai oleh satu fenomena budaya yang 

khas, yaitu “fenomena migrasi”. Migrasi fisik ini sekaligus merupakan migrasi budaya. 

(Yohanes, 2013: 3-4) 

Begitu pula dengan Nandang Aradea, sebagai subjek utama dalam penelitian ini 

yang melakukan proses migrasi dan perantauan seperti tokoh seniman besar sebelumnya. 

Perbedaan Nandang dengan tokoh-tokoh seniman teater lainnya, bahwa ia memulai 

proses teaternya dengan matang seusai pasca reformasi. Gagasan karya-karya Nandang 

adalah hasil dari proses pergulatan migrasinya dari berbagai ruang, waktu untuk 

pencarian pengetahuan teater dan beradaptasi dengan kebudayaan lain.  

Nandang telah memperlihatkan bentuk karya baru dan berbeda dengan seniman-

seniman teater sebelumnya sejak kemunculan karya “Perahu” bersama Teater Kafe Ide 

berlanjut pada karya-karya TeaterStudio Indonesia selanjutnya yaitu “Bicaralah Tanah”, 

“Perempuan Gerabah”, “Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah” dan “Overdose: Pshyco 

Catastrophe”.   

Sejak didirikannya TeaterStudio Indonesia, Nandang mulai memperlihatkan 

posisinya sebagai seorang sutradara dan seniman teater satu-satunya di Indonesia yang 

secara ideologis memiliki ciri khas estetika panggung dengan menggunakan bambu dan 

unsur lokalitas sebagai elemen utama. Karya-karya teaternya menampilkan pertunjukan 

teater tubuh (physical theater) dengan menggunakan pendekatan metode teater 

biomekanis dari tokoh teater Meyerhold (Rusia).  

Nandang turut pula terpengaruh oleh metode teater tubuh dari Arthaud (Prancis) 

dan Grotowski (Polandia) untuk referensi menggali gerak dari potensi tubuh aktor. 

Namun di sisi lain, Nandang menggunakan teks jangjawokan (mantra Sunda), pencak 

silat, beluk dan idiom-idiom seni tradisi. Tema-tema narasi yang disuguhkan juga 

sebagian besar mengacu pada persoalan sosial politik dan kebudayaan masyarakat Banten 

dan Indonesia, namun ia juga tidak pernah luput menarik satu persoalan lokal menuju 

narasi masalah global.   
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Beberapa kurator dan seniman teater di Indonesia dan mancanegara memberikan 

tafsiran bahwa karya Nandang sebagai bentuk teater garda depan (avant-garde). Pada sisi 

lain, para penonton yang menyaksikan karya Nandang selalu mengalami kesulitan untuk 

memahami bentuk teater tubuh pada pertunjukan yang Nandang suguhkan.  

Ketika melihat karya Nandang, para penonton  seperti digiring memasuki teror 

dan kegawatan sekaligus menyaksikan bentuk ritual yang arkhaik, namun dikemas dalam 

panggung Teater Modern Indonesia. Bentuk estetika pertunjukan yang Nandang 

tampilkan memang terlihat langka bagi penonton di Indonesia, namun ketika dipentaskan 

di Eropa dan negara-negara Asia menjadi daya tarik tersendiri.  

Karya-karya teater Nandang serupa perpaduan antara yang lokal dan global,  

mencerminkan identitas dirinya sebagai seniman yang setia pada tradisi namun membuka 

diri pada perubahan zaman.   

Kajian etnografi biografi ini menarik untuk dijelaskan meskipun subjek penelitian 

utama yaitu Nandang Aradea telah wafat. Sebab, saya sebagai sebagai peneliti memiliki 

asumsi bahwa kelahiran seorang tokoh teater yang memiliki karya-karya teater tubuh 

khususnya yang disebut dengan “avant-garde” dan sarat dengan tradisi lokalitas masih 

sangat langka di Indonesia.         

Adapun untuk menjelaskan karya-karya Nandang tersebut, penting untuk 

dijelaskan dalam proses dialektika antara karya dan proses kehidupan seniman secara 

laku dan empiris. Serupa dengan seniman- seniman teater sebelumnya, Nandang adalah 

seorang “pejalan budaya” (cultural commuter) yang turut pula melakukan migrasi fisik 

dan budaya yang membentuk konstruksi identitas dirinya.  

Perjalanan budaya secara ulang-alik antara lokal-global, tradisi-modern, 

mewujudkan karya-karya teaternya menjadi khas dan berbeda. Lahirnya bentuk-bentuk 

ekspresi teater di tempat tinggal yang baru, merupakan penemuan dan strategi kreativitas 

yang dipilih senimannya menjadi bentuk praktik kultural yang baru. (Yohanes, 2013: 3). 

Perjalanan migrasi yang dilakukan Nandang dapat dipelajari melalui kajian ruang 

(space), waktu (time), dan motivasi di mana Nandang melakukan perjalanan ulang-alik 
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untuk mencari teater sebagai pengetahuan dan pengalaman yang mempengaruhi 

konstruksi identitas dirinya.  

Proses migrasi yang dilakukan Nandang Aradea adalah bentuk perjalanan ulang-

alik (journey) identik dengan istilah “merantau” yang banyak dilakukan oleh individu-

individu yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Sebagaimana karakteristik 

umum migrasi di Indonesia (Hugo, 1992:18), pekerja migran akan bekerja untuk 

beberapa tahun dan kembali ke daerah asal dengan membawa sejumlah remitan (material, 

sosial, dan kultural). Sedangkan perjalanan migrasi yang dilakukan Nandang merupakan 

perantauan yang implikasinya pada pengalaman sosial dan intelektual (pengetahuan) 

teater.   

Dalam upaya memperkaya hasil penelitian dan menambah pemahaman dalam 

mengkaji sosok seniman dan karyanya. penulis menemukan beberapa hasil penelitian dan 

buku yang membahas biografi sosok seniman dan karyanya. Sebelumnya, penelitian yang 

menjelaskan tentang Nandang Aradea adalah disertasi Socially Engage of Theatre in 

Contemporary Indonesia karya Tamara Alexandra Aberle (2014) di Royal Holloway, 

University of London (tidak dipublikasikan).  

Penelitian ini menjelaskan empat aspek yang berbeda dari kehidupan Indonesia 

kontemporer dalam sosio-politik: memori sejarah dan trauma, kekerasan dan hak asasi 

manusia, lingkungan hidup, dan transisi sosial. Tamara melakukan penelitian pada 

beberapa seniman dan kelompok teater di Indonesia, salah satunya TeaterStudio 

Indonesia dengan pertunjukan Perempuan Gerabah atawa Ritus Kawin Tanah dan 

Bicaralah Tanah karya dan sutradara Nandang Aradea yang menyorot pada tema dan 

persoalan lingkungan hidup (environmentalism) khususnya pada problems of land.  

Bila Aberle lebih merujuk pada konsep environmentalism, pada tesis ini akan 

dijelakan tentang proses migrasi dalam bentuk perantauan yang dilakukan Nandang 

Aradea. Pada mobilitas tersebut terdapat berbagai dinamika budaya yang berpengaruh 

pada proses penciptaan kreativitas dalam transformasi karyanya.  

Selanjutnya satu rujukan tesis ini adalah penelitian disertasi di Universitas 

Padjajaran dari Benny Yohanes dengan penelitiannya terhadap Putu Wijaya yang 
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dijabarkan dalam bentuk buku “Teater Piktografik, Migrasi Estetik Putu Wijaya dan 

Metabahasa Layar” (2013). Penelitian ini menempatkan karya-karya Teater Periode 

Layar (2000-2006) sebagai salah satu manifestasi epistemik dan estetik dari pengalaman 

migrasi Putu Wijaya. Peneliti menggunakan model analisis dalam tiga konteks utama 

dalam proses kreativitas yakni tekstual pertunjukan, latar belakang filosofis, dan tujuan 

kreativitas. Teater Periode Layar diwujudkan sebagai presentasi piktografik (tulisan 

dalam misteri gambar) sebagai usaha kontemplatif Putu Wijaya untuk memasuki ruang 

spiritual teater lewat kekuatan bahasa rupa.  

Penelitian ini menyoal konstruksi identitas budaya dalam kaitan antara ruang 

(space) dan tempat (place), yang disertai beberapa hal terkait seperti lokasi, tempat 

perpindahan, komunitas, dan identitas dalam Akhil Gupta dan James Ferguson (1992) 

dalam Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference.  Ruang menjadi 

semacam alat ukur yang netral dalam menuliskan perbedaan budaya, sejarah, dan 

organisasi sosial. 

Perjalanan hidup manusia dibentuk oleh berbagai faktor baik domestik (keluarga), 

institusi, pengetahuan dan pengalaman diri di berbagai ruang yang mengkonstruksi 

identitas dan misi hidup. Salah satunya yang berlandaskan misi jihad yang dilakukan 

Imam Samudra dalam karya jurnal Shiraisi Takashi “The Making of a Jihadist: Itienary 

and Language in Imam Samudra’s Aku Melawan Teroris!” (2011)   

Pada perjalanan hidup Nandang sebagai seniman dan karya-karya yang dihasilkan 

menentukan pergulatan posisi seniman tersebut dalam ranah kehidupan antara identitas 

tradisi dan modern atau yang semakin berpandangan terbuka (kosmopolit). Hasil 

penelitian tentang perjalanan hidup sosok Umar Kayam dikemas dalam buku Biografi 

Umar Kayam “Manusia Ulang Alik” (2007) karya Ahmad Nashih Luthfi. Penelitian ini 

mengulas karya-karya Umar Kayam dan memusatkan kehidupan Umar Kayam sebagai 

sastrawan dan budayawan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Sebagai orang Jawa, 

Umar Kayam sangat faham dan menghayati tata krama Jawa. Namun, Umar Kayam 

dapat memposisikan dirinya menjadi bagian dari Indonesia dan dunia. Umar Kayam, 
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dikenal sebagai manusia commuter, manusia bolak-balik dari berbagai komunitas dan 

kebudayaan. 

Menganalisa proses perjalanan migrasi dan perantauan yang Nandang lakukan 

akan mendeskripsikan ketokohan Nandang dalam dua indikator: Pertama, konstruksi 

identitas budaya (tradisi dan modern) dan cara pandang Nandang sebagai seorang Sunda 

yang kosmopolitan dengan melakukan negosiasi dan strategi antara tradisi Sunda, teater 

modern Indonesia dan pemikiran teater Barat khususnya pada teater modern Rusia. 

Kedua, proses migrasi yang berimplikasi pada transformasi fase demi fase karya-karya 

monumental yang dilahirkan termasuk menciptakan metode teater bernama “Teater 

Miragarasa” sehingga dapat berkontribusi dan memberi pengaruh bagi generasi 

masyarakat teater modern saat ini maupun generasi sesudahnya.    

Perjalanan ulang-alik Nandang dan perantauan antar kota, negara beserta 

pandangan Timur dan Barat telah mendorong proses rekonstruksi identitas dengan dua 

proses menurut pandangan para ahli. Pertama, terjadi adaptasi kultural pada pendatang 

dengan kebudayaan tempat ia bermukim, yang menyangkut adaptasi nilai dan praktik 

kehidupan secara umum. Kebudayaan lokal menjadi kekuatan baru sebagai proses 

reproduksi kebudayaan lokal yang tentu saja mempengaruhi mode ekspresi diri setiap 

orang. (Appadurai, 1994; Hill dan Turpin, 1995). Kedua, terjadi proses pembentukan 

identitas individual yang dapat saja mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan asalnya. 

Bahkan dalam konteks ini seseorang dapat saja ikut memproduksi kebudayaan asalnya di 

tempat yang baru. (Foster, 1973; Kemp. 1988; Abdullah, 1996; Stathern, 1995).  

Dalam setiap migrasi yang Nandang lakukan dalam perbedaan ruang, waktu dan 

pengalaman menghasilkan reproduksi kebudayaan, perubahan identitas, pemikiran dan 

cara pandang, fisik atau biologis (kondisi kesehatan), organisasi atau institusi (keluarga, 

universitas dan organisasi teater) dan penyerapan kebudayaan masyarakat di berbagai 

ruang yang Nandang tempati. Khususnya perjalanan merantau yang ia jalani berpengaruh 

pada transformasi karya (transformation in continuity). Penjelasan lebih lanjut akan 

dibahas dalam kerangka teoritis tentang migrasi, identitas budaya dan metode keilmuan 

Teater Miragarasa.   
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1.2 Masalah Penelitian 

Penelitian ini ingin menyoroti perjalanan ulang-alik Nandang Aradea  sebagai 

sebuah proses migrasi fisik dan migrasi budaya. Migrasi sebagai sebuah pergerakan 

manusia dalam penelitian ini difokuskan dalam kajian “merantau” sebagai konteks 

kebudayaan. Merantau sebagai bagian dari migrasi fisik dan budaya dilihat dari kajian 

persepsi waktu, ruang bersama faktor penarik dan pendorong. Masalah dalam penelitian 

ini difokuskan pada hubungan antara migrasi dan transformasi estetika karyanya 

(transformation in continuity).  

Penelitian ini ingin mengkaji proses perjalanan budaya Nandang Aradea secara 

ulang-alik di empat ruang (space) yaitu: Ciamis, Bandung, Moskow dan Banten. Karya 

teater modern Nandang dalam bentuk teater tubuh (physical theatre ) selalu mengalami 

fase perubahan dalam setiap ruang. Pada setiap proses migrasi dan perantauan ke 

berbagai ruang tersebut menghasilkan berbagai pengalaman dan pengetahuan sehingga 

berpengaruh pada transformasi estetika dan wacana teater modern. Karya teaternya 

merupakan hasil migrasi fisik dan migrasi budaya. Namun di sisi lain, Nandang tetap 

setia menggunakan pijakan tradisi dan idiom-idiom lokal budaya Sunda.  Selanjutnya, 

apa saja yang berubah dan yang dipertahankan berkaitan dengan identitas Nandang dalam 

proses migrasi ini? 

Nilai-nilai tradisi lokal secara etnisitas dan primordial sangat mempengaruhi 

ekspresi karya seniman teater modern, meskipun seniman tersebut telah melakukan 

proses migrasi ke berbagai tempat baik di kota-kota Indonesia atau tinggal di luar negeri 

yang berbeda kebudayaan. Mengapa tradisi dalam identitas dan etnisitas tempat kelahiran 

Nandang masih terasa sebagai pijakan utama karya?  

Seluruh pembahasan dalam tesis ini akan memaparkan identitas berkesenian 

Nandang dari kajian persfektif subjektivitas dirinya. Bagaimana perubahan ruang (space) 

mempengaruhi identitas kebudayaan dan perubahan transformasi estetika karya-karya 

teater Nandang Aradea. Appadurai dan Hannerz telah menegaskan bahwa keberadaan 

seseorang dalam lingkungan tentu di satu pihak mengharuskan penyesuaian diri yang 
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terus menerus untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Di lain pihak, 

identitas asal yang telah menjadi bagian sejarah kehidupan seseorang tidak dapat 

ditinggalkan begitu saja, bahkan kebudayaan asal cenderung menjadi pedoman dalam 

kehidupan dan tempat yang baru. (Appadurai, 1994; Hannerz, 1996).  

Permasalahan dalam setiap migrasi tersebut memiliki konteks sosial budaya yang 

berubah dari tradisi masyarakat yang beragam. Dalam berbagai ruang tersebut, akan 

muncul resistensi budaya hingga akhirnya Nandang harus melakukan adaptasi sekaligus 

melakukan strategi terhadap sistem nilai kebudayaan yang berbeda. Tetapi resistensi 

tersebut justru menginspirasi dan memunculkan mode ekspresi yang berbeda dalam 

transformasi karyanya.   

Berbagai ruang yang ditempati Nandang dalam perantauan memperlihatkan 

bahwa batas-batas suatu kebudayaan etnisitas dan identitas semakin mengabur. 

Kebudayaan asal yang menjadi identitas etnis sudah semakin mengabur seperti contoh di 

mana Nandang masih mengadopsi budaya Sunda dalam karya-karya teaternya dan di sisi 

lain metode teater modern Rusia dari Meyerhold juga dia terapkan. Penelitian ini akan 

menganalisa untuk melihat konsep beyond culture  dalam Akhil Gupta dan James 

Ferguson (1992) dan sejauh mana Nandang berdiri sebagai subjek dengan identitas Sunda 

kosmopolitan.  

Kebanyakan seseorang melakukan proses migrasi dilakukan dengan motivasi 

materi dan nilai ekonomi seperti mencari pekerjaan, tetapi faktor penarik dan pendorong 

Nandang melakukan migrasi adalah pencarian pengetahuan dan pengalaman berteater. 

Nandang adalah pejalan budaya (cultural commuter) yang selalu mencari ilmu 

pengetahuan dan ingin memberikan wacana untuk teater Indonesia, dibanding sekedar 

menerima. Dia melakukan reproduksi kebudayaan idiom-idiom tradisi dan bentuk teater 

modern untuk menyatakan pemikiran-pemikiran baru tentang teater melalui Teater 

Miragarasa. 

Menilik semangat tradisi di Teater Miragarasa dalam karya teater modern 

Nandang, tentu selanjutnya akan menjelaskan posisi karya Nandang dalam konteks lokal, 

nasional dan global. Tradisi khususnya kebudayaan etnisitas Sunda adalah inspirasi dan 
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identitas asalnya sebagai modal kesenian untuk merespon perubahan dan modernisasi di 

masyarakat.  

Karya Nandang mengalami transformasi yang berkesinambungan (transformation 

in continuity) antara modern menuju tradisi dan tradisi menuju modern yang akhirnya 

menciptakan Teater Miragarasa.  Permasalahannya adalah  Nandang  sebagai seniman 

dengan pikiran dan laku modern  justru ingin mengembalikan dan menjadikan tradisi 

sebagai identitas asalnya untuk merespon modernisasi, atau bagaimana tradisi merespon 

perubahan yang terjadi di masyarakat?  

Masalah yang bisa ditawarkan peneliti yaitu dengan mengajukan analisis dari 

data-data pertunjukan, konsep kreatif dan data biografi dari subjek penelitian melalui 

narasi orang-orang terdekat. Nandang sebagai pejalan budaya (cultural commuter) 

memiliki peran besar secara identitas subjektivitas terhadap karya-karyanya, hasil dari 

proses perantauan ke berbagai ruang secara pengetahuan dan pengalaman. Perubahan 

karya-karya Nandang dilakukan bertolak dari identitas dirinya itu sendiri. Ketika 

berhadapan dengan budaya asing, Nandang memanfaatkan budaya Barat bagi perubahan 

dirinya. Nandang menilai Barat menurut caranya sendiri karena cara itu bermanfaat bagi 

perubahannya. Melihat fenomena tersebut Nandang adalah sosok seniman yang memiliki 

konsep beyond culture dengan cara pandang Sunda Kosmopolitan.  

Perubahan seseorang karena dipengaruhi ruang melalui proses migrasi menjadi 

kajian menarik untuk melihat tentang makna pengetahuan dan pengalaman mengalami 

kontruksi dan reproduksi dalam berbagai subkultur. Nandang membentuk orientasi nilai 

dan identitas yang baru hingga mencapai formulasi keilmuan Teater Miragarasa.  

Ketika nilai-nilai tradisi semakin pudar oleh arus modernisasi. Karya teater 

modern Nandang selalu bertransformasi sebagai hasil pergulatan ide, hingga terciptalah 

Teater Miragarasa.  Teater Miragasa adalah tradisi baru dan metode keilmuan teater yang 

diciptakannya sebagai puncak proses pengetahuan dan penciptaan karya Nandang 

Aradea. Sebuah hasil perjalanan ulak-alik antara tradisi dan modern, antara masa lalu dan 

masa kini hasil perantauannya ke berbagai ruang.  
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Adapun untuk melihat proses migrasi dan transformasi karya Nandang Aradea 

dibutuhkan kajian mendalam sehingga penelitian ini dapat dirumuskan  dalam 

pertanyaan-pertanyaan berikut:  

1. Transformasi estetika seperti apakah yang berubah dari karya-karya Nandang dalam 

setiap proses migrasinya, sehingga Nandang menciptakan metode keilmuan Teater 

Miragarasa?  

2. Bagaimana proses migrasi Nandang Aradea secara kronologis dalam narasi tentang 

interaksi ruang, waktu dan motivasi dalam perjalanan ulang-alik kebudayaan (Ciamis-

Bandung-Moskow-Banten)?  

3. Bagaimana proses migrasi ini mempengaruhi konstruksi identitas budaya dan 

tranformasi estetika karya teater modern Nandang Aradea? 

 

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian  

Kajian tentang perjalanan migrasi secara ulang-alik (perantauan) yang secara 

implisit melibatkan pengalaman dan pengetahuan yang mempengaruhi transformasi karya 

seniman di setiap ruang migrasinya masih langka dipelajari oleh peneliti lain. Beberapa 

penelitian hanya difokuskan dalam karya seni dan profil seniman tanpa melihat 

bagaimana pergerakan seniman ke berbagai tempat hingga transformasi karyanya 

berubah. Sedangkan nilai penting (signifikansi) pada penelitian ini adalah membahas 

tentang pergerakan migrasi seniman khususnya dalam perantauan jyang berpengaruh 

besar dalam transformasi dan proses kreativitas dalam kemunculan karya.  

Tesis ini diharapkan akan berkontribusi dalam studi kasus seni pertunjukan teater 

untuk menjelaskan perdebatan identitas budaya antara tradisi dan modern, lokal dan 

global sebagai tradisi budaya baru di lanskap seni teater modern Indonesia.    

Tujuan utama penelitian ini adalah memahami dan menjelaskan proses kreativitas 

Nandang Aradea sebagai seniman teater beserta sejumlah karya hubungannya dengan 

migrasi antar ruang.  

Perjalanan migrasi dalam bentuk perantauan ini membentuk konstruksi identitas 

Nandang menjadi sosok Sunda yang kosmopolitan. Pergerakan migrasi ini menjadikan 
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karyanya selalu bertransformasi hasil dari penjelajahan pemikiran dalam pengetahuan 

teater dan penyerapan kebudayaan ke berbagai ruang (space).   

Selanjutnya, peneliti ingin menjelaskan formulasi keilmuan teater yang Nandang 

ciptakan yaitu Teater Miragarasa sebagai hasil perjalanan ulak-alik yang diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap teater modern Indonesia. Saat ini dunia teater 

modern Indonesia seolah mengalami kekeringan identitas dan cenderung hanya melihat 

teori dan praktik teater dengan berkiblat ke Barat 

Diharapkan penelitian ini bukan saja sekedar romantisme tentang Nandang di 

mana penulis mengenalnya selama tiga tahun, tetapi sebuah gerakan kebudayaan baru 

untuk mengembalikan makna teater Indonesia dengan wacana baru. Selain itu, di 

Indonesia ini tidak banyak peneliti dan penulis yang melakukan kerja penelitian untuk 

menuliskan biografi kehidupan seorang tokoh teater secara holistik dan ilmiah, 

khususnya dengan menggunakan kajian antropologi.   

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana tentang 

antropologi seni dalam melihat kajian teater modern Indonesia melalui biografi 

kehidupan seniman teater yang dijelaskan secara menyeluruh.  

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Menjelaskan proses perjalanan migrasi ulang-alik Nandang Aradea sebagai bentuk 

“perantauan” yang tidak berorientasi pada akumulasi materi namun pada pencarian 

pengetahuan dan pengalaman berteater.   

(2) Menjelaskan proses interaksi dan reproduksi kebudayaan yang Nandang lakukan dalam 

setiap fase perjalanan migrasinya dan bagaimana proses rekonstruksi identitas ke-Sundaan 

Nandang dalam konteks beyond culture dan kosmopolitanisme.  

(3) Memahami konstruksi idiom-idiom tradisi dan modern dalam transformasi karya 

Nandang Aradea 

(4) Menjelaskan Teater Miragarasa sebagai formulasi keilmuan teater yang Nandang 

ciptakan. 

Begitupun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai satu-satunya 

penelitian yang ingin menggali proses migrasi Nandang Aradea dalam kajian migrasi dan 
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perantauan yang implikasinya berpengaruh pada transformasi karyanya. Fokus perjalanan 

Nandang diharapkan dapat melengkapi tinjauan penelitian lainnya dalam kajian 

Antropologi. Perjalanan ulang-alik merupakan proses pergerakan migrasi Nandang dari 

desa ke kota hingga ke antar negara dan antar kebudayaan dengan motivasi mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman berteater. Ulang-alik juga dipahami sebagai proses 

pergerakan budaya. Tradisi dan modern, Timur dan Barat hingga akhirnya menghasilkan 

sebuah pemikiran baru yang disebut Teater Miragarasa. 

 

 

 

 

1.4      Kerangka Teoritis 

1.4.1 Identitas Budaya: Tradisi, Modern dan Nandang Sebagai Seorang Sunda 

Kosmopolitan 

Penelitian ini menyangkut tiga isu besar: Pertama, konstruksi identitas budaya 

(tradisi, modern) dan cara pandang cosmopolitan. Kedua, perjalanan migrasi “merantau” 

interaksi dengan ruang (space), waktu ( time) dan ketiga, proses transformasi karya. 

Ketiganya seolah menjadi konsep yang terpisah namun sebenarnya saling terkait dalam 

penelitian ini.  Pertama-tama peneliti akan membahas tentang konsep dan konstruksi 

identitas budaya khususnya dalam cakupan tradisi dan modern.  

Woodward dalam Identity and difference (1997) menjelaskan secara sederhana, 

identitas adalah segala sesuatu yang dapat mendefinisikan siapa diri kita dan apa yang 

membuat kita sama atau berbeda dengan orang lain. Identitas tidak sekedar dilihat dari 

nama. Tetapi ditentukan oleh berbagai hal yang melekat pada diri seseorang: warna kulit, 

bahasa, jenis kelamin, pekerjaan, kepercayaan, kewarganegaraan, agama, budaya, haluan 

politik dan ideologi sebagai bagian dari penanda sistem kebudayaan. (Woodward, 1997: 

Budhyono, 2008).  

Merujuk pada penelitian ini untuk menyikapi identitas personal Nandang sebagai 

orang Sunda, terlihat pada idiom-idiom Sunda yang dijadikan pijakan karyanya seperti 
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salah satunya pada bambu dan mantra-mantra Sunda (jangjawokan). Tetapi, pertanyaan 

Nandang sebagai orang Sunda tidak hanya pada akumulasi biografi hidup dari lahir 

sampai meninggal, namun merumuskan identitas ke-Sundaanya lebih pada sikap dan laku 

hidupnya secara dinamis.  

Identitas etnis adalah suatu fenomena sosial yang kuat. Hal ini menyangkut 

perasaan, di mana orang tersentuh atas cara yang khas. Itu juga menyangkut bidang 

strategis, di mana identitas dialami secara sadar. Kekuatan ini dirasakan dan 

diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh orang, baik individu maupun kelompok. 

(Royce, 1982:1, Nainggolan, 2006: 8).   

Identitas seseorang merujuk pada kelompok tertentu dalam masyarakat yang 

memiliki karakteristik sama, sebagai faktor yang membedakan dengan kelompok lain. 

Identitas Nandang sebagai orang Sunda merupakan identitas kolektif. Termasuk identitas 

Nandang sebagai seniman teater. Identitas ini yang menunjukan bagaimana Nandang 

memandang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya.  

Bagaimana Orang Sunda membangun pola hubungan dengan manusia bukan 

Sunda (the others), membangun pola hubungan dengan manusia Sunda yang lain dengan 

alam dan lingkungannya, dengan nenek moyangnya, dengan Tuhan, dengan tempat 

tinggalnya, dengan kampungnya, dengan negaranya. Apakah hubungan itu bersifat 

pemisahan, atau bersifat penyatuan. Suatu identitas itu berubah bukan dari wujud luarnya, 

tetapi harus ditilik dari kedalaman polanya. (Soemardjo, 2011)  

Nandang Aradea dengan identitas dirinya sebagai seniman teater modern yang 

telah melakukan migrasi ke berbagai kota dan negara. Menghasilkan berbagai karya yang 

berbicara tentang kerusakan alam, masalah sosial, politik, budaya dan kemanusiaan. 

Bagaimana pikiran, perasaan dan pengalaman dirinya dengan karya teaternya? Apakah 

sistem hubungan pola pikir berkaitan dengan dirinya sebagai manusia Sunda? Atau ia 

berseberangan dengan pola Sunda yang sudah ada? Atau sebenarnya ia merintis cara 

berpikir Sunda dengan tradisi baru yaitu Sunda secara kosmopolitan. Gejala identitas ini 

terjadi karena terseretnya masyarakat dan dunia ke dalam arus globalisasi yang 

menimbulkan perubahan besar-besaran (global). Seperti dikatakan Robins yang dikutip 
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Woodward (1997: 16) menjelaskan globalisasi. “… an extraordinary transformation, 

where the old structures of national states and communities have broken up and there is 

an increasing transnationalization of economic and cultural life.”  

Perubahan dalam globalisasi ini bersifat luas dan dapat melintas batas-batas 

negara (transnasional) sehingga terjadi pertemuan atau pertumbuhan antara tatanan-

tatanan lokal dan global. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Sunda, masyarakat 

Indonesia  bahkan masyarakat dunia, terlihat dua kecenderungan yang menarik dalam 

melihat identitas terutama dalam dikotomi lokal dan global, tradisi dan modern untuk 

menjelaskan pola kebudayaan. Hal ini terjadi dengan adanya anggapan atas kesadaran 

dan perbedaan budaya.  

Tradisi adalah “transmitted things” segala sesuatu yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi selanjutnya, diterima, diyakini, dijalankan, dan bertahan 

(dipertahankan) sampai akhirnya digantikan oleh sesuatu yang baru. (Shils, 1981). Lebih 

lanjut Shills menjabarkan bila tradisi selalu terkait dengan the past (masa lalu) sebagai 

sumber tradisi dan the present (masa kini) sebagai pewaris tradisi.
1
 Tradisi juga terkait 

dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diturunkan, siapa yang menurunkan, 

mengapa tradisi diterima, diyakini dan dijalankan, bagaimana tradisi dapat bertahan, apa 

yang menggantikan tradisi dan mengapa tradisi dapat tergantikan?
2
  

Begitupun dengan Hobsbawm memaparkan konsep reka-cipta tradisi sebagai 

seperangkat praktik. Tradisi biasanya diatur secara terang-terangan atau diam-diam 

diterima, yang bersifat ritual atau simbolik, untuk menanamkan nilai-nilai tertentu dan 

norma-norma perilaku dengan pengulangan, yang secara otomatis memperlihatkan 

kontinuitas dengan masa lalu. (1992:1) 

Pada masa kini, tradisi dan modern kerap kali dibandingkan sebagai dua sisi yang 

berbeda. Sedangkan penulis menemukan pemikiran yang berbeda bila mengacu pada 

Hobsbawm, tradisi bersifat aktual dan justru menjadi elemen esensial dalam proses 

                                                             
1
 Shils menyatakan ada dua jenis masa lalu. Yang pertama adalah masa lalu sebagai rangkaian peristiwa dan 

tindakan yang saling terkait yang pernah terjadi di masa lalu, dan yang  ke dua adalah masa lalu yang dipersepsi 

dalam konteks kekinian. Masa lalu yang lebih lentur dan tercatat dalam ingatan dan tulisan.  
2 Adapun yang diturunkan dan diwariskan oleh tradisi adalah objek-objek material, kepercayaan, citra tokoh dan 

peristiwa dan institusi seperti adat, aturan, pranata dan tetua masyarakat.   
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seniman modern bekerja. “Invented tradition’ is taken to mean a set of practices 

normally governed by overtly or tactily accepted rules and of a ritual or symbolic nature, 

which seek to inculcate certain values or norms of behavior by repetition which 

automatically implies continuity with the past. (Hobsbawm 1992: 1)   

Tradisi selalu bersifat aktual, selalu ditemukan kembali (invented) dan 

disesuaikan dengan perkembangan modern. Hubungan kesinambungan dengan masa lalu 

terus berlanjut yang terbentuk dari pengalaman. Selanjutnya bila mengacu secara 

lengkap, reka cipta dapat dikategorikan atas tiga kelompok besar yaitu pertama; 

dihidupkan kembali yang mulai menghilang praktis tanpa mengubah bentuk aslinya 

(revived tradition), kedua; memodifikasi bentuk tradisi lama yang disesuaikan dengan 

tuntutan waktu dan keadaan (recreated tradition), ketiga; membentuk suatu tradisi yang 

sama sekali baru, yang unsur pembentuknya bersumber dari tradisi asli (invented 

tradition). (Shahab 2004: 24).  

Identitas Nandang adalah orang Sunda yang menggunakan cara pandang Sunda 

kosmopolitan. Nandang adalah bagian dari warga dunia. Memiliki cara pandang secara 

universal dan global. Merujuk pada kosmopolitanisme berasal dari kata Cosmos 

(world) dan Polities (citizen). “I am citizen of the world”, seperti yang pertama kali 

dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Diogenes of Sinope. 

Kosmopolitanisme pada dasarnya melihat dunia dengan satu identitas tunggal, yakni 

manusia. Sesuai dengan argumentasi kosmopolitan menurut Pogge dalam buku 

Cosmopolitanism and Sovereignty.  “the central idea is that every person has global 

stature as the ultimate unit of moral concern and is therefore entitled to equal respect 

and consideration no matter what her citizenship status or other affiliations happen to 

be”. (Pogge, 1992: 48) 

Dalam implementasinya, kosmopolitanisme berkomitmen bahwa setiap individu 

berhak atas  respect  dan konsiderasi yang sama tanpa memandang status 

kewarganegaraan dan afiliasi lainnya. Pada sosok Nandang sebagai Sunda yang 

kosmopolitan, Nandang memberikan keleluasaan subjektif dalam mengekspresikan 

dirinya. Dari ide utama kosmopolitan tersebut, setiap individu kemudian memiliki hak 
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yang sama  untuk memperoleh kepentingan, manfaat, atau peluang bagi dirinya termasuk 

dengan bermigrasi ke belahan dunia lain seperti yang Nandang lakukan dengan 

bermigrasi ke Moskow selama lima tahun. Dengan kata lain, pengaruh budaya dan cara 

pandang kosmopolitan sangat dipengaruhi oleh migrasi dan perantauan.  

Tradisi khususnya kebudayaan etnisitas Sunda adalah inspirasi dan identitas 

asalnya sebagai modal kesenian untuk merespon perubahan dan modernisasi di 

masyarakat. Seperti yang dijelaskan Iwan Meulia Pirous dalam jurnal Antropologi 

Indonesia, “Makna Modernitas bagi Seniman Seni Rupa Modern Indonesia” (2000) yang 

mengkaji makna modernitas seni rupa Indonesia sebagai suatu refleksi dari modernisme 

yang menghargai nilai-nilai tradisi.  Kepingan-kepingan seorang seniman telah disusun 

kembali dengan satu tujuan mengingatkan kita semua akan pentingnya suatu identitas 

menghadapi krisis kebudayaan sendiri akibat dari pembangunan berkecepatan tinggi dan 

globalisasi yang mencabut manusia dari akar budayanya. (Pirous: 2000) 

Di sisi lain, konsep tradisi merupakan penyebutan masa kini atas masa lampau 

dalam hal nalar pikiran dan kemajuan. Dalam pemikiran masa pencerahan, nalar pikiran 

adalah otonom, yang mampu mengembangkan validasi hukum-hukumnya bagi dirinya 

sendiri, pada masa kini, tanpa mengacu ke masa lampau atau ke tradisi. (Osborne 1992: 

79 dalam Saifuddin 2005) 

Adapun yang mengherankan bila kualitas modernitas yang kini dan yang baru 

kerapkali diasosiasikan dengan masyarakat Eropa, dan kemudian Amerika, sehingga 

dengan demikian, tidak pula mengherankan bila masyarakat pinggiran dilihat sebagai 

masyarakat yang eksis pada masa temporal sebelumnya. Masa “yang lain” yang 

dikontraskan ini ditempatkan dalam ruang dan waktu (spasialisasi) sehingga tradisi eksis 

berdampingan dengan modernitas tapi dalam tempat yang berbeda. (Saifuddin 2005; 39)  

Pemaparan di atas menjelaskan tradisi dan modernitas yang bersifat temporal dalam 

kajian ruang dan waktu.  

Nilai-nilai modernitas dalam teater modern Indonesia dan mungkin teater modern 

di Asia, memiliki kencenderungan sebagai „westernisasi”. Relasi kekuasaan yang telah 

mempengaruhi teater di Indonesia, terutama adalah hasil kekuasaan intelektual dan 
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kekuasaan kultural yang menyebar di kalangan perkotaan. Teater modern di Indonesia 

adalah produk orang-orang kota, diciptakan oleh penduduk kota dan untuk penduduk kota 

pula. Hal ini amat berbeda dengan bentuk-bentuk teater tradisional sebelumnya.  

Konsepsi kebudayaan semakin berkembang seiring kemampuan pola pikir dan 

perilaku manusia yang dinamis merespon zaman. Pada konteks kesenian sebagai bagian 

dari kebudayaan, teater adalah salah satu bentuk seni yang dekat dengan zamannya. 

Kesenian di Indonesia khususnya teater masih mengenal istilah tradisi dan modern. 

Pemahaman tradisi dan modern dianggap sebagai dua kaki yang berbeda. Kedua konsep 

ini saling dihadapkan dan dipertentangkan satu sama lain. Mursal Esten (1990: 2) 

menegaskan bahwa pergeseran nilai-nilai budaya terjadi akibat berbagai peristiwa sejarah 

dan tuntutan kemajuan zaman. Satu kaki melangkah meninggalkan nilai-nilai tradisi, 

tetapi satu kaki yang lain masih tetap terpaut di lingkungan budaya tradisional. Akhirnya, 

terjadi tarik menarik antara tradisi dan modern dalam proses perkembangan kebudayaan 

di Indonesia.  

Seni pertunjukan teater selalu tumbuh dan berkembang sebagai representasi 

sebuah kondisi masyarakat. Pada suatu masa yang berbeda, terdapat gelombang 

kebudayaan yang masuk dan keluar pada seni pertunjukan kita.  Pada setiap lapisan baru 

kebudayaan asing, elemen-elemen umum diperkenalkan ke dalam seni pertunjukan. 

Banyak percampuran silang terjadi di antara kebudayaan tetangga di Asia Tenggara. 

James R. Brandon dalam Theatre in Southeast Asia menjelaskan seni pertunjukan di Asia 

Tenggara dalam tiga cakupan yaitu sebagai bentuk seni, sebagai satu institusi pada 

masyarakat, atau sebagai medium komunikasi.  

Brandon (1967: 80) menjelaskan  teater di Asia Tenggara  mempunyai 4 jenis 

tradisi, yaitu (1) Tradisi Teater Rakyat, yang terkait dengan kehidupan di pedesaan. 

Lahir, tumbuh, dan berkembang serta didukung masyarakatnya/komunitasnya. (2). 

Tradisi Teater Istana, dikenal di lingkungan keraton, atau istana, disponsori oleh para 

Raja, dan pagelaran biasanya ditujukan khusus untuk keperluan istana dan 

lingkungannya. (3) Tradisi Teater Populer, adalah teater yang hidup di kota-kota dan 

didukung oleh masyarakat kalangan menengah dan (4) Tradisi Teater “Barat”, 
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merupakan produk teater saat ini yang didukung oleh masyarakat terpelajar Asia 

Tenggara. Bentuk drama yang dipertunjukkan adalah model drama Barat. Saat ini di 

Indonesia masih dapat dijumpai ke-empat tradisi berteater yang dijelaskan Brandon 

dengan dikotomi bentuk teater tradisi dan teater modern.  

Modernitas yang ada dalam diri Nandang terefleksikan pada: Pertama, 

pendidikan hingga ke Moskow-Rusia tanpa melepaskan identitas diri dari lingkungan dan 

tradisi yang dimiliki. Kedua, karya-karya teater Nandang seyogyanya mengandung esensi 

nilai-nilai tradisional dengan bentuk kemasan teater barat.  

Sebenarnya, hingga era 1980-an, banyak seniman teater yang tidak ingin dianggap 

meniru barat. Mereka mengakui tetap menggali khazanah tradisi-budaya Indonesia 

sebagai bentuk teater  dengan isu kebaruan. Meskipun pada realitasnya, seni teater 

modern Indonesia masih mengadopsi sebagian besar teater Barat, dalam teks, bentuk dan 

wacana, bahkan hingga saat ini.  

Nandang telah memadukan dua pandangan teater, dua kebudayaan dan dua 

pandangan budaya yang satu sama lain berbeda. Menurut penulis, Nandang setia pada 

tradisi sebagai upaya untuk mencari dirinya sendiri dalam bahasa sendiri dan akar 

budayanya. Sedangkan bentuk teater modern Barat yang dikembangkan adalah 

“meminjam” hasil dialog Nandang dengan dunia luar. Menilik tradisi dan teater modern  

tentu akan membuktikan posisi karya Nandang dalam konteks global, nasional dan 

kedaerahan (lokal). Bersama seniman-seniman teater lainnya, karya-karyanya turut 

mempengaruhi perkembangan teater modern Indonesia.  

Merujuk pada Clifford Geertz bila di dalam sebuah tradisi selalu ada 

“intellectuals” atau tokoh-tokoh pembaharu yang membuat tradisi bersangkutan bertahan 

dan relevan dengan kehidupan nyata masyarakat sesuai tuntutan zaman. Kelompok 

pemikir dan pembaharu tradisi ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua golongan. 

Pertama kelompok “literati”  yakni pembaharu tradisi yang pemikirannya berorientasi ke 

pada hal-hal yang masih berlaku di dalam tradisi itu sendiri. Kelompok ini 

memperbaharui tradisi dengan tindakan yang sangat berhati-hati; perubahan-perubahan 

kecil, supaya tidak terjadi benturan dengan tradisi.  
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Kedua, para “intelligentsia” yaitu pembaharu tradisi yang berorientasi kepada 

nilai-nilai dan hal-hal yang berlaku di luar tradisi itu sendiri. Mereka merubah atau 

memperbaharui tradisi dengan cepat sehingga sering menimbulkan benturan dengan 

pendukung fanatik tradisi yang takut menghadapi perubahan, karena perubahan dapat 

membuat keadaan lebih baik tetapi juga mengandung risiko sebaliknya. (Murgiyanto: 

1991).  

Nandang Aradea menurut peneliti termasuk pada kelompok kedua yaitu seorang  

intelligentsia (pembaharu tradisi).  Nandang selalu melakukan proses kreatif dalam 

bentuk pembaharuan (inovasi) dalam karya-karyanya, melalui komunitas teater yang Ia 

dirikan yaitu TeaterStudio Indonesia (TSI). Di TSI Nandang Aradea  berperan sebagai 

pencipta teks tunggal yaitu sebagai sutradara dan penulis naskah. Karya-karya yang 

Nandang ciptakan di antaranya adalah: “Bicaralah Tanah”, “Perempuan Gerabah”, 

“Bebegig”, “Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah” dan “Overdose: Pshycho 

Catasthrophe”.  

Dalam karya-karya Nandang, penulis menganalisa terdapat proses dialogis antara 

bentuk teater modern dan elemen tradisi. Pertama, Nandang menggunakan bentuk teater 

tubuh (Physichal theater) di mana tubuh berfungsi sebagai subjek untuk menyampaikan 

pesan-pesan dalam pertunjukan. Kedua,  Nandang bisa disebut sebagai satu-satunya 

seniman teater yang secara idiologis menggunakan “bambu” sebagai elemen utama dalam 

keseluruhan karyanya. Ketiga, Nandang mengangkat permasalahan realitas sosial melalui 

tema-tema sosial politik masyarakat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat 

Banten seperti salah satunya pada karya “Bicaralah Tanah” yang diambil dari peristiwa 

pemberontakan petani Banten tahun 1888 yang dikenal dengan Geger Cilegon. Keempat, 

Nandang menggunakan idiom-idiom Sunda seperti jangjawokan, pencak silat, beluk, 

mantra dan lain-lain. Keseluruhan ciri-ciri tersebut yang menjadikan karya-karya 

Nandang utuh sebagai sebuah pertunjukan teater.  

Karya-karya Teater Nandang menjelaskan secara implisit sebagai bentuk teater 

modern dengan pijakan muatan narasi tradisi. Karya Nandang disebut sebagai teater 

modern, karena pertunjukan teaternya (seperti pertunjukan teater modern lain) dipisahkan 
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dari kehidupan sehari-hari dan menghadirkan teater untuk menjelaskan kondisi zaman 

masa kini dengan pijakan masa lalu. 

Adapun ciri-ciri bentuk teater modern yang dijelaskan Jakob Soemardjo dalam 

“Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia” adalah tempat pertunjukan 

di tempat khusus seperti gedung proscenium. Penonton harus membayar, fungsi teater 

sebagai hiburan, unsur cerita teater erat kaitannya dengan peristiwa-perisitiwa sezaman, 

bahasa yang dipakai adalah bahasa lingua franca kaum penduduk kota dan adanya 

naskah drama yang tertulis (Soemardjo: 1992)  

Merujuk pada Soemardjo, Nandang memiliki keseluruhan ciri-ciri sebagai bentuk 

teater modern seperti yang dijelaskan oleh Soemardjo. Nandang dalam kelompok 

teaternya yaitu TeaterStudio Indonesia, secara individu adalah pencipta teks tunggal dan 

sutradara, meskipun dalam panggung teater, ia menampilkan di ruang terbuka secara 

komunal atau bersama.  

Pada karya Nandang, muatan tradisi terlihat pada panggung di area terbuka 

(outdoor) seperti pada bentuk teater-teater tradisi dengan menggunakan bambu sebagai 

bagian kosmologi hidup orang Sunda yang di pembahasan selanjutnya akan dijelaskan 

secara holistik. Terdapat pula mantra-mantra Sunda (jangjawokan) dan pencak silat yang 

berasal dari Cimande yang diwujudkan Nandang pada karyanya. Karya-karya Nandang 

menunjukkan  identitas kulturalnya sebagai orang Sunda yang lahir di Ciamis, mencari 

teater modern Indonesia di Bandung dan berteater di Banten hingga akhir hayatnya. 

Ketika melihat ciri-ciri bentuk teater modern Nandang yang memunculkan begitu 

banyak idiom-idiom makna yang berasal atau terinspirasi dari tradisi, yang tidak 

ditemukan dalam kesenian teater modern Barat. Lahirlah sebuah persoalan tentang 

bagaimana menjelaskan dan memaknai  teater modern dalam karya-karya Nandang 

tersebut?  

Pemahaman lain muncul, ketika karya-karya Nandang disebut oleh para penonton 

dan kurator teater sebagai bentuk Teater Avant-Garde (Garda Depan). Sebutan itu 

muncul saat Nandang dan kelompoknya TeaterStudio Indonesia mementaskan 

“Perempuan Gerabah” di Festival Gdanks- Polandia dan mementaskan “Emergency: 
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Bionarasi Tubuh Terbelah” dan “Overdosis: Pshyco Catastrophe” di Festival Tokyo 2012 

dan 2013.   

Avant Garde menurut Christoper Innes dalam “Avant Garde Theater 1892-1992” 

(1993) yaitu jenis seni yang anti-tradisional dalam bentuk, menjelaskan yang baru dalam 

eksperimen artistik untuk melangkah lebih ke depan. Istilah avant-garde (Garda depan) 

meminjam dari terminologi militer oleh Bakunin, dari sebuah jurnal anarkis yang 

Bakunin terbitkan di Swiss pada tahun 1878 berjudul “L'Avant Garde” label ini 

diterapkan pada seni oleh para pengikutnya. Tujuan mereka adalah membayangkan masa 

depan yang revolusioner melalui karya seni. Bila karya-karya teater modern Nandang 

dengan pijakan tradisi tersebut disebut avant garde, berarti karya-karyanya telah 

melampaui (beyond) bentuk-bentuk teater modern Indonesia. 

Merujuk pada teater avant-garde dengan bentuk “teater tubuh” (physical theater), 

merupakan bagian dari fase demi fase sejarah teater modern sejak jaman kolonialisasi 

hingga reformasi. Di antara fase atau peristiwa tersebut terdapat satu titik pijak sebagai 

“Teater Indonesia Mutakhir” setelah tahun 1965 dengan munculnya tokoh-tokoh perintis 

pembaharuan. Adapun yang dianggap puncak dari segala usaha pembaharuan “Teater 

Indonesia Mutakhir” yaitu pementasan  “Bip Bop”  yang dinamakan “teater mini kata”, 

sebutan oleh Goenawan Mohammad, untuk menamai pertunjukan yang ditampilkan oleh 

Bengkel Teater Rendra  di Balai Budaya Jakarta pada tahun 1968. Sepenuhnya bentuk 

teater mini kata adalah kumpulan imaji-imaji audio-visual tanpa kata-kata yang berarti, 

lebih pada eksplorasi tubuh yang harus dikembangkan interpretasinya/pemaknaannya 

oleh penontonnya sendiri. Sifat teater yang amat demokratik (terbuka untuk ditafsirkan 

penonton) ini ternyata akan membuka cakrawala baru dalam teater modern Indonesia  

sebagai bentuk sajian yang amat liris dan multi-tafsir. (Sumardjo, 1992) 

Teater mini-kata sebagai bentuk teater tubuh, menjadi puncak pembaharuan yang 

pada masa tersebut masih menjadi pertunjukan yang langka. Alasannya karena 

memunculkan wacana baru di antara teater-teater lain dengan drama-drama realis.   

Menyusul pada era Orde Baru hingga saat ini muncul pula teater modern yang 

menggunakan tubuh sebagai eksplorasi artistik yang utama, beberapa di antaranya: 
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“Teater Payung Hitam” (Bandung), “Teater Sae” (Jakarta), “Teater Mandiri” (Putu 

Wijaya), “Teater Ruang” (Solo), “Bandar Teater” (Jakarta), “Teater Garasi” (Yogyakarta) 

dan “TeaterStudio Indonesia” (Serang-Banten).  

Mengacu pada penjelasan para ahli di atas, melalui karya-karya Nandang, 

persoalan penelitian ini akan menghadapkan pada dua pemikiran yang berbeda, antara  

tradisi dan modern yang dipertentangkan dengan tradisi dan modern yang dihidupkan, 

dimodifikasi juga dibentuk kembali.  

Selanjutnya, tentu penting untuk dilakukan kajian mendalam secara etnografis 

pada Nandang sebagai seniman teater modern melalui proses migrasi yang berakumulasi 

pada perjalanan intelektual dan pengalaman-pengalamannya. Di mulai dari tanah 

kelahiran di Ciamis, memelajari teater modern Indonesia pertama kali ketika Nandang 

terlibat di kelompok Teater Mahasiswa IKIP Bandung (TMIB),  memelajari teater 

modern Barat (Eropa) di kampus Rusia of Theater Arts, Moskow-Rusia dan berkarya 

hingga akhir hayatnya di Serang-Banten.   

Batas-batas kebudayaan etnisitas dan identitas Nandang semakin mengabur. 

Pijakan karyanyanya dengan mengadopsi budaya Sunda namun memadukan dengan 

teater modern Eropa dalam kemasan pertunjukan. Identitas yang mengabur ini 

menjadikan Nandang sebagai sebuah subjek yang utuh. Sosok seniman teater dan Sunda 

Kosmopolitan yang berpandangan terbuka dan menyerap berbagai kebudayaan yang 

menjadi bagian dari warga dunia.   

 

1.4.2 Perjalanan Migrasi Ulang-Alik “Merantau”  

Sejak zaman pra sejarah, manusia sudah melakukan mobilitas dan migrasi. Pada 

dasarnya migrasi dan mobilitas merupakan pergerakan sifat alamiah manusia sebagai 

kebutuhan dasar untuk  melakukan gerak perpindahan 

 Migrasi merupakan suatu proses perpindahan penduduk pada batas administratif 

tertentu untuk menetap karena alasan dan tujuan serta periode waktu tertentu. Sementara 

itu, mobilitas adalah fenomena pergerakan penduduk tanpa tujuan menetap di tempat 
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tujuan. Migrasi dan mobilitas merupakan fenomena pergerakan manusia.  (Everets, 

1991).  

Salah satu kajian antropologi yang menjelaskan proses migrasi, mobilitas dan 

mobilitas dengan mengkaji tradisi diaspora masyarakat Hadrami adalah Engseng Ho 

dalam The graves of tarim, genealogy and mobility across the Indian ocean (2006). 

Engseng Ho menggambarkan diaspora orang-orang Hadrami selama lima ratus tahun 

terakhir di seberang Samudera Hindia dari Saudi ke India hingga ke Asia Tenggara. 

Melalui perjalanan transkultural mereka masih tetap mempertahankan imaji pada Tarim 

sebagai genealogis mereka.   

Indonesia terdiri atas ribuan pulau dalam sisi geografis, sedangkan dalam sisi 

kebudayaan bahari, fenomena migrasi sejak masa nusantara dalam bentuk merantau telah 

mengukir sejarah dan kebudayaan Indonesia. Beberapa suku yang dikenal dengan 

kebudayaan migrasi sebagai bangsa perantau adalah orang Bugis, Madura dan Banjar 

terutama dengan kebudayaan suku maritim. Namun, Orang Minangkabau juga  terkenal 

dengan budaya merantau meskipun mereka adalah masyarakat agraris. Selama masa 

kolonialisme Belanda di Indonesia, orang-orang Jawa dikirim untuk bekerja di Sumatra 

Utara (Deli), Vietnam, New Caledonia dan sejauh Suriname di Amerika Selatan. 
3
 

Istilah „merantau‟ didefinisikan oleh Kato sebagai bentuk „meninggalkan 

kampung halaman untuk mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemasyhuran‟ (Kato, 

2005; 4). Bentuk migrasi ini tidak permanen dan pada umumnya perantau-perantau masih 

ada hubungan yang kuat dengan kampung halamannya. Merantau bisa dilihat sebagai 

migrasi yang mengikuti kecenderungan sosial dan sejarah, bukan ekonomi saja.  

Merantau menunjukkan peran kebudayaan dalam migrasi Indonesia. Merantau 

bagi masyarakat Minangkabau sering dianggap terjadi karena adanya tradisi berupa 

tekanan masyarakat. Berbeda dengan kebanyakan budaya di Indonesia, masyarakat 

Minangkabau mengikuti sistem budaya matrilineal. Oleh karena itu, orang laki-laki 

merasa terpinggirkan dan merasa bahwa merantau merupakan cara untuk membuktikan 

kesuksesannya. (Kato, 2005; Leake, 2009). Pada masa kini, sudah banyak perubahan di 

                                                             
3
 Tirtosudarmo, R. „The Political Dimentions of International Migration: Indonesia and its Neighbouring Countries‟ 

in Sukamdi et al. Labour Migration in Indonesia. 
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kebudayaan Minangkabau, dan walaupun sistem matrilineal sudah bergeser, namun 

kebudayaan merantau masih kuat.  

Di suku Bugis, Christian Pelras (2006) menjelaskan bila orang-orang Bugis-

Makassar melaut untuk merantau dan kemudian menetap, tentu berbeda dengan Orang 

Mandar dan Bajo yang asli sebagai pelaut. Orang Bugis-Makassar mempunyai tiga 

modal, tiga ujung atau dalam bahasa Makassar: tallu cappa’. Ujung pertama adalah lidah, 

pandai berbicara dan beradaptasi. Ujung ke dua adalah kemaluan, menikahi gadis di 

perantauan yang dicintai dan ujung ke tiga adalah badik, keberanian untuk membela 

kehormatan (sirri).  

Merujuk pada penjelasan di atas, dalam penelitian ini, penulis lebih merujuk 

menggunakan kata “migrasi” dalam bentuk “merantau” untuk menjelaskan pergerakan 

Nandang karena perpindahannya memiliki alasan dan tujuan untuk periode waktu 

tertentu. Sama halnya dengan orang Minangkabau sebagai masyarakat agraris, orang 

Sunda yang memutuskan merantau lebih pada sisi pengalaman. Meskipun orang Sunda 

dikenal sebagai masyarakat yang jarang merantau karena kondisi geografis tatar Sunda 

yang nyaman dengan kebudayaan masyarakat agraris yang lebih memilih bertani.  

Pandangan umumnya pada Orang Sunda cenderung dilihat hanya sebagai pemain 

kandang. Berbeda dengan orang Minangkabau yang terkenal menjelajah dan orang Batak 

yang terkenal kuat dan ahli dalam berbagai bidang. Begitupun dengan orang Jawa yang 

terkenal dingin tangan dalam hal pertanian.    

Sejalan dengan perubahan waktu dan kebudayaan, serupa yang dilakukan 

Nandang, Orang Sunda mulai merantau tidak hanya di Indonesia namun menjadi imigran 

ke luar negeri.  Motivasi Nandang melakukan merantau dalam bentuk perjalanan ulang-

alik adalah bentuk mobilitas fisik yang telah dilengkapi dengan mobilitas sosial dan 

intelektual.  Media komunikasi yang semakin canggih telah menyebabkan masyarakat 

terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang lebih luas, dari yang bersifat lokal menjadi 

global. (Feathersone, 1991; Miller, 1995; Strathern, 1995; Abdullah;2006). 

Pergeseran kebudayaan dalam diri seorang seniman tidak dapat dilepaskan dari 

pengalaman empiris, dalam bentuk pengetahuan dan sosial. Penggunaan idiom-idiom 
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Sunda dalam pertunjukan Nandang, mewakili identitas Nandang yang tidak terlepas dari 

simbol kedaerahan, tetapi di sisi lain Nandang melakukan inovasi setelah mendapat 

pengetahuan dalam bentuk teater avant-garde dari Meyerhold.  Kita akan mengetahui 

bentuk transformasi karya Nandang yang bisa dijelaskan dari “migrasi fisik dan migrasi 

epistemik” seniman teater  oleh dua sisi, yaitu kesadaran internal dan pengaruh eksternal 

(Yohanes, 2012).  

Migrasi estetik menggambarkan sejumlah proses “menjadi” melalui transisi 

pengalaman. Transisi pengalaman itu diwujudkan melalui cara pemahaman, cara 

berkreasi dan cara hidup yang baru. Pengalaman estetik dalam ruang migrasi adalah 

perpindahan sinambung antara kesadaran internal dan pengaruh eksternal; melibatkan 

dimensi afektif dan kognitif. (Durrant & Lord, 2007 dalam Teater Piktorial, Yohanes, 

2012).  

Tujuan Nandang merantau dari Ciamis ke Bandung dilakukan untuk kuliah, di 

Moskow bekerja sebagai dosen dan melanjutkan kuliah S2 jurusan penyutradaraan teater. 

Serang-Banten sebagai tempat terakhir Nandang tinggal hingga akhir hayatnya memiliki 

tujuan untuk bekerja dan menitik beratkan pada berkarya sebagai sutradara TeaterStudio 

Indonesia.  

Selanjutnya pergerakan ruang  manusia melibatkan elemen: ruang (space), waktu 

(time) dan motivasi. Dalam motivasi migrasi  dan mobilitas awalnya terkait dengan upaya 

pemenuhan kebutuhan dasar yang lain yaitu “rasa lapar” dalam pemenuhan pangan, 

sandang, papan, keamanan, rasa nyaman, pertumbuhan, dan reproduksi.  

Masalah migrasi dan mobilitas menjadi semakin rumit seiring dengan 

perkembangan peradaban manusia, dan juga seiring dengan pertumbuhan jumlah 

manusia.  Isu mobilitas dan migrasi penduduk merupakan hal yang strategis. Mobilitas 

penduduk merupakan fenomena yang kompleks karena di dalamnya terdapat beragam 

konteks yang mendorong terjadinya proses tersebut diantaranya adalah revolusi 

transportasi, komunikasi, budaya, munculnya gaya hidup global baru, munculnya 

kesadaran global, dan kesadaran bahwa dunia tanpa batas. Dengan demikian menjadi 

jelas bahwa perilaku mobilitas tidak semata-mata upaya pemenuhan kebutuhan dasar.  
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Tabel 1.1 Perjalanan Ulang-Alik Nandang Aradea 

No Ruang 

Migrasi 

(Space) 

Waktu 

Migrasi 

(Time) 

Motivasi dan 

Implikasi 

Bentuk Karya Judul Karya 

1. Bandung 1990-1993 Motivasi Kuliah di 

IKIP Bandung 

Implikasi 

bergabung di 

TMIB sebagai 

Ketua 

Implikasi terlibat 

di The Festival of 

Australian 

Student Theatre 

(FAST) 1995 

Implikasi 

mengikuti 

workshop 

Studiklub Teater 

Bandung 

Implikasi 

mendirikan 

Mainteater 

(1995) 

Realisme 

 

 

Realisme 

 

Realisme 

 

 

Realisme 

 

 

 

Surealisme 

 

Realisme 

 

 

Teater Tubuh 

 

Sutradara, Balairung 

(Resital TMIB) 1991 

 

Aktor di Opera Kecoa 

(1991) 

Aktor di Pandawa Dadu 

(1992) 

 

Aktor (Monolog) Bagus 

Rangin (1992) 

Sutradara “Dor” (1993) 

 

Sutradara Sumur Tanpa 

Dasar (1993) 

Aktor “Oknum” Hadi A 

KS (1995) 

 

Sutradara Repertoar 

Ladang-Ladang (1995) 

 

2. Banten 

Peiode 1 

1998-2001 Motivasi menjadi 

dosen di Untirta 

 

Implikasi 

mendirikan Teater 

Kafe Ide (1998) 

 

Realisme 

 

 

Surealis 

 

Surealis 

 

Surealis 

 

Surealis 

Sutradara Indonesia 

Setengah Tiang (1999) 

Sutradara Teknologi 

Penjara (1999) 

SutradaraExtravaganza 

(1999) 

Sutradara Monolog 

Tangkuraksia (1999) 

Sutradara The Docter 
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3. Moskow 2002-2006 Motivasi 

memelajari teori 

Stanilavski 

Motivasi 

mengajar di 

Sekolah 

Indonesia 

Moskow 

Motivasi kuliah 

di Russian 

Academy of The 

Theatre Art 

tertarik pada teori 

Meyerhold, 

Arthaud dan 

Grotowski 

 Mengikuti pelatihan 

teater sebagai aktor 

pada The Chekov 

International Theater 

ke IV 

Olimpiade Teater 

Dunia (2001) 

The Chekov 

International Theater 

V (2003) 

Beberapa kali 

melakukan 

performance art 

4. Banten 

Periode II 

2006-2013 Mendirikan 

TeaterStudio 

Indonesia 2006 

Teater Tubuh 

metode 

Biomekanis 

Teater Tubuh 

(Miragarasa) 

 

Teater 

Tubuh(Miragarasa) 

 

Teater Tubuh 

 

Teater Tubuh 

 

Teater Tubuh 

(Miragarasa) 

 

Teater Tubuh 

(Miragarasa) 

Sutradara Perahu 

(2006) 

 

Sutradara Bicaralah 

Tanah (2007) 

 

Sutradara Perempuan 

Gerabah (2007-2010) 

 

Sutradara Bebegig 

(2010) 

Sutradara Geger 

Cilegon (2011) 

Sutradara Emergency 

Bionarasi Tubuh 

Terbelah (2011-2012) 
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Sutradara Overdose: 

Pshyco 

Chatastrophe(2013). 

 

Penelitian ini menggunakan istilah “Perjalanan ulang-alik” dalam ruang dan 

waktu untuk menjelaskan proses migrasi Nandang. Secara motivasi, perjalanan ulang-alik 

Nandang juga dapat dipahami dengan pekerjaanya sebagai pegawai migran sekaligus 

seniman. Perubahan sosial dan kultural dari pengalaman dan pencarian pengetahuan 

teater dan kebudayaan antar kota dan negara secara ulang-alik. Proses perjalanan ulang-

alik ini membentuk pengalaman berteater Nandang yang direpresentasikan pada karya-

karya TeaterStudio Indonesia. Menurut penulis, pada karya-karya teaternya di TSI, 

Nandang hanya mengambil bentuk luar dari metode teater tubuh biomekanis Meyerhold 

namun dalam isi pertunjukannya, Nandang menjaga kepemilikan tradisi Banten dan 

Indonesia. Seperti persoalan tentang pemberontakan petani, idiom gerabah untuk 

merepresentasikan perempuan dan kebudayaan, hingga bencana alam Gunung Krakatau 

pada karya terakhirnya. Dengan kata lain, bahwa Nandang menjaga isi dan jiwa 

pertunjukannya dengan tradisi dan identitas Banten dan Indonesia.    

Akhil Gupta dan James Ferguson (1992) mengidentifikasikan konsep beyond 

culture ini dengan ruang, identitas dan perbedaan politik. Minat baru ini, dalam 

memeriksa pengertian tentang panopticism, simulacra, deterritorialization, hyperspace 

postmodern, perbatasan dan marginalisme, telah lebih jauh lagi, memaksa para 

antropolog untuk mengevaluasi kembali konsep perbedaan budaya, asal, itu didasarkan 

pada ruang. 

Proses globalisasi bisa dikatakan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, 

sehingga batas-batas suatu etnik dan identitas suatu etnik menjadi semakin mengabur. 

Awalnya suatu kelompok tertentu dahulunya terikat oleh wilayah tertentu dengan 

kebudayaan tertentu yang hanya ada di wilayah kelompok tersebut berasal dan menjadi 

identitas kelompok tersebut. Untuk mencari kebudayaan etnis tertentu di wilayah asalnya 

kini semakin sulit dan justru bisa ditemukan di wilayah etnis lainnya. Kebudayaan yang 
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menjadi identitas suatu etnis sepertinya tidak bisa menjadi patokan lagi. Hal tersebut 

menimbulkan kesakralan suatu kebudayaan menjadi hilang, karena tidak ada lagi yang 

mengetahui  kenapa budaya tersebut bisa muncul karena yang melestarikan budaya 

tersebut terkadang bukanlah bagian dari etnis itu. 

Seperti halnya Nandang yang diikat oleh identitas kebudayaan tertentu mulai 

bergerak ke ruang lain untuk merantau ke Bandung dengan motivasi mempelajari teater 

modern Indonesia di Bandung. Selanjutnya ke Moskow untuk mempelajari teater modern 

Barat. Nandang yang orang Ciamis akhirnya mengadopsi dan memadukan ke dua teater. 

Bentuk modern hasil dari menyerap antar kebudayaan tersebut dengan jiwa tradisi.  

 

1.4.3 Perjalanan Migrasi Ulang-Alik dan Perubahan Transformasi Estetika  

Perjalanan ulang-alik merujuk pada teori budayawan Umar Kayam yang 

menjelaskan bila manusia Indonesia sebagai “pejalan budaya” (cultural commuter), yaitu 

sebagai orang yang bergerak secara ulang alik dari tradisionalitas ke modernitas, dari 

desa menuju kota dan menyerap lalu menyatukan keduanya (Ahmad Nashih Luthfi, 

dalam Manusia Ulang-Alik: 2007) selain mengacu pada migrasi transnational. Begitupun 

dengan proses berkesenian Nandang sebagai cultural commuter. Terdapat transfomasi 

kultural dari budaya agraris menuju modern lalu dileburkan (akulturasi). Nandang 

mempertemukan keduanya, mendialogkan dalam konteks multikuturalisme, tradisi-

modern, lokal-global dalam arus globalisasi. 

James L Peacock (2005) memaparkan tentang Ludruk sebagai ritus modernisasi 

melalui gerak peralihan dari situasi tradisional ke situasi modern. Ada yang berlangsung 

dalam ruang fisik dan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika seseorang 

meninggalkan daerah asalnya dari norma-norma tradisional ke sebuah daerah yang 

mengikuti kebiasaan modern. Ada yang berlangsung sekali seumur hidup, ketika seorang 

pemuda kampung mencari peruntungan ke kota. Ada juga gerak peralihan dari satu 

pemikiran ke pemikiran lain. Gerak-gerak peralihan untuk memahami gerak-gerak 

modernisasi dalam rangka “klasifikasi simbolik”, “tindakan sosial” dan “bentuk-bentuk 

estetika. 
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Dalam perpindahan ruang yang berimplikasi pada konstruksi identitas, perjalanan 

kreatifitas dan transformasi karya posisi ruang sangat berpengaruh. Ruang menjadi 

semacam alat ukur yang netral dalam menuliskan perbedaan budaya, sejarah, dan 

organisasi sosial.  

Akhil Gupta dan James Ferguson (1992) memaparkan bahwa terdapat tiga 

permasalahan yang mencakup ruang dan identitas budaya tersebut. Pertama, 

permasalahan bagi mereka yang tinggal di perbatasan, yang benar-benar tinggal dekat 

garis batas negara sehingga memunculkan kelompok penduduk perbatasan, imigran 

(permanen maupun sementara), pengungsi, orang buangan (eksil), dan ekspatriat. 

Permasalahan kedua, ditimbulkan oleh pemetaan budaya pada suatu tempat yang dibuat 

untuk menyiratkan perbedaan budaya dalam unsur lokalitas. Kita perlu mempertanyakan 

bagaimana mempertahankan budaya kita yang berbeda sementara menolak budaya lokal 

(di tempat baru). Ketiga, adanya pertanyaan penting mengenai postkolonialis. Di 

manakah budaya hybrid ditempatkan? Apakah para pendatang (colonial encounter) 

menciptakan budaya baru baik di daerah jajahannya maupun bangsa yang pernah dijajah.   

Terakhir, tentang pemahaman akan perubahan sosial dan transformasi budaya 

sebagaimana digambarkan dalam hubungan antar-ruang. Ruang itu disadari, bahwa ruang 

selalu terhubung secara hierarkis, sementara perubahan sosial dan budaya tidak lagi 

menjadi persoalan dalam kontak budaya dan artikulasi, melainkan pemikiran yang 

berbeda. 

Merunut pada sejarah kehidupan dan pengalaman masa kecil Nandang akan 

terdapat hubungan erat pada pengalaman nilai-nilai tradisi dari etnis kebudayaan tertentu 

(Sunda) yang menjadi identitas diri. Pengalaman masa kecilnya sebagai pembentuk 

identitas tidak hanya sekedar dirasakan tetapi selanjutnya terdapat kontinyuitas pada fase 

kehidupan selanjutnya yang disadari dan dihayati menjadi bentuk ekspresi dalam karya-

karyanya. Meskipun Ia melakukan migrasi ke Moskow. Di Moskow, Nandang sebagai 

manusia Timur harus melakukan proses adaptasi  kebudayaan yang akan dijelaskan lebih 

lanjut dalam penelitian ini.  



 

 

Universitas Indonesia  32 

 

Kembalinya Nandang ke tanah air, ia memilih menetap dan berkesenian di Banten 

dan menyerap kondisi sosial-politik, sekaligus melakukan proses rekacipta tradisi dalam 

karya-karyanya Salah satu contoh yang paling terlihat adalah teater modern Eropa 

(Rusia) tidak memiliki tradisi menggunakan bambu dalam bentuk teater modernnya. 

Nandang menggunakan bambu sebagai pilihan ideologis karyanya, di mana bambu 

sangat identik dengan tradisi lokal, khususnya sebagai bagian dari kosmologi masyarakat 

Sunda, seperti penggunaan Bambu dengan berbagai fungsinya bagi masyarakat Sunda 

dari lahir hingga mati.   

Dalam Anthropology of Experience (1986), Bruner menjelaskan perbedaan antara 

realitas, pengalaman dan ekspresi. Menurut Bruner, adanya jarak antara realitas  (yang 

senyatanya ada di luar sana, apapun itu- status ontologism sesuatu), pengalaman 

(bagaimana realitas tersebut menghampiri kesadaran manusia-atau lebih tepatnya, 

bagaimana kita menautkan diri dan menginter-nalisasi realitas) dan ekspresi (bagaimana 

pengalaman seseorang dibingkai dan diartikulasikan).   

Hubungan antara realitas pengalaman dan ekspresi bersifat dialektis. Proses 

perjalanan Nandang dimaknai peneliti sebagai  “perjalanan ulang-alik” yang melibatkan 

pengalaman yang diekspresikan dalam bentuk pencarian pengetahuan teater modern di 

Bandung, Moskow dan Banten. Pengalaman dan ekspresi ini dibentuk secara dialogis 

antara dua kebudayaan (Timur dan Barat) sehingga membentuk representasi identitas 

baru pada diri dan karya-karyanya 

Proses perjalanan ulang alik yang Nandang jalani bertujuan atas motivasi dasar 

pada pencarian pengalaman pengetahuan untuk memaknai teater. Nandang menjadikan 

tradisi sebagai upaya untuk mencari dirinya sendiri, dalam bahasa sendiri dan modal akar 

budayanya. Sedangkan bentuk teater modern barat yang dikembangkan adalah 

“meminjam” hasil dialog Nandang dengan dunia luar.  

Transformasi adalah suatu perubahan dari satu kondisi (bentuk awal) ke kondisi 

yang lain (bentuk akhir) dan dapat terjadi secara terus menerus atau berulangkali yang 

dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang yang dapat terjadi secara cepat atau lambat. 

Transformasi dalam diri Nandang dan karyanya lebih mengacu pada perubahan sosial 
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dan budaya juga pengetahuannya.  Proses migrasi Nandang menjadikan diri dan estetika 

karyanya turut bertransformasi yang dipengaruhi adaptasi kebudayaan di setiap waktu 

dan ruang. Ia mewarisi kebudayaan agraris (tradisi), menerima dan beradaptasi dengan 

kebudayaan modern dan melakukan akulturasi keduanya dalam diri dan karyanya.  

Penelitian ini adalah sebuah upaya untuk menggali antara narasi pengetahuan 

tradisi sebagai pijakan dan narasi teater modern sebagai bentuk untuk menghasilkan 

teater baru (otentik). Berawal ketika peneliti melihat teks pengantar karya-karyanya di 

katalog pertunjukan. Nandang selalu mengatakan pada satu sisi ia sangat terpengaruh 

pada teori tubuh Biomekanis (Tubuh mekanis yang dihidupkan)  dari Meyerhold (Tokoh 

teater Rusia) yang menjadi inspirasi utamanya. Pada sisi lain Ia menggunakan bambu dan 

terinspirasi gerakan pencak silat dan teks mantra, juga kondisi sosial politik Banten. 

Pada akhirnya Nandang merangkum pengetahuan tradisi dan modern, lokal dan 

global. Nandang melakukan sebuah bentuk strategi seniman sekarang yang proaktif 

dengan segala fenomena kebudayaan. Nandang harus menyerap sekaligus mereponsnya 

agar mampu menempatkan diri pada posisi dialektis antara yang global dan lokal.  

Nandang menafsir ulang teater dan kebudayaan yang dia serap sesuai dengan 

konteks dan zamannya. Strategi baru sebagai jalan alternatif menghubungkan antara 

pemikiran hubungan tradisi dan modern dengan membentuk pengetahuan teater yang 

baru ia susun secara otentik bernama Teater Miragarasa. Istilah Miragarasa ini di ambil 

dari tradisi Sunda, di mana “mi” adalah penyatu dari raga dan rasa. Pada Miragarasa, di 

mana raga dan rasa dalam pertunjukan teater harus menjadi kesatuan. Caranya dengan 

menggunakan elemen tubuh, jiwa (soul) dan simbol-simbol tradisi lokal dan alam.  

Miragarasa adalah simbolisme dan pengekspresian dari pengalaman dan 

pengetahuan penciptaan teater sebagai transformasi estetika karya. Meminjam istilah 

estetika (aesthetic) atau seni menurut Suzanna Langler (Forms of Feeling: The Aesthetic, 

1977) merujuk pada teori simbolisme-ekspresif yang mengekspresikan perasaan manusia 

melalui abstraksi. Miragarasa, di mana raga dan tubuh yang ditampilkan di atas panggung  

harus sesuai dengan rasa yang murni dalam jiwa adalah sebuah bentuk abstraksi. 
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Miragarasa sebagai metode keaktoran dan formulasi keilmuan teater otentik yang 

Nandang buat adalah sebuah simbol seni itu sendiri.  

Pada Miragarasa simbol dan elemen alam menjadi  bahan penciptaan. Seperti 

konsep makrokosmos dan mikrokosmos dalam tradisi Jawa, di mana diri kita adalah 

bagian dari alam semesta. Elemen alam ini adalah sebuah ilusi dan pengalaman sensoris 

(Langler: 1977) yang diwujudkan Nandang dalam karya seninya. Selain itu, sebagai 

bentuk teater tubuh (physical theater) Nandang melatih aktor-aktornya untuk menjadi 

tubuh yang otentik sebagai identitas tradisi ketimuran di atas panggung. Di sinilah, 

mungkin Nandang melakukan rekacipta tradisi dengan menggunakan tradisi sebagai 

modal kultural yang terbuka untuk masa kini.  

Merujuk pada Jakob Sumardjo dalam “Estetika Paradoks” (2006), untuk 

menjelaskan arti spiritual bagi masyarakat Indonesia, bila yang dicari masyarakat 

Indonesia bukan pengetahuan teoritis, melainkan pengetahuan yang ada artinya bagi 

praktik kehidupan. Manusia Indonesia lebih menyukai laku daripada ilmu. Praksis lebih 

penting daripada teori. Pikiran-pikirannya ditujukan untuk memasuki pengalaman 

transenden. Manusia hanyalah satu noktah kecil di tengah semesta agung ini. Manusia 

distruktur oleh alam, dan alam  ini ada hubungan dengan Tuhan. Inilah sebabnya tidak 

ada mitologi yang tidak diisi dengan manusia, alam dan semesta. (Sumardjo, 2006: 17-

18) 

Penelitian ini ingin menjelaskan apakah Miragarasa sebagai formulasi keilmuan 

teater yang Nandang buat adalah sebuah ekpresi baru, sebagai proses reka cipta tradisi 

hasil pengalaman perjalanan ulang-alik dengan melihat kajian teater modern?   

Kegelisahan Nandang menciptakan Miragarasa dan menjadikan tradisi sebagai 

modal kreativitasnya, salah satunya disebabkan teater modern Indonesia telah 

terpengaruh oleh teater Barat. Seperti pada pertunjukan di teater-teater komunitas 

maupun pada kurikulum di kampus-kampus seni. Pada akhirnya, Nandang harus 

menggunakan strategi sebagai seniman yang hidup antara tradisi dan modern dan 

melakukan perjalanan ulak-alik antara ke-duanya. Selain itu, Miragarasa adalah 

pencapaian transformasi terakhir dari hasil perjalanan ulang-alik Nandang. Ia telah 
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memadukan dua pandangan teater, dua pandangan budaya yang satu sama lain berbeda 

dan menjadikan Teater Miragarasa sebagai proses pertemuan dan penyesuaian. 

 

1.5       Metodologi Penelitian 

1.5.1  Subjek Penelitian 

Tesis ini menjelaskan Nandang Aradea sebagai subjek utama penelitian melalui 

narasi-narasi orang terdekat dan narasi Nandang sendiri ketika dia hidup. Posisi peneliti 

sebagai rekan berkesenian juga turut dijelaskan dalam penelitian ini. Bagaimana orang-

orang terdekat yang mengenal Nandang memandang dirinya dan bagaimana peneliti 

menganalisa kedirian dan karya-karya Nandang akan dijelaskan dalam penelitian ini 

dengan bentuk kajian naratif.  

Gagasan tentang penelitian ini awalnya hanya ingin menjelaskan tentang karya-

karya Nandang Aradea. Sejak 2011, saya sebagai peneliti mulai terlibat keproduksian 

manajemen teater di TeaterStudio Indonesia (TSI) dengan sutradara Nandang Aradea. 

Pada saat itu penulis mulai terlibat di karya “Bicaralah Tanah”. Menurut asumsi awal 

saya, konsep teater tubuh yang ditawarkan Nandang bersama TeaterStudio Indonesia 

sangat menarik dikaji dalam sisi antropologi karena melibatkan pertemuan antara idiom-

idiom tradisi dalam bentuk teater modern.  

Sejak 2011, penulis mulai berdiskusi dengan Nandang untuk meminta dia sebagai 

subjek penelitian. Pada saat itu Nandang dengan rendah hati menjawab agar tidak 

meneliti tentang dirinya tapi fokus dengan karya-karyanya. Tetapi sebuah karya tidak 

mungkin terlepas dari penciptanya. Selanjutnya peneliti pun terlibat di manajemen 

produksi TSI di pertunjukan “Bionarasi Tubuh Terbelah” Jakarta Biennale (2011) dan 

“Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah” di Festival Tokyo (2012). Intensitas diskusi 

peneliti dengan Nandang semakin tinggi. Kami tidak hanya membicarakan persoalan 

teater tetapi persoalan kebudayaan, sosial dan politik dan bagaimana teater bisa 

merepresentasikan persoalan tersebut.  

Pada saat itu, saya semakin matang mempersiapkan penelitian yang akan menjadi 

tesis dengan terlibat dalam karya-karyanya. Tetapi takdir berkata lain, pada saat 
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menggarap Overdose: Pshyco Chatastrophe (2013), tiga minggu menjelang pementasan 

TSI untuk membuka perhelatan Festival Tokyo 2013, pada saat menjelang latihan, 

Nandang ambruk, koma selama 3 hari karena komplikasi gagal ginjal dan pecahnya 

pembuluh darah di kepala hingga Nandang wafat pada Sabtu, 12 Oktober 2013 di Rumah 

Sakit Sari Asih-Serang Banten.  

Beberapa minggu menjelang wafatnya Nandang, saya dan kawan-kawan TSI 

masih mengikuti proses latihan dan berbincang dengannya. Pada saat itu dia memberikan 

peneliti email dan paswordnya dan mempersilahkan untuk membukanya untuk 

kepentingan TSI. Peneliti juga teringat, menjelang wafatnya, Nandang berkata agar yang 

terpenting dalam berkesenian dan menjalani hidup adalah “Harus setia pada niat” dan 

“Berdiri tegap sebagai pribadi, karena kelak kita akan menghadap Tuhan sendirian”.  

Selama mengenal Nandang semasa hidup, bagi peneliti ia adalah seorang guru 

dan rekan berkesenian yang memiliki pemikiran cerdas, kritis, idealis dan spiritualis. 

Puncak seorang seniman adalah bila laku hidupnya sesuai dengan karya-karyanya dan hal 

tersebut terlihat jelas pada diri Nandang.    

Persoalan yang muncul adalah ketika peneliti memulai memutuskan penelitian ini 

berangkat dari rasa kehilangan/kesedihan atas meninggalnya Nandang. Terutama ketika 

kami kembali pentas ke Jepang, tapi tanpa Nandang. Awalnya peneliti ragu untuk 

meneruskan penelitian ini karena informan utama meninggal. Tetapi kata-kata “Harus 

setia pada niat” menjadi semangat untuk memulai penelitian ini kembali.  

Penulis mengenal Nandang belum terlalu lama, hanya tiga tahun saja sebagai 

kakak, guru, kawan diskusi dan rekan kesenian berproses teater di TeaterStudio 

Indonesia. Tema migrasi ini mengacu pada “migrasi dan transformasi karya Nandang”, 

karena Nandang semasa hidupnya adalah seorang seniman teater yang melakukan 

perjalanan ke berbagai ruang dengan motivasi pencarian keilmuan dan pengalaman 

berteater. Perjalanan ini ia akumuluasikan hingga menciptakan formulasi keilmuan 

metode teater bernama Teater Miragarasa.     

Ketika pada akhirnya penulis berhasil merancang proposal penelitian sederhana, 

namun penulis belum mendapatkan gagasan yang terang mengenai bagaimana 
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kedepannya, cara untuk menganalisis data lengkap yang telah diperoleh terutama 

menghubungkan dengan kerangka teoritis. Selama penelitian, penulis telah memperoleh 

data yang cukup lengkap dari mulai tulisan-tulisan Nandang di berbagai media cetak 

tentang teater yang sudah  penulis kliping,  hingga foto dan video pertunjukan tetapi 

masih saja penulis kesulitan membuat kerangka berpikir dan menuliskan rumusan 

masalah dengan lengkap. 

Ketika bertemu dengan pembimbing sebelumnya, akhirnya penulis memahami 

bila proposal yang diajukan dan sudah dipresentasikan di kelas etnografi berjudul 

“Antropologi Teater: Memaknai Simbol dan Membaca Tradisi” (Kajian dalam 

Penciptaan Pertunjukan TeaterStudio Indonesia), ternyata masih banyak yang luput 

dalam fokus permasalahan dan sasaran penelitian, teori yang digunakan juga dirasa tidak 

cocok. Antropologi Teater yang penulis dapatkan dari Eugene Barba tidak cocok untuk 

digunakan di antropologi yang holistik, karena antropologi ini terfokus pada teater saja. 

Selanjutnya, pembimbing sebelumnya memberikan penulis saran untuk mencoba fokus 

kepada Nandang sebagai sutradara dan pemilik teks tunggal. Penulis mencoba membuat 

research design penelitian kembali, membaca data-data dan merenungi pengalaman 

tentang Nandang, lalu penulis menemukan inspirasi satu kata kunci yaitu “Teater 

Miragarasa” sebuah formulasi metode keilmuan dan laku dalam teater yang Nandang 

ciptakan sendiri, di mana penafsiran sederhananya bahwa raga dan rasa harus menyatu.  

Penulis berpikir, bahwa Teater Miragarasa ini tentu saja didapatkan Nandang 

dengan proses berkesenian yang panjang dan pembacaan terhadap banyak hal. Dengan 

kata lain, terdapat begitu banyak makna dan akumulasi pengetahuan dan pengalaman 

sebelum Nandang menghasilkan Teater Miragarasa. Selanjutnya research design yang 

penulis ajukan kembali ke pembimbing sebelumnya berjudul “Makna Teater Miragarasa” 

(Hubungan Tradisi-Modern dalam Proses Penciptaan Karya Nandang Aradea) tetapi 

research design ini juga mengalami kendala dan nyaris membuat penulis putus asa 

karena penelitian ini dimulai dengan menjelaskan teori-teori dari buku tanpa 

mendapatkan rumusan masalah yang pasti.  



 

 

Universitas Indonesia  38 

 

Sebagai seorang wartawan dan pekerja seni yang terbiasa mendapatkan 

pengetahuan di lapangan learning by doing, dibanding dari teori di buku, akhirnya 

penulis mencoba untuk turun lapangan demi menjawab kebutuhan rumusan masalah. 

Sejak akhir Juli 2014, penulis mencoba ke lapangan untuk melakukan penelitian 

awal/pendahuluan, melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan 

informan: aktor, sahabat, orang tua, guru dan penonton. Situs penelitian berlangsung di 

Ciwidey-Bandung, Serang-Banten, Ciamis, Jakarta dan Bogor.  

Penelitian ini tidak hanya melibatkan wawancara langsung, tetapi wawancara via 

email dengan aktor dan sahabatnya di Cianjur, Bandung, Moskow-Rusia dan Melbourne-

Australia.  Total 26 informan dan semua pertanyaan penulis buat dengan mengacu pada: 

Bagaimana mereka melihat Nandang sebagai seorang seniman dan orang terdekat? 

Karena penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan Nandang sebagai “seutuhnya 

sebagai manusia” yang tidak hanya tampak dari permukaan tetapi juga memiliki rasa 

sakit, kesepian, bahagia dan terutama menjawab bagaimana dia begitu sangat 

menyerahkan hidupnya pada teater melalui karya-karyanya. 

Akhirnya setelah proses wawancara dan observasi partisipasi berlangsung peneliti 

kembali memulai bimbingan dengan Bu Ninuk. Sayangnya karena peneliti bersikap tidak 

disiplin disebabkan terlalu banyak mengurus pertunjukan teater dan komunikasi yang 

berjalan kurang baik dengan Bu Ninuk akhirnya peneliti harus mengundurkan diri dan 

berganti pembimbing dengan Mas Dave Lumenta hingga proses penelitian dan 

penyusunan tesis ini berakhir.  

  

1.5.2 Situs Penelitian 

Situs penelitian berlangsung di beberapa tempat di Ciwidey-Bandung, Serang-

Banten, Ciamis dan Jakarta. Selain itu penelitian juga berlangsung di salah satu  tempat 

informan bernama Abah Djatnika, master bambu Indonesia dan pimpinan Yayasan 

Bambu Indonesia di Cibinong Bogor sebagai guru Nandang. 

Penelitian ini tidak hanya melibatkan wawancara langsung, tetapi wawancara via 

email dengan aktor dan sahabatnya di Cianjur, Bandung, Moskow-Rusia dan Melbourne-
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Australia. Pemilihan beberapa situs penelitian di beberapa kota dan melalui wawancara 

via email disebabkan persebaran informan yang tidak hanya mencakup satu wilayah. 

Selain itu dengan tema migrasi ini tentu saja penulis harus melakukan wawancara ke 

berbagai tempat untuk berkunjung ke orang-orang terdekat Nandang.  

Ciamis menjadi tempat kelahiran Nandang. Bandung tempat Nandang kuliah, 

terlibat di organisasi teater dan mulai mengenal teater modern Indonesia. Banten tempat 

Nandang mendirikan TeaterStudio Indonesia dan dosen di Universitas Tirtayasa. Jakarta 

tempat beberapa sahabatnya tinggal dan beberapa penonton menyaksikan pertunjukannya 

dan Moskow sebagai ruang di mana Nandang mengambil S2 dan mulai mendalami teori 

Meyerhold. Adapun wawancara dengan sahabatnya di Moskow dilakukan melalui via 

email.   

 

1.5.3  Observasi Partisipasi dan Wawancara Mendalam 

Sejak akhir Juli 2014, penulis mencoba ke lapangan untuk melakukan penelitian 

awal/pendahuluan, melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan 

informan: aktor, sahabat, keluarga, guru dan penonton.  

Di Ciamis penulis mulai membangun rapport dengan kedua orang tua Nandang, 

selain itu penulis melakukan observasi partisipasi, tinggal beberapa hari dan merasakan 

kehidupan keluarga Nandang. Bahkan penulis ditempatkan tidur di kamar Nandang. 

Penulis berusaha terlibat dengan penelitian ini dengan mendengar segala cerita mereka 

tentang putera semata wayangnya. Bahkan mencoba menganalisa tentang kehidupan 

masyarakat agraris di desa Bunter Ciamis dengan melihat infrastruktur pedesaan dan 

kehidupan masyarakat buruh tani yang hanya mengandalkan hasil panen dan kerja 

serabutan.   

Di Bandung, tepatnya bulan puasa tahun 2014 penulis mewawancarai salah satu 

aktor utamanya bernama Otong Durachim dan tinggal selama dua hari di rumah 

bambunya di Ciwidey, beberapa bulan setelah wawancara berlangsung. Otong hijrah ke 

Amerika bersama isteri dan anaknya. Penulis merasa bersyukur bisa mewawancari Otong 

sebelum kepergiannya.   



 

 

Universitas Indonesia  40 

 

Adapun di Banten sebagai tempat berdirinya TeaterStudio Indonesia, penulis 

melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor TeaterStudio Indonesia di kampus 

Universitas Tirtayasa di Serang-Banten dan beberapa hari penulis menginap di kampus 

tersebut selain di kostan teman. Penulis  bersyukur sudah cukup mengenal dekat para 

aktor sehingga tidak terlalu sulit membangun kepercayaan. Para aktor yang diwawancarai 

begitu bersemangat ketika penulis melakukan wawancara dan menjelaskan dengan 

lengkap sosok seorang Nandang di mata mereka sebagai sutradara dan guru.   

Akhirnya setelah melakukan penelitian awal, penulis mendapatkan beberapa 

masalah yang menyangkut dengan kehidupan Nandang dan hubungannya dengan Teater 

Miragarasa. Penulis mengakui bila informan utama penelitian ini telah meninggal dan 

menjadi salah satu kelemahan dalam penelitian ini. Tetapi kelemahan ini bisa penulis 

atasi dengan mewawancarai banyak informan dan mendapatkan data yang lengkap yang 

dapat menjelaskan narasi Nandang dari orang terdekat, selain banyak pula penelitian 

biografi yang ditulis meskipun tokoh utamanya meninggal.  

Pada saat penelitian, seorang kawan dari Bandung bernama Yopi Setia Umbara 

meminta penulis untuk memeriksa tulisan-tulisan Nandang Aradea di berbagai media masa 

untuk dibukukan. Artikel tersebut merupakan harta karun bagi penulis karena secara tidak 

langsung sebagai peneliti saya dapat membaca pemikiran Nandang menyangkut teater dan 

berbagai persoalan sosial, budaya dan politik khususnya yang bersangkutan dengan 

Moskow dan Banten. Penulis juga mendapatkan berbagai data katalog pertunjukan dan 

tulisan-tulisan berbagai wartawan di media masa tentang pertunjukan TeaterStudio 

Indonesia yang dapat dijadikan dokumen bagi referensi peneliti.   

Pada akhirnya penelitian ini ingin menjelaskan Nandang dari deskripsi yang 

mendalam dan berhubungan dengan bagaimana memaknai dia sebagai seniman teater 

dengan pijakan antropologi, yaitu: proses migrasi, karya dan identitas budaya. 

Keseluruhannya penulis hubungkan dengan satu garis yaitu  menuju proses berkesenian 

Nandang dan akhirnya menciptakan Teater Miragarasa sebagai pencapaian terakhir sebagai 

bentuk karya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian tesis ini disusun dengan pijakan dan argumentasi bahwa proses perjalanan 

migrasi fisik dan migrasi budaya Nandang Aradea dilakukan secara ulang-alik dalam 

bentuk perantauan. Perjalanan ulang-alik antar ruang dan waktu berpengaruh terhadap 

konstruksi identitas budaya dan transformasi karya. 

Adapun untuk menjelaskan penelitian tesis ini secara holistik dalam kajian 

antropologi, penulis menggunakan metode etnografi berdasarkan data lapangan, wawancara 

informan, dokumen-dokumen tulisan, video pertunjukan dan pengalaman langsung penulis 

terlibat di TeaterStudio Indonesia yang selanjutnya dinarasikan secara deskriptif dan 

sistematis dalam lima bab. 

Bab I menjelaskan struktur awal penelitian berupa pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang, tinjauan kepustakaan, masalah penelitian, tujuan penelitian dan signifikansi, 

kerangka teoritis dan metode penelitian.    

Bab II menjelaskan perjalanan kehidupan (life history) dan fokus dalam kajian sosok 

Nandang sebagai pejalan budaya (cultural commuter) dan seniman teater. Penulis akan 

menjelaskan kedirian Nandang secara biografi bersama faktor pendorong dan penarik 

Nandang melakukan migrasi fisik dan budaya dalam bentuk perantauan untuk pencarian 

pengetahuan dan pengalaman dalam berteater. Adapun yang digambarkan dalam bab 2 

menjadi dasar untuk menjelaskan bab 3. 

Bab III  membahas interaksi Nandang pada perjalanan ruang  dan waktu dalam 

proses migrasi. Penulis akan memaparkan bagaimana perjalanan migrasi ulang-alik 

Nandang Aradea pada narasi ruang (space) dan waktu di Ciamis, Bandung, Moskow dan 

Banten sehingga membentuk kontruksi identitas dirinya dan mempengaruhi fase demi fase 

transformasi karya-karya teaternya. Bagaimana sebuah ruang yang memiliki kebudayaan 

yang berbeda membuat Nandang beradaptasi dan mempengaruhi pemikiran dan laku 

hidupnya sebagai bentuk perjalanan intelektual dan geografis. 

Bab IV memaparkan seluruh rangkaian penelitian dari bab-bab sebelumnya. Bab ini 

akan menjelaskan secara lebih holistik tentang konstruksi identitas budaya Nandang  antara 

tradisi dan modern dan pandangan dirinya dalam berpikir sebagai sosok Sunda 
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kosmopolitan.  Pada bab ini peneliti juga akan menjelaskan empat karya terakhir Nandang 

secara mendalam yang menjadi masterpiece menuju terciptanya formulasi keilmuan dan 

metode keaktoran yaitu Teater Miragarasa.   

Penulis juga akan memaparkan secara lebih komprehensif tentang Teater Miragarasa 

sebagai formulasi keilmuan dan metode teater khususnya dalam keaktoran. Teater 

Miragarasa menurut peneliti adalah puncak dari hasil  perjalanan migrasi yang berimplikasi 

pada berbagai pengetahuan dan pengalaman teater yang diperolehnya. Teater Miragarasa 

merupakan perpaduan antara wacana Teater Modern Indonesia, idiom-idiom Sunda dan 

Teater Modern Barat khususnya Rusia yang diharapkan melalui penelitian ini dapat berguna 

untuk perbendaharaan wacana perkembangan teater modern Indonesia.  

Bab V adalah kesimpulan dari semua penjelasan bab dan hasil penelitian di 

lapangan. Adapun penjabaran kesimpulan ini mengaitkan wacana penting antara relasi 

konstruksi identitas Nandang Aradea sebagai seniman teater dengan perjalanan migrasi dan 

perubahan transformasi karyanya. Nandang adalah seorang pejalan budaya yang melakukan 

pencarian ke luar untuk kembali ke dalam. Di sinilah dalam pandangan antropologi, 

Nandang berperan sebagai subjektivitas yang utuh “Berdiri tegap sebagai pribadi” 

menyerap berbagai pandangan budaya dari berbagai ruang dan mempertemukannya dalam 

keilmuan Teater Miragarasa.   
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BAB II 

Nandang Aradea dan Perjalanan Kehidupan 

2.1 Pengantar 

“Saya ingin membayangkan bahwa diri manusia memiliki kemampuan untuk 

terus bangkit dari keterpurukannya (entah karena takdir tuhan, kedengkian 

manusia lain atau prahara dalam kehidupan) seraya menciptakan tatanan baru. 

Manusia yang tegak sebagai pribadi adalah manusia yang teguh dan menerima 

keterlemparan di dunia prahara ini dengan sikap kreativitas (bahkan kalau perlu 

dengan melawan keberadaan Tuhan Yang Diam). Merebut takdir!” 

 

Nandang Aradea,  

Tentang Mitos (2013) 

 

Pada bab ini saya akan menjelaskan diri Nandang sebagai seorang pejalan 

budaya (cultural commuter). Perjalanan kreativitasnya terbentuk oleh perjalanan 

intelektual dan perjalanan secara geografis yang dilakukan di berbagai ruang. 

Perjalanan dalam bentuk perantauan ini menciptakan ketokohan dan jalan hidup 

Nandang di dunia teater.  

Nandang Aradea adalah seorang tokoh teater modern Indonesia yang 

menekuni dunia teater hingga akhir hayatnya. Tidak hanya karena kehidupan yang 

dijalaninya secara migrasi fisik dan budaya untuk menekuni dunia teater dengan 

perjalanan intelektual dan pengalaman teater di berbagai kota hingga ke Rusia dan 

terutama pencapaian karya-karya teaternya di Banten.   

Teater hanya sebuah wadah besar dan pencapaian utama yang melahirkan 

diri Nandang yang lain di berbagai lintas profesi beserta posisi dan perannya di 

masyarakat. Selama hidupnya, Nandang dikenal sebagai seorang organisatoris 

mumpuni dan aktif berkomunitas. Menjadi ketua di Teater Mahasiswa IKIP 

Bandung (TMIB). Mendirikan Mainteater-Bandung. Mendirikan Teater Kafe Ide 

di Universitas Tirtayasa dan mendirikan TeaterStudio Indonesia.  

Dia dikenal pula sebagai seorang pengajar dan akademisi. Dia pernah 

menjadi tenaga pengajar untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah 
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Indonesia Moskow. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi menjadi dosen di 

Universitas Tirtayasa, Serang-Banten.  

Karya-karya teater tubuh yang Nandang ciptakan memiliki ciri khas  yang 

berbeda dengan bentuk teater modern mainstream terutama yang selalu 

mengusung teater realisme. Beberapa karya terakhirnya diakui sebagai bentuk 

teater avant-garde (garda depan) oleh beberapa kurator teater di Indoensia dan luar 

negeri.  

Elemen bambu, alam, tradisi dan pendekatan teater biomekanis dari 

Meyerhold melebur dalam karya Nandang. Bahkan Nandang mencoba 

menciptakan metode teater yang ia sebut Teater Miragarasa sebagai puncak 

keilmuan dan pengalaman teaternya.  

Tema “Travelling of Naration” sebagai tema besar Festival Tokyo 2013 

membuat Nandang Aradea, Sutradara TeaterStudio Indonesia-Serang Banten yang 

didaulat membuka gelaran ini gelisah. Ia mencoba menyelami pengertian 

perjalanan narasi lewat bencana. Ketika berproses latihan di Dalung-Serang 

Banten pada tahun 2013 silam, Nandang mengungkapkan bahwa “Narasi itu lahir 

dari pikiran dan perasaan manusia”  

Dari titik pijak inilah, melalui teks-teks tentang katastrop, Nandang 

menafsirkan bencana dalam tiga hal: Pertama dengan rasionalisasi angka dan 

statistik kerugian berupa jumlah korban jiwa. Kedua, bencana dipercaya sebagai 

hukuman Tuhan yang tidak bisa ditolak (given) karena kejahatan (evil) perbuatan 

manusia. Ketiga, bencana dipegang oleh media yang seringkali menjadikan 

bencana sebagai peristiwa dramatis namun tidak menawarkan alternatif.  Lalu, apa 

yang harus dilakukan teater menyoal bencana ini? 

Penggunaan kata “katastrop” atau interupsi waktu dalam istilah teater, 

diartikan sebagai sebuah peringatan, ketika “waktu” memberikan kesempatan 

untuk berpikir tentang kehidupan manusia kembali.  Nandang lalu menengok 

kembali ke tempat asalnya Serang-Banten. Ingatan sejarah tentang meletusnya 

gunung vulkanik Krakatau di tengah Selat Sunda pada Senin, 27 Agustus 1883 

merupakan sebuah bencana, tragedi atau katastrop yang  melampaui psikologis 
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rasional manusia. Melampaui tubuh-tubuh yang bertahan hingga menewaskan 

ribuan manusia.  

Krakatau di pikiran Nandang telah melampaui sejarah modern manusia, 

bahkan melebihi kepercayaan manusia modern pada teknologi. Ledakan Krakatau 

adalah sebuah overdosis (meminjam istilah medical), di mana  tubuh ditempa oleh 

yang melampaui kapasitasnya. Begitupun ledakan Krakatau sebagai overdosis 

yang diterima oleh tubuh Krakatau sendiri, hingga Krakatau tenggelam dan 

lahirlah bayi Krakatau.  

Melalui wacana dan penghayatan menyoal bencana. Nandang dan 

TeaterStudio Indonesia mewujudkan pertunjukan berjuluk “Overdose: Psyhco 

Catastrophe” yang dipentaskan untuk membuka gelaran Festival Tokyo 2013 pada 

(9,10,12& 13 Nopember 2013) di Ikebukuro Nishiguchi Park, Tokyo.  

Sekitar 900 bambu betung berdiri tegap menjadi panggung menyerupai 

Suhunan (atap rumah di Sunda), juga bisa ditafsirkan sebagai tubuh gunung, atau 

perahu yang terbalik. Kontruksi panggung bambu ini merupakan metafora tubuh 

Krakatau “Tubuh gunung dan tubuh laut, tubuh di ketinggian dan tubuh d i 

kedalaman.”  

Kisah khaos-nya psikologis dan tubuh masyarakat menghadapi bencana 

diwujudkan melalui gerak-gerak aktor dari 13 adegan menampilkan simbol-

simbol gerak biomekanis yang meneror dan sublim. Banyak yang mengira ke 

enam aktor (Otong Durahim, Hendra setiawan, Ade li, Mabsuti, Dindin Saprudin 

dan Godi Suwarna) memainkan aksi akrobatik yang sebetulnya bukan. Mereka 

bermain-main dengan bambu: Merayap, menapaki satu persatu bambu, melompat, 

bergelantungan dengan satu bambu, memukul gong dan mengayuhkan perahu 

hingga nyaris melewati sisi panggung yang beresiko membentur kepala aktor.  

Chiaki Soma, Direktur Festival Tokyo 2013 mengungkapkan seusai 

pertunjukan bahwa, “Pertunjukan ini sangat berbahaya, meskipun aktor tidak 

berbicara banyak, tapi kita juga merasakan sejarah yang sama, manusia di Jepang 

pernah merasakan bencana seperti Krakatau dengan gempa dan tsunami, kita ikut 
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merasakannya”  

Nandang Aradea, sang sutradara yang wafat tiga minggu sebelum 

keberangkatan ke Festival Tokyo pada 12 Oktober 2013 di usianya ke 43 tahun,  

karena komplikasi gagal ginjal dan pecahnya pembuluh darah di otak telah 

mengisahkan sebuah narasi alam dan manusia melalui penemuan tradisi kembali 

lewat mitologi Krakatau dan menafsirkan simbol-simbol tersembunyi melalui 

simbol: bambu, mantra-mantra dari Baduy, rempah dan gerak-gerak dengan 

menggunakan bentuk Physical Theater.  

Di sisi lain, bencana tidak hanya produk alam. Bencana adalah produk dan 

pola pikir kebudayaan ketika manusia menggunakan teknologi sebagai pemusnah 

masal. Refleksi ini juga bisa terbaca dari Jepang lewat nuklir dan di belahan dunia 

lain sebagai bagian dari narasi besar kehidupan manusia.
1
 

Pemaparan di atas merupakan catatan pertunjukan “Overdose: Pshyco 

Catastrophe” sebagai karya terakhir Nandang Aradea yang peneliti tulis pada 

2013 silam. Catatan ini peneliti jadikan latar belakang dengan tujuan untuk 

menyampaikan sebuah gagasan dan cara berpikir dari Nandang Aradea sebagai 

subjek penelitian utama di karya terakhirnya.  

Nandang memulai gagasannya dengan cara pandang melihat tradisi yaitu 

menggali ke dalam negerinya melalui peristiwa mitologi katastrop dan sejarah 

letusan Gunung Krakatau pada 1883. Bagi Nandang, ledakan Krakatau yang 

menewaskan ribuan manusia  telah melampaui sejarah modern manusia, bahkan 

melampaui teknologi dan psikologis rasional manusia. Ledakan Krakatau adalah 

sebuah overdosis.  

Melalui teater, ia menarasikan bencana dan katastrop. Sebuah narasi 

pertunjukan yang  langka dipikirkan sutradara lain, apalagi diwujudkan di atas 

panggung. Nandang menyebut Krakatau sebagai gunung yang terletak di tengah 

laut dilihat secara geografis sebagai tubuh gunung dan tubuh laut, tubuh di 

                                                             
1 Catatan pertunjukan teater “Katastrop yang berkisah Narasi Manusia” oleh Ratu Selvi Agnesia di 

Kompas, Minggu 15 Desember 2013. 
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ketinggian dan tubuh di kedalaman. Struktur dan geografis Krakatau dia wujudkan 

dalam bentuk konstruksi panggung yang disusun dari 900 bambu betung. 

Sedangkan refleksi dari khaosnya psikologis dan tubuh manusia ia wujudkan 

melalui gerak tubuh ke-enam aktor. Simbol gerak para tubuh aktor 

memperlihatkan teror dan kegawatan, berangkat dari gerak biomekanis-

Meyerhold disandingkan dengan gerak silat Cimande, beluk (seni pertunjukan 

tradisi Sunda), teks-teks mantra dan rempah-rempah.  

Selanjutnya, narasi tentang Krakatau ia hubungkan dengan narasi global. 

Bencana bertolak dari dua hal. Pertama problem alam (natur) dan kedua produk 

pemikiran manusia (culture). Krakatau berasal dari perubahan alam secara drastis 

dan tidak terduga. Sementara bencana yang berasal dari produk pemikiran 

manusia, Nandang menyebutnya sebagai “hasil perselingkuhan manusia dengan 

teknologi sebagai senjata” yang ia jelaskan salah satunya dengan nuklir.       

Narasi ini diungkapkan Nandang (2013):  

Pertanyaanya, adakah perbedaan sikap tubuh dan kesadaran di hadapan dua 

sumber bencana ini? Teater harus menjawabnya!”  Lompatan yang paling 

mungkin dilakukan oleh teater dalam pola khaotik keterpurukkan bencana, entah 

itu besar atau kecil, manusia justru menemukan dirinya pada bentuk lompatan 
Perayaan! Heidegger menemukan pada bentuk menyongsong 

kematian.Sedangkan Nietzsche mengatakan Amor Fati (cintailah kehidupan 

sebagaimana adanya walaupun khaos). Kierkegard menemukan pada lompatan 
iman! Agama menemukan pada bentuk peribadataan yang melibatkan anggur dan 

pesta kecil-kecilan. Teater harus melompat di atas lompatan-lompatan ini. Teater 

yang saya buat ini menawarkan narasi baru dari mulai pengetahuan (rasional dan 

rasa) rasa sejati hingga melihat melalui pengalaman”
2
  

      Dalam perjalanan kreativitasnya di dunia teater, semenjak tahun 1990-

2013. Awalnya Nandang seringkali melibatkan diri menjadi aktor, namun lebih 

banyak mengambil posisi sebagai sutradara dan pencipta karya. Beberapa karya 

yang ia ciptakan dan sutradarai  adalah : Perahu (2006), Bicaralah Tanah (2007), 

Perempuan Gerabah (2007-2010), Bebegig (2010), Geger Cilegon (2011), 

Emergency Bionarasi Tubuh Terbelah (2011-2012) dan Overdose: Pshyco 

Chatastrophe (2013). 

Sebagai seorang seniman, Nandang memiliki visi menjadikan teater 

sebagai pembebasan manusia dan laboratorium dalam proses kerja teaternya. Ia 

                                                             
2 Teks Overdose Nandang Aradea (2013) Tidak dipublikasikan.  
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memiliki tradisi riset secara akademik dan observasi di lapangan sebelum 

menciptakan sebuah karya. Pola kerja berkesenian ini mencerminkan profesinya 

tidak hanya sebagai seniman namun sebagai seorang dosen dan penulis di 

berbagai media, tradisi ini masih langka dilakukan oleh seniman-seniman teater 

masa kini. Di balik berbagai karya dan prestasinya, Nandang adalah individu yang 

rendah hati (low profile) yang tidak banyak berwacana secara lisan namun bagi 

Nandang yang hanya bisa memperkuat identitas dan merebut takdir di hidupnya 

sebagai seorang seniman tiada lain adalah karya.  

2.2 Ciamis dan Kontruksi Tradisi Agraris 

Menjelaskan latar belakang Nandang Aradea sebagai sutradara dan 

seniman teater tercermin dari masa kecilnya di pedesaan. Lahir sebagai anak 

tunggal dari dari keluarga petani di Desa Bunter, kecamatan Sukadana, kabupaten 

Ciamis, Jawa Barat, pada  Senin, 5 Juli 1971. Sebagai anak tunggal, sejak kecil 

Nandang terbiasa untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang mandiri. 

Menilik makna dari nama Nandang yang disematkan padanya, bagi 

masyarakat Sunda, khususnya di pedesaan. Terdapat tradisi khusus untuk 

menentukan nama bayi dengan cara orang tua bayi akan meminta petunjuk kepada 

yang dituakan (sesepuh). Merujuk pada hitungan hari Senin, akhirnya dipilihlah 

nama Nandang yang dianggap sesuai dengan untuk bayi laki-laki. Dalam bahasa 

Sunda, arti kata Nandang adalah juragan atau bangsawan.  Menurut ayahnya, 

Nandang adalah keturunan dari buyutnya Raden Mas Kaji dan Ki Tanjung, 

Nandang sendiri adalah keturunan terakhir di keluarganya, karena hingga akhir 

hayatnya ia tidak memiliki anak kandung.  

Sejalan dengan peralihan usia, selanjutnya Nandang memiliki beberapa 

nama yang variatif. Ketika kecil, karena sering sakit demam, sesepuh 

menyarankan namanya berubah mengikuti nama ayahnya menjadi Nandang 

Suwanda, tetapi Nandang merasa nama itu tidak cocok. Ketika kuliah, nama 

belakangnya berubah menjadi Nandang Aradea yang juga dipilihnya menjadi 



 

 

Universitas Indonesia  49 

 

nama panggung. Kata Aradea terinspirasi dari tokoh adipati Karna di epos 

Mahabarata yang memiliki nama kecil Aradea.
3
 

Nandang adalah putera semata wayang. Ayahnya bernama Wanda dan 

Ibunya bernama asli Isah, tetapi berganti nama menjadi Warsih setelah menikah. 

Menikah di usia muda sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Bunter seperti 

Warsih yang menikah di usia 14 tahun setelah keluar Sekolah Rakyat atau 

setingkat Sekolah Dasar dan melahirkan Nandang di usia 17 tahun.  

Di sejumlah pedesaan khususnya Jawa Barat, pernikahan seringkali 

dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Pernikahan dini 

di pedesaan terjadi karena beberapa faktor terutama faktor ekonomi, budaya dan 

tradisi  khususnya tentang kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

Hal ini menunjukan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang 

melakukan pernikahan pada usia muda. (Fadlayana dan Larasati, 2009: 136).  

Kedua orang tua Nandang yang akrab disapa mimih dan bapak juga 

memiliki anak angkat bernama Nani yang sejak kecil sudah dianggap adik oleh 

Nandang. Saat ini, kedua orang tua Nandang yang berusia di atas 60 tahun bekerja 

sebagai petani penggarap yang menggarap lahan orang lain. Awalnya mereka 

sempat memiliki sawah hasil pemberian orang tuanya di mana sebagian dari tanah 

itu disewakan, sistem bagi hasil atau mereka gadaikan kepada petani lain dan 

sebagian lahan mereka menggarapnya sendiri. Saat ini semua sawah milik mimih 

dan bapak telah dijual untuk biaya pengobatan dan pendidikan Nandang. Hal ini 

menunjukan tingkat kepedulian kedua orang tuanya dalam kemajuan pendidikan 

dan kesehatan anak semata wayangnya. Meskipun mimih dan bapak hanya 

tamatan dari Sekolah Rakyat, tetapi mereka percaya bahwa pendidikan dan ilmu 

akan membuat masa depan puteranya lebih baik secara status sosial, pekerjaan 

dan ekonomi.  

                                                             
3 Wawancara dengan orang tua Nandang, bapak Wanda dan Ibu Warsih tanggal 31 Juli 2014. 
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Gambar 2.1 Orang tua Nandang, Bapak Wanda dan Ibu Warsih (sumber: Ratu 

Selvi Agnesia) 

Karakter Nandang saat kecil cukup membekas di ingatan ke dua orang 

tuanya. Ia dikenal sebagai anak yang hyperaktif, awalnya sebagai anak tunggal 

Nandang merasa lebih berkuasa di keluarganya. Namun selanjutnya ia menjadi 

anak yang mandiri dan tidak pernah mengeluhkan segala permasalahannya karena 

sebuah peristiwa. Mimih dan bapak menceritakan pada penulis ketika Nandang 

masih kecil, ia memaksa meminta uang sekitar Rp 25 kepada orang tuanya tanpa 

memberikan alasan jelas. Ketika tidak diberi karena orang tuanya memang tidak 

memiliki uang, Nandang membawa senjata tajam dan mengejar orang tuanya. 

Sikap Nandang membuat ayahnya marah dan bersikap tegas, selanjutnya ia lari 

dari rumah dan merusak pegangan pintu masjid. Sejak peristiwa itulah Nandang 

tidak pernah meminta uang kecuali untuk urusan pendidikan, terutama setelah 

orang tuanya menjadikan Nani sebagai anak angkat yang dianggapnya sebagai 

adik sendiri. Bahkan sikap Nandang menjadi lebih pengertian dan mandiri seperti 

menyiapkan makanan sebelum orang tuanya pulang dari sawah.     

Kehidupan Nandang melekat dengan masyarakat agraris. Penulis 

memahami masyarakat agraris sebagai masyarakat yang menanamkan kebudayaan 

pedesaan yang terdiri dari gagasan dan makna-makna yang dimiliki bersama. 

Kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani di desa dan kedekatan dengan 

alam kelak menjadi inspirasi dan pijakan utama dalam karya-karya teaternya.  
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Desa Bunter memiliki sumber daya alam yang luar biasa, namun 

infrastruktur yang tidak memadai seperti jalanan yang rusak dan sulitnya akses 

transportasi, khususnya di masa tahun 1980-an. Sehingga menjadi sebuah 

kewajaran bila sejak kecil, Nandang terbiasa untuk bangun subuh. Selanjutnya 

sebelum jam enam pagi, ia bergegas ke sekolah bersama kawan-kawannya dengan 

berjalan kaki pulang pergi sekitar delapan kilometer saat bersekolah di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Sakalakarya dengan melewati hutan bambu dan 

rimbunnya pepohonan.  

Kecerdasan Nandang di sekolah  juga cukup menjanjikan dan termasuk 

siswa unggulan karena menurut orang tuanya, Nandang rajin ke sekolah dan 

mencintai suasana pembelajaran di sekolah, bahkan ketika demam tinggi, 

Nandang tetap memaksakan dirinya pergi ke sekolah.  Selama mengenyam 

pendidikan di Sekolah Dasar (SD), ketika kelas satu dia pernah mendapat ranking 

satu. Tetapi semenjak kelas dua SD hingga menamatkan SMP, Nandang selalu 

bertahan di ranking dua dan posisi ranking satu selalu ditempati temannya 

bernama Ruswa yang saat ini bekerja sebagai guru SD karena Ruswa memilih 

tidak melanjutkan perkuliahan, selain itu pekerjaan sebagai guru dianggap 

memiliki status tinggi bagi masyarakat pedesaan.   

Masa kecil Nandang terutama saat SD tidak berbeda dengan anak-anak 

lain di desanya. Waktunya sering kali dihabiskan dengan bermain bersama kawan-

kawan sebayanya, mengaji di masjid dan mengikuti ekstrakulikuler pramuka sejak 

kelas tiga SD. Selain mengaji, di ranah kesenian, ketika hari besar Islam seperti 

Idul Adha, Nandang sangat tertarik mengikuti kegiatan kesenian dengan membuat 

patung sebagai metafora dari kisah Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan 

berhala.  Ketika kenaikan kelas di sekolah (samen) dan acara peringatan hari 

kemerdekaan 17 Agutus, Nandang bersama kawan-kawannya menampilkan seni 

pertunjukan longser dengan tujuan menghibur (bobodoran). Jenis kesenian rakyat 

Sunda seperti sintren, ronggeng, wayang golek, longser  tidak luput Nandang 

saksikan terutama ketika ada hajatan.  
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Gambar 2.2 Kegiatan pramuka SPGN Ciamis tahun 1989, Nandang Aradea ketiga 

dari kanan (Dok. Dewan Ambalan Ki Hajar Dewantara) 

Menginjak masa SMP, Nandang menjadi lebih penyendiri, ia banyak 

tinggal di rumah dan belajar. Nandang jarang sekali ke masjid atau bermain 

dengan kawan sebayanya. Di masa SMP ia mulai membaca buku dan biografi 

tokoh-tokoh sastra seperti HB Jassin. Setamat SMP, Nandang melanjutkan ke 

Sekolah Perguruan (SPG)  dan tinggal di rumah saudaranya. Menyadari ekonomi 

keluarganya sederhana, menurut Nani adiknya, Nandang mulai berusaha mandiri 

dengan menjual koran di jalanan seusai sekolah, atau mengerjakan tugas teman-

temannya untuk mendapat imbalan. Semangatnya untuk maju dengan cara 

mendapatkan pendidikan yang tinggi mulai tertanam di dalam dirinya.  

Ciamis dengan kehidupan masyarakat agraris membentuk dirinya menjadi 

tumbuh sebagai manusia yang memiliki keseimbangan dengan alam khususnya 

melalui idiom-idiom bambu yang ia hayati. Sepanjang perjalanan ke sekolah 

mereka melewati hutan bambu atau bermain dengan teman sebaya menggunakan 

alat permainan bambu, selain itu bambu digunakan sebagai alat dapur hingga alat 

bantu. Di Ciamis pun Nandang dimakamkan di pemakaman yang dikelilingi oleh 

hutan bambu, tidak jauh dari rumah orang tuanya. Seperti ucapannya “Bambu 

sudah dekat dengan tubuh saya.”  
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2.3  Bandung, Kota Pendidikan dan Pengetahuan Teater Modern 

Indonesia.  

Neleng neng gung…neleng neng gung 

Geura gede geura jangkung 

Geura sakola ka Bandung 

Geura makayakeun indung
4
 

Di masyarakat Sunda, khususnya di pedesaan, dikenal tembang berima 

(lagu daerah) dengan bentuknya yang sederhana dan penciptanya tidak dikenal  

(anonim). Tembang ini seringkali dinyanyikan seorang ibu sembari menimang 

anak bayinya, nyanyian ini juga termasuk dibawakan mimih kepada Nandang. 

Melalui tembang tersebut menyiratkan cara pola pikir masyarakat Sunda yang 

memandang pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk meraih 

kebahagiaan, kesuksesan dan balas budi pada orang tua. Pertanyaan selanjutnya 

adalah mengapa kota Bandung disebut sebagai kota untuk tujuan pendidikan? 

Khususnya menjadi tujuan perantauan Nandang ke Bandung.  

Merunut sejarah pendidikan di Bandung, pada tahun 1866 didirikan 

Kweekschool (Sekolah Guru) yang dikenal sebagai sekolah Raja. Tahun 1879 

berdisi Osvia dan Mosvia sebagai pendidikan elite birokrasi di mana para 

muridnya terdiri dari anak bangsawan, anak raja nagari atau kepala suku. Setelah 

berdiri berbagai sekolah, tahun 1920 didirikan perguruan tinggi pertama di Hindia 

Belanda yaitu Technische Hoogerschool yang saat ini bernama Institut Teknologi 

Bandung. (Lubis, 1998: 50;  Dimyati, 2003). 

Haryoto Kunto dalam “Wajah Bandung Tempo Dulu” (1985) menjelaskan 

sejak didirikan Technische Hoogerschool itulah Bandung memiliki salah satu 

julukan sebagai Kota Pendidikan atau Kota Mahasiswa. Didirikannya sekolah-

                                                             
4
 Adapun makna dari tembang tersebut adalah sebuah harapan agar anaknya cepat tumbuh besar, 

mampu bersekolah tinggi dan membahagiakan ibunya/ orang tua.  
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sekolah di Bandung rupanya menjadi daya pendorong orang dari Hindia Belanda 

datang ke kota ini. Pada tahun 1941 jumlah penduduk Bandung sebanyak 226.887 

jiwa. Dari jumlah tersebut tidak diketahui berapa jumlah pendatang yang tinggal 

sementara untuk menuntut ilmu dan mengakibatkan meningkatnya pertambahan 

penduduk setiap tahun. (Kunto, 1985: 277;  Dimyati, 2003).  

Bandung yang awalnya dikenal sebagai Parijs Van Java bergeser menjadi 

Kota Pendidikan dan Kota Mahasiswa. Infrastruktur Bandung dibangun sebagai 

kota pendidikan di mulai sejak kolonial hingga saat ini,  Bandung tetap menjadi 

kota untuk belajar dan mengenyam pendidikan. Popularitas Bandung sebagai Kota 

Pendidikan turut menjadi daya tarik para siswa dari daerah Jawa Barat salah 

satunya para pemuda dari Ciamis, termasuk Nandang yang bermigrasi ke 

Bandung untuk mengenyam perkuliahan. Seperti menjelang akhir hidupnya, 

ketika Ibunya bertanya tentang cita-citanya dan Nandang menjawab, “Cita-citanya 

adalah menjadi doktor, tapi bukan doktor di Rumah Sakit”, ujar Nandang pada 

ibunya yang membuktikan rasa ketertarikan yang begitu besar pada pendidikan 

dan pengetahuan. 

Menurut sahabatnya Deden Abdul Ajiz, pada Agustus 1990 Nandang 

tercatat sebagai mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Institut Keguruan Ilmu Pendidikan 

(sekarang Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung. 

Perkembangan kesenian di Bandung juga terlihat dinamis, selain seni 

pertunjukan tradisi, dikenal pula seni pertunjukan modern seperti teater. 

Dibentuknya “Studiklub Teater Bandung” (STB) pada tahun 1959 oleh para 

mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran 

(UNPAD) dengan tokohnya Jim Lim dan Suyatna Anirun mengawali geliat teater 

modern di Bandung. Sebutan kelompok teater modern tertua di Indonesia 

disematkan pada STB. Pengaruh teater modern Barat begitu kental di STB yang 

dikenal sejak tahun 1960-an dengan memainkan naskah-naskah teater khususnya 

dari Eropa.  
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  Di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung didirikan pula 

kelompok teater kampus sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bernama 

Teater Khusus yang tidak jelas tanggal berdirinya tetapi dipelopori dan didirikan 

oleh para mahasiswa, sejalan dengan waktu namanya berubah menjadi Teater 

labirin, Teater Swasta, Teater Nutug, Unit Teater Mahasiswa IKIP Bandung 

(UTMIB), Teater Mahasiswa IKIP Bandung (TMIB), sampai menjadi Lakon 

Teater dan berubah menjadi Teater Lakon UPI Bandung dengan motto “Berubah 

untuk berkembang. Berkembang untuk berbuah.” Nandang termasuk anggota 

pada generasi TMIB. Dia bergabung dengan TMIB saat semester dua, tahun 1990 

atas ajakan Deden, baru saja bergabung di TMIB Nandang sudah dipercaya untuk 

pentas di pergelaran “Opera Kecoa” karya Nano Riantiarno, sutradara Asep 

Supriatna dan ditawari bermain di lakon Pandawa Dadu naskah Wahyu Wibisana, 

sutradara Godi Suwarna yang saat ini dikenal sebagai sastrawan Sunda 

internasional. Pandawa Dadu diambil dari epos Mahabarata, awalnya ditujukan 

untuk produksi wayang sinetron di salah satu stasiun televisi. Namun Godi lebih 

merasa tepat untuk dipentaskan teater. Saat itu Nandang memainkan peran 

Dursasana, adik Raja Kurawa Duryodana.   

Dursasana bagian Kurawa dengan lincah dia mainkan, peperengkelan, 
menggeliat dan dia terlibat untuk mensetting total panggung. Sejak awal, saya 

lihat totalitas. Dengan Nandang saya mensetting panggung di Pusat Kegiatan 

Mahasiswa (PKM) sampai malam. Waktu itu pakai plastik es sama lampion. 
Memang dia total, segalanya dilakukan serius apapun, sampai heureuy atau 

bercanda juga, misal coba Nandang naik ke meja. Dia naik ke meja padahal saya 

improve dan bercanda. Senior-senior lain pada tertawa tapi untuk bercanda pun 
dia melakukan dengan serius. Saya waktu itu tidak membayangkan Nandang 

akan sehebat sekarang, anaknya baik, kasep (ganteng), segar dan bisa 

diheureuyan (bercanda) saya merasa dia sebagai bungsu saja.  (wawancara Godi 

Suwarna, 4 Agustus 2014). 
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Gambar 2.3 Teater Mahasiswa IKIP Bandung mementaskan lakon Pandawa Dadu. 

Nandang di barisan depan, ketiga dari kiri. (Dok. Anggiat Tornado) 

Pandawa Dadu pentas keliling di PKM IKIP Bandung, Gedung 

Summitmas Japan Foundation-Jakarta dan Solo. Pertunjukannya pun dimuat di 

berbagai media besar dan ditulis oleh kritikus seni Afrizal Malna. Peran Nandang 

sebagai Dursasana dimainkannya dengan sukses. Tetapi kendala kesehatan mulai 

muncul, ketika bermain di Japan Foundation. Nandang bercerita ke Godi tentang 

kondisi kesehatannya yang seringkali sakit pinggang dan kulitnya bengkak-

bengkak. Pada saat itu Godi merespon bila Nandang menderita penyakit beri-beri 

karena kekurangan vitamin dan kebanyakan makan nasi liweut selama latihan. 

Godi menyuruh Nandang pulang kampung dan melakukan perbaikan gizi.  

Nandang akhirnya pulang kampung dan memutuskan cuti kuliah pada 

tahun 1992.  Menurut ibunya, hampir satu tahun Nandang pindah antar rumah 

sakit karena penanganannya berbeda-beda. Awalnya dari pengobatan alternatif 

dengan ramuan herbal di Cikoneng, selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Banjar 

dan operasi kecil karena gagal ginjal dan paru-parunya terendam racun. Pindah ke 

RS Hasan Sadikin, RS Salamun Cimbeuleuit, RS Auri dan terakhir RS Assadira 

Cimahi dan dinyatakan sembuh hingga bisa beraktivitas. Arip Senjaya, salah satu 

sahabat Nandang menjelaskan bahwa, dokter Agus yang terakhir  merawatnya 
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mengatakan, bila Nandang tidak diet makanan, kemungkinan ginjalnya akan sakit 

kembali. Terbukti, sepulang dari Rusia dan tidak pernah lagi diet ketat selama 8 

bulan tinggal di Indonesia, dokter memvonisnya gagal ginjal dan harus melakukan 

hemodialisis (cuci darah).  

Setahun setelah dirawat antar rumah sakit 1991-1992, Nandang kembali 

melanjutkan kuliah dan berteater. Tetapi, Godi dan kawan-kawan di TMIB 

melihat perubahan pada karakter Nandang. Awalnya pendiam tapi berubah 

menjadi memiliki banyak pemikiran, cerdas, enerjik dan matang membicarakan 

tentang konsep teater. Karya pertamanya setelah sakit yaitu seni instalasi dengan 

memasang labu impulsan di pohon-pohon sekeliling Pusat Kegiatan Mahasiswa 

(PKM). Selanjutnya, kawan-kawan Nandang di TMIB menyakini bahwa kondisi 

kesehatannya sangat mempengaruhi tema dan esensi beberapa repertoar karyanya.  

Seusai mengalami sakit, Nandang semakin menghayati perannya sebagai 

aktor melalui tubuh dan jiwa sebagai media keaktoran. Ingatan pertunjukan yang 

paling berkesan untuk Godi yaitu ketika Nandang memainkan pentas monolog 

Bagus Rangin di Parter gedung ISOLA IKIP Bandung. Bagus Rangin diambil dari 

puisi sastrawan Jawa Barat Ajip Rosidi yang berbicara tentang tokoh Bagus 

Rangin dari Bantarjati Majalengka, melawan Belanda pada Perang Cirebon yang 

dikenal dengan Perang Kedongdong tahun 1805-1812.  

Pada saat itu Godi menonton bersama mertuanya Popo Iskandar, seorang 

pelukis, dosen dan kritikus seni ternama. Godi tidak menyangka bila mertuanya 

yang selektif melihat karya seni hingga meneteskan air mata melihat penghayatan 

Nandang memainkan Bagus Rangin, padahal genre puisinya berbicara perlawanan 

yang keras dengan pertunjukan teater realis. Akhirnya Godi berkesimpulan bahwa 

Nandang adalah aktor hebat.   

Selanjutnya, Nandang mulai mencoba menjadi sutradara selama 

bergabung dalam TMIB dalam pentas “Balairung” (resital TMIB) yang digarap 

masih dalam konsep realisme dengan panggung proscenium (konvensional). 

Karya pertamanya sebagai sutradara teater tubuh berjudul “Reportase Ladang-
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Ladang”  naskah Deden Abdul Ajiz. Dipentaskan tahun 1996 dengan cara 

membongkar taman PKM menjadi sebuah lubang besar. Para aktor: Otong 

Durachim, Doddi Ahmad Fauzi, Dedi Warsana dan lain-lain masuk ke lubang itu 

dan saling berhimpitan menghadirkan teror. Karya ini menjadi titik tolak Nandang 

yang mulai menunjukan ketertarikannya pada teater tubuh, beserta tema persoalan 

lingkungan tentang tanah dan perlawanan. Menurut Deden, saat itu Nandang 

sudah mulai tertarik dengan konsep teater terbuka, mengeksploitasi tubuh aktor 

yang berhubungan dengan alam dan manusia. 

Sejak bergabung tahun 1990 di TMIB, setelah melewati fase sakit gagal 

ginjal, pada tahun 1993 Nandang terpilih menjadi ketua TMIB. Selain itu ia 

seringkali menonton berbagai pertunjukan teater di Bandung terutama STB. Pada 

masa kepemimpinannya di TMIB ia mampu menorehkan prestasi sebagai wakil 

aktivis teater kampus untuk Indonesia dalam The Festival of Australian Student 

Theatre (FAST) tahun 1995 di Latrobe University, Melbourne Australia. Saat itu 

TMIB dapat dikatakan sebagai satu-satunya teater kampus di Bandung yang dapat 

pentas di luar negeri. Selain aktif di TMIB, tahun 1995 Nandang turut mengikuti 

workshop di STB. Masih di tahun yang sama (1995), bersama Wawan Sofwan 

dan seniman-seniman teater Australia Nandang mendirikan Mainteater Bandung.  

Penjelasan dari wawancara dengan Marmitha Djatmiko, sebagai 

sahabatnya di Australia. Nandang menyampaikan mengenai adanya tiga jenis 

modal untuk mendirikan kelompok teater yaitu: modal  intelektual, modal sosial 

dan modal finansial. Di sini dia menyampaikan visi dan misinya membentuk 

Mainteater bersama Wawan Sofwan.    

Pada tahun 1997, Nandang lulus kuliah dengan predikat Cum Laude 

dengan skripsi berjudul “Penyusunan Model Pembelajaran Drama di SMU 

Berdasarkan Proses Kreatif Aktor”. Aktor-aktor ternama seperti Ikranagara, 

Jajang C Noer, Ratna Riantiarno, Zainal Abidin Domba dan lain-lain ia 

wawancarai seputar gaya keaktoran dan pandangan mereka terhadap teater. Hasil 

skripsinya ia susun menjadi buku berjudul “Akting Untuk Teater, Film dan 

Kehidupan” terbit pada 2009.  Seusai lulus dari IKIP Bandung, tahun 1998 

Nandang dan sahabatnya Wan Anwar, juga menyusul Arip Senjaya bermigrasi ke 
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Serang-Banten dan menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

(Untirta). Di Serang-Banten, selain menjadi dosen bersama Wan Anwar pula 

Nandang mendirikan Teater Kafe Ide yaitu teater kampus di Untirta. 

2.4      Mencari Stanilavsky, Menemukan Meyerhold 

Tahun 1998-2001 Nandang menjadi dosen di Untirta Serang-Banten.  

Mata kuliah yang diajarkan Nandang adalah Apresiasi Drama, Kajian Drama, 

Gelar Sastra dan Semiotika. Ketika menjadi dosen, awalnya ia berminat untuk 

melanjutkan program S2 ke La Trobe University-Australia, namun selanjutnya 

Rusia sebagai kiblat teater modern Indonesia membuat ia lebih tertarik.  

Menurut aplikasi data pengajuan yang didapatkan dari Marmitha 

Djatmiko, sahabatnya. Nandang mengajukan beasiswa ke Kementrian Luar 

Negeri dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan 

perkuliahan ke Russian Academy Of Theatre Arts (GITIS), Moskow-Rusia 

dengan minat pada Teater Sosiologi atas rekomendasi Prof. Dr. Yus Rusyana, 

Prof. Dr. Yoyo Mulyana, M.Ed. dan Natalia I. Plusnina, Ph.D. dari Rusia 
5
  

Tahun 2002 Nandang berangkat ke Rusia sebagai tenaga pengajar di 

Sekolah Indonesia Moskow yang berada di bawah naungan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) di Moskow di mana Nandang mengajar Bahasa 

Indonesia untuk siswa di Rusia. Di Sekolah ini, keterlibatan guru dan murid 

sangat membantu program-program KBRI dalam rangka memperkenalkan 

Indonesia kepada masyarakat internasional khususnya masyarakat Rusia. Selain 

mengajar di Sekolah Indonesia Moskow, Nandang juga menjadi mahasiswa seni 

teater di salah satu universitas seni ternama di Rusia. Russian Academy of  

Theatre Art atau dikenal dengan nama GITIS di Moskow, jurusan 

penyutradaraaan dengan fokus penelitian Teater Sosiologi.
 6

 

Selain mengajar dan kuliah, Nandang juga terlibat dan mengikuti beberapa 

pelatihan teater pada Olimpiade Teater Dunia I (2001) dan The Chekov 

Internasional Theater Festival (2003).
 

                                                             
5
 Wawancara Marmitha Djatmiko, sahabat Nandang di Australia tanggal 15 Juli 2014. 

6 Wawancara Dasep Mulyadi, sahabat Nandang di Rusia tanggal 19 Agustus 2014. 
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 Dalam sebuah diskusi di Festival Tokyo 2012, salah seorang kritikus 

teater Jepang bertanya, apa yang Nandang dapatkan selama di Rusia? Nandang 

menjawab bila pada tahun 2000, mungkin ia hanya satu-satunya mahasiswa yang 

belajar teater ke kampus Rusia, tidak seperti saat ini.  Salah satu sastrawan dan 

tokoh teater Indonesia angkatan 1945, Utuy Tatang Sontani adalah satu nama 

yang karya-karyanya dikenal oleh masyarakat Rusia, pada saat itu Indonesia 

dikuasai Orde Baru dan Utuy tidak bisa pulang, karya-karyanya pun dilarang 

beredar karena mendapat stigma komunis. Utuy wafat di Moskow, sebagai 

penghormatan nisannya ditempatkan sebagai nisan pertama di pemakaman Islam 

pertama di Moskow. Nandang pun terinspirasi oleh Utuy selain pencarian 

pengetahuan teater ke Rusia adalah mencari secara holistik keilmuan Teater 

Realisme dari Stanilavsky.  

 

 

Gambar 2.4. Nandang Ketika Menjadi Pengajar Di Moskow-Rusia 

(Dok.Keluarga Nandang Aradea) 

Adapun  ketertarikan Nandang untuk ke Rusia awalnya adalah karena 

ketertarikannya pada Konstantin Stanislavsky ( 5 Januari 1863 - 7 Agustus 1938 ) 

sebagai tokoh teater modern Rusia yang teorinya berhubungan dengan teater 

realisme yang ia pelajari selama di Indonesia. Ketika di Indonesia Nandang 

merasa pengetahuan tentang teater realisme tidak cukup karena keterbatasan buku. 

Tetapi, setelah belajar di GITIS Moskow dan mendalami Stanilavsky, justru 
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Nandang lebih tertarik kepada teori teater murid kesayangan Stanilavsky yaitu 

Vsevolod Meyerhold (9 Februari 1874 - 2 Februari 1940) yang terkenal dengan 

teori teater Biomechanics (Biomekanik) dan kontrutivisme yang fokus pada teater 

tubuh (physical theater).  

Nandang pun mulai tertarik dengan tokoh-tokoh teater tubuh dunia yang 

meneruskan dan mengembangkan jejak Physichal Theater dari Meyerhold di 

antaranya tokoh teater asal Prancis Antonin Arthaud ( 1896-1948) yang terkenal 

dengan teori “Teater Kekejaman” (Theater of Cruelty) dan seniman asal Polandia 

seperti Jerzy Grotowksi (1933-1999) dengan teori “Teater Miskin” (Poor 

Theater). Stanilavsky, Meyerhold, Arthaud dan Grotowski. Keempat tokoh teater 

ini yang menginspirasi teater-teater Nandang, meskipun lebih dominan pada 

Meyerhold.  

Setelah lima tahun di Moskow, Nandang memutuskan tinggal di Banten 

dan kembali bekerja sebagai dosen dan seniman. Alasannya karena kondisi 

kesehatan, beasiswa yang mulai habis dan perceraian dengan isteri pertamanya. Di 

Banten dia seolah memulai hidup baru, menikah kembali, menjadi pendidik, 

meneruskan perkuliahan S2 di Kajian Budaya-Universitas Padjajaran dan hampir 

menyelesaikan tesisnya menyoal Teater Ubrug di Banten.  Namun yang paling 

penting  dari diri Nandang adalah mendirikan TeaterStudio Indonesia dan 

pencapaian karya-karyanya 

 

2.5  Banten dan TeaterStudio Indonesia 

“Mulih ka jati, mulang ka asal” (kembali kepada yang sejati, pulang ke 

asal/sang pencipta). Peribahasa Sunda tersebut menjadi ucapan yang tercantum di 

kata-kata perpisahan para sahabat Nandang. Teater adalah jalan hidup Nandang 

bahkan ia pernah mengatakan ke aktor-aktornya, bahwa tanpa teater ia seharusnya 

sudah lama mati. Rabu malam, 10 Oktober 2013 di Dalung-Serang Banten. 

Malam itu para aktor dan tim TeaterStudio Indonesia (TSI) sedang 

mempersiapkan proses latihan untuk pentas Overdose: Pshyco Katastrop yang 

akan dipentaskan 9-13 Nopember 2013 di Ikebukuro, Nishiguchi Park dalam 

gelaran Festival Tokyo 2013 yang diselenggarakan ke enam kalinya.  
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Di antara suasana yang hangat setelah makan malam yang istimewa di 

saung bambu, para aktor saling berbincang sembari menunggu hujan reda. 

Nandang Aradea, sutradara TSI malam itu terlihat lebih pendiam, hanya duduk 

sembari merokok di pojok saung bambu. Aktor-aktornya merasa Nandang tidak 

seperti biasanya, seusai makan ia biasanya akan membuka laptop, tapi malam itu 

ia memilih menyendiri. Nandang sempat memberi tugas kepada Dindin Safrudin 

untuk membuat jadwal kerja sampai tanggal 20 Oktober 2013.  

“Din, barudak didieu we nepika tanggal 20, ulah baralik. Peuting ayeuna tetap 

latihan, hurungkeun lampu keur latihan, ente kan can pernah latihan pas hujan, 

kumaha lamun pentas hujan” 
7
  

Waktu menunjukan hampir menjelang tengah malam, Nandang tetap 

menginginkan aktor-aktornya latihan. Seharusnya Nandang segera ke Bandung  

karena esoknya dia harus segera cuci darah (hemodialisis). Akhirnya karena hujan 

belum mereda, malam itu Nandang tertidur, anehnya tidak biasa dia tidur dengan 

mendengkur. Ketika dia bangun, Nandang mendadak tidak bisa berbicara. 

Mulutnya seolah kaku. Dengan bahasa tubuh dia hanya meminta Otong 

Durachim, direktur artistik TSI untuk memijat kepalanya.  

Nandang terus berusaha menggerakan salah satu tangannya yang sudah 

kaku. Urat-urat lehernya semakin terlihat. Pandanganya kosong ke depan melihat 

ke arah kebun. Ketika Dindin memberinya minum, ia langsung muntah. 

Pandangannya kembali jauh ke depan. Mengeluarkan air mata. Kemudian tiba-

tiba mulutnya mengeluarkan busa, mengeluarkan darah, ternyata untuk menahan 

rasa sakitnya ia terus menggigit lidahnya sendiri. Air matanya terus mengalir, 

tubuhnya bermandi keringat. Detak jantungya berdebar kencang.  

Para aktor dan anggota TSI panik melihat peristiwa tersebut, setelah taksi 

yang dihubungi datang, Nandang segera dilarikan ke Rumah Sakit. Ketika di 

                                                             
7 Nandang mengatakan  kepada Dindin agar para aktor dan tim TeaterStudio Indonesia tetap 

berada di Dalung hingga tanggal 20 Oktober. Malam di mana Nandang kolaps, permintaan 

terakhirnya agar mereka tetap latihan. Nandang meminta Dindin menyalakan lampu dan harus 

tetap mencoba latihan saat hujan. Khawatir saat pentas di Tokyo juga hujan.  (wawancara dengan 

Dindin Safrudin 5 Juli 2014) 
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taksi, dia kembali kolaps dan mengeluarkan suara seperti orang sekarat hingga 

akhirnya tidak sadarkan diri.  

Di Rumah Sakit Sarih Asih-Serang Banten Nandang langsung dilarikan ke 

Unit Gawat Darurat (UGD). Dokter mengatakan bila 3 pembuluh darah di otak 

Nandang pecah akibat stroke dan komplikasi gagal ginjal. Kemungkinan sembuh 

10% dan bila sembuh kemungkinan mengalami kebutaan dan lumpuh. Kawan-

kawan di TSI mengatakan bila penyebab Nandang kolaps adalah ia dengan 

sengaja menyantap rendang dan pisang yang seharusnya menjadi pantangan utama 

penderita gagal ginjal karena mengandung kalium tinggi. Selain itu memang 

sudah menjadi kebiasaan Nandang melakukan “tradisi makan enak” sebelum cuci 

darah. Dokter di RS Habibi Ainun tempat Nandang melakukan cuci darah sudah 

mengingatkan Nandang untuk cuci darah seminggu tiga kali, namun Nandang 

masih bertahan dengan seminggu dua kali agar tidak mengganggu proses latihan 

teater.    

Selama Nandang mengalami koma di Rumah Sakit. Para mahasiswa, 

sahabat dan rekan-rekan seniman satu persatu datang menjenguk bahkan 

memenuhi koridor ruang UGD. Dokter dan suster sudah menyerah dan 

memberitahu pihak keluarga bila dengan kondisinya Nandang sulit terselamatkan. 

Pihak Rumah Sakit pun heran dengan kemampuan daya hidup Nandang yang luar 

biasa, sedangkan untuk bernafas pun dia sudah mengandalkan alat bantu.  

Setelah tiga hari koma di Rumah Sakit. Sabtu, 12 Oktober 2013 pukul 

15.40 WIB Nandang dinyatakan wafat.   Jenazah Nandang langsung dibawa ke 

Dalung untuk dimandikan dan disholatkan. Godi Suwarna, guru Nandang 

membacakan puisi perpisahan “Sajak Cikaracak” di depan jenazah, sebuah 

peristiwa yang getir. Dalung, sebuah tempat istimewa untuk Nandang dan TSI 

berlatih dan berproses teater, bahkan wasiat Nandang sendiri adalah ingin 

dikuburkan di Dalung, tetapi dikarenakan ke dua orang tuanya masih sehat dan 

khawatir tidak ada yang mengurus makamnya, akhirnya Nandang dimakamkan di 

Ciamis.  
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Dindin bercerita, berbagai pelayat datang ke pemakaman Nandang 

terutama aktor-aktor dan sahabat-sahabatnya.  Ketika jenazahnya diturunkan ke 

liang lahat, Dindin mengatakan bila raut wajah jenazah terlihat damai, Nandang 

bahkan tersenyum, meskipun gumpalan racun terlihat menghitam di kakinya dan 

ada tetesan darah di kepalanya menembus kain kafan. Salah satu sepupu Nandang 

melihat dan mengatakan bila, pamannya tersenyum, memakai baju putih dan 

bersinar, ia berada di samping makam. Tetapi yang paling Dindin ingat adalah 

bilah-bilah bambu (padung) yang menutup jenazah sebelum di tutup oleh tanah.   

“Jauh-jauh berkelana keliling dunia hingga ke Rusia, akhirnya dia dimakamkan 

di tempat terpelosok, di Ciamis, yang  jalannya jauh sekali dan makamnya di 

antara semak-semak dan bambu”
8
 Tutur Seno Joko Suyono.   

Kematian Nandang mengejutkan berbagai pihak terutama Chiaki Soma, 

Direktur Festival Tokyo dan Aya Comori, Project Officer Festival Tokyo 2013 

yang sudah mengenal Nandang dengan baik. Tahun sebelumnya, pada 2012 

Nandang dan TSI mementaskan Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah, setelah 

melewati proses kuratorial yang ketat, TSI meraih penghargaan Emerging Artist 

Program di antara seluruh kelompok teater di Asia yang terlibat.  

Adapun penghargaan untuk Emerging Artist Program adalah kesempatan 

pentas di tahun selanjutnya (2013) untuk didaulat membuka gelaran Festival 

Tokyo yang dinisbikan sebagai festival seni terbesar di Jepang. Masyarakat teater, 

khususnya TeaterStudio Indonesia sangat merasa kehilangan karena kepergian 

Nandang, 3 minggu sebelum kepergian Festival Tokyo. Kehilangan sutradara bagi 

sebuah kelompok teater seperti kapal yang kehilangan nahkoda sebagai penunjuk 

arah.    

Nandang Aradea merupakan salah satu nama penting dalam dunia teater 

modern mutakhir, khususnya dalam teater tubuh (physical theater). Karya-

karyanya sering disebut dan diperhitungkan para kritikus seni dalam barisan 

                                                             
8
  Seno Joko Suyono adalah produser TSI yang bekerja sebagai Redaktur Seni Budaya Majalah 

Tempo ketika melayat untuk terakhir kali ke makam sahabat dan rekan berkeseniannya pada 2013 

silam 
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bentuk teater garda depan (avant garde) dan di Eropa disebut postdramatic 

theater terutama setelah mendapat penghargaan di Festival Tokyo. Kehidupan 

Nandang seolah merepresentasikan sosok seniman “sekali berarti, sesudah itu 

mati” seperti dalam salah satu frasa puisi penyair Chairil Anwar yang mengartikan 

bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi berarti dan itulah 

kesempurnaan hidup manusia. 

Kilas balik pada migrasi awal Nandang ke Banten, di mulai pada tahun 

1998 bersama Wan Anwar atas rekomendasi Prof. Yoyo Durachman mereka 

menjadi dosen UNTIRTA. Bersama Wan Anwar sahabatnya di TMIB. Nandang 

mendirikan Teater Kafe Ide pada 21 Desember 1998 sebagai teater kampus di 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 2002-2006 Nandang pergi ke 

Moskow, Rusia menjadi tenaga pengajar dan kuliah penyutradaraaan di Russian 

Academy of The Theater Art (GITIS) Moskow.  

Sekembalinya ke Banten pada tahun 2006 Nandang mulai menerapkan 

pengetahuan teater yang ia dapatkan di Moskow, terutama teori biomekanis dari 

Meyerhold. Karya pertamanya setelah pulang dari Rusia adalah “Perahu” yang 

dipentaskan Teater Kafe Ide selama enam bulan (25-27 Mei dan setiap tanggal 1-5 

pada Juni hingga Oktober 2006) pada pukul 19.00 di teater terbuka kampus 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Pertunjukan ini disutradarai oleh, 

Nandang Aradea bersama Arip Senjaya dan Ahdi Zukhruf Amri. Perahu 

merepresentasikan idiom tubuh laut dengan metode akting biomekanik. 

Konstruksi panggung Perahu menggunakan media  bambu dengan tinggi 

mencapai tiga lantai gedung UNTIRTA. Panggung yang dirancang dengan 

kapasitas penonton 200 orang ini, disusun dalam bentuk mengepung aktor dari 

berbagai arah.  

Setelah pentas Perahu, Nandang selanjutnya mendirikan grup teater 

profesional bernama “TeaterStudio Indonesia” (TSI) pada 1 Desember 2006 

bekerjasama dengan Agus Faisal Karim dan Bagus Bageni dari lembaga 

konsorsium Banten. Dalam proses kreativitas estetika panggung, Nandang sebagai 

sutradara dan pencipta teks tunggal memiliki tanggung jawab penuh  terhadap 
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estetika, bahkan bisa disebut sebagai “navigator” yang menunjukan arah dan 

memiliki keleluasaan teks teater. Sedangkan Agus dan Bagus berperan sebagai 

produser dan mengurusi keproduksian manajemen organisasi TeaterStudio 

Indonesia.  

Sejak tahun 2006 hingga akhir hayatnya, selama delapan tahun di Banten 

Nandang menghasilkan enam karya yang dipentaskan di Indonesia dan luar 

negeri. karya-karya yang Nandang hasilkan di TSI adalah Bicaralah Tanah (2007), 

Perempuan Gerabah (2007-2010), Bebegig (2010), Geger Cilegon (2011), 

Emergency Bionarasi Tubuh Terbelah (2011-2012) dan Overdosis Pshyco 

Katastrop (2013). Prestasi TeaterStudio Indonesia yang diraih adalah artistik 

terbaik pada Invitasi Teater Federasi Teater Indonesia (FTI) Jabodetabek 2009. 

Penghargaan dari Gubernur Banten sebagai Grup Teater Paling Kreatif tahun 

2010 dan pemenang Festival Tokyo Award untuk Emerging Artist Program dalam 

Festival Tokyo 2012.  

Adapun dari keseluruhan karya Nandang di TSI tidak terlepas dari 

kreativitasnya dalam mengadopsi kebudayaan Banten dan persoalan sosial politik 

dan kemanusiaan yang telah mempengaruhi Nandang dalam proses penciptaan. 

Namun tidak hanya Banten, semua karyanya berpijak pada tradisi Sunda dan 

pertemuan dengan teater modern  yang konsep pemanggungan dan maknanya 

akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Nandang dan TeaterStudio 

Indonesia telah menyatu dan seperti ucapan aktor-aktornya bila Nandang sebagai 

sutradara dan pendiri TSI tidak akan pernah bisa tergantikan.  
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BAB III 

PENGARUH INTERAKSI RUANG “MERANTAU” PADA  

TRANSFORMASI KARYA 

          3.1 Pengantar 

Bab ini akan menjelaskan interaksi Nandang dengan ruang sebagai tempat 

perantauan. Bagaimana pengaruh Ciamis, Bandung, Moskow dan Banten terhadap 

pengalaman dan pengetahuan Nandang. Selanjutnya, bagaimana migrasi fisik dan budaya 

ini berpengaruh terhadap transformasi karya dan wacana teater Nandang di setiap ruang  

yang ia tempati. 

Salah satu yang menjadi landasan dalam pengaruh interaksi ruang pada diri 

Nandang dan karya-karyanya adalah membandingkan dengan sosok Imam Samudra dan 

miskinnya pembahasaan hidup, misi dan perjalanannya sebagai seorang jihadist. 

Dalam The Making of A Jihadist: Itinerary and Language in Imam Samudra’s 

Aku Melawan Teroris (2011 ). Berikut penjelasan  Shirasishi Takashi: 

 Imam Samudra was born into this network and spent his life moving and acting 

within this network. His parents were supporters of Persis, founded in 1923, 

whish called “for cleansing Islam of innovations and for the application of the 

principlres of the Qur’an and the hadith to contemporary conditions” 

He attended the Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 in Serang, where he was active 

as the head of Himpunan Osis Madrasah Aliyah, a Banten-wide association of 

madrasah, and he was reportedly radicalized by one of his high school teachers, 

the former Darul Islam leader Kyai Saleh As’ad. He was admitted to Lembaga 

Ilmu pengetahuan Islam dan Arab, the Institute for the Study of Islam and Arabic, 

a branch of the Imam Muhammad bin Saud University in Riyah, to study Arabic 

literature.  And he had a fated encounter with Jabir at the mosque in central 

Jakarta, which is closely affiliated with the Dewan Dakwah Islam Indonesia. The 

latter was founded in 1967 by Mohamed Natzir, who started his long Islamist 

career as a Persis activist and who served as vice president of the Karachi-based 
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World Muslim Congress and as a member of Jiddah-based Wi Misbach started 

horld Muslim League (Rabithah al-Alam al-Islam). 

But by the time Imam Samudra was born into this network, the tradition of 

Islamic Communism that Haji Misbach started had long been lost, even in 

Kauman, where the latter lived the greater part of his life. In the meantime the 

network has been threatened by the secular world around it under the long reign 

of Suharto. The contamination is most visible in Imam Samudra’s language, 

though he seems not to have been consciously aware of this. As we saw  in 

numerous quotations from his book, his language  is studded with English words: 

“Bad habitual”. “Aku full belajar, “ “sekolah enjoy”, “aku belum mengerti apa 

itu rangking”, “No Answer”, “No Action? O, muslim? Are you chicken”  

We have also seen how he believed he narrowly escaped corruption in the secular 

school he attended. He had been unaware that shaking hands with female 

students was a sin, and had not felt it to be a sin. He grew up learning to be wary 

and fearful of contamination.  (Takashi, 2011: 298-299) 

Imam Samudra termasuk pada keluarga besar Jaringan Islamiah (JI) dan 

menghabiskan hidupnya dengan berpindah-pindah dan beraksi dengan jaringan ini. 

Secara ruang domestik, Imam Samudra lahir di lingkungan keluarga pengikut Persis yang 

didirkan tahun 1923 dengan maksud “untuk membersihkan Islam dari pembaruan dalam 

pengamalan nilai-nilai Al Quran dan Hadist dalam kehidupan modern”. Pandangan 

memurnikan nilai-nilai Islam telah tertanam sejak di kehidupan keluarga.  

Ia bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Serang, di mana ia aktif 

menjadi ketua Himpunan OSIS Madrasah Aliyah, sebuah organisasi tingkat madrasah se-

Banten. Dan di sana, kabarnya dia dijadikan radikal oleh salah seorang guru SMA-nya 

yang juga seorang mantan pimpinan Darul Islam, Kyai SalehAs‟ad. Ia masuk ke 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad 

bin Saud di Riyadh, untuk belajar Sastra Arab. Kemudian ia seperti ditakdirkan untuk 

bertemu dengan Jabir di sebuah masjid di Jakarta Pusat, yang sangat erat kaitannya 

dengan aliran Dewan Dakwah Islam Indonesia.  
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Namun, sewaktu Imam Samudra dilahirkan dalam jaringan ini, tradisi Islam 

Komunis yang dirintis Haji Misbach telah lama menghilang, bahkan di dalam Kauman, di 

mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Pada saat bersamaan, jaringan ini 

merasa terancam oleh dunia sekuler di bawah rezim panjang Soeharto. “Kontaminasi” 

(percampuran, misalnya pembauran antara lelaki dengan perempuan, atau budaya yang 

satu dengan budaya yang lain–red.) adalah hal yang paling jelas terlihat pada “bahasa” 

(pada percakapan atau gaya bahasa) Imam Samudra dengan campuran bahasa Inggris, 

walaupun ia tampaknya tidak menyadari hal ini. 

Bagaimana ia percaya bahwa ia secara dangkal membiarkan kecurangan dalam 

sekolah sekuler di mana ia belajar. Ia tidak menyadari bahwa berjabat tangan dengan 

murid perempuan adalah dosa, dan ia tidak merasa itu adalah dosa. Ia belajar untuk lebih 

waspada dan takut terhadap kontaminasi (pembauran). 

Ancaman kontaminasi yang selalu hadir adalah alasan dia merasa bahagia berada 

di Kamp Afganistan. Di sana tidak ada suara-suara wanita, tangisan anak-anak, atau 

musik orang kafir yang bisa mengalihkannya dalam mengejar misinya. Namun, 

pemakaian Bahasa Inggris yang hampir tidak disadari Imam Samudra dan kebutuhan 

serta ketergantungannya berkomunikasi dengan e-mail dan gambar-gambar unduhan dari 

internet adalah gejala ketidakmampuannya untuk melihat gaya bahasa yang ia pakai lebih 

luas. Tidak mengherankan kalau ia menyamakan urusan negara dengan urusan agama. 

Pembahasaannya tidak memungkinkan ia untuk melihat dunia dari berbagai sisi, selain 

bagaimana “Drakula bin Monster” dan pengikutnya menindas umat Islam.  

Melalui pemaparan di atas menunjukan bahwa perjalanan hidup Imam Samudra 

dalam mencapai misinya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ruang. Institusi keluarga, 

sekolah, sosok Kyai Saleh As‟Ad mantan pimpinan Darul Islam menuju Jaringan 

Islamiah (JI). Sedangkan pada ruang ia telah melakukan berbagai perjalanan hingga ke 

kamp Afganistan. Latar belakang kebudayaan turut mempengaruhinya dan misinya 

adalah sebuah pandangan politik.  
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Walhasil bahwa pembahasaan yang diredam yang menjadi karakter tulisan Imam 

Samudra mengacu pada sempitnya pandangan politik dan pilihan politiknya, dan 

kemungkinan akan mempunyai konsekuensi yang jauh lebih merusak, tidak dapat diubah, 

dan akan berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan. Shiraishi (2013: 299). 

Bila Imam Samudra dengan institusi JI dan misi jihad nya meskipun berujung 

pada persoalan pilihan politik, Nandang masuk pada institusi kesenian. Perjalanan 

hidupnya hampir tidak banyak mendapat intervensi dari lembaga khusus dan misinya 

adalah melakukan penciptaan teater untuk pembebasan manusia (berangkat dari yang 

lampau hingga kesadaran zaman masa kini dan ke depan). Nandang adalah seniman yang 

fleksibel pada keterbukaan ruang dan zaman.  

Nandang juga menyadari bahwa ia adalah seniman yang hidup di era globalisasi. 

Meskipun berangkat dari tradisi ladang dan agraris, pikirannya berkembang dengan 

melakukan riset melalui buku, penggunaan akses internet, hingga melakukan 

penjelajahan intelektual ke Rusia. Selama hidupnya, berbeda dengan Nandang termasuk 

seniman yang tidak percaya dan menyakini hanya satu teori tokoh saja. Ia bukan anak 

ideologis siapapun. Setelah tuntas memahami Stanilavsky dengan realisme akhirnya ia 

berpindah ke Meyerhold. Selanjutnya, Arthaud dan Grotowski menjadi pijakan teori 

berteaternya. Setelah memahami keseluruhan teori Barat tersebut ia kembali ke dalam 

menggunakan tradisi Sunda dan nusantara dalam elemen bambu, tanah, petani dan 

sebagainya. Ia pun membuat metode teater sendiri yang dinamakan Miragarasa.     

Latar belakang perbedaan budaya di setiap ruang tersebut turut mempengaruhi 

perubahahan identitas, penjelajahan kreativitas dan transformasi karya. Memahami nilai 

kebudayaan dalam bentuk teater modern dengan pijakan tradisi yang diciptakan seniman-

seniman teater yang melakukan migrasi dan perantauan ke berbagai ruang akan 

menuntun kita pada pendefinisian ulang kebudayaan itu sendiri. Bukan sebagai 

kebudayaan generik (yang merupakan pedoman yang diturunkan), tetapi sebagai 

kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). 

Kebudayaan menjadi lebih bersifat situasional yang keberadaanya tergantung pada 
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karakter kekuasaan dan hubungan-hubungan yang telah berubah dari waktu ke waktu. 

(Abdullah, 1996).  

Proses migrasi dan mobilitas seorang seniman yang mempengaruhi transformasi 

dalam karyanya menjadi kajian menarik dalam Antropologi. Proses mobilitas ini 

merupakan proses sosial yang paling penting di abad ke-20 (Appadurai, 1994: 192). 

Sekelompok orang yang pindah dari satu lingkungan budaya ke lingkungan budaya yang 

lain, mengalami proses sosial budaya yang dapat mempengaruhi mode adaptasi dan 

pembentukan identitasnya. (Appadurai 1994; Ingold, 1995;  Abdullah, 2006) Selanjutnya, 

apa saja yang berubah dan yang dipertahankan berkaitan dengan identitas Nandang dalam 

proses migrasi ini? 

  Pembahasan awal bab ini menjelaskan tentang Ciamis sebagai kota kelahiran 

Nandang dan pengaruhnya terhadap konstruksi identitas tradisi Nandang. Ketika peneliti 

berkunjung ke rumah Nandang dan menginap beberapa hari di rumah orang tuanya dan 

mengikuti aktivitas keseharian keluarganya. Peneliti mencatat beberapa hal terutama 

dalam kajian tentang kehidupan masyarakat agraris antara lain: Pertama, kehidupan 

masyarakat petani dan tanah sebagai lahan kehidupan. Kedua, pemanfaatan bambu secara 

fungsi dan filosofis bagi masyarakat Sunda khususnya Ciamis sebagai tempat kelahiran 

Nandang. Ketiga, kebudayaan-kebudayaan yang arkhaik melalui situs kabuyutan 

Karangkamulyan dan keempat, kondisi kehidupan domestik keluarga pada masyarakat 

desa di Bunter-Ciamis sebagai faktor pendorong Nandang untuk melakukan perantauan.  

Selanjutnya, Bandung sebagai kota pendidikan menjadi faktor penarik Nandang 

untuk merantau (ngarantau) dengan tujuan mengenyam pendidikan di Institut Keguruan 

Ilmu Pendidikan (IKIP) sekarang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 

Namun, di kampus inilah secara institusional Nandang justru terlibat aktif di bidang 

teater yang mengkonstruksi dirinya secara mendalam untuk menekuni bidang tersebut 

terutama pada bentuk Teater Realisme dari tokoh Rusia Konstantin Stanilavsky yang 

dianut dan menjadi trend teater modern pada masa tersebut. Nandang menyelami tentang 

Teater Realisme dan Stanilavsky  tidak hanya di komunitas teater kampusnya “Teater 
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Mahasiswa IKIP Bandung (TMIB), namun merambah ke kelompok “Studiklub Teater 

Bandung (STB)” yang menjadi kelompok pertama memperkenalkan bentuk Teater 

Modern Indonesia di Bandung dan disebut sebagai “kiblat” Teater Modern Indonesia. 

Nandang turut pula terlibat dalam karya-karya teater bentuk realisme baik sebagai aktor 

dan sutradara yang akan peneliti jelaskan dalam bab ini.   

Pada sisi lain karya “Repertoar Ladang-Ladang” yang Nandang sutradarai saat di 

Bandung justru tidak menunjukan kecenderungan Teater Realisme dan menunjukan 

perbedaan dengan pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan seniman dan kelompok 

teater Bandung pada masa tahun 1990-an. Dalam Repertoar Ladang-Ladang, Nandang 

justru mulai menggunakan bentuk Teater Tubuh (Physichal Theater) berbicara tentang 

ladang, pemberontakan petani dan berbagai persoalan di masyarakat agraris. Pada masa 

tahun 1990-an sebenarnya juga berkembang seni pertunjukan performance art yang lebih 

mengacu pada seni rupa dijuluki “Jeprut”, namun karya Nandang dalam Repertoar 

Ladang-Ladang sama sekali tidak terpengaruhi bentuk Jeprut. Karya teater tubuh ini 

berlandaskan pada persoalan masyarakat agraris dengan menggunakan elemen utama 

alam seperti tanah. Repertoar Ladang-Ladang menjadi titik tolak pertama untuk melihat 

pemikiran dan identitas tradisi agraris Nandang.  

Pada karya lain ketika di Bandung terlihat pula dipengaruhi oleh kondisi 

kesehatan karena ginjalnya yang rusak seperti karya instalasi botol impulsan. Kondisi 

kesehatannya  yang memaksa Nandang dirawat hampir satu tahun di setiap rumah sakit 

yang berbeda juga mempengaruhi perilaku, karakter dan pemikirannya secara 

berkesinambungan menjadi pribadi yang lebih kuat, selain bagaimana pengalaman tubuh 

mempengaruhi ekspresi pada karya-karyanya yang selalu menawarkan kegawatan dan 

teror.  

Pada proses migrasi Nandang ke Moskow, awalnya didorong oleh pencarian 

Teater Realisme dari Stanilavsky. Pengalaman dan pengetahuan Teater Modern Barat 

semakin berkembang pesat selama di Moskow dengan menjadi mahasiswa, menonton 

dan terlibat berbagai event internasional teater. Adapun pengaruh yang terlihat signifikan 
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yang didapatkan Nandang dari hasil perantauannya di Moskow adalah semakin 

matangnya ia mempelajari dan menerapkan teater tubuh, terutama dipengaruhi oleh 

metode keaktoran “biomekanis” dari Meyerhold, murid Stanilavsky. Sehingga hal yang 

menarik dari Nandang adalah ia pergi ke Moskow dengan faktor pendorong untuk 

mencari Stanilavsky, namun setelah menemukan bentuk teater realisme ia justru semakin 

memperdalam teater tubuh dari Meyerhold. Selain itu Nandang juga mempelajari bentuk 

dan metode teater tubuh lainnya dari seniman-seniman teater dunia seperti Arthaud dan 

Grotowski. Perubahan pemikiran dan wacana ini akan dijelaskan secara komprehensif di 

bab ini.  

Terakhir, peneliti akan menjelaskan perantauan Nandang ke Banten sebagai ruang 

migrasi terakhir. Nandang mendirikan kelompok TeaterStudio Indonesia di kota yang 

memiliki sejarah sebagai tempat pelabuhan internasional dan kesultanan yang besar. 

Pengaruh Banten dalam history (sejarah), tradisi dan sosial budaya sangat besar terhadap 

tema-tema yang diangkat Nandang dalam karyanya di mulai dari karya: “Perahu”, 

“Bicaralah Tanah”, “Perempuan Gerabah”, “Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah” dan 

terakhir “Overdose: Pshyco Catastrophe.”  

Banten menjadi tempat terakhir untuk Nandang mematangkan semua konsep dan 

metode berteaternya hingga tercipta metode “Teater Miragarasa” sebagai metode 

keaktoran hasil dari perjalanan migrasi budaya secara ulang-alik yang ia lakoni di empat 

ruang. Teater Miragarasa akan peneliti jelaskan secara mendalam dalam empat karya 

utamanya.  

Pada akhirnya, interaksi ruang yang dilakukan Nandang berimplikasi pada 

transformasi karya (transformation in continuity) secara berkesinambungan. Berbagai 

ruang dengan pengetahuan teater dan kebudayaan yang berbeda mempengaruhi cara 

pandang Nandang sebagai seniman teater meskipun di setiap ruang perantauan, dia tetap 

menjadi subjek utama bagi karya-karyanya.      

3.2 Sebuah Ingatan Tentang Elemen-Elemen Tradisi Agraris 
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Pada 31 Juli 2014 merupakan kunjungan pertama peneliti ke Desa Bunter-Ciamis 

dan setelah itu, terhitung sudah tiga kali kunjungan ke tempat kelahiran Nandang 

tersebut. Ketika pertama kali berkunjung dari Bandung ke Ciamis, peneliti menempuh 

perjalanan dengan menghabiskan waktu yang lama, berangkat pukul 2 siang dari terminal 

Cicaheum-Bandung ketika arus mudik lebaran 2014 hingga akhirnya sampai  di tempat 

pukul 3 subuh. Namun, orang tua Nandang langsung menyambut peneliti seperti anak 

sendiri.  

Menjelaskan secara geografis tempat kelahiran Nandang. Mengacu data 

administrasif kelurahan Bunter, bahwa Desa Bunter, kecamatan Sukadana terdiri atas 7 

dusun. Letaknya jauh dari Ciamis Kota bahkan untuk menempuh perjalanannya harus 

menaiki ojek dari daerah Cisaga. Infrastruktur jalan yang ditempuh pun kebanyakan 

rusak. Dengan luas total wilayah 1.083,5 hektar, Bunter terdiri dari pekarangan, sawah, 

tempat beternak unggas/ kambing (penganonan) dan hutan negara.  Suasana Desa Bunter 

sangat asri, dikelilingi empat sungai dan 12 mata air oleh sebab itu Desa Bunter memiliki 

sumber daya alam yang memadai dan siap diolah.
1
 

Hidup di desa ini terasa nyaman karena semua yang dibutuhkan untuk makanan 

bisa diambil dari kebun. Mimih dan bapak biasa memasak dengan makanan organik dari 

produk kebun, memotong ayam, mengambil telur, menyuguhi rujak salak hingga air 

kelapa muda.  

Sifat kekeluargaan dan gotong royong terasa hadir di desa ini, hampir setiap hari 

saya sebagai peneliti dan murid Nandang dikunjungi oleh tetangga atau saudara Nandang 

yang ingin berkenalan. Di antara perbincangan tersebut saya mencatat persoalan-

                                                             
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Salakaria,_Sukadana,_Ciamis. Perbatasan Desa Bunter di sebelah 

Barat: Desa Karangampel. Timur: Desa Sukadana. Utara: Desa Mekarsari dan sebelah selatan: 

Desa Ciparigi.  Kebanyakan penduduknya adalah bermata penceharian petani. Kedua adalah buruh 

yang biasanya dilakukan pemuda dan orang tua yang ingin mencari penghasilan tambahan berupa 

uang atau harta aktif lainnya dengan tujuan untuk memperbaiki status kesejahteraan hidupnya. Mata 

pencaharian ketiga adalah dengan berdagang hasil bumi berupa buah-buahan, sayuran, dan hasil 

ternak berupa; kambing, domba, serta olahan produk dari peternakan sapi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Salakaria,_Sukadana,_Ciamis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karangampel,_Ciamis,_Ciamis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukadana,_Ciamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekarsari,_Cipaku,_Ciamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Ciparigi,_Sukadana,_Ciamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
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persoalan yang muncul di desa ini yaitu Pertama, tentang persoalan petani. Kedua, 

persoalan domestik dari sisi pendidikan dan pernikahan. Ketiga tentang kabuyutan 

Karangkamulyan sebagai situs kerajaan Galuh–Pakuan di Ciamis. Dari ketiga hal 

tersebut, bila lahir dan tumbuh di desa Bunter Ciamis merupakan fenomena budaya yang 

mengkonstruksi identitas Nandang sebagai masyarakat agraris.  

 3.2.1 Tanah dan Perjuangan Petani 

Tanah, bukan sekedar menjadi sumber kehidupan masyarakat petani yang selalu 

dieksploitasi. Namun, tanah menjadi bagian dari identitas sosial budaya. Mereka pun 

menyucikan tanah dengan menggelar ritual setiap kali mengawali masa tanam maupun 

panen. Karenanya, kelangkaan tanah petani akibat perampasan oleh industrialisasi, sama 

saja menghilangkan identitas memangkas akar budaya, dan menghimpit ruang kehidupan 

mereka.  

Dalam interaksi ruang dan waktu dengan Ciamis, peneliti mendapatkan studi 

kasus menyoal tanah dan petani sebagai potret kemiskinan. Petani dan bertani merupakan 

pekerjaan sekaligus penunjang hidup sehari-hari masyarakat di desa Bunter. Dalam 

pelaksanaan pertanian ini mereka senantiasa melakukan proses adaptasi dengan 

lingkungannya. Tanah dijadikan masyarakat sebagai menjadi lahan subur dan pesawahan 

sebagai sumber penghidupan masyarakat desa yang hampir keseluruhan bekerja sebagai 

petani.  

Di Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Ciamis, mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai petani. Di pundak para petani, keberlanjutan hidup penghuni negeri ini 

bergantung. Petani bertanggung jawab memasok pangan guna mengencangkan diameter 

perut jutaan manusia. Karenanya, menyingkirkan petani dapat mengancam pasikan 

pangan, yang pada akhirnya rwan memicu bencana kemanusiaan.  

Sayangnya, nasib kaum tani di negeri ini termasuk di tanah kelahinan Nandang 

tidak berbanding dengan banyaknya bulir padi dan seikat sayuran yang dipanen dari 

peluhnya. Kaum tani hingga kini tidak pernah terbebas dari beragam persoalan.  
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Persoalan yang sering dihadapi petani menurut hasil wawancara dengan Mimih 

adalah hama dan kepemilikan tanah dengan sumber mata pencaharian yang tetap dan area 

yang semakin menyempit.  

Petani semakin termarginal. Kemiskinan menjadi potret masyarakat petani di 

daerah ini akibat pemerintah melakukan politik pembiaran, bahkan turut menciptakan 

ketimpangan struktutal lewat kebijakan-kebijakan yang membuka celah perampasan hak-

hak pengelolaan tanah petani demi kepentingan industri.  

Di masyarakat Ciamis dan Sunda pada umumnya posisi status petani diukur 

berdasarkan kepemilikan tanah, dikenal pula dua macam kelompok, yaitu kelompok 

petani pemilik tanah (nu boga tanah) dan golongan penggarap (nu ngagarap). Di 

samping itu ada golongan buruh tani yang bekerja sebagai buruh dalam usaha pertanian. 

(Suhamihardja, 1984). 

   Di dalam aktivitas pertanian berlaku prinsip bagi hasil maro atau mertelu antara 

pemilik tanah dengan penggarapnya dengan pembagian yang sama. Biaya pengolahan 

ditanggung oleh si penggarap, sedangkan biaya yang menyangkut bibit dan pemupukan 

ditanggung oleh pemilik tanah. Pemerintah sama sekali tidak memiliki keterlibatan untuk 

memberikan bantuan pada para petani penggarap seperti mimih, Ibu Nandang yang 

termasuk pada petani penggarap. Hampir setiap pagi Mimih berangkat ke sawah 

sendirian karena ayah Nandang sudah beberapa tahun mengalami sakit kaki dan sulit 

berjalan. Mimih dan keluarga Nandang sama sekali tidak memiliki tanah, laju kehidupan 

kesehariannya adalah menjadi penggarap tanah milik orang lain.  

Aktivitas yang dilakukan mimih adalah membersihkan rumput atau pematang 

(ngarambet), membersihkan batang-batang padi (nyuay) dan membersihkan pula 

pematang (galengan) agar terindar dari bermacam hama padi. Tahun 2014 silam beberapa 

hama seperti gangsir, hama merah, hama lolodok, tikus, kokoh hijau dan terutama hama 

wereng membuat hasil panen sangat berkurang bahkan hama ini menyebabkan gagal 

panen satu desa, sehingga Mimih sendiri terpaksa membeli beras di warung.  
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Tingkat kepemilikan lahan bagi petani di Indonesia memang dari waktu ke waktu 

semakin menyusut. Kemiskinan akibat minimnya kepemilikan tanah, membuat sebagian 

besar buruh tani di Indoneia mulai beralih profesi menjadi buruh bangunan, pabrik, sopir, 

atau profesi informal lainnya. Salah satunya orang tua Nandang yang merantau ke Jakarta 

menjadi kuli bangunan selama tujuh tahun untuk biaya kuliahnya.  

Mimih menceritakan ketika Nandang kecil, ia membantu pekerjaan orang tuanya 

dengan mengurus Nani (anak angkat) dan membantu menyiapkan makanan sebelum 

orang tua nya pulang dari sawah. Selain itu sawah menjadi andalan satu-satunya keluarga 

ini untuk membiayai pendidikan dan kehidupan Nandang.  

Da teu gaduh modal atuh neng, da sakola teh bangga, da kapungkur mah teu acan gaduh 
sawah da teu acan dipasihan ku sepuh. Dipasihan ku sepuh teh pas Nandang tos kuliah 

gaduh ladang sawah kebon saalit mah, terakhirna bapak tujuh tahun ka Jakarta kanggo 

ladang kuliah proyek bangunan. 
2
 

Dengan kehidupan orang tua dan kesehariannya, Tanah dan petani sebagai modal 

kehidupan ekonomi masyarakat agraris menjadi kontruksi kebudayaan pertama yang 

melekat pada diri Nandang. Tanah, bukan sekedar menjadi sumber kehidupan masyaakat 

petani yang melulu dieksploitasi. Namun, tanah menjadi bagian dari identitas sosial 

budaya bagi masyarakat Sunda (Ciamis). Mereka pun menyucikan tanah dengan 

menggelar ritual setiap kali mengawali masa tanam maupun panen. Karenanya, 

merampas tanah petani, sama saja menghilangkan identitas, memangkas akar budaya, dan 

menghimpit ruang kehidupan mereka.   

Sejalan dengan perkembangan pendidikan, Nandang memandang elemen tanah 

sebagai bagian kehidupan manusia tidak lagi sebagai eksotisme dan kepercayaan pada 

Dewi Sri yang masih berlaku di kebudayaan Sunda melalui upacara. Tanah bagi Nandang 

adalah sebuah media bagi petani hidup.   

                                                             
2 Wawancara Mimih dan Bapak 31 Juli 2014. Mimih menjelaskan kesulitannya dan tidak mempunyai modal untuk 

menyekolahkan Nandang, tidak mempunyai sawah sebagai (petani penggarap). Setelah Nandang kuliah, orang tua 

Mimih dan Bapak baru memberi sawah dan ladang. Terakhir selama 7 tahun bapak Nandang merantau ke Jakarta 

menjadi kuli bangunan untuk membiayai kuliah.  
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Ingatan Nandang tentang tanah dan keberpihakan pada tanah dan petani bersama 

perjuangan orang tuanya diwujudkan Nandang dalam karya “Bicaralah Tanah” dan 

“Bebegig” (Orang-Orangan Sawah) sebagai media perlawanan seperti yang diungkapkan 

Nandang.  

Lalu, sejenak kita tengok problem petani kita, hingga hari ini pun, masalah tanah, 
kelayakan hidup petani adalah sebuah mimesis potret buram. Sepanjang hidup dan 

usianya, petani adalah perlawanan.    

Penerimaan manfaat pertunjukan Bicaralah Tanah pada jangkauan tak langsung bagi 

kelompok sasaran adalah yakni dengan diangkatnya problem tanah dan petaninya, 

keberpihakan pada petani semestinya mulai dipikirkan banyak pihak, entah itu 

pemerintah atau masyarakat luas. Keprihatinan dunia tani tak hanya milik petani, petani 
tak selalu dijadikan korban. Paradigma petani yang miskin, tanpa pendidikan dan jaminan 

kesehatan dan kehidupan yang layak adalah harga mati yang penting diperjuangkan. 

Menyelamatkan tanah dan petani adalah menyelamatkan kemanusiaan…. (Nandang 
Aradea di laporan naratif Bicaralah Tanah, 2007) 

Nandang yang lahir dan tumbuh di Ciamis memiliki kedekatan yang jelas sekali 

dengan petani dan tanah tempat dia berpijak dan itu sangat jelas tergambar dalam ingatan 

dan pengalaman sebagai bentuk identitas struktur agrarisnya. Sekaligus menjadi inspirasi 

karya-karyanya.  

3.2.2  Bambu dan Tubuh Keseharian Nandang    

Bambu adalah elemen alam yang menjadi ingatan Nandang yang kuat, selain 

tanah dan petani  dalam konstruksi tradisinya sebagai masyarakat agraris. Di balik 

kehidupan desa dengan tanah yang subur, terdapat masalah dalam pembangunan dan 

infrastruktur transportasi yang tidak menjangkau masyarakat desa.  

Hal ini membuat Nandang terbiasa menempuh perjalanan jauh untuk ke sekolah. 

Mimih mengatakan, setiap hari  Nandang berjalan kaki pulang pergi sekitar 8 kilometer 

saat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sakalakarya dengan melewati 

hutan bambu dan rimbunnya pepohonan untuk ke sekolah. Selama perjalanan dengan 

berjalan kaki tersebut dia melewati hutan-hutan bambu yang menjadi memori agraris 

yang membekas di ingatan dan direfleksikan pada karyanya. 
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Sama halnya seperti tanah dan padi. Bambu menjadi elemen yang sangat dekat 

bagi kehidupan dan keseharian masyarakat desa Bunter. Bahkan masyarakat Sunda 

menyebut bambu sebagai Awi (Ajang Wiwitan) yaitu yang pertama kali diajangkan, yang 

pertama kali terlihat oleh manusia untuk berkreasi. Jauh sebelum kita lahir ke dunia, 

hubungan bambu dan manusia sudah lama berjalan. Tidak hanya di Sunda, bambu 

diajangkan pertama oleh manusia karena mudah pengolahannya.  

Kedekatan dan fungsi bambu diungkapkan oleh Nandang: 

Pemilihan bambu sendiri memang banyak yang menafsirkan kenapa saya memilih bambu 

yang boleh dikatakan sangat ideologis pada material bambu itu, karena harta bambu itu 
saya lihat sangat menarik pada tingkat pemanfaatan, transformasi, bentuk, fungsi, 

keindahannya, kegunaanya, unsur estetikanya. Dan Bambu sangat akrab dengan tubuh 

saya dan menjadi mainan keseharian dengan tubuh saya bambu itu.  (Wawancara di video 

Overdose: Pshycho Catastrophe, 2013)  

Jatnika Nangamihardja (59 tahun), salah satu pendiri Yayasan Bambu Indonesia 

yang akrab disapa Abah Jatnika selaku guru Nandang dan pendiri Yayasan Bambu 

Indonesia menjelaskan bambu khususnya bagi masyarakat Sunda sebagai: Pertama 

makna hidup. Ke dua manfaat hidup dan ke tiga sebagai karya budaya.
3
 

Menurut Nandang, bambu hingga hari ini adalah organik yang paling dekat dan 

tidak lepas dengan tubuh sosial kita (nusantara), di mulai dari kelahiran sampai dengan 

kematian khususnya untuk masyarakat Sunda. Salah satu ilustrasinya bagi masyarakat 

Sunda, dahulu puput puser memakai sembilu (bambu tamiang), sunat dengan sembilu, 

belajar jalan, ngaloloco dengan bambu, bebedilan (mainan ketika Nandang kecil) juga 

menggunakan bambu, minum dan makan dalam bambu, mandi, bermain layang-layang, 

enggrang, dan padung untuk menutup jasad juga memakai bambu. Bambu selalu 

difungsikan untuk menemani siklus kehidupan manusia (khususnya masyarakat Sunda).   

                                                             
3
 Wawancara Abah Djatnika tanggal 28 April 2015 di Yayasan Bambu Indonesia. Menurut Abah Djatnika: 

Serumpun bambu sejuta makna, serumpun bambu sejuta manfaat, serumpun bambu sejuta karya, serumpun bambu 

sejuta pesona dan serumpun bambu memukau dunia 
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Bila ditelusur pemanfaatan bambu bagi kehidupan masyarakat, khususnya budaya Sunda, 

dapat diidentifikasi dalam istilah-istilah jenis dan bentuk konstruksi rumah seperti: tagog 
anjing, balandongan, saeran gunting, sontog sapotong, ranggon, palnglong, leuit, tajug, 

buaya mangap, badak heuay, sirit teuweul. Demikian pun alat-alat musik atau kesenian, 

terdapat seperti angklung, suling, toleot, karinding, celempung, calung, dogdog lojor, 

calung renteng, saluang, sasando dan sebagainya. (Nandang Aradea dalam katalog, 
Emergency: The Bionarration of a Disjointed Body, 2013) 

Selanjutnya, ketika pengetahuan dan penghayatan Nandang tentang bambu 

semakin bertambah. Nandang tidak hanya melihat relasi manusia Sunda dengan bambu, 

namun relasi bambu meliputi wilayah Nusantara. Bagi Nandang, kedekatan tubuh kita 

(bangsa Indonesia) dengan bambu adalah harga mati. Otentisitas karakter (watek) bangsa 

Indonesia terdapat pada karakter bambu, budaya kita adalah budaya bambu. Perwatakan 

seperti tekun, sabar, lentur, liat, pejal, berani, jujur, lurus, ke atas, berdaya tahan, bersatu 

dalam rumpun, semua itu adalah karakter bambu. Dan bambu, dengan hanya sekali 

tanam, tak perlu menanam lagi. Tunas baru tumbuh tak pernah terputus. Bila lepas dari 

karakter itu, kita akan hancur. Menguasai Indonesia gampang, punahkan bambunya. 

(Nandang Aradea: 2013).  

 

Gambar 3.1. Bambu yang tumbuh liar di dekat rumah dan pemakaman Nandang. 

(Dok. Ratu Selvi Agnesia) 
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Bambu di atas terdapat di dekat pemakamanan Nandang Aradea. Seperti yang 

diucapkannya bahwa siklus hidup manusia Sunda (khususnya Nandang) akan selalu 

terikat oleh bambu dari lahir hingga mati.   

Melalui dua penjelasan di atas, bambu menjadi elemen utama dalam menunjang 

kehidupan masyarakat agraris Sunda bahkan Nusantara. Ketika Nandang masih berada di 

Ciamis, pemahaman tentang bambu hanya sekedar pada fungsi dan kegunaan sebagai 

mainan, alat dapur dan keseharian. Namun, semakin berkembangnya pengetahuan 

Nandang tentang bambu secara filosofis, bambu menjadi begitu penting di mata Nandang 

sebagai bagian dari dirinya dan kebudayaan manusia Indonesia. Khususnya ketika ia 

berada di Bandung ketika melihat artistik panggung dengan teater realisme dan di 

Moskow, melihat video dan foto pertunjukan konstruksi artistik panggung yang dibuat 

Meyerhold dengan besi (kontruktivisme), Nandang berpikir bahwa di Indonesia terdapat 

elemen yang lebih hebat dibanding besi untuk panggung yaitu “bambu”. Bambu pun 

menjadi elemen utama dalam setiap karya-karya teaternya.  

Pemilihan bambu sendiri memang banyak yang menafsirkan kenapa saya memilih bambu 
yang boleh dikatakan sangat ideologis pada material bambu itu, karena bambu itu harta 

yang saya lihat sangat menarik pada tingkat pemanfaatan, transformasi, bentuk, fungsi, 

keindahannya, kegunaanya dan unsur estetikanya. Dan bambu sangat akrab dengan tubuh 

saya dan menjadi mainan keseharian dengan tubuh saya bambu itu. (Nandang Aradea 
dalam rekaman wawancara di video Overdosis: Psycho Katastrop 2013) 

Begitu pula dengan aktor-aktornya yang menjelaskan kedekatan tubuh Nandang 

dengan bambu sudah melekat sejak dari Ciamis. Termasuk dengan Otong Durachim 

(aktor TSI) yang juga lahir dan tumbuh di Ciamis.  

Bagi saya, ketika melihat pilihan Nandang Aradea sendiri dengan bambu, tanah dan 

elemen alam lainnya adalah kedekatan esensial tubuh.  Jadi kedekatan otentik tubuh 
Nandang adalah bambu, secara antropologis itu ada sekali kedekatan, ada hubungan 

emosional yang diwariskan secara turun menurun terhadap struktur tradisi kita yang 

sangat kuat, oleh sebab itulah menjadi pilihan media.  Untuk menghadirkan nilai otensitas 

disitu, bagaimanapun respon secara visual kita membutuhkannya, untuk dapat membantu 
menguatkan otensitas tubuh kita.  

Kalau saya berdekatan dengan mesin-mesin, mungkin akan sangat berbeda sekali, tidak 
akan kelihatan otensitas tubuh dan kehadiran tubuh saya.  Ketika berdekatan dengan 

bambu, secara kecil saya dan Nandang sudah berdekatan dengan bambu, hidup dengan 
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bambu, saya tahu betul bambu sehingga ada hubungan emosional yang sangat lebih jauh 

yang membangun, membangun bambu sebagai cita rasa dalam tubuh.   (Wawancara 

Otong Durachim, 29 Juni 2014) 

Dindin Safrudin, salah seorang aktor di TeaterStudio Indonesia yang dibimbing 

oleh Nandang turut menegaskan. Karena letak geografis Nandang tinggal di Ciamis dan 

penuh dengan bambu, dia sudah akrab dengan bambu sejak kecil.  

“Dia dulu kalau ke sekolah sering main enggrang. Saya pernah nanya, Beh… kenapa TSI 
harus pakai bambu. Terus kata dia da hayang we. Terus pernah baca di tabloid, ada moto 

hidup Nandang: Belajarlah pada bambu, terus dia bilang yah bambu itu elastis, walapun 

dia disakiti, dia tidak akan langsung patah, dia remuk dulu tapi masih kuat dan tubuh kita 

harus seperti itu. Gak boleh rapuh, harus elastis seperti bambu.  Filosofis hidup dia 
(Nandang) sejak kecil belajarlah pada bambu.” (Wawancara Dindin Safrudin, 5 Juli 

2014)  

3.2.3 Kehidupan Domestik Keluarga  

Keluarga menjadi salah satu faktor pendorong untuk Nandang bermigrasi. Migrasi 

awal Nandang ke Bandung dilatar belakangi oleh keinginan untuk merubah status sosial 

dan ekonomi keluarganya. Selain, seperti motivasi banyak mahasiswa yang merantau dari 

desa ke kota. Pada masa tersebut, tubuhnya yang agraris tidak bersinkronisasi dengan 

pemikirannya yang ingin maju ke depan dan mengikuti pola pikir dan hidup yang lebih 

modern.  

Nandang yang memiliki identitas dan konstruksi masyarakat pedesaan berusaha 

ingin memajukan dirinya menjadi pribadi yang terdidik dan lebih berpikir modern 

sehingga bermigrasi ke Bandung. Dia sadar bila hanya institusi pendidikan dan 

pengalaman dia keluar dari Ciamis dan merantau adalah sebagai satu-satunya cara untuk 

merubah kehidupannya. 

Keluarga dalam masyarakat Bunter dengan kebudayaan Sunda pada umumnya 

adalah keluarga parental, yaitu bentuk keluarga yang menarik garis keturunan dari pihak 

ayah dan ibu bersama-sama. Dalam keluarga yang parental ini ayah biasanya bertindak 

sebagai kepala keluarga dan kedudukannya diwarisi oleh anak yang laki-laki. 

(Suhamihardja, 1984: 215) namun, anak laki-laki juga memiliki keterikatan yang erat 

dengan ibu. Bahkan, Nandang sendiri mengatakan bila perempuan yang sangat 
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dicintainya hanya obunya. Sebagai anak tunggal, kelak setelah dewasa Nandang 

diharapkan menjadi tulang punggung keluarga. Tidak mungkin Mimih dan Bapak hanya 

mengandalkan Nani sebagai anak angkat untuk menjadikan jaminan kesejahteraan hari 

tua bagi kesejahteraan orang tua. Meskipun akhirnya, takdir kematian manusia tidak 

berpihak pada harapan Nandang, sebagai anak satu-satunya ia harus meninggalkan kedua 

orangtuanya karena meninggal pada tahun 2013.   

 Pendidikan formal melalui sekolah dan pendidikan agama dengan pengajian 

menjadi salah satu faktor terpenting pendidikan yang diberikan orang tua Nandang 

dengan harapan menjadi anak dengan kepribadian cageur, bener, bageur, pinter (sehat, 

jujur, benar dan pandai) selain dapat membahagiakan dan mengurus ke dua orang tuanya 

kelak. Hal ini menjadi salah satu motivasi Nandang untuk meraih pendidikan dan status 

tinggi di masyarakat melalui pekerjaanya sebagai dosen.  

 

Gambar 3.2. Rumah dan keluarga Nandang Aradea (Dok: Ratu Selvi Agnesia) 

Selama di Bunter, peneliti mencoba memperhatikan pikiran dan laku masyarakat 

desa yang mungkin pernah ditelaah oleh Nandang pada masa tumbuh di desa ini. Pertama 

adalah fenomena kawin cerai yang juga sering dibicarakan Mimih selama peneliti berada 

di Ciamis. Faktor utama menurut Mimih adalah tingkat pendidikan dan status perempuan 

yang sudah besar tetapi belum menikah sehingga membuat keluarganya malu disebut 
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parawan jomblo  (perawan tua). Seperti yang dialami oleh Mimih yang menikah di usia 

sebelum 17 tahun.  

Terdapat peribahasa Sunda “kawin ayeuna, isuk papegatan” (kawin hari ini, 

besok bercerai) mencerminkan pandangan masyarakat Sunda di pedesaan yang lebih baik 

menikah daripada tidak sama sekali. Walaupun perkawinan itu sendiri sakral, di beberapa 

tempat di Jawa Barat seringkali diikuti dengan jumlah perceraian yang tinggi. Pada 

masyarakat petani di daerah Karawang misalnya, musim panen identik dengan musim 

perkawinan, sedangkan musim paceklik identik dengan musim perceraian (Suhamihardja, 

1984: 218, Suhandi, 1973). Perceraian ini juga disebabkan oleh poligami dari pihak laki-

laki yang disebur nyandung dan seringkali mendapat rintangan dari istri pertama.  

Selain pola pernikahan di usia muda, adapun yang menjadi perhatian saya sebagai 

peneliti adalah pendidikan dan pekerjaan petani seperti keluarga Nandang. Posisi petani 

di desa dan pedagang terlihat tidak menunjukan kemajuan dari penghasilan secara 

ekonomo atau status di masyarakat, kendalanya karena jauh dari infrastruktur 

pembangunan. Sepertinya hal ini menjadi salah satu alasan Nandang  memilih menjadi 

guru (pengajar) karena pekerjaan ini dianggap memiliki status sosial yang tinggi di 

masyarakat desa. Nandang pun meneruskan sekolah di Sekolah Perguruan (SPG) Ciamis 

dan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan  (IKIP) Bandung dan mengajar menjadi dosen 

UNTIRTA hingga akhir hayatnya.   

Migrasi pertama yang dilakukan Nandang ke Bandung merupakan proses 

urbanisasi dengan tujuan pendidikan. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke 

kota juga dilakukan banyak penduduk desa dengan istilah merantau (ngarantau) dalam 

bahasa Sunda, termasuk ayahnya sendiri yang merantau menjadi kuli bangunan selama 

tujuh tahun di Jakarta untuk membiayai kuliah Nandang.  

Orang Sunda di pedesaan memiliki kriteria termasuk jarang merantau. Menurut 

peneliti, alasan pertama karena mayoritas pekerjaanya adalah petani di mana pekerjaan 

ini menuntut ketekunan dan intensitas dalam menggarap sawah atau lahan. Kedua, jiwa 
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kekeluargaan orang Sunda untuk selalu berkumpul dan bersama-sama dengan keluarga 

dan saudara. Orang Sunda akan merasa aman bila berkumpul dengan sanak keluarga, jika 

mereka merantau, setahun sekali wajib untuk pulang kampung.  Ketiga, peribahasa 

“Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok, asal di bali geusan ngajadi”, menunjukan 

pandangan dan sikap yang tidak mau berpisah atau berjauhan dengan orang sekerabat. 

Hal ini menunjukan keterikatan orang-orang Sunda terhadap tempat kelahirannya. Hidup 

atau mati asal di tempat kelahiran sendiri dan berkumpul dengan sanak keluarga 

dipandang lebih penting dari segalanya.  

Awalnya, Nandang masih mengikuti tradisi kesundaan dan tidak bisa lepas dari 

orang tuanya. Selama merantau ke Bandung dan Banten masih mengunjungi orang 

tuanya secara rutin terutama saat hari raya idul fitri. Tetapi ketika di Moskow, selama 

lima tahun ia hanya berkunjung satu kali. Salah satu sikap Nandang sebagai orang Sunda 

kosmopolitan yang berbeda dengan tradisi orang Sunda tempo dulu adalah dalam 

pemikirannya, Nandang tidak ingin dimakamkan di tanah kelahiran. Dia pernah 

memberikan pesan agar bila ia wafat ingin dikuburkan di Dalung, Banten tempat dia 

berlatih teater, bukan di Ciamis tanah kelahirannya. Meski pada akhirnya ia harus 

dimakamkan di Ciamis karena ke dua orang tuanya masih hidup dan kekhawatiran tidak 

ada yang mengurus makamnya. 

Naluri dan inspirasi berkeseniannya pun terpengaruhi dengan kondisi lingkungan 

yang dekat dengan alam, masyarakat agraris dan Sunda.  Potensi berkeseniannya mulai 

tumbuh sejak kecil, dia sering memperhatikan kiyai ketika mengajarkan membuat 

patung/ berhala, sebuah metafora dari kisah nabi Ibrahim yang dilaksanakan ketika hari 

besar Islam. Kecintaanya pada kesenian semakin bertambah ketika melihat beragam 

hajatan dan bermain longser pada acara perpisahan sekolah (samen).
4
  

                                                             
4
 Selain berkesenian di masjid, acara kesenian berupa Sintren, Ronggeng, Wayang, Drama sering disaksikannya 

hingga pagi sebagai pengalaman kesenian di masa kecil, ia bercita-cita menjadi sutradara teater. (Kaibon, Media 

Ramah Keluarga Banten, 23 Agustus 2008). Proses berkesenian masa kecil Nandang dengan membuat patung lalu 

menghancurkan kelak menjadi inspirasi berkeseniannya dalam membuat karya-karya dengan filosofis “membangun 

lalu menghancurkan” seperti di karya Perempuan Gerabah.    



 

 

Universitas Indonesia  86 

 

Lebih lanjut, refleksi kehidupan masyarakat agraris terlihat pada kilas balik masa 

Sekolah Dasar (SD) dan  Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setamat SMP Nandang 

melanjutkan ke Sekolah Perguruan (SPG) di kota Ciamis dan memulai hidup terpisah dari 

orang tuanya, disebabkan penghasilan dan tingkat ekonomi orang tuanya tidak memadai. 

Ketika Nandang tamat SPG, ayahnya memintanya untuk berbisnis dan menjadi pedagang 

seperti kebanyakan teman-teman di kampungnya, tetapi Nandang menolak keras. Dia 

ingin melanjutkan kuliah ke Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan motivasi ingin menjadi seorang guru.  

Adapun dari penjelasan siklus hidup dalam ruang dan waktu di Ciamis 

menjabarkan bila Nandang yang lahir dan besar di pedesaan Ciamis dan memiliki 

kedekatan dengan lingkungannya. Justru dirinya pada masa tersebut menolak untuk 

mengikuti tradisi dan bekerja seperti masyarakat pedesaan lainnya. Bekerja sebagai 

petani, pedagang, menikah dan bercerai dalam usia muda atau terkungkung dalam tradisi 

pedesaan. Dia sadar bila hanya institusi pendidikan dan pengalaman dia keluar dari 

Ciamis dan merantau adalah sebagai satu-satunya cara untuk merubah kehidupannya. 

 

 

 

3.2.4 Situs Kabuyutan dan Yang Arkhaik 

Pandangan hidup  sebagian masyarakat Sunda memang berakar jauh ke masa lalu. 

Menghormati leluhur dan mempercayai kekuatan adikrodati di balik kekuatan alam. 

Salah satu bukti secara arkeologi dan antropologi adalah situs Kabuyutan 

Karangkamulyan, yang tidak jauh dari rumah Nandang dan dapat ditempuh dengan jarak 

30 menit dengan menaiki motor.  

Di Ciamis terdapat Situs Astana Gede-Kawali dan Situs Karangkamulyan sebagai 

salah satu tempat yang pernah dibicarakan Nandang kepada peneliti. Situs 

Karangkamulyan dipercaya sebagai peninggalan kerajaan Galuh khususnya di zaman 

Raja Ciung Wanara (739 – 783 Masehi). Situs ini diapit sungai Cimuntur dan Citanduy di 
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mana sebagai konsepsi tradisional merupakan area sangat suci  sebagai situs keagamaan 

dan situs pemukiman kaum penguasa atau persemayaman raja.   

Karangkamulyan yang berarti “tempat mulia” tidak hanya memberikan refleksi 

kisah kerajaan Galuh sebagai kerajaan tertua di tanah Pasundan sebelum adanya kerajaan 

Majapahit dan Pajajaran. Ketika peneliti menelusuri sembilan lokasi, situs ini 

mencerminkan tradisi megalitik dari jejak animisme dan dinamisme  bahwa alam dan 

semua benda memiliki roh dan jiwa.   

Atmosfer sejuk dan nyaman terasa saat melewati pintu gerbang situs 

Karangkamulyan. Di bagian depan sebelah kanan terdapat Gong Perdamaian yang 

diresmikan pada 9 September 2009. Cagar budaya seluas 25 Ha ini terletak di daerah 

antara Ciamis dan Banjar. Jaraknya sekitar 17 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten 

Ciamis dan mudah dicapai karena terletak di pinggir jalan raya. 

 

Gambar 3.3. Situs Pangcalikan di Karangkamulyan Di depan situs adalah Agus 

Abdul Haris juru kuncen Karangkamulyan (Dok. Ratu Selvi Agnesia) 

Jejak Kerajaan Galuh yang berdiri sejak abad ke 7 SM terlihat jelas dari lokasi 

situs. Menurut Agus Abdul Haris (40), juru kuncen Karangkamulyan. Berdirinya 

Kerajaan Galuh terdiri atas 3 periode yaitu Galuh Pra-sejarah, Galuh Hindu dan Galuh 
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Islam. Galuh berarti (ongeveer) Ciamis yang pada masa tersebut dikenal dengan nama 

kerajaan di tanah Jawa.  

Dalam pemahaman filosofis, Galuh merupakan ajaran dari Sunda Wiwitan, 

merujuk pada bahasa Sansekerta berarti Permata. Adapun yang dimaksud permata dalam 

diri manusia adalah hati nurani. Galuh pun bisa diartikan puteri raja yang juga bermakna 

permata hati.  

Agus mengatakan bila Karangkamulyan sebagai tempat mulia insyaalah 

mengajarkan Galuh sebagai ajaran dan ilmu hati nurani, untuk mempelajari ilmu ini 

dibutuhkan kejujuran yang hanya bisa didapatkan dari hati nurani, bila sudah menguasai 

ilmu hati nurani insyaalah hidup akan selalu mendapatkan rahmat dan berkah. 

Adapun di kompleks situs Karangkamulyan terdapat 9 lokasi situs yang 

menyiratkan berbagai kisah dan makna yang dipercaya Agus dapat mengajarkan ilmu 

untuk melihat kebijaksanaan dan lebih dekat pada leluhur dan alam. 100 meter dari 

gerbang terdapat lokasi pertama yaitu kawasan luas yang terdapat batu putih bertingkat 

dan berbentuk segi empat menyerupai Yoni (simbol sakti Siwa) yang bernafaskan Hindu, 

situs ini disebut Batu “Pangcalikan atau Pelinggih” berbentuk altar tempat singgasana 

Raja Galuh dan tempat bermusyarawah.  

Sepanjang perjalanan menyusuri Karangkamulyan kita akan menemukan monyet-

monyet berkeliaran yang bermain di antara bambu. Bersama dengan juru kunci, 

kenyamanan kita akan lebih terjaga selain dapat memahami sejarah Karangkamulyan. 

Situs Kedua adalah “Sanghyang Bedil”, tempat pusaka kerajaan Galuh, bedil diartikan 

senjata yang bermakna baik atau buruk bila disalahgunakan. Ketiga, “Situs Panyabungan 

Ayam” tempat Ciung Wanara mengalahkan Bondan Sarati melalui Sabung Ayam, perlu 

diketahui bahwa pada masa tersebut, Sabung Ayam merupakan sistem demokrasi untuk 

memilih raja. Dan pada saat itu Ciung Wanara memenangkan sayembara dan menjadi 

Raja Galuh. 
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Situs ke-empat “Lambang Peribadatan” batu berbentuk stupa yang menyiratkan 

percampuran megalitik dan masa Hindu.  Situs ke-lima “Panyandaan” batu bentuk 

menhir dan dolmen tempat Dewi Naganingrum melahirkan Ciung Wanara. Ke-enam 

“Cikahuripan” yang diartikan air kehidupan karena selalu terisi penuh sepanjang tahun 

yang dijadikan tempat pengunjung untuk membersihkan diri (ruwatan). Ke-tujuh, 

“Makam Adipati Panaekan” Gubernur Galuh.  

Situs Ke-delapan, “Pamangkonan” yang berarti memangku, untuk menguji calon 

prajurit kerajaan, apabila batu itu terangkat dia lulus sebagai prajurit. Dan situs terakhir 

adalah “Sungai Sipatahunan” tempat dihanyutkan Ciung Wanara agar tidak dibunuh  

Bondan Sarati yang akhirnya ditemukan oleh Aki Balangantrang, yang tidak lain adalah 

Sang Bimaraksa, patih dari kerajaan Galuh yang menyepi di desa Geger Sunten.  

Itulah gambaran Situs Karangkamulyan sebagai gambaran masyarakat Sunda 

lampau masa kerajaan Galuh sebagai bukti penghayatan mereka dalam beragama dan 

berbudaya. Tradisi megalitik dan Hindu berkelindan dengan kisah Ciung Wanara yang 

dihanyutkan dan akhirnya dapat  kembali sebagai Raja Galuh dengan kesabaran dan jiwa 

ksatria.  

Situs Karangkamulyan menunjukan kedekatan manusia dengan leluhur dan alam. 

Pengetahuan warisan ini dijunjung tinggi dan tetap terpelihara oleh Nandang dalam 

kehidupan masyarakat Sunda di era modern yang identitas dan nilai luhurnya semakin 

tereduksi. Sebagai bagian dari masyarakat modern, Nandang menggunakan idiom-idiom 

situs kabuyutan dengan istilah mencari yang arkhaik dan mencari bentuk megalitikum 

untuk dihubungkan dalam bentuk kekinian di pertunjukan teater modern.  Bahkan ketika 

dia menceritakan beberapa kabuyutan di Ciamis dan dihubungkan dengan di Banten, ia 

pernah bercita-cita membuat festival Banten Megalitikum.  

Adapun hubungan situs-situs di Karangkamulyan dengan karya-karya Nandang 

adalah di hampir keseluruhan pertunjukannya, Nandang selalu berusaha menggali sisi 

yang arkhaik. Arkhaik sendiri dipahami dalam simbol-simbol dan mitos seperti yang 
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dijelaskan di situs Karangkamulyan. Dalam beberapa pertunjukan Nandang seperti 

Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah dan Overdosis: Pshycho Katastrop di mana 

terdapat mantra-mantra dan gong kabuyutan seperti di Situs Karangkamulyan dan 

kabuyutan di Cirebon. Nandang pun dikenal oleh sahabat dan aktor-aktornya sebagai 

pribadi yang masih mengenal kepercayaan-kepercayaan leluhur, mitos-mitos dan rajin 

bertanya pada orang pintar.  

Waktu laptopnya hilang dia nanya ke orang pintar, bahkan yang terakhir waktu awal 

2013 dia sama teman-teman Teater Kafe Ide saat acara Festamasio di Surabaya, Nandang 

pulang duluan, katanya, aku (Nandang) mau ke Banjar, ini ada yang bisa mengobati 
tubuh dan ustad yang bagus disana. Sepulang dari Surabaya, saya dan teman-teman 

dikumpulin sama dia dan dia bilang: Ente sebagai  orang suci harus bantu, ini aku butuh 

7-9 orang untuk mengaji supaya tubuhku ini kembali sehat kata ustad, kita akhirnya 9 
orang laki-laki semua, kita dikasih selembaran tulisan arab yang harus dibaca, kata dia 

supaya tubuhnya segar kembali. Tapi setelah peristiwa itu gak ada apa-apa, malah tambah 

kurus, gak ngaruh.  

Dia itu pemikirannya sangat maju sekali tapi sama hal mitos, mistis, klenik sangat 

percaya. Waktu yang peristiwa ngaji itu, kang Afid bilang, aku heran Nandang kok masih 

seperti itu, dia kan bertahun-tahun di Rusia. Jadi memang heran, tidak bisa lepas hal 
seperti itu. Bahkan untuk pindah rumah dari Cimuncang ke Taktakan, dia masih nanya ke 

orang pintar, kapan waktu yang baik dan jam berapa untuk pindah rumah.  (Wawancara 

Dindin Safrudin, Sabtu 5 Juli 2014)   

Sebenarnya kepercayaan Nandang pada hal-hal spiritual merupakan bagian dari 

pandangan masyarakat Sunda dengan pandangan menjaga keseimbangan dan keselarasan 

dengan kosmos. Dalam upaya menjaga keseimbangan dengan kosmos tersebut, biasanya 

mereka berpedoman pada adat yang diturunkan oleh leluhurnya secara turun menurun.   

Mengkaji mitos dan spiritual pada diri Nandang bila dihubungkan dengan 

menggali yang arkhaik, sebagai sosok Sunda kosmopolitan, Nandang memiliki 

pandangan tertentu yang menghubungkan antara mitos dan modernisasi. Menurut 

Nandang dalam catatan tentang mitos dan spirit hidup (2013). Dia membayangkan bahwa 

diri manusia memiliki kemampuan untuk terus bangkit dari keterpurukannya (entah 

karena takdir Tuhan, kedengkian manusia lain atau prahara dalam kehidupan) seraya 

menciptakan tatanan baru. Untuk bisa meneruskan sejarah dibutuhkan sumber nilai dan 

spirit. Sumber ini Nandang yakini pada tradisi lokal semacam mitos dan spirit 
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kemerdekaan (manusia, keadaan dan negeri yang dia tempati). Secara implisit Nandang 

menjelaskan mitos khususnya refleksi mitos Sunda yang ia hubungkan dengan 

modernisasi:     

“Ciri mitos dalam Sunda ada yang mengisahkan anak terbuang atau dibuang dari 

arus peradaban (Lutung Kasarung) kemudian dengan upayanya sendiri anak itu bangkit 

dan merebut kembali arus peradaban dalam kuasanya. Takdir bukanlah sesuatu yang 

disuguhkan, melainkan harus direbut. Penderitaan kehidupan adalah cara diri manusia 
untuk mengenali potensi dirinya sekaligus mengenali takdir yang harus direbut itu. 

Kemudian cirri lain dari mitos Sunda adalah memandang alam sebagai titik awal 

kehidupan, yang dari alam itu kemudian kita bermetamorfosa menjadi manusia yang 
member warna pada kehidupan.  

Bagaimana mitos-mitos itu memberi makna baru, menjadikan mitos sebagai 

pandangan hidup yang menerima kemodernan. Kisah yang tak wajar dalam mitos ditafsir 
ulang sebagai dan bahan pijakan bagi evolusi dari hal yang tardisional menuju 

kemodernan dan merasionalisasi tradisi mitos untuk dapat dipahami, ditafsirkan ulang 

menjadi landasan hidup arasy kemodernan. Kegelisahan Geertz, `Pembukuan Ganda 

dalam hal Moral yang berdiri diantara modernitas dan tradisi, di satu sisi menyimpan 
rencana dan impianya untuk ikut larut ke dalam modernitas, tapi di sisi lain ia 

memperlihatkan lambing-lambang dari segala yang justru terancam lenyap oleh proses 

larut itu`. Gambaran kegelisahan Goenawan Mohammad, `Di satu sisi orang asyik 
dengan teknologi dan gairah keapada kekayaan yang memiliki benda mutakhir---dengan 

semacam ketakutan kalau-kalau modernisasi semesta meninggalkanya---tapi serentak 

dengan itu, ada kecenderungan untuk mengukuhkan kembali sesuatu yang khas dalam 
diri, dengan rasa takut akan sebuah keterasingan dari dunia yang ia kenal.” (Catatan 

Nandang tentang mitos: 2013) 

  

Selanjutnya bila dihubungkan dengan beberapa jenis kesenian yang ada di Ciamis 

dan tempat kelahiran Nandang. Kesenian tidak hanya sekedar sebagai media hiburan 

namun berhubungan dengan ritual dan hajatan. Seperti pertunjukan sintren, ronggeng 

gunung, wayang golek hingga upacara untuk Nyi Pohaci. Terutama Nandang di tempat 

pengajiannya ketika Idul Adha sangat mengapresiasi pembuatan patung berhala-berhala 

sebagai simbol kisah nabi Sulaiman yang akhirnya berhala yang dibangun ia hancurkan 

kembali. Salah satu peristiwa ini juga menjadi ingatan Nandang untuk ditransformasikan 

dalam ide pertunjukan “Perempuan Gerabah” di mana manusia selalu memiliki karakter 

membangun lalu menghancurkan. Membangun gerabah, membangun kebudayaan, 

membangun peradaban, lalu menghancurkannya kembali.  



 

 

Universitas Indonesia  92 

 

  Masyarakat Sunda termasuk Ciamis memang mendapat pengaruh kuat Islam, 

namun sisi dinamisme, kepercayaan pada leluhur dan kekuatan alam tersebut masih 

memberi pengaruh besar bila berkaca pada refleksi kehidupan Nandang Aradea. 

Akibatnya dengan menghormati dan menjaga hal-hal tersebut, maka keselarasan 

hubungan manusia dengan kosmos dapat dicapai dan kehidupan manusia akan 

mengalami keselamatan. Keselarasan dan keseimbangan ini yang dipercaya dan diadopsi 

Nandang dalam simbol-simbol di pertunjukan teater dan laku hidupnya.    

3.3  Bandung dan Stanilavsky dalam Konstruksi Realisme Teater Modern    

Indonesia 

Tokoh teater Konstantin Stanilavsky (1863-1938) bernama lengkap  Konstantin 

Sergeievich Alexeyev. Stanilavsky merupakan aktor dan produser Rusia yang menjadi 

pijakan dalam teater realisme di Indonesia. Metode aktingnya dipelajari di seluruh 

kampus seni di Indonesia dan di berbagai komunitas teater. Nandang adalah salah satu 

seniman teater yang menekuni realisme Stanilavsky sejak dari Bandung hingga 

pencariannya ke Moskow.  

Stanilavsky yang mempelajari akting dan menyanyi sejak kecil mendalami teater 

baik di Rusia dan Eropa. Ketika pada saat itu Eropa menggunakan metode klasik 

terutama akting yang dilebih-lebihkan. Stanilavsky melahirkan sistem metode baru yang 

terangkum dalam tiga bukunya: Persiapan Seorang Aktor (An Actor Prepare), 

Membangun tokoh (Building A Character) dan My Life in Art.  
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Gambar 3.4. Konstantin Stanilavsky (1863-1938) 

(Dok.http://leatss.lu/resource_Stanislavski.php) 

Bagi Stanilavsky, seorang aktor harus memiliki kesiapan fisik, intelektual, 

emosional dan spiritual, yang diwujudkan aktor dari dalam dirinya dapat menyakinkan 

dari luar. Dalam salah satu tulisannya, The Method Stanilavsky memusatkan diri para 

pelatihan keaktoran dengan pencarian laku secara psikologis. Akting realis harus dapat 

menyakinkan penonton bahwa yang dilakukan aktor merupakan akting sebenarnya. 

Seorang aktor haruslah memiliki keyakinan untuk menyakinkan (to justify) dan membuat 

penonton percaya (make believe).  Kekuatan yang terkandung dalam aktor adalah 

Triumvirat: Rasa, pikiran atau intelek dan kemauan. Jika aktor menggerakan pikiran 

untuk bertindak, maka dengan itu sekaligus aktor menggugah kemauan dan perasaan 

aktor (1980: 137).  An Aktor Prepare (persiapan seorang aktor) terjemahan Asrul Sani, 

Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1980. 

Perkenalan Nandang dengan Stanilavsky di mulai sejak bergabung dengan Teater 

Mahasiswa IKIP Bandung (TMIB). Supratman Abdul Rani, salah satu senior di TMIB 

pada pendidikan dasar pelatihan teater, selama enam bulan, menjelaskan buku “Persiapan 

Seorang Aktor” Stanilavsky terjemahan Asrul Sani. Namun, hanya sebuah buku tentu 

tidak dapat memuaskan wacana dan metode akting Stanilavsky. Selama di Bandung, 

http://leatss.lu/resource_Stanislavski.php
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Nandang mencari Stanilavsky dari mulai ruang kuliah, perpustakaan, menyaksikan 

berbagai pertunjukan Studiklub Teater Bandung (STB) sutradara Suyatna Anirun, hingga 

akhirnya mengikuti Diktat Teater Studiklub Teater Bandung pada tahun 1995 yang mulai 

memberikannya titik terang menyoal metode akting Stanilavsky.   

Pada era 1950-1990an atmosfer teater modern di Bandung lebih banyak 

menggunakan pijakan teater realisme, dan pada saat itu Bandung mendapat julukan kiblat 

teater modern Indonesia. Berdirinya Studiklub Teater Bandung (STB) pada 30 Oktober 

1958 yang tercatat sebagai kelompok teater modern tertua di Bandung menjadi alasan 

utama Bandung sebagai kiblat teater modern Indonesia.  STB didirikan atas inisiatif tujuh 

tokoh: Jim Lim, Suyatna Anirun, Sutardjo A. Wiramihardja, Adrian Kahar, Tin 

Srikartini, Thio Tjong Gie (Gigo) dan Soeharmono Tjitrosuwarno. Kecuali Soeharmono 

yang wartawan, enam sosok lainnya adalah mahasiswa yang telah melakukan pentas 

kecil-kecilan.  

Menurut Suyatna, pembentukan STB ini selain untuk menyalurkan kreativitas 

mereka, yang kebanyakan anggotanya mahasiswa, juga sebagai wadah bagi “kelompok 

anak muda yang haus ilmu pengentahuan dan pengalaman”. Proses peningkatan dan 

apresiasi ini tidak hanya dilakukan Suyatna Anirun melalui wadah STB semata tapi 

kemudian melebar dalam wujud pendirian jurusan Teater di Sekolah Tinggi Seni 

Indonesia Bandung pada tahun 1978 (Suyatna, 1994: vi, Nalan, 2007: 13-14) 

Pada bulan Nopember 1958, kelompok ini untuk pertama kalinya mementaskan 

tiga drama naskah pendek, setelah produksi pertama tersebut, latihan-latihan dilakukan di 

rumah Jim Lim dan rumah Sutardjo. Dari tempat ini tercetus untuk mendirikan kursus 

seni peran dan latihan Acting Course STB angkatan pertama.  Pada masa-masa awal, 

STB dipimpin dwitunggal Jim Lim dan Suyatna. Jim menyutradarai dan memimpin 

latihan, Suyatna menggarap dan mengelola teknik artistiknya. 
5
 

                                                             
5 Profil Studiklub Teater Bandung dalam Suyatna Anirun salah satu Maestro Teater Indonesia (2007) 
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Setelah mengikuti Acting Course STB, Nandang mengakui lebih mengenal 

Stanilavsky bersama teater modern Indonesia, tetapi tidak cukup sampai di situ,  

Stanilavsky masih terus menggelisahkan dan menyisakan penasaran di kepala Nandang.  

Di penghujung perkuliahannya, Nandang memutuskan tetap mencari Stanilavsky.   

 Berikut penuturan Nandang dalam pengantar bukunya: 

Sepuluh aktor teater kontemporer Indonesia yang tenar-tenar pun akhirnya saya satroni 

dalam berbagai kesempatan. Ke sepuluh aktor itu adalah Adi Kurdi, Amak Baljun, Andi 
Bersama, Didi Petet, Ikranagara, Ratna Riantiarno, Jajang C Noer, Iman Soleh, Zainal 

Abidin Domba dan Wawan Sofwan. Saya mengintip, menerabas, meriset, bagaimana 

mereka memproses peran, dari ide menuju Stanilavsky yang menjadi itu.  

Semua itu bukan tanpa sebab. Saya menyakini kata-kata Budi Darma bahwa proses 

kreatif hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpersepsi tinggi, khas dan tidak dimiliki 

orang lain. Proses kreatif adalah kreativitas, dunia subjektif, mempribadi, personal, 
otomatis, spontan dan menciptakan perubahan dalam kehidupan. Proses kreatif adalah 

proses yang merentang tanpa batas. Dari sepuluh aktor itu saya melihat proses yang 

terentang panjang dalam proses persiapan tubuh dan mental, analisis peran, membaca 
naskah dan latihan akting di panggung. (Tulisan pengantar “Mencari-cari Stanilavsky 

yang menjadi” oleh Nandang Aradea di buku Akting untuk Teater, Film, dan Kehidupan 

2009) 

Hasil pencarian Stanilavsky yang dihubungkan dengan penelitian dan wawancara 

pada sepuluh aktor dan pergulatannya dalam akting ditransformasikan dalam bentuk 

skripsinya di IKIP Bandung dengan judul “Penyusunan Model Pembelajaran Drama di 

SMU Berdasarkan Proses Kreatif Aktor” (1997). Selanjutnya, pada tahun 2009 hasil 

skripsinya disusun dalam bentuk buku berjudul “Akting untuk Teater, Film, dan 

Kehidupan”. 

Kilas balik dengan keberadaan Nandang di Bandung di mulai tahun 1990,  

peristiwa yang perlu di catat penting adalah: Pertama, kampus Institut Keguruan Ilmu 

Pendidikan (IKIP-Bandung) sebagai institusi pertama. Di IKIP Bandung, Nandang mulai 

mengenal organisasi sosial atau institusi teater modern dari Teater Mahasiswa IKIP 

Bandung (TMIB) dan Kedua, Nandang mulai mengalami sakit ginjal pada semester awal 

kuliah tahun 1992 yang membuat karakternya berubah, menurut guru dan sahabat-

sahabatnya di Bandung.  



 

 

Universitas Indonesia  96 

 

Awal proses Nandang menjadi seorang seniman diawali karena keberadaanya di 

kota Bandung untuk mencari pengetahuan dan pengalaman berteater. Bandung juga 

dikenal sebagai kota pendidikan di Jawa-Barat pada masa tersebut hingga masa kini 

dengan adanya universitas-universitas negeri terkenal. Nandang yang orang desa 

membawa semangat untuk memajukan kehidupannya dan mulai menemukan pencerahan 

pengetahuan dan pengalaman di kota ini. Dia mulai mengenal dunia kampus, sekaligus 

dunia teater.  Dengan kata lain, Bandung adalah tempat transisi yang memajukannya 

sebagai seniman dan akademisi. 

Ketika awal-awal dia memasuki kampus dan mengikuti teater, Nandang dikenal 

sebagai pribadi yang pendiam dan lebih banyak tersenyum. Prestasi di kampusnya cukup 

bagus sehingga Nandang cukup dikenal dan disayangi oleh beberapa dosen terutama 

Prof. Yoyo Mulyana (Alm) yang sering memberinya pekerjaan sampingan dan membantu 

keuangan dan jaringan. Di kampus ini pula, Nandang mulai mengenal sahabat-sahabat 

terdekat satu jurusan dan satu teater yaitu Deden Abdul Ajiz, Wan Anwar (Alm) 

meninggal karena gagal ginjal dan Arip Senjaya sebagai teman diskusi dan berteater. 

Sayangnya, ketika Nandang baru merasakan kebahagiaan mengenal dunia kampus dan 

teater selama dua tahun 1990-1992, Nandang dihadapkan pada persoalan kesehatan. 

Menurut Deden Abdul Ajiz, dia mengalami gagal ginjal sehingga paru-parunya 

terendam.
6
  

Seusai mengalami perawatan antar Rumah Sakit dan dinyatakan sembuh, sahabat-

sahabat dan Godi Suwarna sebagai guru berteaternya merasakan perubahan karakter pada 

diri Nandang. Dari awalnya Nandang yang pendiam, menjadi begitu bersemangat ketika 

melontarkan gagasan berkeseniannya. Ketika dia berbicara begitu bersemangat dengan 

                                                             
6 Wawancara dengan Deden Abdul Ajiz pada 21 Juli 2014.Yang saya tahu Nandang sakit sejak tahun 1992. Dia 

mengalami gagal ginjal sehingga paru-parunya terendam. Dia dirawat di RS Salamun, Ciumbuleuit, Bandung, 

hampir 6 bulan lamanya. Kemudian dia dirawat untuk kedua kalinya, masih tahun 1992, di RS Assadira Cimahi. 

Setelah itu dia dinyatakan sembuh hingga bisa beraktivitas. Lalu sepulang dari Rusia sekitar tahun 2006 dia sakit 
lagi. Dia divonis gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah seminggu dua kali (Senin dan Kamis) hingga akhirnya 

meninggal dunia di RS Sari Asih Serang tahun 2013.  
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ekspresi matanya yang tajam. Salah satu perbedaan yang terlihat nyata sesudah Nandang 

mengalami gagal ginjal adalah dengan membuat karya instalasi memasangkan tabung 

impulsan di pohon-pohon sekitar kampus IKIP. Namanya pun berubah dari Nandang 

saja, menjadi Nandang Aradea yang diambil dari nama kecil tokoh adipati Karna 

“Aredea”. 

Sahabat dan gurunya beropini bila pada masa-masa dia dirawat di Rumah Sakit, 

Nandang mengalami rasa sakit dan pikirannya yang dibayangi kematian dan telah 

merubah karakternya secara progresif. Seusai gagal ginjal pertama dan dinyatakan 

sembuh, Nandang mengalami perkembangan dalam proses berkesenian di teater, baik 

dalam organisasi dan karya yang Nandang hasilkan. Ia didaulat sebagai ketua teater dan 

menjadi organisatoris yang baik karena pada masa itu, baru satu-satunya kelompok teater 

kampus di Indonesia yang bisa pentas di Festival Australian Student Theatre (La Trobe 

Uni, Melbourne) dengan karya “Oknum” karya Hadi A Ks. Nandang juga menamatkan 

perkuliahannya meski terpotong cuti semester karena sakit dan berhasil meraih nilai 

kumloud dengan skripsinya berjudul “Penyusunan Model Pembelajaran Drama di SMU 

Berdasarkan Proses Kreatif Aktor”. Pada tahun 2009, hasil skripsinya ia susun menjadi 

buku berjudul “Akting, Film dan Kehidupan” pada 2009. 

Menganalisa kehidupan Nandang di Bandung, ia mengalami permasalahan pada 

kondisi kesehatannya dan perubahan pada karakter pribadi dan pola berpikir dalam 

berkesenian. Bila biasanya seseorang yang mengalami kesakitan biologis/fisik luar biasa 

dan menjadi putus asa.  Mengapa, Nandang justru bertahan  dengan daya hidup tinggi, 

hingga sembuh dari sakitnya selama lebih dari enam bulan di Rumah Sakit? Selain itu, 

pasca sakit, Nandang justru seperti mengalami ritual peralihan dalam dirinya sehingga 

terlahir Nandang yang memiliki karakter dan pemikiran yang lebih baru dan ekspresinya 

lebih progresif dalam berteater. Apa yang menyebabkan Nandang mampu bertahan 

dengan sakitnya lalu menjadi berubah, selain pasca sakit di Bandung, karya-karya 

teaternya selalu menghadirkan teror dan kesakitan.  

Victor Turner (1966), memaknai siklus daur hidup manusia saat menengok 

upacara/ritus peralihan masyarakat Ndembu di Afrika, di mana ritus transisi ditandai 
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melalui tiga fase seperation, liminal, dan reintegration. Di sini Nandang mengalami 

ritual peralihan secara invidualis. Masa inisiasi yang dialaminya dengan upacara rasa 

sakit (biologis) di mulai dengan masa separation dan liminalitas ketika Nandang 

mengalami masa-masa kritis bahkan hampir mengalami kematian, mengalami 

pengalaman dasar sebagai manusia yang dalam tahapan ini berlaku anti-struktur. Ketika 

Nandang memasuki masa reintegration dan sembuh dari penyakitnya, Nandang seolah 

merasakan kelahiran kembali menjadi Nandang yang baru terutama tercermin dari 

perubahan karya-karyanya.   

Menganalisa biografi dan karya Nandang membutuhkan pemetaan antara 

pertalian pikiran dan ekspresi, yaitu dari fisik ke materi, selanjutnya ke pikiran dan 

ekspresi. Di sinilah sisi pengalaman tubuh dan pikiran sangat penting untuk dianalisa. 

Karya teater tubuh yang pertama kali dia sutradarai setelah pasca sakit adalah “Repertoar 

Ladang-Ladang” (1993) naskah Deden Abdul Ajiz.  

Menurut Deden sebagai sahabat yang mengajak Nandang memasuki TMIB, 

Repertoar Ladang-Ladang dipentaskan di halaman dalam Pusat Kegiatan Mahasiswa 

(PKM) IKIP Bandung dengan membongkar taman. Dia menggarap aktor angkatan 1992, 

antara lain Dodi Ahmad Fauzi, Otong Durahim, Dedi Warsana, dll. Saat itu, Nandang 

sudah mulai tertarik dengan konsep teater terbuka, mengeksploitasi tubuh aktor. Naskah 

itu sebetulnya pesanan dia juga, dengan konsep hubungan alam dengan manusia. Saat 

menggarap Reportase Ladang-Ladang, Nandang sudah mulai berbicara tentang tanah dan 

perlawanan. Bicaralah Tanah digarap Nandang seusai dia pulang dari Rusia, terasa 

kekentalan masalah tanah, petani, dan perlawanan. Begitu pula dengan Perempuan 

Gerabah, selalu tanah dan tanah. (2014) 

Otong Durachim sebagai salah satu aktor Repertoar Ladang-Ladang dan hingga 

akhir hayat Nandang masih terlibat di keproduksian teater Nandang dalam wawancaranya 

(2014) mengungkapkan, “saya pikir teater Nandang lebih pada pilihan-pilihan terhadap 

media, karena bila saya melihat sendiri perkembangan Nandang, bagaimana dia memulai 

kegelisahannya di TMIB (Teater Mahasiswa IKIP Bandung) pertamakali saya bertemu, 

dia sudah ada kesadaran-kesadaran kesana yaitu pada karya “Reportase Ladang-Ladang”, 
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dia tidak membuat Reportase Pabrik-Pabrik, tetap saja Nandang kepada struktur 

agrarisnya. Seperti mengulang historis dia yang tinggal di puncak gunung, bagaimana 

ladang itu melekat dalam dirinya.”  

Begitu pula yang dikatakan Arip Senjaya yang juga anggota TMIB dan rekan 

dosen di UNTIRTA. Arip melihat bahwa teater Aradea adalah teater yang ingin 

menunjukan peristiwa kolektif rakyat. “Dulu ia menggarap teater dengan judul Reportase 

Ladang-Ladang, Bandung, 1995. Saya kira teater Bicaralah Tanah ini dapat disebut 

“kelanjutannya”. Dulu soalnya ladang, kini soalnya tak hanya ladang, karena tanah itu 

didiami pula oleh sawah, rumah, kepentingan, kelicikan, politik, agama, kiyai, penjajah, 

juga sejarah, juga darah” 
7
 

Doddi Ahmad Fauzi, salah satu aktor pada Repertoar Ladang-Ladang 

memaparkan dalam “Tentang Anumerta Nandang Aradea, Anumerta Wan Anwar dan 

Hikmah Besar” mengenang kepergian Nandang.  “Repertoar Ladang-Ladang dipentaskan 

di taman PKM tahun 1996, di bawah ricik hujan yang menggebu, sampai kulit ketekku 

lecet karena kurang cekatan menggenggam tali tambang. Sebelum berguru teater ke 

Rusia, pertunjukan “Reportase Ladang-ladang” yang disutradarinya pada 1996 itu, 

menjadi indikasi bahwa konsep teater yang diusung Nandang adalah “teror” estetik yang 

bikin bulu kuduk merinding dan anak-anak menangis ketakutan. Meyerhold ikut 

memberikan “pembenaran” pada jalan teater yang dipilihnya.” (2013).  

Melalui penjelasan para sahabatnya, karya Repertoar Ladang-Ladang di Bandung 

menjadi karya pertama Nandang dengan kecenderungan teater tubuh dengan mengusung 

kehidupan masyarakat agraris. Teater ini bertransformasi selanjutnya pada karya-karya 

Nandang di TeaterStudio Indonesia-Banten.  

                                                             
7 Tulisan Arip Senjaya, Teater NDG Aradea: Reaksi Kolektif Tubuh. Diposting dari Rumah Dunia (2008). Arip 

menjelaskan bahwa teater-teater Nandang Aradea adalah bentuk teater yang bersemangat kolektif. Lebih lanjut Arip 

menjelaskan bahwa manusia-manusia di karya Nandang tidak lagi dipilah-pilah dalam kategori antagonis dan 

protagonis. Manusia itu tampil kolektif. Dalam pentas Perahu para nelayan itu bekerja bersama, oleng bersama, 

mebuk bersama, mati bersama. Dalam pentas Bicaralah Tanah pata petani itu ambruk bersama, mencangkul 

bersama, menanam bersama, dijajah bersama, kena letusan Gunung Krakatau bersama juga, mati pun bersama-sama.  
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Kecenderungan lain  yang menarik adalah seusai mementaskan karya-karya 

dengan bentuk teater realisme seperti Balairung (1991), Opera Kecoa (1991), Pandawa 

Dadu (1992), Bagus Rangin (1992), Dor (1993), Sumur Tanpa Dasar (1993), Oknum 

(1995) akhirnya Nandang beralih pada teater tubuh dengan Repertoar Ladang-Ladang 

(1995). Namun, rasa ingin tahu yang besar pada teater realisme tidak berhenti di situ, ia 

tetap mencari Stanilavsky hingga ke Moskow-Rusia.  

3.4  Moskow:  Realisme Stanilavsky Menuju Menemukan Biomekanis Meyerhold   

Nandang Aradea berangkat ke Moskow pada tahun 2002 untuk bekerja sebagai 

tenaga pengajar di Sekolah Indonesia Moskow yang berada di bawah naungan Kedutaan 

Besar Kepublik Indonesia (KBRI) di Moskow. Nandang mengajar Bahasa Indonesia 

untuk siswa di Rusia. Namun, tujuan keberangkatan Nandang sebenarnya adalah untuk 

melacak realisme Stanilavsky. Setelah mendalami Stanilavsky di Bandung dari TMIB, 

mengikuti diktat teater STB hingga mewawancari 10 aktor ternama, rasa keingintahuan 

tentang Stanilavsky dalam metode akting dan kehidupannya ternyata masih tidak 

terpuaskan. Akhirnya, bagi Nandang bila tidak ada jalan lain selain mencari sumber 

langsung dari tempat kelahiran Stanilavsky berkarya yaitu Moskow-Rusia.  

Ketidakpuasan dan rasa ingin tahu yang besar mendorong Nandang selama empat 

tahun untuk berkeliling Moskow-Rusia. Di mulai dengan memasuki museum Stanilavsky 

di Leontyevsky Pereulok 6. Museum bergaya Neo-klasik itu tak lain rumah Stanilavsky 

yang ditempatinya kurang lebih selama 17 tahun setelah Revolusi Oktober. Nandang 

menggambarkan lantai pertama museum itu sebagai etalase perjalanan Stanislavsky 

berteater bersama Vladimir Nemirovich-Danchenko, sutradara dan produser teater yang 

mendirikan organisasi dan gedung Moscow Art Theater bersama Stanilavsky. Di lantai 

dua merupakan ruang biru tempat Stanilavsky menerima tamu. Di museum tersebut 

terdapat pula ruang kerja dan aula tempat latihan Stanilavsky bersama kelompok 
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teaternya. Bagi Nandang, museum Stanilavsky adalah ruang wisata pikirannya yang 

hampir setiap bulan ia kunjungi untuk melepaskan penat. 
8
     

Selain museum, Nandang juga mengunjungi gedung teater dan pertunjukan-

pertunjukan di Moscow Art Theater atau yang dikenal dengan gedung Theater Chekov. 

Salah satu pertunjukan yang dinikmatinya adalah Cayka karya Anton Chekov. Menurut 

Nandang, di sanalah ia temukan Stanilavsky yang menjadi. Cayka yang dipentaskan 

puluhan tahun, ditonton antar generasi. Pada saat itu Nandang benar-benar meyakini 

peristiwa yang terjadi di atas panggung. Sebuah peristiwa yang mewujud dengan 

kenyataanya.  

Hampir setiap malam saya ziarahi gedung teater yang satu ke gedung teater yang lainnya. 
Lalu saya berasumsi bahwa jejak Stanilavskyan adalah menapak dan tersebar dari gedung 

yang satu ke gedung teater yang lainnya. Moskwa memiliki kurang lebih 300 gedung 

teater yang kalau musim dingin dipenuhi bermacam penyelenggaraan pementasan teater. 
Di musim panas, pertunjukan teater libur karena mereka liburan, mereka lalu 

mengadakan pentas keliling ke negara lain, atau mempersiapkan produksi baru. (Tulisan 

pengantar “Mencari-cari Stanilavsky yang menjadi” oleh Nandang Aradea di buku 
Akting untuk Teater, Film, dan Kehidupan 2009) 

Selain menjadi pengajar, Nandang pun sempat tercatat sebagai mahasiswa di 

Russian Academy of Theatre Arts, jurusan penyutradaraan, sayangnya Nandang hanya 

menjalani tiga semester di kampus ini karena kesehatan yang memburuk dan beasiswa 

yang mulai habis ketika sempat pulang ke Indonesia. Kampus yang didirikan tahun 1878 

yang pada era soviet dikenal dengan GITIS ini adalah tempat Stanislavsky menyebarkan 

ilmu teaternya pada tahun 1891-1901. Setelah memasuki dan belajar di kampus ini, 

Nandang justru tertarik dengan metode dan wacana dari Meyerhold, murid kesayangan 

Stanislavsky yang melawannya dalam metode teater.  

Meyerhold merupakan murid yang menonjol dari Moscow Art Theater 

Stanilavsky hingga tahun 1902. Ia lalu mendirikan kelompok sendiri dan mengelilingi 

Rusia, lalu kembali ke Moskow tahun 1905 atas keinginan gurunya (Stanilavsky) untuk 

menjadi sutradara Theater Studio.    

                                                             
8 Tulisan Mencari-cari Stanilavsky yang menjadi di buku Akting untuk teater, film dan kehidupan.  
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Dari Meyerhold inilah kelak lahir konsep-kosep teater biomechanics. Jejak Stanilavsky 

saya tinggalkan. Saya tergoda dan jatuh cinta pada fenomena pemanusiaan tubuh 
Meyerhold, terutama untuk akting dan kehidupan. 

9
  

Vsevold Emilevich Meyerhold (1874-1940) adalah seorang dramawan terdepan Rusia 
dan penerus semangat Stanilavsky dalam dunia teater modern. Sayangnya rezim soviet 

Stalin mengakhiri segala teater. Tahun 1936 ia meninggalkan teater, dan empat tahun 

kemudian setelah berbulan-bulan dipenjara, polisi Soviet secara rahasia 

mengeksekusinya. Meyerhold boleh saja meninggalkan kita, tapi jejak pikirannya 
dilanjutkan dua teaterawan besar dunia, Antonin Artaud dan Jerzy Grotowski. (Nandang 

Aradea dalam leaflet Bicaralah Tanah)  

Eugene Barba dan Nicola Savarese, dalam A Dictionary of Theatre Anthropology 

Tha Secret Art of  the Performer (1991) menjelaskan bila sebelum terbentuk metode atau 

sistem akting biomekanis, di Teater Studio inilah ia mulai merumuskan gagasan teater 

baru yang disebut uslovny, yang berarti di „stilisasikan‟ yang selanjutnya berkembang 

menjadi seni „yang grotesk‟ menyatukan esensi hal-hal yang bertentangan menajdi 

sintesa dan membujuk penonton menjawab teka-teki yang tak terpahami melalui gerak 

tubuh. Tahun 1922, setelah revolusi dan perang saudara di Rusia, Meyerhold 

mempresentasikan hasil terbaru dari penelitiannya: biomechanics.  

         

                                                             
9 ibid 



 

 

Universitas Indonesia  103 

 

Gambar 3.5. Vsevolod Meyerhold menjelang eksekusi kematian 

(Dok:http://russiapedia.rt.com/) 

Biomechanics terinspirasi oleh kaum pekerja di Rusia, Meyerhold memperhatikan 

Pertama, tidak adanya gerakan yang mubasir atau tidak produktif dari pekerja tersebut. 

Ke dua, irama. Ke tiga, penempatan pusat gravitasi tubuh yang tepat. Ke empat, 

kestabilan. Setiap pengrajin, pandai besi, pelebur logam, aktor, harus memiliki irama, 

harus mengerti benar hukum keseimbangan.  Kekurangan mendasar dari aktor modern 

adalah sama sekali tidak tahu tentang hukum-hukum biomecanics. (V,Meyerhold, ibid,, 

biomechanics, hal 1980-200, Barba & Savarese, 1991)  

Adapun definisi dari Biomechanics. Bios berarti kehidupan, hayat; mecanics 

adalah cabang fisika yang mempelajari keseimbangan dan gerak benda. Yang disebut 

sebagai biomekanics oleh Meyerhold adalah hukum tubuh yang hidup. Satu dasawarsa 

sebelumnya dia sebut itu sebagai ;yang grotesk‟. „yang aneh-aneh‟. Menurut Meyerhold, 

kaidah mendasar dari biomekanik sangat sederhana: seluruh tubuh ikut serta dalam gerak. 

(Barba & Savarese: 1991)  

Biomechanics merupakan salah satu elemen utama sebagai metode akting dari 

Meyerhols yang diadopsi Nandang di hampir seluruh pertunjukannya. Selain 

biomechanics, Nandang pun mengadopsi bentuk kontruktivism di panggung outdornya. 

Ketika Meyerhold menggunakan besi sebagai elemen artistik panggung, Nandang 

menggunakan bambu yang sesuai dengan karakter budayanya.  

Konsep tempat saya tetap memilih arena dan outdoor dasarnya dari Kontruktivism jadi 
dalam tradisi panggung Meyerhold ada namanya kontruktivism, jadi lebih kontrukstif ke 

kontruksi-kontruksi yang sifatnya instalatif tapi material utamanya adalah bambu. 

(Wawancara Nandang dalam video proses pembuatan Overdose: Pshyco Catastrope 
2013).  

Ketertarikan Nandang pada Meyerhold tentu bertumpu pada penciptaan teater 

tubuh. Seperti dijelaskan sebelumnya, ketika di Bandung ia sudah menciptakan 

pertunjukan teater tubuh “Repertoar Ladang-Ladang”. Tubuh menjadi elemen yang 

menarik bagi Nandang khususnya ketika ia pernah mengalami kerusakan ginjal. 

http://russiapedia.rt.com/
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Sebenarnya teori Bhiomechanics Meyerhold tidak mudah digunakan di Indonesia. 

Mungkin hanya Nandang, satu-satunya seniman teater yang dengan intens menggunakan 

teori biomechanics tersebut sebagai pijakan keaktoran. Eksperimen tentang tubuh dengan 

eksplorasi latihan mendalam harus dilakukan selama latihan dalam waktu berbulan-bulan. 

Bahkan bila merujuk pada perdebatan masa lalu di era Vladimir Lenin antara Meyerhold 

dengan Proletkult sebagai Organisasi Pendidikan Sastra dan Seni dan budaya proletar, 

Meyerhold mendapat kecaman khususnya dari ibu negara Nadezhda Krupskaya, istri 

Lenin.  

Pertunjukan Meyerhold dianggap sebagai pertunjukan yang membingungkan dan 

berbeda dari drama-drama Rusia yang lebih merakyat. Sebelumnya Stanilavsky, sang 

guru Meyerhold telah membuat pijakan-pijakan realisme yang layak untuk 

dipertahankan. Keterlibatan negara atas kreativitas dan perdebatan yang semakin 

meruncing membuat Meyerhold keluar dari Proletkult sehingga akhirnya dieksekusi mati. 

(Pitches: 2003) 
10

 

Pada masa era Meyerhold, Rusia dipenuhi dengan masa revolusi dan kaum buruh. 

Tidak ada lagi jiwa dan yang tersisa hanya tubuh. Meyerhold membuat sebuah metode 

teater di mana tubuh-tubuh mesin itu dihidupkan di atas panggung. Sedangkan di 

Indonesia, jiwa dan kepercayaan tentang spiritualitas masih tetap ada. Aktor-aktor TSI 

juga bukan para pekerja dan buruh. Sehingga yang dilakukan Nandang adalah 

menggunakan metode keatoran biomekanis hanya sebagai kemasan semata, untuk esensi 

dan jiwanya Nandang tetap berpijak pada tradisi dan realitas sosial di Indonesia. Inilah 

yang disebut dengan ulang-alik, antara luar dan dalam. Mengadopsi teori luar untuk 

kemasan dan tetap menjaga jiwa “kepemilikan tradisi” dalam teaternya.  

Selain menjadi pengajar dan mahasiswa di GITIS, Nandang pun mengikuti 

workshop teater terutama dalam The Chekov International Theater Festival ke IV, 

                                                             
10 Dalam buku “Vsevolod Meyerhold (Routledge Performance Practitioners) 2003 
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Olimpiade Teater Dunia I (2001) dan The Chekov International Theater Festival V 

(2003).  

Di antara berbagai workshop tersebut, Nandang pernah tampil bersama aktor lain 

pada musim dingin. Ketika dingin Moskow mencapai minus derajat, ia dan beberapa 

aktor tampil telanjang, sedangkan penonton menyaksikan mereka di dalam ruangan 

hangat.  Setelah beberapa lama beraksi, Nandang pingsan karena mengalami hiportemia 

yang fatalnya menyebabkan salah satu urat di keningnya pecah. Tetapi, setelah pulih 

kembali Nandang masih terus berteater bahkan semakin menjadi. 
11

   

Nandang pun mengenal istilah “Teater Studio” di Rusia yang menjadi inspirasi 

didirikannya TeaterStudio Indonesia di Banten. Dalam esainya berjudul Teater Studio 

(Radar Banten, 2005)  Nandang memahami apa dan bagaimana teater studio di dua kota 

Rusia, yaitu Moskwa dan St, Petersburg untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

teater studio itu. Dua hal yang bisa dilihat dalam teater studio. Yakni sosiologis dan cara 

kerja produksinya. Secara sosiologis, teater studio memiliki penonton yang terbatas 

misalnya 100 penonton paling banyak, penontonnya didominasi dari kalangan pelajar dan 

mahasiswa -penonton dari kalangan umum jarang sekali. Dari segi cara kerja produksi, 

teater studio menggunakan gedung yang biasanya bekas ruko, garasi, bengkel atau bekas 

gedung. Gedung-gedung bekas itu didekonstruksi seartistik mungkin untuk kepentingan 

teater.  Teater studio menurut Nandang adalah jagat teater Indonesia sebagai konsep kerja 

teater alternatif belum begitu banyak digagas. Oleh karena itu, sangat wajar bila istilah 

teater studio tidak populer. Selanjutnya, nama dan esensi teater studio menjadi inspirasi 

Nandang mendirikan TeaterStudio Indonesia di Banten pada 2006 sepulang dari 

Moskow.  

Migrasi Nandang ke Moskow tidak hanya memberikan pengetahuan teater 

modern Rusia pada dirinya dari segi ketokohan seperti dari Stanilavsky dan Meyerhold. 

Nandang pun mempelajari bahasa, kebudayaan juga karakter masyarakat Rusia dengan 

                                                             
11 Wawancara Sally, aktor  TeaterStudio Indonesia 21 Juli 2014.  
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mendalam dan selama di Rusia ia berjuang keras untuk beradaptasi dengan cara 

membuka dirinya terhadap pengetahuan dan kebudayaan.  

Nandang pun berani memosisikan dirinya sebagai networker seni Eropa Timur 

dan mendialogkan dua kebudayaan dengan mengundang beberapa kawannya yang 

berprofesi seniman untuk pentas puisi di Moskow, atau selalu menyambut ramah seniman 

Indonesia yang pentas dan berkunjung ke Rusia. Seperti yang diceritakan Doddi Ahmad 

Fauzi (2013)   

“Sudah kudengar sebenarnya kabar dari Wan Anwar bahwa Nandang tengah melanjutkan 

S2 di Moskwa, Rusia. Tetapi melalui chatting itulah semua kabar jadi benderang.“Kau 
mainlah ke sini,” Katanya.“Bagaimana caranya?”“Kau baca puisi di sini, di Moscow 

Government University, macam UI nya Indonesia,” lagi-lagi katanya. 

Aku percaya ia seorang Romario yang tendangannya maut, sundulannya jitu…. 

Apa benar dengan puisi bisa ke Rusia? Ya benar dong, bukannya dengan puisi Rendra 

keliling bangsa? Bukankah dengan puisi Tarji menjadi-jadi? “Jangan lupa, catat pesanku 
ini: Beli cengek, bawang putih, terasi, petai dan jengkol, asin peda. Nanti kita bikin 

performance yang heboh di Rusia,” katanya. 

Bebeto pun mencatat pesan itu dengan teliti, dan menjabarkannya dengan sangat rapi. 

Kami kemas serapi-rapinya supaya lolos di pintu detector bandara.  Soal baru tiga hari 

sebelum berangkat kami baru dapat tiket, itu hal biasa dalam keyakinanku bahwa Tuhan 
yang Maha Seniman itu sering memberikan kejutan-kejutan kepadaku. Benny benke yang 

Carlos Dunga itu, mungkin belum terbiasa. Jadi sempat ia uring-uringan dan menganggap 

aku penghayal. 

Singkat cerita, mendaratlah kakiku di Domodidovo, dan di luar sana, Nandang Aradea 

ditemani Alexander Poronkov telah menunggu duta budaya bangsa yang hendak 

menggebrak 14 profesor dari paguronan terpenting di Rusia. Dalam bahasa ABG, pasti 
aku update status di FB: Russiya I‟m coming! Untung weh saat itu belum ada FB. 

“Mana pesananku?” begitu kami sampai di apartemen Nandang. Kubuka hati-hati karena 
ini adalah property untuk performance yang akan menghebohkan. Kuserahkan 

kepadanya. Spontan ia mengambilnya, membongkarnya, menyalakan kompor, 

memanggang peda, dan memasak sambel goang. Lalu makan dengan lahap. 

 
Oh rupanya Bebeto terkena improve Romario. Tapi ada benarnya juga, ada tetangga 

apartemen yang mengetuk pintu, mengabarkan harum ikan asin peda beuleum telah 

mengganggu penciumannya!
12

 

                                                             
12 Ibid 
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Pengalaman Nandang selama di Rusia  tercermin dari beberapa tulisannya di  

media masa tentang dialog antara Rusia dan Indonesia dalam bidang kesenian seperti 

tulisannya berjudul “Kesenian Indonesia Memukau Rusia” pada perayaan ulang tahun 

kota St Petersbburg (2003) “Menikmati Seni Tradisi Indonesia dalam Kamar” (2004) dan 

“Dengan Puisi Mendiplomasikan Kebudayaan Indonesia di Rusia” (2004) dan berbagai 

artikel lainnya yang ia sosialisasikan melalui media di Indonesia. Tentu ini membuktikan 

kerinduan Nandang pada Indonesia dan nasionalismenya tidak pernah luntur selama di 

negeri beruang merah tersebut, Nandang ingin mendialogkan dua kebudayaan tersebut.  

Akhirnya, faktor yang terpenting dalam migrasi Nandang Aradea ke Moskow 

yaitu konstribusi besar Moskow pada dirinya melalui jalur akademik dan non formal 

dalam ranah wacana teater modern Rusia. Pencarian Stanilavsky berakhir pada 

ketertarikannya dengan Meyerhold dan berbagai tokoh teater tubuh lain yaitu Antonin 

Arthaud dan Jerzy Grotowski. Segala pengetahuan yang Nandang dapatkan menjadi 

modal kultural untuk karya-karyanya di Indonesia.  

 

3.5  Banten: Sebuah Pertemuan Budaya dan Pengaruhnya pada karya Nandang Aradea 

Pertemuan Nandang dengan Banten adalah pertemuan budaya. Diawali Tahun 

1998, Nandang bekerja sebagai dosen di kampus Universitas Tirtayasa (UNTIRTA). 

Pertemuan Nandang dengan ruang dan tempat manapun tidak akan pernah meninggalkan 

kecintaannya pada teater, di manapun Nandang berada teater menjadi elemen utama dan 

tugasnya adalah menghidupkan teater itu sendiri.  Belum genap satu tahun menjadi 

dosen, Nandang bersama sahabatnya Wan Anwar mendirikan Teater Kafe Ide pada 21 

Desember 1998 di Universitas Tirtayasa.  

Menurut Nandang, kampus yang tidak memiliki teater adalah kampus yang tak 

memiliki spirit, kampus yang kering, kampus yang barbar. Sekarat, bergairah, mati dan 

hidupnya teater kampus ditentukan pada cerdas tidaknya pekerja teater kampus dalam 

mengelola modal kultural itu. Kampus sebagai agen perubahan, memang hanya akan 
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menjadi sebuah ironi, jika teater kampus tidak memiliki kreativitas yang mendobrak dan 

lemah mentransformasi kekritisannya. 
13  

Tahun 1998-2002 tercatat tiga pertunjukan yang ia sutradarai yaitu Teknologi 

Penjara karya Wan Anwar dan Nandang Aradea, Tengkoraksia dari puisi Agus Sarjono 

dan The Docter. Adapun dari ke tiga karya tersebut Nandang menawarkan teks-teks 

puitik namun kental dengan teror. Menurut Farid Ibnu Wahid dari TeaterStudio 

Indonesia, pada lakon Tengkoraksia dari puisi Agus R Sarjono berjudul “Iklan wisata 

sebuah biro perjalanan (antologi suatu cerita dari negeri angin) dipentaskan tahun 2000 

sebelum ke Rusia. Dalam Tengkoraksia, Nandang meletakan bangkai ayam dengan bau 

yang menusuk, selama pertunjukan ruangan dikunci dan Nandang melakukan monolog 

dan pada saat itu tidak sedikit penonton yang muntah-muntah, karya ini berkisah tentang 

pembantaian dan pembunuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dikemas 

oleh sosok yang menyerupai sales produk. Pada Teknologi Penjara karya Wan Anwar 

dan Nandang Aradea, dibuat untuk pertunjukan Pekan Seni Mahasiswa Nasional 

(Peksiminas) tahun 1999, dibuat artistik panggung dengan kawat berduri berkisah tentang 

pemberontakan perempuan yang diambil dari spririt dekonstruksi Saijah-Adinda karya 

Max Havelar.  

Dalam karya The Doctor, Nandang mengungkapkan bahwa  Drama berbahasa 

Inggris dengan dialog yang sangat komunikatif ditambah dengan penyajiannya yang 

komedikal sehingga komunikasi dengan penonton sangat encer. The Docter adalah drama 

komedikal yang menyoroti kehidupan dokter gadungan dan mall praktek. Dari 

keseluruhan pertunjukan tersebut, Nandang menghadirkan teror yang sebagai bentuk 

penyadaraan dan untuk mengintervensi tubuh secara terbuka maupun satir.     

Selanjutnya Nandang pergi ke Moskow tahun 2002-2006. Bagaimana Moskow 

mempengaruhi Nandang dalam wacana teater realisme Stanilavsky hingga teater tubuh 

Meyerhold telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Sepulang dari Moskow, 

                                                             
13 Esai “Teater Kampus, sekarat atau bergairah? Nandang Aradea…..  
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Nandang mulai menunjukan karya yang  mengarah pada metode akting biomechanics 

melalui karya “Perahu”. 

3.5.1  Perahu dan Tradisi Bahari 

Karya “Perahu” dipentaskan oleh Teater Kafe Ide selama 6 bulan (25-27 Mei dan 

setiap tanggal 1-5 pada Juni hingga Oktober 2006) pada pukul 19.00 di teater terbuka 

kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).dan bisa disebut sebagai 

pementasan teater modern terlama di Indonesia hanya sayangnya tidak tercatat dalam 

sejarah teater modern Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyerap penonton sebanyak 

dan seluas mungkin, mentradisikan masyarakat menonton teater, memiliki kalender 

pertunjukan yang ajeg dan penghematan produksi ketika ingin dipentaskan ratusan kali.
14

   

Pertunjukan Perahu melibatkan tiga sutradara: Nandang Aradea, Arip Senjaya dan Ahdi 

Zukhruf Amri. Tradisi bahari merupakan gagasan teater Perahu yang mengkritisi bahwa 

kita selalu berpikir darat dalam tingkat apapun bukan berpikir laut, padahal bumi bangsa 

ini, termasuk Banten, sebagian besar adalah laut. Banten sebagai kota pelabuhan di masa 
silam yang erat dengan kebudayaan laut turut mempengaruhi ide Nandang untuk 

penciptaan perahu. Nandang bersama kawan-kawannya ingin mengangkat kultur laut 

tersebut.  

Perahu adalah sebuah ikon nelayan tradisional dan laut. Berpikir tentang nelayan 

tradisional yaitu berpikir tentang pelaut (rakyat nelayan) yang terpinggirkan. Sedangkan 
laut, persoalan yang sering mengemuka bagaimana mengapresiasi lautan kita yang luas. 

Isi laut kita menjadi sasaran empuk jarahan pencuri asing, perompakan dan berbagai 

penyelundupan. Menjaga lautan yang merupakan tradisi bangsa bahari sejak berabad-

abad silam seperti ditinggalkan dan dilupakan Indonesia kita hari ini. Persoalan ini 
ditafsirkan dalam bentuk teater yang mengkritisi bahwa kita selalu berpikir darat, misal 

konsentrasi dan fokus politik kekuasaan lebih dominan pada pertahanan darat. Masalah 

idiologis itulah yang menjadi dasar lahirnya pentas Perahu selama enam bulan yang 
melibatkan para pekerja Teater Kafe Ide. Persoalan yang diangkat sangat mendesak dan 

penting. (Nandang Aradea dalam catatan pertunjukan Perahu 2006). 

Adapun konsep garapan Perahu yang melibatkan 2000 bambu untuk membuat 

panggung dengan ketinggian mencapai tiga lantai gedung Untirta. Sebuah panggung yang 

gigantik dengan konsep box stage instalasi perahu full arena (round arena) di teater 

terbuka yang dirancang oleh Otong Iron Durachim, sahabat Nandang. Perahu dipentaskan 

                                                             
14 Proposal Perahu, 2006 
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di halaman antara Gedung A dan B Untirta dengan kapasitas kursi 200 penonton. Proses 

perahu di mulai dari setting panggung yang sudah jadi (instalasi perahu) kemudian 

naskahnya disusun berdasarkan penelitian dan diskusi bersama dengan latihan eksplorasi 

dalam panggung yang sudah jadi tersebut.  

 

Gambar 3.5. Konstruksi Panggung dan Pertunjukan Perahu dari Teater Kafe Ide (Dok: 

Teater Kafe Ide) 

Nandang Aradea dalam catatan proses kreatif Perahu (2006) memaparkan bahwa 

pementasan Perahu mentransformasikan naluri bermain ke dalam makna yang 

bertumpuk. Perahu, bambu, air, bunyi pukulan, bunyi tumbukan, bunyi geretan tali dan 

debur lautan adalah kolase bersama tubuh-tubuh baru dapat peran semantiknya, bila 

benar-benar keluar dari karakteristik yang standar. Panggung sesak dengan hipertekstual 

seperti itu.  

Demikianlah tubuh aktor adalah mesin, pekerja adalah ahli mesin, yang 

merupakan salah satu prinsip sistem akting bio-mechanics yang digagas  Meyerhold. 

Tubuh adalah subjek dan korban, tubuh adalah objek dan martir di tengah kekuasaan 

benda-benda. Para aktor mengartikulasikan tubuhnya di air, di perahu dan di udara.  

Pemanggungan Perahu mengindikasikan aktor dan penonton menemukan 

hubungan timbal balik dan keintiman tertentu. Emosi penonton menyusup terhadap apa 

yang dilakukan aktor di panggung. Terjadinya koneksitas. Getaran, goyangan, gerakan 

dan ayunan sampai dapat dirasakan di tempat duduk penonton karena panggung dan 

tempat penonton benar-benar dirancang menyatu. Konstruksi panggung yang bermedia 

bambu ini selain berimaji liar, penonton akan merasakan elastisitasnya. Panggung yang 

dirancang dengan kapasitas penonton 200 orang ini, disusun dalam bentuk mengepung 
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aktor dari berbagai arah.  

Proses kreatif Perahu yang menggunakan teori akting biomechanic ini, merupakan 

proses panjang yang melibatkan banyak pihak, misalnya masyarakat Lontar Tirtayasa 

beramai-ramai yang sudah berpartisipasi membawa perahu dari pantai hingga kampus, 

para aktor mengerjakan setting dua bulan lebih yang dengan rela tubuhnya tanpa baju 

terus-terusan dijemur hingga menjadi legam dan kumuh. Sebuah proses yang tidak 

ringan.  

Dengan agenda pentas yang cukup lama sepanjang 6 bulan ini, pentas “Perahu” 

diharapkan dapat menjangkau publik yang luas, tumbuhnya tradisi menonton teater di 

Banten dan bagi para aktor memiliki kesempatan eksplorasi yang tuntas. Perahu mencari 

jejak dan tempat di masyarakatnya untuk terus berlayar dalam menapakkan teater pada 

kaki sosio-ekonomi dan politik. Selamat berlayar bersama perahu kami. 
15

 

Di sinilah perahu menjadi sebagai titik awal pertunjukan Nandang dan 

perjumpaanya dengan budaya Banten dalam tradisi bahari, selain itu juga merupakan 

eksperimen pertama kali menggunakan teori biomechanics. Di sisi lain beberapa aktor 

yang memainkan pertunjukan Perahu mengatakan bila gerak perahu ke depan dan 

belakang terinspirasi ketika Nandang melakukan hemodialisis (cuci darah). Nandang 

melihat di selang aliran darah ke mesin, gerakan darahnya mengalir dari depan, ke 

belakang, maju dan mundur seterusnya. Seperti sebuah bandul dan Nandang 

mengandaikan dengan perahu. Hal ini membuktikan bila tubuh dan pengalaman Nandang 

turut mempengaruhi pertunjukan ini. Adapun respon beberapa penonton mengatakan bila 

mereka mendapatkan sensasi teror akibat suara dan gerak perahu yang bergerak secara 

maju dan mundur, dari perlahan hingga bergerak begitu massif.  

3.5.2 TeaterStudio Indonesia sebagai Teater Pembebasan dan Pemanusiaan 

Nandang dan TeaterStudio Indonesia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang orang 

lakukan, tidak, bisa jadi apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya sudah dilakukan 

orang bahkan teknologi yang kita kenal sekarang, sudah lebih maju dari 10 ribu tahun 
yang lalu. Hebat dan bagusnya adalah diri kita tidak pernah dimiliki oleh diri orang lain  

                                                             
15 Artikel Nandang Aradea, Perahu dalam Biomechanic 2006. 
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dan kesadaran untuk membangun teater yang tidak dimiliki oleh diri orang lain, itulah 

yang esensial dan saya membaca pikiran-pikiran Nandang Aradea untuk membangun 
sebuah teater yang betul-betul  dari esensi dengan kesadaran membangun originalitas, apa 

sih bagusnya melihat karya Nandang, tapi tiba-tiba seorang kritikus Jepang, Daisuke 

berkata,” gila… ini aneh, struktur dramatiknya benar-benar tidak terbaca, penuh dengan 

surprise” karena itu tadi. Barang yang tidak dimiliki orang lain, barang anda akan laku. 
Sederhananya begitu, produk yang tidak dimiliki orang lain, produk kita akan menjadi 

unggulan, jadi karya kita tidak dimiliki orang lain, tidak jadi penting jika itu menjadi wah 

atau bagaimana. Tetapi yang sama sekali mereka tidak miliki, lalu itu yang menjadi 
menarik termasuk karya-karya Nandang dan TeaterStudio Indonesia. (Wawancara Otong 

Durachim, 28 Juni 2014) 

TeaterStudio Indonesia (TSI) berdiri pada tanggal 1 Desember 2006 sebagai teater 

profesional yang memfungsikan teater untuk pendidikan, pembebasan, dan pemanusiaan 

bagi para pekerja teaternya dan masyarakat penontonnya. Otong Durachim sebagai salah 

satu aktor dan penata artistik di TSI menyakini bahwa tujuan Nandang mendirikan TSI 

adalah membuat “teater yang tidak dimiliki orang lain”, maksudnya dalam konsep 

pertunjukan, metode teater, mengusung lokalitas dan wacana teater avant-garde hingga 

sistem kerja yang berbeda di banding grup teater di Indonesia atau teater barat lainnya. 

   Berdirinya TSI dilatar belakangi dengan kerjasama yang dijalin Nandang 

bersama Konsorsium Pembaharu Banten (KPB). Atas kerjasama inilah TSI  didirikan 

oleh Nandang Aradea bersama Bagus Bageni dan Agus Faisal Karim mewakili KPB. 

TeaterStudio Indonesia adalah cita-cita Nandang untuk mendirikan kelompok teater 

komunitas yang inovatif dan mandiri. Menurut Nandang, tidak mungkin Teater Kafe Ide 

sebagai teater kampus yang ia dirikan dapat mewadahi keseluruhan gagasan dan idenya, 

selain teater kampus masih sulit untuk mandiri sebab terikat oleh institusi. Adapun 

definisi dan tujuan TSI secara lebih luas dijelaskan Nandang di bawah ini.   

TeaterStudio Indonesia adalah laboratorium penggagasan dan penciptaan teater yang 

inovatif dengan imaji-imaji estetik yang mewakili dan mengaspirasikan gagasan 

masyarakat kontemporer. TeaterStudio Indonesia adalah menciptakan teater yang 

professional yang memiliki kemandirian dan independensi pada tingkat politik, sosial dan 
ekonomi. Adalah memfungsikan teater untuk pendidikan, pembebasan, dan pemanusiaan 

bagi para pekerja teaternya dan masyarakat penontonnya. (Nandang Aradea dalam leaflet 

Perempuan Gerabah, 2010)  
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Menurut peneliti, pemaparan Nandang tersebut dapat dimaknai dalam beberapa 

hal. Pertama, dari segi nama Teater Studio mengacu dari hasil pengamatan Nandang pada 

bentuk teater di Rusia. Teater Studio memiliki konsep kerja teater alternatif yang dilihat 

secara sosiologis dan keproduksian. Secara sosiologis memiliki penonton terbatas, negara 

tidak memberikan subsidi besar atau tidak sama sekali, sponsor juga jarang bahkan tanpa 

sponsor dan aktor-aktor, produksi/ penggiatnya terbatas dan didominasi anak muda. 

Dilihat dari cara kerja produksi, teater ini dapat pentas di mana-mana dan tidak 

terkungkung oleh ruang/gedung.   

Ke dua, TSI menggunakan proses teater laboratorium (The Laboratory Theatre) 

yang sebenarnya terinspirasi dari Jerzy Grotowski yang di dalamnya terdapat kerja 

eksperimental dalam gagasan, latihan gerak, mencari kemungkinan-kemungkinan untuk 

mewujudkan sebuah pertunjukan.  Istilah teater laboratory masih langka digunakan 

sebagai proses kreatif teater modern Indonesia. Selanjutnya,Nandang mentafsirkan lebih 

jauh pengertian laboratory menurut caranya sendiri dan disesuaikan dengan kehadiran 

aktornya.  

Otong Durachim, aktor dan penata artistik di TSI mengungkapkan, bila Nandang 

menggunakan istilah laboratory sebagai laboratorium, tempat untuk melakukan eksperimen, uji 

coba, tempat melakukan sesuatu yang baru atau meriset dari sesuatu yang sudah ada. Karena 

keberangkatan Nandang adalah teater yang mencari dan menciptakan sesuatu yang baru, 

meskipun baru disini pengertiannya bukan baru yang pernah orang buat, tetapi sesuatu yang baru 

dihasilkan oleh pekerja TSI tentu saja dengan meriset yang sudah ada.  

Teater yang berangkat dari pencarian, uji coba dan laboratory ini akan menghadirkan 

sesuatu yang khas, unik dalam cara kerja atau cara mengekspresikan. Dalam laboratory tentu 

akan mencakup kerja eksperimental karena akan diulang-ulang, dicoba lagi, dicari lagi, dibentuk 

lagi, sehingga dalam laboratory terdapat irama atau proses pertunjukan yang diulang-ulang. 

Dalam proses latihan yang biasanya membutuhkan waktu lama, dilakukan dalam 

waktu 6 bulan sampai satu tahun. Ketika Nandang melatih aktor-aktornya, ia selalu 

menjelaskan bila dalam laboratory semua harus dicoba, tidak boleh ada penolakan, semua 
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yang ada di ide dan gagasan semua harus dicoba dan tidak boleh menghakimi bila kita 

tidak mampu, sebelum kita melakukannya. Dalam proses laboratory ini Nandang 

menyatukan antara gagasan teoritis dan praktis. Melakukan riset mendalam tentang 

sebuah peristiwa yang akan diangkat disertai melakukan workshop teater.  

Selanjutnya berkenaan dengan tujuan TSI sebagai teater pendidikan dan 

membebaskan, dijelaskan Nandang dalam sebuah esai berjudul “Teater untuk Pendidikan 

dan Pembebasan”. Teater adalah ruang alternatif untuk ruang pendidikan yang 

membebaskan---untuk menyatakan ekspresi pikiran, harapan-harapannya, impian-

impiannya dan emosi-emosinya; teater adalah ruang  penyadaran dan pembacaan kritis 

terhadap realitas ---menggali struktur dalam (isi) dan kontekstualisasi lakon yang 

dibawakan dengan ruang kultur-sosial realitas yang sesungguhnya, dan yang terakhir 

yang tak kalah pentingnya bagaimana teater telah mengajarkan bagaimana mereka 

berpikir. Demikanlah, peran,  makna dan manfaat teater bagi pendidikan.  

Nandang memaknai teater dengan fungsi pendidikan secara esensial yaitu 

menjadikan aktor-aktor dan yang terlibat di TSI dapat menjadi manusia dewasa 

seutuhnya dengan membebaskan dan mengekspresikan dirinya dengan jujur melalui 

teater. Menjadikan teater sebagai media untuk mengkaji peristiwa dalam ruang kultur dan 

sosial dan mengajarkan semua yang terlibat di TSI mampu berpikir secara kritis.  

3.5.3  Teater yang Terbebas dari Kungkungan Ruang 

Gagasan tentang teater tubuh, teater sebagai media pembebasan dan 

pengekspresian diri merupakan bagian dari fungsi teater secara esensialis. Selain 

menjadikan teater sebagai media kesenian yang paling dekat dengan aktornya, Nandang 

turut memikirkan agar teater terbebas dari kungkungan ruang (gedung) dan tidak berjarak 

dengan penonton.  

Hampir seluruh pertunjukan Nandang bersama TeaterStudio Indonesia 

dipentaskan secara outdoor (ruang terbuka) dari mulai halaman gedung radio, 

perumahan, halaman pusat kebudayaan Prancis dan Rusia, di taman, bahkan di sebuah 
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gedung kesenian proscenium Nandang memilih bermain di depan pelataran Taman Ismail 

Marzuki dan Galeri Nasional. Baginya teater harus bergeser dari ruang privatisasi 

menjadi ruang kolektif yang bebas. Gagasan tentang teater yang terbebas dari 

kungkungan ruang diungkapkan sebagai berikut: 

Bagaimana teater dikeluarkan dari gedung. Teater telah dikembalikan kepada alam, 
dikembalikan kepada lingkungan, dan didekatkan kepada masyarakatnya. Ruang-ruang 

publik disulap menjadi tempat pertunjukan. 

Hal ini mengingatkan saya bagaimana teater tradisi yang kita punya di masa lampau juga 

dipergelarkan di ruang yang tak terikat dengan konsep arsitektural gedung.  

Dengan teater yang membebaskan dan membangun ruang ini, tantangan dan eksplorasi 
artistik justru sangat terbuka luas untuk dapat mencapai eksplorasi artistik yang 

maksimal. Kita tak ditundukkan oleh kekuasaan ukuran panggung dalam gedung yang 

statis. Penonton tak lagi ekslusif datang ke gedung, tetapi lebih inklusif, teater diceburkan 
membaur lebih dekat dengan masyarakat. 

16
 

Gagasan Nandang tersebut selain terinspirasi dengan bentuk panggung teater 

tradisi juga dari festival teater yang diikutinya salah satunya Festival FETA di kota 

Gdanks-Polandia. Menurut Nandang, festival FETA ini dengan konsep ruang festival, 

yakni street dan open-air, tempat pementasan berserakan di antara gedung apartemen 

berbata merah yang terkesan tua, sebanyak tujuh titik panggung telah menginterupsi 

ruang publik, seperti di taman kota, di taman bermain, di halaman apartemen di atas 

bukit-bukit, di jalan umum, di tepi sungai dan di lapangan olahraga milik stare 

Prezedmiescie. 

Festival FETA sebagai gugatan pada ruang publik yang semakin menyempit. 

Kini, area baru bagi pertemuan publik, budaya publik dan lingkungan publik berada di 

ruang-ruang komersial dan lebih privat, misalnya halaman milik pribadi, taman pribadi, 

pusat perbelanjaan, dan taman hiburan. Dan, festival FETA telah membebaskan ruang 

publik untuk perayaan dan ritual kolektif dengan fiesta dan fun. 
17

 

                                                             
16 Tulisan Nandang Aradea “Membebaskan Teater Dari Kungkungan Ruang” Kompas, 29 Agustus 2010.  

17 Ibid 
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Begitu pula saat bermain di Festival Tokyo tahun 2012 dan 2013, Nandang 

memilih sebuah taman kota untuk mementaskan pertunjukannya. Bukan tanpa resiko 

mementaskan prrtunjukan di ruang terbuka terutama musim hujan, tapi tidak menjadi 

persoalan bagi Nandang agar penonton dapat lebih dekat dengan lingkungan dan dapat 

merasakan peristiwa berteater secara nyata.  

Gagasan tentang teater yang terbebas dari kungkungan ruang pun disosialisasikan 

Nandang di Banten melalui tulisannya. Nandang menolak pembangunan gedung kesenian 

yang terpusat semacam Taman Budaya. Dalam tulisan itu gagasan Nandang adalah 

membangun gedung kesenian dengan paradigma berbasis komunitas, atau yang ia 

istilahkan, gedung kesenian dengan pusat yang tersebar.  

Dalam hal ini Nandang memaparkan:  

Daripada anggaran pemerintah yang milyaran itu untuk membangun satu Gedung 

Kesenian, sepertinya lebih menarik untuk dibuat tersebar berdasarkan komunitas-
komunitas yang tersebar di pelosok Banten, ini adalah bagian dari kerangka 

demokratisasi, bagaimana dituntutnya partisipasi publik yang besar. Jangan sampai 

kehilangan momentumnya, karena psikologis pemerintah, kalau sudah merasa 
membangun menganggap cukuplah sudah. Kalau secara terpusat Taman Budaya, tak 

bakal dinikmati oleh masyarakat Banten secara keseluruhan. Saudara bisa melihat, TIM 

fungsinya hanya untuk pementasan dan bukan tempat mengeksplorasi karya, tetap saja 

berkonsentrasi pada kelompok atau komunitasnya.  

Apalagi kalau mau belajar pada kota-kota di dunia (Paris dan Moskwa), bagaimana 

sebuah kota memiliki kurang lebih 300 Gedung Kesenian dan galeri yang setiap 
malamnya menyelenggarakan pementasan dan pameran. (2009)

18
 

 

 

  

 

                                                             
18 Gedung Kesenian dan Pusat yang Tersebar. Nandang Aradea dalam Radar Banten, 19 Maret 2009 
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BAB IV 

MIGRASI “PERANTAUAN” ULANG-ALIK: 

TRANSFORMASI KARYA MENUJU PENCIPTAAN TEATER MIRAGARASA 

4.1       Pengantar 

Pada bab ini akan dijelaskan kajian tentang migrasi dalam konteks merantau 

secara lebih holistik dalam menyoal konstruksi identitas Nandang sebagai Sunda 

kosmopolitan sebagai hasil perjalanan migrasinya.“People have undoubtedly always 

been more mobile and identities less fixed than the static and typologizing approaches of 

classical anthropology would sug-gest”  (Clifford, 1988:275, Gupta & Ferguson, 1992: 

66 )  Orang-orang selalu bergerak dan identitas menjadi tidak terlalu statis dan tetap.  

Mobilitas dan pertumbuhan manusia yang cepat ditambah dengan ditinggalkannya 

produk dan praktek budaya memberikan pengertian mendalam dari kehilangan akar 

kebudayaan, pengikisan perbedaan budaya dalam sebuah tempat, dan pergolakan dalam 

teori antropologi.  Apa artinya, di akhir abad ke-20 ini, apa yang terjadi dalam 

pembentukan identitas budaya?‖  

Persoalan konstruksi identitas Nandang ini tentu akan dikaitkan dengan 

perjalanannya dalam ruang (space), waktu (time) dan budaya (culture) dalam sebuah 

migrasi, arus diaspora dan pergerakan lintas kota dan negara. Nandang dalam konteks 

seniman menjadi seorang subjek yang memiliki keleluasaan penuh untuk menyerap 

kebudayaan di berbagai tempat ia bermigrasi.  

Identitas apa yang dipertahankan dan apa yang berubah dari kedirian Nandang 

sebagai seniman? Persoalan identitas ini tentu sangat terkait pada transformasi estetika 

karya yang berbeda di berbagai ruang (Ciamis, Bandung, Moskow dan Banten). Di mulai 

dari pijakannya pada Teater Modern Indonesia yang menganut Teater Realisme 

Stanilavsky di Bandung dan berubah haluan pada  teater tubuh (physical theater)  berguru 

pada Meyerhold dengan metode teater biomekanik. Di sisi lain, setiap ruang 
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mempengaruhi cara dia menyampaikan simbol teater melalui pesan tubuh di antara 

kegawatan dan teror. Termasuk di dalamnya peneliti akan menjelaskan kaitan antara 

kondisi kesehatan gagal ginjalnya dengan karyanya yang menawarkan kegawatan dan 

teror tersebut. Karya-karya Nandang di beberapa festival luar negeri dipandang sebagai 

bentuk teater avant-garde. Peneliti akan menjelaskan, bagaimanakah posisi karya-karya 

Nandang dalam kancah teater modern Indonesia, sehubungan tidak banyaknya bentuk 

physical theater yang dianggap menjadi bagian dari seni avant-garde.  Bagi Nandang 

sendiri bahwa fungsi teaternya adalah untuk pendidikan, pembebasan, dan pemanusiaan 

bagi para pekerja teaternya dan masyarakat penontonnya.  

Pembahasan terakhir bab ini akan menjelaskan tentang Teater Miragarasa sebagai 

metode teater baik dalam kajian tubuh maupun keilmuan. Peneliti akan menjelaskan 

empat karya Teater Miragarasa yaitu ―Bicaralah Tanah‖, ―Perempuan Gerabah‖, 

―Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah‖ dan ―Overdosis: Pshycho Chatastrophe‖. 

Keseluruhan pertunjukan menurut Nandang di berbagai catatan proses kreatifnya 

menggunakan metode Teater Miragarasa dan menurut peneliti sangat penting untuk 

dijelaskan sebagai bagian dari proses utama migrasinya yang direfleksikan dalam 

karyanya.  

Oleh karena itu, selain empat karya tersebut, dengan merujuk catatan proses 

pertunjukan Nandang dan hasil wawancara para aktor, guru dan sahabat terdekatnya, 

peneliti secara interpretatif akan memaparkan  pemaknaan Teater Miragarasa dalam 

kajian tubuh, penggalian yang arkhaik seperti mantra/ jangjawokan, membebaskan teater 

dari keterikatan ruang dan refleksi dari bambu sebagai elemen utama pertunjukan.  

 

4.2       Migrasi: Konstruksi Identitas Nandang Sebagai Sunda Kosmopolitan  

Kajian tentang migrasi dalam konteks merantau yang dijelaskan dalam penelitian 

ini tidak hanya dipahami dari faktor pendorong dan penarik yang sudah dijelaskan dalam 

bab sebelumya. Perjalanan Nandang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain 

merupakan proses pengalaman deteritorialiasi dan reproduksi kebudayaan di dalam latar 

sosial budaya yang berbeda dari suatu. Proses perantauan Nandang memberikan 

pemahaman baru menyoal konstruksi identitas tentang konteks sosial budaya yang 
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berubah yang memiliki kebudayaan masyarakat yang beragam dengan sistem nilai dan 

mode ekspresi yang berbeda namun Nandang berdiri utuh sebagai seorang subjek untuk 

merayakan kebebasannya mencari ilmu dan pengalaman berteater.  

Terdapat reproduksi kebudayaan dan perubahan bentuk wacana kebudayaan 

khususnya dalam teater yang berbeda di dalam lingkungan budaya yang berbeda. Namun, 

mengacu pada Bhabha. Dimanakah sebenarnya ―di sini‖ dan ―di sana‖ menjadi tidak 

jelas, pun kejelasan budaya antara kaum metropolis dengan mereka yang tinggal di 

negara koloni atau pinggiran. Dalam hal ini, tidak hanya orang-orang yang pindah yang 

mengalaminya (disadur dari Bhabha 1989:66). Bahkan bagi orang-orang yang menetap di 

tanah leluhurnya menyadari perubahan, dan menyadari hubungan esensial dan alami 

antara tempat dan budayanya telah rusak.  

Pandangan peneliti bahwa Nandang adalah seorang sosok manusia dan seniman 

yang kosmopolitan. Pemahaman ke-Sunda-an yang dianggap tidak sesuai dengan 

semangat zaman untuk mendukung proses kreativitas karyanya dia tinggalkan. Nandang 

membuka pandanganya terhadap kebudayaan luar dan memposisikan dirinya sebagai dari 

warga dunia. Untuk membandingkan diri Nandang dan kaitannya dengan identitas 

kosmopolitan, peneliti mencoba mengilustrasikan lagu seorang penyanyi reggae kulit 

putih tentang masyarakat Balsall Heath di Birmingham yang etnisnya mengalami chaos: 

There's no such thing as "England" any more . . . welcome to India brothers! This 

is the Caribbean! . . . Nigeria! . . . There is no England, man. This is what is com-

ing. Balsall Heath is the center of the melting pot, 'cos all I ever see when I go out 

is half-Arab, half-Pakistani, half-Jamaican, half-Scottish, half-Irish. I know 'cos I 

am [half Scottish/half Irish] . . . who am I? . . . Tell me who I belong to? They 

criticize me, the good old England. Alright, where do I belong? You know, I was 

brought up with blacks, Pakistanis, Africans, Asians, everything, you name it ... 

who do I be-long to? . . . I'm just a broad person. The earth is mine . . . you know 

we was not born in Jamaica ... we was not born in "England." We were born here, 

man. It's our right. That's the way I see it. That's the way I deal with it. [Hebdige, 

1987:158- 159 ;  Gupta & Ferguson, 1992: 69] 

Tidak ada lagi ―Inggris‖ . . . selamat datang di India, saudaraku! Inilah Karibia . . . 

Nigeria! . . . Inggris sudah tidak ada lagi, Bung! Inilah tempat di mana kau datang. 

Balsall Heath menjadi pusat pembauran, karena sejauh yang kulihat adalah orang-

orang keturunan Arab, keturunan Pakistan, keturunan Jamaika, keturunan 
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Skotlandia, keturunan Irlandia. Saya tahu karena diri saya (setengah 

Skotlandia/setengah Irlandia) . . . siapa saya? . . . Katakan, orang mana saya? 

Mereka mengkritisi saya, orang tua Inggris. Baiklah, saya orang mana? Tahukah 

kalian, saya dibesarkan bersama orang-orang kulit hitam, Pakistan, orang Afrika, 

Asia, semuanya … bangsa apakah saya? . . . Saya hanya orang asing. Dunia 

menjadi milik saya . . . Ketahuilah, kami tidak lahir di Jamaika … kami tidak 

dilahirkan di ―Inggris.‖Kami dilahirkan di sini, Bung. Ini hak kami. Itulah 

pandangan saya. Itulah cara saya menghadapinya. (Hebdige 1987: 158-159; 

Gupta & Ferguson, 1992: 69) 

Lagu tersebut menjelaskan bahwa pemikiran luas kosmopolitan yang coba 

diterapkan di sini, mungkin lebih kepada pengecualian, ketimbang aturan. Tetapi ada 

sedikit keraguan bahwa kestabilan budaya dan kesatuan ―Inggris‖ dalam konteks Balsall 

Heath yang sekarang adalah sebuah contoh dari fenomena yang nyata dan tersebar. 

Jelaslah bahwa pengikisan hubungan alamiah antara orang-orang dan tempat tidak 

menuju kepada ancaman modernisme, yaitu persamaan budaya secara global (Clifford, 

1988). Namun demikian, ―budaya‖ dan ―orang-orangnya‖ bagaimanapun gigihnya, dapat 

dikenali seperti sebuah titik di dalam peta. 

Ironisnya, saat tempat dan lokalitas menjadi semakin tidak jelas, konsep budaya 

dan etnik tentang sebuah tempat malah semakin kentara. Semakin jelas bahwa imagined 

communities (Anderson, 1983) lekat dengan tempat yang terbayang (imagined place), 

sebagaimana orang-orang yang melakukan perpindahan, membentuk ulang tanah air yang 

terbayang, tempat, dan masyarakatnya di sebuah tempat yang baru. 

Tempat yang terbayang (remembered place) seringkali ditampilkan sebagai 

penghubung simbolik komunitas dengan orang-orang di luarnya. Bagi para imigran yang 

mengingat tempat asalnya untuk secara imajinatif membentuk kehidupan baru mereka. 

―Tanah kelahiran‖ menyisakan simbol pemersatu yang paling kuat bagi para migran. 

Walaupun hubungannya dengan tanah kelahiran dikonstruksikan dengan setting yang 

berbeda. (Gupta & Ferguson, 1992: 69) 

Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi menyoal karya Nandang di Festival Tokyo, 

Nopember 2012. Nandang mengatakan bahwa yang dia dapatkan selama studi dan 

bekerja di Moskow-Rusia selama lima tahun adalah pengetahuan tentang kebudayaan dan 
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teater di Rusia terutama dari Meyerhold. Dia melihat foto-foto dan video panggung-

panggung kontruktivisme yang diciptakan dengan menggunakan besi oleh Meyerhold, 

ketika itu yang Nandang ingat bahwa Indonesia khususnya Jawa Barat mempunyai 

bambu yang kekuatannya melebihi besi. Bambu juga menjadi budaya Indonesia dan tidak 

ada di Eropa. Dengan melihat Meyerhold, selanjutnya Nandang melakukan inovasi 

menggunakan bambu secara ideologis dalam karya-karyanya, selain sejak masih di 

Ciamis, Nandang memiliki keterikatan emosional dan identitas dengan bambu sebagai 

bagian dari filosofis masyarakat hidup manusia Sunda.  

Pada pembahasan ini saya mengacu pada  Gupta dan Ferguson (1992; 69-71) 

bahwa konsep tentang ruang dibuat sesuai dengan kenyataan; Timur atau Barat, di luar 

atau di dalam, kiri atau kanan, dataran tinggi atau rendah – sejak era Durkheim, ilmu 

antropologi telah mengetahui bahwa konsep ruang selalu dikonstruksi secara sosial.  

Bagaimana arti sebuah tempat dimunculkan? Siapa yang memiliki kuasa untuk 

membuat tempat dalam suatu ruang? Siapa yang menyangkalnya? Apa keuntungannya?   

Pertama adalah apa yang kita sebut kebiasaan etnografis yang mengasosiasikan ―suku‖ 

dan ―bangsa‖ dengan wilayahnya. Kedua, cara sebuah negara mengasosiasikan warga 

negaranya dengan wilayahnya secara alami.  Contoh yang paling konvensional adalah 

seperti apa yang selalu diajarkan di bangku sekolah dasar, sebuah kepercayaan sederhana 

bahwa Perancis adalah tempat tinggalnya orang Perancis, orang Amerika tinggal di 

Amerika, dan seterusnya. Bahkan seorang peneliti pemula, tentunya mengetahui tidak 

hanya orang Amerika yang tinggal di Amerika, dan ini jelas pertanyaan tentang apa itu 

―Amerika asli‖. Pertama adalah apa yang kita sebut kebiasaan etnografis yang 

mengasosiasikan ―suku‖ dan ―bangsa‖ dengan wilayahnya. Kedua, cara sebuah negara 

mengasosiasikan warga negaranya dengan wilayahnya secara alami. Contoh yang paling 

konvensional adalah seperti apa yang selalu diajarkan di bangku sekolah dasar, sebuah 

kepercayaan sederhana bahwa Perancis adalah tempat tinggalnya orang Perancis, orang 

Amerika tinggal di Amerika, dan seterusnya. Bahkan seorang peneliti pemula, tentunya 

mengetahui tidak hanya orang Amerika yang tinggal di Amerika, dan ini jelas pertanyaan 

tentang apa itu ―Amerika asli‖.Tetapi para ahli antropologi masih bicara tentang budaya 
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Amerika tanpa pemahaman yang jelas karena kita mengasosiasikan pada budayanya 

(kebudayaan Amerika), orang-orangnya, dan tempatnya (Amerika Serikat). Baik etnologi 

maupun naturalis memunculkan asosiasi terhadap orang dan tempat secara solid, 

dibenarkan, dan disetujui, padahal sebenarnya masih belum jelas, labil, dan fluktuatif.  

Mengacu pada penjelasan di atas, sama halnya dengan posisi Nandang dalam 

konstruksi identitasnya ketika di Bandung. Tentunya Nandang bukan orang Bandung tapi 

pendatang dari Ciamis yang merantau ke Bandung, serupa ketika dia berada di Banten 

atau lebih luasnya saat Nandang merantau ke Moskow selama lima tahun. Ia bukan orang 

Bandung, Banten atau Moskow namun Nandang mampu menyerap kebudayaan di 

berbagai ruang tersebut untuk inspirasi karya-karya teaternya. Sehingga asosiasi terhadap 

suku dan bangsa secara politis dan geografis tentu melibatkan kuasa negara. Tetapi, 

seorang Nandang sekalipun sebagai imigran dan subjek memiliki hak untuk sepenuhnya 

mempelajari masing-masing kebudayaan. Inilah identitas yang tidak terpusat yang 

menandai sebuah kondisi yang disebut postmodern. Melampaui konsepsi ―budaya‖ 

(beyond culture) setempat yang telah terbentuk dan mengeksplorasi perbedaan diantara 

yang umum, terbagi, dan terhubung dengan tempat. (Gupta dan Ferguson, 1992: 76). 

Refleksi sebagai sosok sebagai Sunda kosmopolitan akan terlihat pada karya-

karya Nandang, di satu sisi Nandang sangat terpengaruh oleh tempat kelahirannya namun 

di sisi lain ia menyerap keilmuan dan wacana teater Rusia seperti yang diungkapkan 

Otong Durachim yang juga melakukan perantauan ke negara lain.    

“Jadi pada saat itu saya membaca pikiran-pikirannya sudah mulai jauh ke depan, 
bagaimana membangun teater, yah bisa jadi pada saat itu di pikiran saya post teater di 

Indonesia yah baru dia, yah bagaimana dia bilang setelah mempelajari Stanilavsky 

sampai ke Moskow (tokoh teater Rusia yang menjadi acuan teater modern Indonesia) dia 
bilang Stanilavsky  mah sudah dimasukan ke keranjang sampah.  

Saya dan Nandang mungkin karena ada kedekatan sosiologis karena sama-sama orang 
gunung dan Ciamis, terus secara antropologis juga kedekatan yang sama dari daerah 

sebagai masyarakat agraris, jadi kesamaan keberangkatan dan jati diri itu dengan beliau 

sama. Menariknya saya juga paham dengan pikiran beliau, saya ingin menghadirkan 

sesuatu yang lain dengan yang orang lain tidak miliki.  Karena lucunya juga Nandang ke 
Rusia, saya juga ke Amerika, itu yang sangat berbeda, jadi pikiran kita memandang seni 

sama, seperti barang yang tidak dimiliki orang lain, barang anda akan laku, sederhananya 

begitu. Produk yang tidak dimiliki orang lain, produk kita akan menjadi unggulan, jadi 



 

 

Universitas Indonesia  123 

 

karya kita tidak dimiliki orang lain, tidak jadi penting jika itu menjadi wah atau 

bagaimana itu. Yang sama sekali mereka tidak miliki, itu yang menjadi menarik.‖ 

Kajian migrasi dan merantau yang Nandang lakukan sebagai pejalan budaya 

dengan cara pandang kosmopolitan melibatkan deteritorialisasi yang membangun konsep 

―kita‖ dan ―yang lain.‖ Namun tidak serta merta menciptakan subjek yang bebas . 

Melainkan yang kadang gelisah oleh keinginannya untuk merayakan kebebasan dan 

keceriaan postmodern. (Gupta dan Ferguson, 1992: 77). 

Pengaruh konstruksi identitas Nandang sebagai Sunda kosmopolitan dapat 

terefleksikan dari tanggapan aktor dan sahabatnya, seperti yang dikatakan Dindin dalam 

wawancara (2014).  

―Kalau menurut saya sih dia menggabungkan dua kebudayaan, antara dia yang orang 
Sunda, orang kampung dan belajar teater di Rusia, di luar, dia gabungkan dan menjaidi 

formula yang baru. Saya pernah dengar, waktu di Tokyo kemarin, Mas Seno bilang, TSI 

itu walaupun Nandang di luar negeri, tapi tidak kebarat-kebaratan, demikian juga walau 

Nandang orang priangan, tapi dia gak ketimur-timuran, dia punya jalan sendiri. Jadi 
punya jalan dan pakem sendiri dia sebagai seniman teater.‖ 

 4.3      Transformasi Estetika Karya: Dari Teater Realisme Menjadi Teater Tubuh 

―Saya sudah membuang Stanilavsky ke tempat sampah‖ kalimat tersebut 

dikatakan Nandang kepada aktor-aktornya di TeaterStudio Indonesia-Banten dan 

membuat mereka terkejut. Ungkapan tersebut diucapkan Nandang bukan tanpa alasan, 

namun karena beberapa aktornya yang berangkat dari Teater Realisme yang 

menggunakan pendekatan metode Stanilavsky selalu menanyakan motif dari akting yang 

harus dilakukan aktor. Bagi Nandang, dalam tradisi teater tubuh terutama dalam proses 

latihannya terutama dengan bentuk metode kerja teater laboratorium di mana ―aktor harus 

terus mencoba, jangan berprasangka dulu dengan tubuhnya‖ atau ―aktor harus tumbuh 

dengan tubuhnya sendiri‖ tidak lagi dibutuhkan tekanan pikiran dari dalam. Nandang 

mengibaratkan bahwa aktor bisa selaras dengan bambu, dengan ruangan, dengan 

penonton dan dapat menyatukan tubuh dan rasanya di atas panggung.  

Sebenarnya, bila mengacu dengan kilas balik kisah kehidupan Nandang pada saat 

di Bandung, kehadiran Stanilavsky awalnya menjadi pijakan utama Nandang dalam 

berteater. Beberapa karya yang Nandang sutradarai dan berperan menjadi aktor 
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menggunakan metode Teater Realisme. Bahkan perjuangan Nandang untuk mencari 

Stanilavsky selain di Teater Mahasiswa IKIP Bandung (TMIB), mengikuti kelas Suyatna 

Anirun (Alm) di Studiklub Teater Bandung (STB) dan mewawancarai sepuluh aktor 

teater kontemporer Indonesia yang menggunakan pendekatan teater realisme dan 

dibukukan, bahkan melacak Stanilavsky hingga ke negeri kelahirannya dengan menjadi 

mahasiswa di Russian Academy of Theatre Arts (GITIS) kampus Stanilavsky pernah 

menyebarkan ilmunya di Moskow-Rusia. Tetapi setelah menemukan Meyerhold, murid 

kesayangan sekaligus rival Stanilavsky, Nandang pun berpindah haluan. Bentuk teater 

tubuh (physical theater) yang ditampilkan Meyerhold menjadi magnet bagi Nandang. 

Sejak itulah Nandang sudah tidak tertarik atau ―membuang Stanilavsky ke tempat 

sampah‖.  

Heliana Sinaga, salah satu orang terdekat Nandang dalam wawancara (2014) 

mengungkapkan, ―Kerennya dia itu gak bulshit, dia itu bilang Stanilavsky sudah dibuang 

ke tempat sampah karena sebelum mempelajari Meyerhold, dia mempelajari dulu 

Stanilavsky.  Dia mengalami itu, kalau yang lain banyak yang seolah sangat paham 

Stanilavsky kan cuma ngomong doank. Dia tahu betul. Katanya, aktor-aktor Meyerhold 

jadi pisan akrobatna oge. Kayak kang Nandang latihannya mengeksplorasi aktornya jalan 

di bambu, pertunjukannya memang murni dia tapi latihannya pakai pendekatan 

biomekanis.‖ 

Stanilavsky menggunakan pemeranan yang disebut teater realisme dengan gaya 

akting yang wajar atau tidak dibuat-buat. Pendekatannya dengan metode psikologi untuk 

menganalisa tokoh-tokoh yang diciptakan dalam merefleksikan keseharian. Kata-kata 

menjadi  sangat menonjol dalam Teater Realisme karena bahasa dianggap cocok untuk 

mengungkapkan pesan dalam pertunjukan.  

Meskipun, Nandang mengungkapkan ketidaktertarikannya pada metode teater 

realisme, namun hingga akhir hayatnya, Nandang masih dapat menikmati atau juga 

mengkritisi karya-karya Teater Realisme yang dia saksikan di berbagai gedung 

pertunjukan. Tetapi secara ideologis untuk inspirasi membuat karya teater, dia sudah 
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sama sekali tidak tertarik dengan bentuk teater realisme. Baginya, tubuh dapat menjadi 

media yang lebih jujur di atas panggung teater. Terutama ketika Nandang mengalami 

sakit ginjal di Bandung, dia merasa bahwa tubuh bagi manusia menjadi penting 

diekplorasi ke dalam teater.  

Karya-karya teater tubuh yang Nandang ciptakan sebagai pencipta teks tunggal, 

menurut peneliti dapat dikaji dengan dua aspek. Pertama, Tubuh menjadi media utama 

dalam teaternya. Kedua, ekspresi tubuh berupa teror dan kegawatan dalam karya 

Nandang dan hubungan pertalian antara kondisi tubuh Nandang yang sakit dengan karya-

karya teaternya.   

4.2.1 Tubuh Sebagai Media Teater 

Berkenaan dengan pentingnya tubuh sebagai media teater, Nandang pernah 

mengatakan.  ―Kata-kata sudah terlalu cerewet,  kata-kata itu polutif,  terlalu banyak 

berdusta, tubuh itu jujur. Kamu bisa lihat orang itu berbohong atau atau tidak itu dari 

tubuhnya, bukan dari perkataanya.‖ ungkap Nandang pada aktor-aktornya.  

Kepercayaan dan ketertarikan Nandang pada teater tubuh seperti yang dijelaskan 

dalam bab sebelumnya di mulai sejak dia mengalami sakit ginjal di Bandung dan harus 

melakukan perawatan antar rumah sakit selama satu tahun. Sejak itulah Nandang mulai 

berubah dan karya pertamanya yang menggunakan bentuk teater tubuh adalah Repertoar 

Ladang-Ladang. Terlebih lagi ketika Nandang bertemu dengan metode teater Meyerhold, 

semakin besar kecintaan dan aspirasi Nandang sebagai sutradara untuk melahirkan karya-

karya teater tubuh.  

Dindon WS, salah satu sahabat dan kawan diskusi Nandang, juga seniman dari 

Teater Kubur-Jakarta yang memiliki kesamaan menggunakan teater tubuh dalam karya-

karyanya, menceritakan tanggapannya terhadap karya-karya dan proses latihan Nandang 

Aradea, beserta pilihan Nandang menyajikan teater tubuh.  

Dindon dalam wawancaranya (2014) menjelaskan:  
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―Mengapa tubuh itu menjadi penting, karena sesungguhnya tubuh bisa melahirkan daya 

estetika yang tidak bisa diungkap dengan gaya retorik. Tubuh bisa sebagai metaphor dan 
tubuh itu kaya ruang gerak yang jarang kita olah. Pernah kah kita menjelajahi tangan kita 

ini bisa bergerak macam-macam untuk sebuah ekspresi tertentu.  Kata ―aku  sakit‖ atau 

―aku menangis‖ dimensinya selesai dengan bila sekedar mengatakannya dengan kalimat, 

namun  jika menggunakan tubuh, kata sakit dan menangis bisa dengan berbagai ekspresi 
dan multi tafsir dan pesan tubuh hanya bisa ditangkap dengan rasa. Teater memberi 

banyak ruang kemungkinan untuk mengeksplorasi tubuh.‖  

Dindon menambahkan bahwa sebagai sutradara saat berproses latihan, Nandang 

selalu membebaskan aktornya untuk berkembang.  Nandang sangat menghargai manusia 

yang mau tumbuh, kalau tidak menghargai sebagai sutradara, Nandang pasti menekuk 

tubuh aktor semaunya tapi aktor tidak akan menemukan apa-apa karena hanya hasil 

pembentukan bukan berangkat mengolah dari dalam dirinya.  

Dalam diri manusia atau aktor itu ada yang dinamakan ruang kondisioning. 

Dalam latihan, Nandang memaknai teater sebagai laboratory yang tujuan sebenarnya 

untuk memberikan ―martabat‖  kepada aktornya itu sendiri untuk dapat mengeksplorasi 

dirinya dan teaternya. Banyak aktor yang dipaksa dan disuruh sutradara, bukan dia 

menggali potensi dirinya untuk berkembang. Jika tradisi latihan Nandang ini diyakini 

group-group, teater di Indonesia akan lebih bagus dan berkembang.  

Serupa dengan Dindon sebagai kawan diskusi Nandang, beberapa aktor Nandang 

mengungkapkan cara penyutradaraan Nandang dalam konsep teater sebagai tempat 

laboratorium untuk terus mencoba. ―Biarkan aktor tumbuh dengan tubuhnya sendiri 

seperti bambu, tumbuh dengan tubuhnya sendiri‖.  tutur Nandang kepada Dindin dan 

aktor-aktor lainnya.  

―Jadi dia gak  pernah bilang seperti ini nih! Paling dia mencontohkan dan bilang kalau 

sebagai sutradara punya gagasan dan ide, coba eksporasi lagi dan kembangkan gagasan 

sendiri. Sampai kamu sendiri tidak percaya bila kamu bisa melakukan itu. Kalau 
istilahnya Nandang itu ―Beyond reality‖ melampaui batas realitas tubuh kita. Hingga kita 

sendiripun tidak tahu sejauh mana batas tubuh kita, harus digali terus dan tidak boleh ada 

penolakan. Terus jejali.‖ 

4.2.3  Tubuh: Antara Teror dan Kegawatan.  

            Pada bab tiga di bagian TeaterStudio Indonesia (TSI) telah dibahas secara tentang 

konsep teater laboratory yang digagas Nandang pada saat proses latihan di TSI. Namun, 
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lebih lanjut yang disebut teater laboratory sebagai teater yang berangkat dari pencarian 

dan kerja eksperimental. Seringkali dalam proses latihan ini Nandang menjadikan teater 

sebagai media untuk menyampaikan pesan melalui teror atau kegawatan seperti banyak 

yang dialami oleh para penonton TSI.  

             Gola Gong, salah seorang penonton setia TSI  mengungkapkan bahwa ―Nandang 

itu seperti ingin mengajak aktor-aktornya untuk bunuh diri‖, tidak hanya Gola Gong bila 

melihat respon pertunjukan TSI di Bicaralah Tanah dengan membawa peralatan tani 

seperti cangkul dan arit atau pertunjukan Perempuan Gerabah yang dengan berani 

seorang aktor memecahkan gerabah dengan kepalanya dan Gerabah tanah lumpur itu 

mengenai penonton. Dari anak kecil menangis, hingga penonton di Polandia yang lari dan 

berteriak ―Uwaga… uwaga…‖ (awas) membuktikan bahwa teater yang dihadirkan 

Nandang penuh dengan teror dan kegawatan. Namun mendengar berbagai respon 

penonton tersebut, dengan santai Nandang menjawab ―Tenang…. Ini cuma akting, bukan 

bunuh diri‖. 

            Arif Senjaya, sahabat dan penonton TSI mengungkapkan bahwa sebagian besar 

pertunjukan yang ditampilkan Nandang berada dalam batas limit atau dalam batas 

bahaya. Sehingga aktor-aktornya harus berlatih dengan serius. Melihat aktor berdiri di 

atas lumpur, aktor meloncat, membawa parang asli, bahkan ada efek bunyi dan efek 

menyala  adu logam, itu mengerikan bagi penonton.  

             Di sisi lain, para aktor yang pentas di atas panggung turut pula mengalami teror. 

Dari mulai terkena pacul dan terkilir kaki di Bicaralah Tanah. Kepala yang terkena 

pecahan gerabah. Terluka karena goresan bambu. Hampir tetanus terkena tusukan kawat. 

Hingga di karya Overdose: Pshycho- Catastrophe seorang aktor jatuh dari ketinggian 

jarak 10 meter. Ketika peneliti mewawancarai mereka, rata-rata menjawab bahwa pada 

saat itu mereka seperti merasakan trans dan tidak mengalami sakit, namun usai 

pertunjukan barulah rasa sakit itu terasa nyata.   Selanjutnya yang menjadi pertanyaan 

adalah mengapa Nandang menghadirkan teror, kegawatan, ketegangan dan rasa sakit baik 

pada penonton maupun pada diri aktor sendiri? 
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             Otong Durachim mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah Nandang ingin 

membuat teror. Seperti dalam karya terakhirnya, penonton akan merasakan kesakitan 

dalam bencana dan ketakutan. Pada tubuh yang otentik, orang akan merasa kembali saat 

merasa tertekan, ketakukan, mengancam, satu peluang sempit yang memberi efek besar 

karena barangkali juga tujuannya untuk menyadarkan.  

Lebih jelasnya serupa yang diungkapkan Opick aktor TSI: 

―Nandang memang sangat-sangat teror, membuat tegang. Bagaimana kamu bisa 

mewujudkan sebuah ketegangan sebagai pencapaian gagasan berkesenian, gagasan 
artistik. Seperti hidup ini, kata siapa orang bahagia tidak tegang, kata siapa orang yang 

punya harta tidak tegang, kata siapa yang menonton itu seolah baik-baik saja, pasti 

mereka tegang, karena ketegangan menjadi daya pencapaian gagasan artistik.  

Kalau misalnya ada orang berteriak, bedanya apakah itu ketegangan berisi atau biasa, 

karena kalau ketegangan berisi mah pasti berpikir. Ada proses shock, dari proses shock 
itu ada penyadaran, lalu ada perubahan, di situ dilandasi proses ketegangan,  kegetiran, 

keterkejutan akan menjadi shock bagi dirinya da dia akan berpikir bagaimana dia 

berubah. Dari lemah menjadi kuat, menjadi sesuatu yang lebih besar. 

Jadi tidak hanya tegang, tapi tegang yang berisi, ketegangan yang memberikan 

perubahan, ketegangan yang mampu merestorasi menjadi sesuatu yang lebih baik. 

Sebenarnya kalau garapan dia bisa sih lembut, tapi kelembutan membuat kita terlena. 
Makanya perubahan cepat harus dibuat shock, kalau kita terus di push, kita menerima 

ketegangan untuk perubahan. Sedangkan ketegangan bagi Nandang yaitu dengan 

banyaknya referensi buku dan menjadi sutradara. Dia memberikan referensi-referensi 
buku untuk menshock dirinya, waktu misalnya dikasih oleh kawan-kawan dengan buku-

buku, dan representasinya dengan garapan-garapannya, dia sebenarnya menshock 

dirinya.‖  

Desi, aktor utama di TSI menceritakan teror, ketegangan dan kegawatan yang 

dirasakannya selama proses latihan dan pertunjukan. ―Waktu perempuan gerabah, bener 

itu gatel-gatel, perih tapi gak dirasa ajah, apalagi waktu pementasan badan baret-baret 

dan luka, tapi pas pementasan mah ga kerasa, kata orang mah kaya kesetanan aja, kaya 

gak tau sakit gak tau perih.tapi pas udah pementasan pas mandi baru sakitnya kerasa‖ 

(2014) 

Selanjutnya menurut Agus Faisal Karim, produser TeaterStudio Indonesia (2014) 

bahwa teror dan kegawatan yang dihadirkan Nandang merupakan kunci utama dari 

peristiwa teater. ―Pertarungan Nandang dengan tubuh sampai ke batas yang paling gawat 
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itu dan sangat serius‖. Nandang ingin melibatkan teater dalam peristiwa teater bukan 

ingin melibatkan penonton sebagai objek. Ketika aktor tidak serius maka yang hadir 

adalah ancaman. Teater Nandang tidak hadir sebagai drama, tapi sebagai peristiwa. 

Berhasil atau gagalnya pertunjukan Nandang tidak dilihat dari mulusnya cerita tapi 

tentang keajegan peristiwa itu.  

Keterkaitan antara teror, kegawatan dan ketegangan dalam karya Nandang 

menurut peneliti juga sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan gagal ginjal yang 

dialami Nandang. Peneliti menyakini hal tersebut pertama dilihat dari judul-judul karya 

pertunjukan seperti ―Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah‖ sebagai esensi dari 

kegawatan dan keterpecahan tubuh manusia atau ―Overdose: Pshycho Catastrophe‖ yang 

awalnya berjudul aborsi perahu untuk menyampaikan esensi bagaimana tubuh manusia 

menghadapi kematian dan bencana. Kondisi kesehatannya pun diakui beberapa aktornya 

sangat berhubungan dengan karya yang Nandang tampilkan.  

Kawan-kawan seniman ketika Nandang di Bandung yaitu Godi Suwarna (guru 

Nandang), Wawan Sofwan dan Deden Abdul Ajiz mencontohkan bahwa karya pertama 

yang dihadirkan Nandang usai pengobatan selama satu tahun antar rumah sakit adalah 

karya instalasi dengan memasangkan labu-labu impulsan ke pohon.   

Otong, Sally dan Opick juga menjelaskan bahwa pengalaman emosi dan tubuh 

yang terjadi pada Nandang menjadi  inspirasi. Contohnya pada karya Perahu sendiri 

ketika awal-awal Nandang mengalami gagal ginjal, kalau gak salah 2005 atau 2006 

setelah pulang dari Rusia. Ia terinspirasi dari benda-benda sekitarnya. Gerakan pada 

karya perahu seperti aliran darah ketika Nandang melakukan hemodialisis (cuci darah).   

Menurut aktor-aktornya, Nandang memiliki ketajaman, kepekaan dan kepiawaian untuk 

melihat, dia akan terinspirasi oleh benda, situasi dan ruang sekitarnya lalu 

menggungkapkannya. 

Nandang juga mengatakan bahwa tanpa teater dia sudah lama mati dan dia berani 

mati di panggung teater. Bagi Nandang sendiri, teater adalah terapi. Seperti yang 
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diucapkannya dalam esainya berjudul ― Kado Untuk Hari Ginjal Sedunia‖ dimuat di Fajar 

Banten, 11 Maret 2008. 

―Selama saya dalam posisi hemodialisis, dua karya teater saya lahirkan. Yang pertama 

adalah Perahu yang dipentaskan selama 6 bulan di Untirta dan yang kedua adalah 

Bicaralah Tanah (Kisah Pemberontakan Petani Banten 1888) dikelilingkan di lima kota 
dan sekarang sedang mempersiapkan produksi yang ketiga Perempuan Gerabah. Energi 

proses-proses teater, saya transformasi untuk kepentingan kesehatan tubuh saya. Dengan 

melakukan olah pembongkaran tubuh, sedikit banyak keringat dan toksin atau urea keluar 
dari dalam tubuh.  

Melalui proses itu pula saya menggeser fokus pikiran dan mental hingga membebaskan 
dari kerangkeng rasa sakit itu. Saya bebaskan ginjal saya yang sakit dengan kekuatan 

imajinasi dengan selalu saya tanamkan pada pikiran dengan kata sehat, sehat, sehat. Saya 

alihkan konsentrasi bukan pada ginjal yang tak berfungsi tetapi pada ginjal yang bekerja.  

Saya tidak ilutif dan larut dengan menempatkan tubuh dalam kesedihan yang dalam dan 

meratapi ginjal yang kacau tetapi saya bergumul dengan berjarak, dengan alienatif, 

dengan pengasingan, biar saya masih bisa berpikir kritis melihat persoalan sakit dalam 
tubuh saya. Barangkali di sana masih ada kebahagiaan dan harapan. Di samping itu, tetap 

mengikuti olahraga ringan setiap Minggu disertai dengan pola dan gaya makan yang 

diperketat, seperti yang pernah saya jalani beberapa tahun yang lalu di Moskwa. Dan di 
hari ginjal dunia ini, saya hanya ingin berseru: cintailah ginjalku, ginjalmu, dan ginjal 

kita.‖ 

Menganalisa ucapan Nandang dan pengalaman kawan-kawan aktor, guru dan 

sahabatnya. Peneliti menyimpulkan bahwa teror, kegawatan dan ketegangan dalam 

karya-karya teater Nandang berfungsi untuk sebuah peristiwa teater di atas dan di 

belakang panggung. Pada karya-karya teaternya, tidak hanya penonton yang terteror 

namun aktor dan sutradara dengan tubuh sebagai pengalaman dengan penyakitnya juga 

menjadi inspirasi yang mengakumulasi teror tersebut dalam karya-karya Nandang.   

4.4  Empat Karya Teater Miragarasa 

Setelah menjelaskan konstruksi identitas Nandang sebagai Sunda kosmopolitan 

beserta transformasi karya dari Teater Realisme menjadi teater tubuh. Peneliti akan 

menjelaskan empat karya Nandang Aradea di TeaterStudio Indonesia (TSI) yang 

berkenaan  dengan penciptaan Teater Miragarasa sebagai metode keilmuan teater yang 

Nandang ciptakan.  
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Sesuai dengan latar belakang Nandang mendirikan TSI yaitu teater profesional yang 

memfungsikan teater untuk pendidikan, pembebasan, dan pemanusiaan bagi para pekerja 

teaternya dan masyarakat penontonnya. Nandang menciptakan metode Teater Miragarasa 

yaitu sebagai ―sebuah proses metodologis untuk memanusiakan kembali tubuh kita yang 

terasing itu, untuk mengejutkan syaraf dan kesadaran pada tubuh kita yang tak 

terbebaskan.‖ (Nandang: 2008) 

Menganalisa Teater Miragarasa dilihat dari judul-judul yang Nandang ciptakan 

adalah kehebatannya  dalam daya ungkap seni, bagaimana dia membuat judul karyanya 

sendiri  agar orang terangsang pikirannya, seperti ‗perang petani‘ sebelum judul 

‗Bicaralah tanah‘ yang menjadi sangat esensial, tanah menjadi elemen dominan bagi 

petani itu yang harus ―tanah jadi objeknya yang berbicara, yang mengungkapkan.  

Suatu pemahaman yang multitafsir, dengan tujuan orang tidak terbatasi dengan 

teks. Nandang berharap melalui judulnya saja sudah membuka tafsir yang sangat luas, 

membangun teater yang sangat luas bagi audiencenya. Kembali pada teater untuk 

pendidikan, pembebasan dan pemanusiaan.  

4.4.1 Bicaralah Tanah 

Pada awalnya pertunjukan Bicaralah Tanah berjudul Perang Petani sebagai karya 

pertama TeaterStudio Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Konsorsium Pembaharu 

Banten. Bermula dengan pembacaan ulang pemberontakan petani Banten tahun 1888 atau 

Geger Cilegon. Pengambilan pilihan tematik petani dalam pentas teater yang 

dihubungkan dengan pembacaan dan kontekstualitas hari ini.  

Menurut Nandang, gagasan pertunjukan Bicaralah Tanah memiliki dua latar 

belakang yang menggelisahkan dirinya. Pertama, sepanjang sejarahnya, petani selalu 

tertindas  dan termarjinalkan baik secara politik, ekonomi, atau pun sosial. Sekalipun 

dalam posisi demikian, petani punya daya hidup dan pekerja keras. Dengan tafsir teater 

yang bertajuk ―Perang Petani‖ pertunjukan ini bermaksud membongkar spirit daya hidup 

itu.  
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Dalam berbagai penelitian banyak dikemukakan bahwa pergerakan petani lebih  

ditimbulkan karena penindasan, tekanan, ancaman, dan paksaan-paksaan pemerintah, 

perkebunan (milik pribadi, Perusahaan dagang, atau BUMN), Tuan Tanah, serta 

komersialisasi pertanian yang sistemnya melahirkan cara produksi baru yang mereka 

anggap dapat merugikan dan mengancam kehidupan mereka. Dengan teater, diharapkan 

untuk melihat masalah ini dengan kritis dan lebih reflektif untuk mengapresiasi sejumput 

persoalan-persoalan petani tersebut. 

Perang Petani, bukan perlawanan atau pertempuran fisikal apalagi radikalisasi dan 

kekerasan tetapi lebih pada psikologis yang melatarbelakangi terjadinya perlawanan 

petani, lebih pada  rasionalitas dalam mengadakan perlawanan. Alasan yang kedua, 

karya-karya drama Indonesia masih langka yang bertemakan atau mengusung gagasan 

tentang petani. Dengan pemilihan tematik petani dapat mengisi kekosongan itu.
1
  

Sejalan dengan proses latihan, pertunjukan ini berubah judul menjadi ―Bicaralah 

Tanah‖ yang dipentaskan pada tahun 2007-2008 di antaranya: 12 Juli 2007  di teater 

terbuka Radio Dimensi-Serang, 3 Agustus 2007 di CCF Bandung,  20 Agustus 2007 di 

Pusat Kebudayaan Rusia Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Tegal dan Surabaya. Narasi 

teater Bicaralah Tanah mengangkat masalah yang dekat dengan problem sosial saat ini 

yang turut pula selalu hadir sejak lampau, yaitu persoalan petani. Mengacu pada 

penjelasan Nandang Aradea di atas, pertunjukan ini di mulai dari pembacaan ulang kisah-

kisah pemberontakan petani di masa lalu hingga mengikuti isu-isu hari ini. Teks tanah 

dan petani memunculkan kegelisahan Nandang untuk mengartikulasikan dalam bahasa 

teater. Gerakan Kiyai Haji Wasid dan petani-petani Banten dalam peristiwa Geger 

Cilegon tahun 1888 merupakan bentuk perlawanan petani secara kultural dan politik 

dengan budaya berontak terhadap penindasan Belanda.  

Sejarah pemberontakan dan perang yang meletus melawan kumpeni Belanda pada 

9 Juli 1988, di ujung Barat Pulau Jawa tepatnya di distrik Anyer-Cilegon ditulis oleh 

sejarawan Sartono Kartodirjo melalui buku ―Pemberontakan Petani Banten 1888‖  

                                                             
1
 Proposal pentas teater Perang Petani. Karya/sutradara Nandang Aradea. 2007 
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(1984). Diambil dari bahan disertasinya: The Peasant’s Revolt of Banten in 1888, It’s 

Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia dari 

Universitas Amsterdam, Belanda tahun 1966. Studi ini menjadi referensi gerakan sosial 

dan petani di Indonesia.  Pemberontakan yang berlangsung 9-30 Juli 1888 merupakan 

puncak dari pergolakan sosial ditandai dengan adanya gerakan mileneri (Ratu Adil) dan 

kebangkitan agama melalui peran kiyai dan sekolah agama.  

Pemberontakan ini merupakan salah satu dari serangkaian pemberontakan abad 

XIX. Latar belakang pemberontakan di mulai dari dihapusnya kesultanan Banten yang 

melindungi daerah Banten oleh Willem Daendles. Masuknya kebudayaan barat yang 

mengubah pola hidup tradisi menjadi modern khususnya persoalan pajak yang membuat 

petani merasa diperlakukan tidak adil. Mereka mengungkapkan rasa ketidakadilan dalam 

gagasan milenari kepada para pemuka agama. Para pemuka agama pun menjuluki 

Belanda sebagai kaum kafir. Pemberontakan Geger Cilegon akhirnya meletus pertama 

kali di Cilegon tanggal 9 Juli 1888. Geger Cilegon dipimpin oleh Kyai Wasid, namun 

pemberontakan ini tidak hanya terdiri dari kaum petani, namun pemuka agama dan kaum 

elit bangsawan Banten meski akhirnya para pemberontak ini ditangkap.  
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Gambar 4.1. Pertunjukan Bicaralah Tanah di Festival Seni Surabaya 2011 (Dok: Ratu 

Selvi Agnesia) 

Geger Cilegon ditransformasikan Nandang dalam bahasa teater dengan 

mengedepankan kekerasan dan teror. Melalui teater, Nandang ingin membangun tradisi 

keberpihakan pada yang tertindas. Ide dasar TeaterStudio Indonesia adalah teater sosial. 

Teater untuk penyadaran. Teater yang membebaskan dari segala penindasan dan teater 

untuk pemanusiaan. Adapun elemen utama dalam pertunjukan Bicaralah Tanah 

terangkum  dalam persoalan tanah, pemberontakan petani dengan metode keaktoran 

tubuh dari Biomechanic Meyerhold. 

 

4.4.1.1 Tanah yang Berbicara dan Pemberontakan Kultural-Politik Petani 

Tabel 4.1 Kisah-Kisah Bicaralah Tanah 

Tatalu - Kembali ke tanah 

- Perang, penyerangan rumah gubles, 

asisten residen gubernemen 

- Kerbau petani dimusnahkan snaphan 

karena diserang penyakit misterius 

- Petani diserang demam tinggi 

- Krakatau meletus dan memakan 

korban jiwa 

Nandong - Ruwatan bumi 

- Bumi kian menua 

- Petani memprotes gubernemen atas 

berbagai musibah 

- Kembali ke ladang dan sawah 

- Kekacauan sosial, maling 

Bobodoran dan lalakon - Demang menggugat penggarap 

- Gugatan petani ketika menatap masa 

depan anak-anaknya panyaleng 
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- Tarian bendrong, seruan perang 

Lalakon - Rayuan  kontrolir hingga 

memperkosa Nong 

- Samidin menemukan Nong yang 

tergolek 

- Amarah Samidin pada kontrolir 

- Pengadilan rakyat 

Penutup - Perang menyerang gubernemen 

- Petani dibantai tentara 

- Arwah-arwah petani menggugat 

kiyai 

- Beluk 

  

Kisah Bicaralah Tanah berbicara tentang pemberontakan petani yang dipimpin 

oleh Ki Wasid. Seusai penyerangan petani ke rumah Gubles, Asisten Residen 

Gubernemen. Petani mengalami serangkaian penderitaan, kerbau petani sebagai bagian 

utama untuk membajak sawah dimusnahkan oleh senapan karena diserang penyakit 

misterius. Petani pun diserang demam tinggi hingga akhirnya Krakatau meletus pada 

tahun 1883 dan memakan banyak korban jiwa.  Setelah melancarkan protes kembali 

kepada gubernemen, bahkan melakukan ruwatan tanah, namun nasib petani tidak banyak 

berubah bahkan terjadi kekacauan sosial, demang menggugat penggarap dan petani 

kembali menggugat. Ketika terjadi kekacauan sosial itu seorang kontolir memanfaatkan 

situasi dengan memperkosa Nong.  Segala ketertindasan yang dialami petani akibat 

intimidasi kolonial, meletusnya gunung Krakatau hingga kekacauan sosial diluapkan 

petani dengan pemberontakan pada gubernemen dengan idiom parang dan pacul. 

Penyerangan yang tidak terkoordinasi dengan baik itu dengan mudah dipatahkan oleh 

tentara Belanda. Tidak ada satupun petani yang bertahan, namun arwah-arwah mereka 

bangkit dari lumpur menggugat sang kiyai sebagai pemimpin mereka.  

Berdasarkan naskah dan pertunjukan Bicaralah Tanah di atas yang terdiri dari 19 

act (babak) dan telah mengalami lebih dari 7 kali revisi selain terus berkembang 
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disesuaikan dengan ruang pementasan. Pertama kali pertunjukan ini dipentaskan di teater 

terbuka Radio Dimensi-Serang pada 12 Juli 2007, Nandang menjadikan halaman radio 

sebagai ruang teater. Pada pertunjukan pertamanya melibatkan 8 aktor di antaranya: Farid 

Ibnu Wahid, Budi Wahyu Iskandar, Dian Sacitra, Arip FR, Remaya, Ina Ayu Agustina, 

Ade Fitri, dan Iroh Munawaroh. 

 Peneliti menyaksikan pertunjukan ini khususnya di Festival Seni Surabaya pada 3 

Nopember 2011 di pusat kegiatan, Taman Budaya Jawa Timur. Bicaralah Tanah adalah 

wadah yang merepresentasikan pemberontakan petani dalam peristiwa Geger Cilegon 

1888. Namun, teror dan kepedihan itu Nandang simbolisasikan oleh tanah. Sehingga 

Nandang memberi judul ―Bicaralah Tanah‖. Dengan kata lain bahwa ia berharap yang 

menjadi esensi aktor utama dalam pertunjukan tersebut adalah tanah. Bahasa tanah 

menjadi pesan yang ingin disampaikan, Nandang menginginkan tanah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari para aktor dan berbicara kepada penonton dalam pertunjukan 

tersebut.  

―Delapan aktor muncul di panggung yang berlantaikan tanah lempung basah. Si lelaki 

bertelanjang dada membawa perkakas golok, arit dan cangkul, sementara si perempuan 

berbalut kain dan bersanggul. Mereka meronta-ronta, menggeliat, membenamkan diri 

dalam tanah sambil mengeluarkan suara-suara, yang menggedor-gedor relung sukmaku. 

Aku seperti sedang berada di alam Banten tahun 1882 – 1888. Para aktor menjelma para 

petani Banten di dalam ‖Pemberontakan Petani Banten 1888‖. Mereka memrotes kenapa 

dimiskinkan penguasa kolonial waktu itu sambil memukulkan parang dan cangkul 

sehingga suaranya trang tring tring menusuki ulu hati, berlompatan mengamuk 

memuncratkan dua truk tanah lempung basah kecoklatan ke udara… Ketika menonton 

pertunjukkan Teater Studio Indonesia dengan lakon ‖Bicaralah Tanah‖ karya Nandang 

Aradea di teater terbuka Radio Dimensi, 12 Juli 2007 lalu, terasa sekali dada ini sesak…. 

Lewat Bicaralah Tanah, Nandang justru mengabaikan hukum-hukum panggung dan 

menyeret-nyeretku untuk kembali ke kampung halaman; aku jadi merindukan lumpur 

basah, irigasi, bebegig, dan wangi padi menguning. 
2
 

 

Tanggapan Gola Gong sebagai penonton mengisahkan adegan awal berupa tatalu 

bermakna ―kembali ke tanah‖. Panggung arena yang dikelilingi oleh tanah. Aktor yang 

berlumuran tanah dan para petani yang memberontak untuk membela tanahnya. Cangkul 

                                                             
2 Esai Gola Gong ―Bicaralah Tanah, Berpihaklah Pada Petani‖ 25 September 2007. Gol A Gong adalah sastrawan 

dan penonton yang selalu menyaksikan karya-karya TeaterStudio Indonesia 
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dan parang yang saling bersinggungan dan dihentakan ke tanah. Segala sisi dramatik 

pertunjukan mengacu pada tanah sebagai lahan hidup petani.  

Selain media tanah sebagai elemen penting pertunjukan. Dalam pertunjukan ini 

Nandang ingin menyampaikan perlawanan petani secara kultural dan politik di 

masyarakat Banten tempo dulu. Serupa yang disampaikan Wan Anwar (Alm) sahabat 

Nandang menyoal pertunjukan Bicaralah Tanah (2007). Setting panggung yang 

didominasi gundukan tanah gembur dan properti yang khas dunia tani (cangkul, parang, 

linggis, singkup, garpu, bambu) seakan menggedor kita untuk lebih dekat dengan 

kesuburan dan kesakitan dunia tani, perjuangan keras dan penderitaan para petani, hingga 

kekompakan dan kemarahan/ perlawanan potensial para petani. Para aktor yang sebagian 

tampil telanjang dada atau pakaian likat dengan warna tanah tidak lain adalah ekspresi 

kecintaan, kejujuran, sekaligus kemiskinan para petani di tengah sawah, ladang dan 

ternaknya.   
3
 

Gambaran-gambaran perlawanan gerakan petani  yang mengalami ketertindasan 

oleh golongan tertentu melalui pemberontakan di berbagai tempat, menurut ilmuwan 

sosial Eric R Wolf dalam  Perang Petani (2004) disebabkan oleh kondisi di negara dunia 

ketiga sebagai negara dengan efek kolonialisme dan eksploitasi yang kental. 

Pemberontakan petani abad kedua puluh tidak hanya merespon masalah lokal akan tetapi 

pemberontakan akan mengakibatkan perubahan sosial yang lebih luas lagi. Wolf melihat 

ekspansi kapitalisme dalam skala besar telah merusak bentuk-bentuk kehidupan sosial 

yang tradisional dan mekanisme sosial yang melindungi kaum petani. Efeknya 

kemunculan gerakan pemberontakan petani adalah serangkaian reaksi defensif yang 

menyatu menjadi gerakan politik yang lebih luas berdasarkan para kelompok petani yang 

terpinggirkan. Dalam pandangan Wolf, perlawanan-perlawanan para petani itu 

merupakan contoh dari apa yang disebut Karl Polanyi sebagai Gerakan Ganda (Double 

Movement). Mereka bangkit melawan kebrutalan kapitalisme yang didorong oleh 

komodifikasi tanah, tenaga kerja, dan apapun sebelumnya dimiliki bersama. (Wolf, 2004) 

                                                             
3 Wan Anwar dalam Pengantar Pertunjukan ―Bicaralah Tanah‖ Jika Petani dan Tanah Bicara dimuat di Fajar Banten, 

Sabtu 7 Juli 2007. 
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Menyoal tentang moral dan perlawanan petani menurut James Scott dalam 

Senjata Orang-Orang Kalah (Bentuk-bentuk  Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani)  

(2000) memandang bahwa pola gerakan perlawanan petani Asia sebagai perlawanan 

petani yang lemah dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  Tujuan sebagian besar 

perlawanan petani bukanlah bertujuan mengubah sistem dominasi sosial secara langsung, 

melainkan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk tetap bertahan hidup dalam sistem itu.  

Menurut peneliti, pertunjukan Bicaralah Tanah adalah refleksi dari sejarah yang  

membuktikan bila para petani yang terlihat lemah sebenarnya merupakan pekerja keras 

dan memiliki spirit daya hidup yang mampu melawan penjajah kolonial, negara hingga 

raksasa swasta dengan cara-cara fisik, demonstrasi hingga strategi budaya yang tidak 

terduga meskipun hingga saat ini perlawanan kaum tani akan terus berlangsung selama 

hak-hak mereka masih terenggut dan termarginalisasikan.  

4.4.1.2 Budaya Berontak Kiyai Wasid 

Pada pertunjukan Bicaralah Tanah, pilihan Nandang mengangkat lakon yang 

bertema pemberontakan petani Banten ini dengan maksud membelajarkan sejarah  pada 

masyarakat melalui seni petunjukan teater, terutama pencerapan spiritualisme para 

pejuangnya, termasuk Ki Wasid. Nandang beranggapan bahwa di tanah Banten pun 

memiliki pejuang yang tak kalah heroismenya dengan pahlawan-pahlawan lainnya di 

Nusantara ini, yaitu Kiyai Haji Wasid. 

Dalam esai dan laporan pertunjukan Nandang ―Jejak Ki Wasid dan Budaya 

Berontak‖ (2008). Nandang memulai persiapan garapan pementasan ini, dengan pola 

kerja teater laboratory, Nandang banyak melakukan riset tentang gerakan Ki Wasid 

terutama pada tulisan-tulisan Sartono Kartodirdjo. Ia pun melakukan perjalanan proses 

kreatif spiritual lainya misalnya menziarahi kuburan Ki Wasid di belakang Ramayana 

(mall) di Cilegon, menaiki gunung Santri di Bojonegoro dan berjalan-jalan ke kampung 

Beji. Nandang sempat terkaget-kaget ketika berziarah pada salah satu makam Kiyai Haji 

Wasid (konon Ki Wasid banyak peninggalan makamnya) yang ada di belakang 

Ramayana Cilegon. Kondisinya sangat memprihatinkan,.sebuah situs sejarah seperti yang 

tak terawat. Tak sebanding dengan jasa perjuangan besarnya membebaskan Cilegon.  
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Pemerintah Kota Cilegon atau pemerintah Provinsi Banten seperti abai pada situs 

dan jejak lahiriah itu. Makam Ki Wasid hanya ditangani oleh sebuah tangan yayasan. 

Menurut Nandang,  bagaimana mau mentransformasi spiritual dan menggali nilai-nilai 

kepemimpin Ki Wasid dengan sublim, situs kuburannya pun dibiarkan tanpa perawatan 

yang semsetinya. 

Begitupun ketika berjalan ke Bojonegoro sebagai tempat gunung santri, selama 

perjalanannya, Nandang merasa diteror oleh bisingnya pabrik-pabrik industri sementara 

tubuh rakyat di sekitarnya berjarak dengan modernisasi industri itu sendiri. Bukan hanya 

tubuh yang tersingkir ternyata tanahnya pun digerus oleh kapitalisme industri. Ini 

menjadi keprihatinan yang lain bagi Nandang.  

Hasil riset dan pertunjukan Bicaralah Tanah merupakan pertunjukan tentang 

tragedi berdarah dan huru-hara Cilegon pada Juli 1888 yang menjadikan cerminan 

bagaimana elit agama dan petani bahu membahu, begitu dekat, memelopori perjuangan 

melawan penindanan kolonial Belanda. Beraliansinya elit agama (kiyai) dengan petani 

bukan saja didekatkan kultural tetapi sebuah pesan  bagaimana para kiyai dengan sangat 

kongkrit berpihak pada rakyat yang tertindas. Kiyai bersama rakyat secara langsung jadi 

martil dan tak selesai hanya pada mimbar-mimbar khotbah, tidak puas hanya sebatas 

menyerukan ayat-ayat jihad. Ki Wasid cebur bersama semangat para petani mengejar dan 

memburu Belanda beserta komplotannya.      

Selain kedekatan dan keberpihakan Kiyai dengan petani, budaya berontak Ki 

Wasid adalah bagian dari tradisi dialektis kesadaran masyarakatnya untuk tetap kritis 

terhadap modernisasi yang dipaksakan kekuasaan Belanda. Bicaralah Tanah 

menampilkan bentuk perlawanan Kiyai yang beraliasi dengan petani dalam bentuk 

pemberontakan untuk memperjuankan tanah sebagai lahan hidupnya. 

“Its my blade… it’s the tiger’s blade… actually i want to critize the Muslim clerics in 

Banten, why they didn’t make a choice in the way Ghandi did” 
4
 

 

                                                             
4 Ulasan Bicaralah Tanah oleh Seno Joko Suyono ―Theater of Sickle and Hoe‖ Tempo, 3 September 2007. Nandang 

mengkritisi tentang cara pemberontakan yang ditempuh Ki Wasid melawan penjajah, tidak seperti cara Ghandi 

dengan jalan kedamaian.   
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Pemberontakan adalah ekspresi protes sosial ketika modernisasi yang dibawa 

Belanda hanya memberikan konsekuensi-konsekuensi terganggunya institusi-institusi, 

lembaga-lembaga tradisional, ketidakserasian sosial, keresahan, perasaan tidak aman, 

frustasi sosial, hingga terganggunya rual-ritual keagaman. Pada intinya proses 

transformasi dari tradisional ke modernisasi menimbulkan banyak perpecahan pada 

tingkat sosial, politik, budaya, dan agama, entah itu yang dimulai dari sikap yang 

menyesuaikan diri, beradaptasi untuk menerima modernisasi itu hingga sikap yang 

menolaknya. Gerakan Ki Wasid adalah cerminan budaya kritis yang tertanam dalam 

masyarakat Banten. 

Melalui pertunjukan Bicaralah Tanah, Nandang pun mengajukan beberapa 

pemikiran pada penonton menyoal posisi dan peran Ki Wasid pada 120 tahun yang lalu, 

di bandingkan dengan peran kiyai saat ini di Banten dan Indonesia secara global.  

 

“Masih adakah jejak Ki Wasid dalam Banten kita? Dalam biografi para Kiayi kita hari 

ini? Masihkah mereka berpikir dan berpihak kepada nasib petani? Atau lebih sibuk di TV 

sebagai kiyai selebritis? Lebih asyik mendirikan partai dan berebut kursi kekuasaan? 

Sejauhmana Kiyai mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para 

pengusasa? Masih tajamkah? Atau kian menumpul? Ataukah menjadi pemain dan 

kolaborator politik? Kalau dalam 120 tahun yang lalu, Ki Wasid berhasil menjadikan 

Islam sebagai spirit dan senjata perjuangan antikolonial—Belanda di Cilegon kocar-kacir 

dan banyak yang terbunuh, sanggupkah dalam hari-hari ke depan, ia menjadi wahana 

transformasi sosial masyarakat Indonesia ke yang lebih modern dan maju? Sanggupkah, 

juga menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakatnya?‖
5
 

 

Pertanyaan-pertanyaan Nandang di atas tidak bermaksud untuk berpretensi, itu 

adalah sekedar ruang refleksi. Ki Wasid tidak menjadi satu-satunya Kiyai yang menjadi 

pimpinan dalam pemberontakan melawan kolonial sebagai jihad.  Dalam alam demokrasi 

institusi Kiyai bukan lagi wilayah yang antikritik tetapi sebuah ruang terbuka untuk 

mengkritisinya. 

 

4.4.1.3 Panggung, Teror dan Tubuh Aktor Dalam Metode Teater Meyerhold  

                                                             
5 Nandang Aradea dalam esai ― Jejak Ki Wasid dan Budaya Berontak‖ 2008 



 

 

Universitas Indonesia  141 

 

Dalam penyutradaraan di Bicaralah Tanah, Nandang menyatukan metode teater 

Biomechanic dari Vsevolod Emilevich Meyerhold (1874-1940) yang menjadikan teater 

dalam bentuk simbol-simbol dengan bahasa tubuh dan property/alat yang digunakan 

untuk menumbuhkan sensasi, emosi dan karakter pertunjukan.  Simbol-simbol tersebut 

dikemas Nandang dengan tradisi teater ubrug, idiom-idiom petani dan alam.  Maka 

Meyerhold dalam Bicaralah Tanah terlihat pada simbol ubrug, petani, musik ladang dan 

sawah (calung, renteng, keprak, sulig, kolotok, bungbung, angklung buhun, kokoprak 

bebegig), rajah, beluk, nyanyian rakyat, donanan anak-anak, shalawat, tubuh, gerak, 

dialog, rintihan, lenguh, denyut jantung, teriakan, suara-suara alam, keheningan, 

bantingan parang dan cangkul, bercak api gesekan parang dan cangkul, tanah, kawat, 

tang, gergaji, linggis, cangkul, parang, kampak, pasak, bambu, jerami, tali, air, tampah, 

beras, selumat, kelapa, kain putih, lampu, kostum penonton. Meyerhold dan pikiran 

Nandang dalam pertunjukan Bicaralah Tanah dilihat melalui empat pokok esensi teater, 

yakni panggung, aktor, penonton dan dramaturgi.  

Menurut Nandang Aradea dalam konsep pertunjukan (2007), berbicara konsep 

penggarapan Bicaralah Tanah di mulai dengan pendekatan Biomechanic dari Meyerhold 

untuk destrukturisasi panggung. Maksudnya panggung dihadirkan dengan media tanah 

tanpa dekorasi yang dihakimi hukum-hukum arsitektural atau terkungkung dalam ruang 

seperti pada gedung-gedung kesenian. Set back, konstruksi bujur sangkar dengan media 

bambu berupa rig kotak-kotak yang dibungkus jerami untuk memunculkan impresi 

arkhaik/ yang lampau. Terdapat 200an bambu yang digunakan dalam pertunjukan. Di 

balik rig, pemusik mengarah ke penonton. Panggung  musik, areal aktor bermain dan 

penonton adalah line theater. Panggung demikian menyertakan penonton dalam 

permainan, memberi peluang konektivitas dan interupsi. Nandang pun berhasil 

mewujudkannya. Salah satu pengalaman aktornya, Dindin Safrudin, ketika adegan para 

aktor mengangkat parang di antara penonton, anak-anak kecil yang menonton 

pertunjukan menangis dan beberapa penonton berpindah posisi karena merasa terteror.  

Dengan menggunakan metode Meyerhold sebagai bagian dari gagasan Nandang 

mewujudkan metode Teater Miragarasa tentu mengandung resiko fisik baik dalam proses 

latihan maupun pertunjukan.  Ketika saya menyaksikan pertunjukan di Surabaya, salah 
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satu aktor bernama Opick terkena hantaman pacul, namun pertunjukan terus berjalan dan 

Opick menutup lukanya dengan tanah lumpur. Di Jakarta saat pentas di event Festival 

Teater Indonesia saat adegan loncat dari ketinggian 3 meter, seorang aktor mengalami 

keseleo parah pada kakinya. Selanjutnya, Budi dengan urat kaki yang putus. Beberapa 

aktor merasa ketika mengalami kecelakaan tersebut seolah mengalami proses transenden 

karena rasa sakitnya tidak terasa, namun setelah pertunjukan baru rasa sakit dan luka itu 

terasa.  

Kecelakaan-kecelakaan di atas panggung itu tentu menteror penonton, bahkan Gol 

A Gong dalam wawancaranya (2014) sebagai penonton mengungkapkan ―Ndang… kamu 

tuh, kayak mau mengajak mereka mati menemani kamu‖. Nandang tentu tidak 

menginginkan resiko di panggung, sehingga sebagai sutradara ia selalu membutuhkan 

proses latihan yang keras dan waktu yang panjang sekitar 4 bulan hingga satu tahun 

untuk sebuah pertunjukan.   

―Teater itu adalah terbentuk oleh pengalaman tubuh, semacam begini semua orang 

pernah berbicara tentang puasa yang shahih tentang puasa, itu akan terjadi bila tubuhnya 

yang mengalami puasa. Berbeda dengan orang yang tahu puasa dari buku, dia tidak 
pernah memiliki puasa. Nandang itu kurang lebih berteater lebih asik sendiri dengan 

tubuh bukan dengan buku, karena itu latihan adalah persyaratan penting di TSI bagi dia. 

Di dalam latihan dia melihat perkembangan tubuh, oke gitukan aja, oke ini dipilih, 
sebenarnya di luar rencana dia.  Dia itu hanya punya diskusi dan gagasan terus di pilih 

oleh dia. Dia yang merajutnya itu. Jadi tidak semuanya dari Nandang‖
6
  

Dengan menggunakan metode keatoran Meyerhold, ia menerapkan bahwa aktor 

harus memahami tubuhnya sehingga tubuh dan pikirannya siap diintervensi di atas 

panggung. Properti seperti pacul dan arit juga tidak boleh diperlakukan menjadi properti, 

namun turut pula menjadi aktor di atas panggung sehingga harus dapat melebur dengan 

manusia yang menggunakannya. Dalam latihannya menuju pertunjukan, Nandang 

melihat potensi tubuh aktor, dalam artian biarkan aktor itu tumbuh dengan tubuhnya 

sendiri dan Nandang memilih dari potensi gerak yang terbaik.  

 

                                                             
6 Wawancara Arif Senjaya, sahabat Nandang sejak di Bandung dan menjadi bagian dari TeaterStudio Indonesia, 

selain rekan dosen di Universitas Tirtayasa. Arif menyebut pertunjukan ini menawarkan kebaruan, yaitu perpaduan 

realis dan absurd.  
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4.3.2 Perempuan Gerabah atawa Ritus Kawin Tanah. 

 

Gambar 4.2. Desi Indriyani, pemain utama pada Pertunjukan Perempuan Gerabah (Earthenware 

Maker) di International Street & Open-Air Theaters Festival (FETA) Gdansk, Polandia. 15-18 

Juli 2010. (Dok: TeaterStudio Indonesia) 
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 ―Rasmi binti Makad mulai membuat gerabah. Itu memancing para penonton satu per satu 

mulai datang. Penonton heran, setiap tanah liat yang sudah berbentuk pot atau anglo ia 
remas kembali menjadi gumpalan.  

Sementara itu, sudah dari Centrum Fetivalowe (Kantor panitia) di placsalowy, yang 
jaraknya kira-kira setengah kilometer dari lokasi pentas, para aktor- Farid Ibnu Wahid, 

Suryadi al-Faqir, dan Taufik Pria Pamungkas menari-nari bak menaiki kuda lumping, 

menggiring penonton.  

Hujan baru saja turun deras, dan masih rintik-rintik ketika 17 Juli lalu mereka main. 

Mereka mulanya memukul-mukul gerabah menimbulkan orkestra bebunyian. Dindin dan 

ketiga aktor kemudian mendekati aktor perempuan Desi Indriyani, yang menggendong 
gerabah. Gerabah ditunggangi seperti kuda-kudaan, kepala disorongkan ke dalam lubang 

gerabah, atau gerabah besar dibalik dan dibenamkan menutupi kepala. Penonton tertawa 

ketika gerabah menjadi metafora penis.  

Makin ke tengah, pentas makin ―keras‖. Kepala para aktor dibenturkan ke gerabah hingga 

gerabah pecah. Gerabah digantung mengayun-ayun. Lumpur seolah dimakan. Gerabah 

dibuat akrobat. Bakan kepala seorang aktor disosorkan ke meja putar gerabah. ―Karya ini 
metafora tentang penghancuran dan pembangunan kembali di negeri kita,‖ kata Nandang. 

Puncaknya, mereka maju ke penonton, membawa lumpur, dan meminta penonton 
menyerang tubuh mereka. Keriuhan terjadi. Warga Gdansk cukup responsif. Ada yang 

mengusap perut mereka. Ada yag melempar dada mereka. Bahkan ada yang mengeramas 

ke seluruh kepala mereka dengan lumpur.  

Tapi tak lama kemudian ―pembalasan terjadi‖. Para aktor mengepal tanah liat dan 

menoyornya hingga muncrat kemana-mana mengenai penonton. ―Ini betul-betul teater 

total, avant-garde‖ kata Iza Terekjopkiewicz, anggota Teater Cinema, Gdanks. Ia 
membayangkan selama ini, masyarakat Islam Indonesia adalah masyarakat konsevatif 

sedangkan pentas TeaterStudio Indonesia liar sekali, sangat tak terduga. Saat keempat 

aktor membaluri tubuh Desi Indriani dengan lumpur, ia beranggapan, ―Erotis sekali.‖ 

Suasana tambah magis karena hujan turun di hari pertama. ―Ketika ada bunyi geledek 

tadi, saya merasa ada pertautannya dengan pertunjukan,‖ kata Kataizyna Kornet, 
wartawan Radio Polandia. Menyaksikan gerabah pecah berserakan. Ia melihat 

sesungguhnya ada unsur kesedihan mendalam dari pertunjukan itu.  

Di hari kedua itu, sebuah spanduk bertuliskan tip menyaksikan dipasang: Please do not 
hesitate to leave if at any time to you feel not comportable.‖ Penonton tampaknya siap-

siap dengan topeng. Uwaga! ―Awas‖ dalam bahasa Polandia. Hari kedua itu reaksi 

penonton lebih ―brutal‖.  

Plakkk…. Tiba-tiba seorang lelaki meraupkan segepok tanah liat ke wajah Farid saat 

Farid meminta lelaki itu menimpuknya. Yang lain melempari dada Taufik. Para penonton 
wanita dan laki-lak membasuh rambut Dindin dan Al-Faqir. Lemparan-lemparan lumpur 

ke arah mereka makin ―anarkistis‖. 

Namun, giliran para aktor menggebuk tanah liat ke udara, suasana hingar bingar lebih 

riuh daripada hari sebelumnya. Lingkaran sontak tercerai berai. Para penonton mundur, 

lari, tertawa dan berteriak histeris. Terlihat sampai ada yang mengucek-ngucek mata. 
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Beberapa membalas dengan kembali melempar lumpur ke aktor-aktor TeaterStudio 

Indonesia.  

Namun kemudian penonton membentuk lingkaran lagi, ketika para aktor menurunkan 

plastik menutup panggung mereka. Para aktor bergerak pelan. Dengan tangan penuh 
lumpur mereka menggambar di plastik figur binatang, yang mengingatkan kita pada 

lukisan-lukisan manusia gua.  

Suasana terasa arkaik. Suasana yang sebelumnya remuk redam berujung ke suasana suci, 
suasana pembersihan batin. Nenek Rasmi binti Makad kemudian kembali membuat 

gerabah. Penonton seperti terhipnotis. Mereka tak beranjak meski tak jauh dari lokasi 

pertunjukan TeaterStudio Indonesia, pentas kolosal penutupan Feta Gdansk yang 
menampilkan pandora dari grup Spanyol, Artristras, akan di mulai.  

―Ini ritual yang sangat interaktif,‖ kata Dawid Martin, musikolog. Kandidat doktor 
Karawitan dari Universitas Warsawa, yang bertahan di tengah-tengah penonton. Esoknya 

Gazeta, koran terbesar Polandia edisi Gdansk, menampilkan foto Pentas Perempuan 

Gerabah dengan caption: ―Inilah pertunjukan mistis dari Indonesia.‖
7
 

4.4.2.1 Dunia yang Membangun dan Menghancurkan.  

 

Gambar 4.3. Panggung Perempuan Gerabah (Earthenware Maker) di Taman Ismail Marzuki 

dalam rangkaian Jakarta Biennale, 2009 (Dok: TeaterStudio Indonesia) 

                                                             
7 Feature tentang pertunjukan Perempuan Gerabah dalam ―Uwaga! Lumpur Banten!‖ peneliti Seno Joko Suyono di 

Majalah Tempo, 8 Agustus 2010. Seno adalah produser TeaterStudio Indonesia yang terlibat dalam manajemen TSI 

termasuk saat pertunjukan Perempuan Gerabah di Gdansk-Polandia pada 17-18 Juli 2010.  
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―Mulanya memang tanah. Tanah itu simbol perempuan, tanah adalah ibu. Sumber 

segala kehidupan yang digambarkan sebagai tempat di mana terdapat susu dan 

madu yang berlimpah. Selain itu, tanah juga sebagai metafor kelahiran dan segala 

sumber masalah, petaka dan kekacauan. Tanah adalah tubuh kita yang baru 

berakhir dari kebiasaan hidup ketunggalan, penyeragaman, hasrat yang menjadi 

pusat, hirarkis dan linier, kepastian, dan enggan menjadi pinggiran.‖ 
8
 

Wacana dan teks tanah dijadikan gagasan oleh Nandang selaku sutradara dan 

direktur artistik pertunjukan untuk pementasan teater Perempuan Gerabah.  Serupa 

dengan Bicaralah Tanah, Nandang menempatkan tanah sebagai media yang memiliki 

esensi yang sangat berkaitan dengan dunia manusia. Pertemuan Nandang dengan tanah 

kali ini ditransformasikan pada simbol gerabah. Dalam sebuah karya seni atau teater, 

seniman memiliki kebebasan imajinasi untuk menafsirkan sebuah benda untuk 

direpresentasikan dari sebuah realitas dan peristiwa. Gerabah yang terbentuk dari tanah 

adalah perempuan, ibu (tanah air) yang melahirkan kehidupan dan manusia. Namun, 

setelah manusia membangun kebudayaan dan kehidupanya sendiri, selanjutnya mereka 

pula yang menghancurkan.       

‖Perempuan Gerabah adalah personifikasi masyarakat kapitalisme modern yang gaya 
hidupnya digiring terus-menerus untuk mengkonsumsi,  yang cita rasanya, hasratnya, 

seksualitasnya dapat dibentuk, dipengaruhi dan diantisipasi. Ia rela diperintah serta mau 

melakukan apa yang diharapkan, seperti ditempatkan dalam mesin sosial tanpa banyak 

rewel. Ia diarahkan tanpa paksaan, dipimpin tanpa pemimpin, didorong tanpa tujuan---Ia 
menciptakan sesuatu, selalu bergerak, selalu berputar, selalu berfungsi serta tak pernah 

menyerah. Ia terjebak dalam rutinitas yang ketat, dalam kerja-kerja mekanik. Ia 

kehilangan arah transendensi. Menghancurkan dan membangun. Hasil semua situasi itu, 
Erich Fromm bilang, ―Manusia yang telah teralienasi (terasing) dari dirinya dari 

sesamanya dan dari alam semesta.‖
9 

Sebelum Perempuan Gerabah terwujud menjadi sebuah pertunjukan, Nandang 

bersama sahabatnya Arif Senjaya kerap kali berdiskusi tentang gagasan pertunjukan 

dengan narasi lokal dan global. Tentang kemanusiaan, pendidikan, ke-Indonesiaan dan 

apapun. Perempuan Gerabah adalah pentas teater yang akan membicarakan banyak hal, 

bahkan pembicaraan tentang teater itu sendiri. Arif menafsirkan pemikiran Nandang 

                                                             
8 Nandang Aradea dalam Miragarasa: Tubuh dalam Budaya Multisiplitas. Gagasan Perempuan Gerabah dengan 

tanah berkembang  

9
 Ibid 
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dalam konsep pertunjukan berikut yang menjadi tulisan dalam katalog-katalog 

pertunjukan Perempuan Gerabah: 

―Hidup di dunia kita sekarang ini adalah hidup di dunia yang berantakan, yang 

berkeping-keping, yang bergulat entah untuk apa, yang bergerak dalam panik, yang 

memberhalakan pangkat namun memuja intelektual, yang seirama dalam 
ketakberiramaan, yang paradoks, yang dilematis, yang bahagia sekaligus sakit, yang 

pintar tapi rakus, yang menyeru hemat energi sambil mengendarai mobil yang boros 

bahan bakar, yang toleran namun sinis, yang merdeka namun terikat. 
 

Dunia macam itu kiranya yang ingin disampaikan Nandang Aradea dalam Perempuan 

Gerabah. Manusia dengan susah payah membangun dunia (gerabah, sebagai analogi), 

dan setelah jadi sebuah bentuk, manusia merayakannya, membanggakannya, tapi di 
kemudian hari dunia itu jadi tak berharga, retak, pecah, diinjak-injak kaki sendiri dengan 

entah harus sakit entah harus bahagia. Tengoklah hubungan diri kita dengan demokrasi. 

Kita membangun demokrasi, memujanya, tapi kemudian kita meludahinya dan tidak 
mempercayainya. Tengoklah hubungan kita dengan tempat kita bekerja: pada mulanya 

kita berharap diterima, setelah diterima kita pun membanggakannya, dan setelah itu kita 

membencinya, bahkan ingin meruntuhkannya (seperti yang terjadi pada dunia buruh). 
Tengok pula dunia pendidikan, ada banyak guru yang mendidik dan sekaligus 

menghardik. Bahkan pada dunia cinta, kita dapat menyaksikan proses-proses perkenalan 

yang bertambah cepat (karena fasilitas media handphone dan internet), tapi bersamaan 

dengan itu ada banyak sekali proses perceraian, dan bahkan ada pula proses pembunuhan 
dengan alasan yang sama: cinta. Cinta dan mutilasi tiba-tiba memiliki hubungan yang 

dekat.‖ 

 

Adapun konsep pemanggungan Perempuan Gerabah diusung dalam bentuk 

panggung menyerupai abstrak gerabah dengan panggung hidrolik lingkar yang diameter 

3.8 meter. Panggung ini dapat berputar secara motorik seperti halnya tempat pembuatan 

gerabah. Panggung adalah hasil transformatif dari bentuk ―mesin‖ gerabah itu (perabot).  

Perempuan Gerabah dipentaskan pertakali di Serang 25-27 Agustus 2008, 

dipentaskan atas undangan dari Teater Joss Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Pentas 

dalam program Biennale Teater Dewan Kesenian Jakarta, 8 Februari 2009. Program 

Pentas Keliling dukungan Hivos, Lampung (22-23 Juni 2009) dan Palembang (26-27 Juni 

2009. Pentas Kolaborasi Perempuan Gerabah dengan Petani Gerabah Kunden, Kendal, 

Jawa Tengah atas dukungan Inisiatif Komunitas Kreatif (Yayasan Kelola), 14-30 Juli 

2009 dan di International Street & Open-Air Theaters Festival, FETA, Gdansk, Polandia 

15-18 Juli 2010.   
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Adapun yang menjadi sangat penting dan menarik dari Perempuan 

Gerabah adalah untuk pertama kalinya dengan utuh, Nandang melatih dan mengandalkan 

pada keenam aktornya dengan pendekatan akting biomechanic miragarasa. Menurut 

Nandang, Miragarasa adalah sebuah metode pemanusiaan dan kesejatian tubuh.  

Pemahaman dari makna metode teater miragarasa pada tubuh yakni menjadikan 

aktor-aktor dengan tubuhnya menjadi diri sendiri. Seperti dalam proses latihan 

Perempuan Gerabah selama 6 bulan di sebuah tempat bernama lumbung ilmu, Nandang 

menempatkan aktornya dikarantina berlatih pagi, sore dan malam untuk mengeksplorasi 

gerabah hingga memasak menggunakan gerabah. Nandang berharap dengan proses 

latihan tersebut, pencarian terus berkembang agar aktor tumbuh dengan dirinya sendiri.  

Adapun yang lebih khas dalam Perempuan Gerabah di banding pertunjukan 

Bicaralah Tanah adalah tanpa teks kata-kata. Di Perempuan Gerabah, Nandang sangat 

mempercayakan dengan kekuatan tubuh atau bentuk, bunyi, gerak yang lebih mewakili 

dan lebih jujur.  

―Saya sudah pengap, hidup dalam kata-kata yang polutif, kata-kata yang manipulasi. 

Biarkanlah kata-kata menjadi hangar-bingar dalam musim kampanye partai politk. Saya 
ingin menemukan dan menciptakan bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang lebih 

fresh untuk mempertemukan dua tubuh manusia: aktor dan penonton. Saya ingin 

membetot mereka dalam dunia linguistik yang tidak konvensional- pada dunia yang 

membutuhkan kesepakatan-kesepakatan baru, karena dengan tubuh, kita dapat menyusun 
idiom-idiom yang bisa menyusun bahasa-bahasa baru dalam menyampaikan pesan atau 

wacana.‖
10

 

4.4.3 Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah 

                                                             
10

 Ibid 
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Gambar 4.3. Pertunjukan Bionarasi: Tubuh Terbelah di halaman Galeri Nasional dalam 

rangkaian Jakarta Biennale tahun 2011. (Dok: TeaterStudio Indonesia) 

 

Gambar 4.4. Pertunjukan Emergency: Tubuh Terbelah di Ikebukuro West Park dalam rangkaian 

Festival Tokyo 2012. (Dok: Ratu Selvi Agnesia) 
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Terdapat ciri khas yang utama dalam pertunjukan TeaterStudio Indonesia yang 

Nandang sutradarai yaitu bentuk pertunjukan selalu berkembang.Nandang merupakan 

sosok yang selalu memiliki pemikiran yang tidak tetap, bila dalam pertunjukan pertama 

ia merasakan masih banyak kekurangan, dia akan merubah bentuk hingga gerak tubuh 

dalam pertunjukan tersebut hingga mencapai yang ia dan aktor rasakan sudah baik.  

Seperti halnya dalam pertunjukan Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah yang 

pertama kali dipentaskan di Serang Banten hingga menuju Jakarta Biennale 2011 di 

halaman Galeri Nasional-Jakarta dengan judul Bionarasi: Tubuh Terbelah dengan 

pertunjukan yang berkembang menjadi Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah yang 

dipentaskan di Festival Tokyo 2012. 

Dalam dua pertunjukan ini Nandang terinspirasi dengan tubuh bambu, selanjutnya 

memebrikan perbandingan antara tubuh manusia dengan tubuh bambu. Akhir yang 

diharapkan adalah bagaimana tubuh manusia (aktor-aktornya) melebur dengan bambu 

sebagai elemen utama yang menjadi panggung. 

Penyair dan pengamat seni pertunjukan Afrizal Malna menyebut pertunjukan ini 

sebagai ―Mesin Keharuan Bambu‖ yang dimaksud Afrizal adalah aksi-aksi teatrikal 

bambu dalam pertunjukan kolaborasi TeaterStudio Indonesia dengan Teater Kafe Ide 

Untirta tersebut bermaksud menyampaikan bio-narasi (narasi yang dihidupkan) melalui 

aksi-aksi teatrikal bambu.  

―Mereka ingin berkisah tentang bambu. Dua bilah bambu panjang digerakkan dari 

pangkal tangan mereka., mengacung ke depan. Dijatuhkan dan mengentak badan 

jalan di depannya. Menyerupai sepasang  taring panjang yang keluar dari tubuh 

mereka. Mereka mulai bergerak di depan stasiun Gambir Jakarta, melintasi jalan 

yang apdat. Mereka bergerak menyebrangi jalan menuju Galeri Nasional 

Indonesia di depannya. Seketika jalan itu memang seperti sedang dibelah oleh 

sihir bambu‖
11

 

Pada pertunjukan yang di mulai dengan membawa bambu dari stasiun Gambir 

menyebrang ke Galeri Nasional, seluruh mobil yang bergerak tiba-tiba berhenti 

                                                             
11

 Feature Afrizal Malna berjudul ―Mesin Keharuan Bambu‖ di majalah Tempo edisi Januari 2012. 
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menyaksikan aksi ini, selanjutnya satu persatu bilah-bilah bambu tersebut diikat oleh para 

aktor laki-laki dan perempuan menjadi sebuah konstruksi panggung yang tuhuh.    

Narasi pertama adalah titian, para aktor meniti bambu, menunggangi, 

membenturkan dan gesekan bambu yang menghasilkan suara yang massif. Bambu 

menjadi bio (hidup) di pertunjukan ini. Narasi kedua adalah ketika tubuh-tubuh komunal 

masuk ke dalam konstruksi bambu, menggerakan dari dalam, mengayun hingga sejumlah 

aktor mengangkat satu sisi altar bambu ke atas menjadi miring. Adegan itu dilakukan 

beberapa kali dengan penari berada di atasinya. Desi Indriyani terluka kakinya terkena 

sisi bambu yang tajam, namun bambu terus digerakan dengan masif. Guncangan itu 

akhirnya terhenti oleh mantra bambu yang dilantukan pemain. ―Pertunjukan ini akhirnya 

seperti memenuhi mesin keharuan yang datang dari sini. Bukan dari sana‖ tutur Afrizal. 

Selain itu, salah satu aktor teater kubur, Andi Bersama yang menyaksikan pertunjukan ini 

menyebutkan dalam wawancaranya―Pertunjukan Nandang seperti ritual purba namun 

tampil di kota.‖   

Bionarasi: Tubuh Terbelah berkembang menjadi Emergency: Bionarasi Tubuh 

Terbelah (Emergency: The Bionarration of A Disjointed Body) dipentaskan pada 17 

Oktober 2012 di Dalug Serang-Banten. Festival Tokyo 2012 pada 9-11 Nopember 2012 

di Taman Ikebukuro-Tokyo, Jepang dan 13 Desember 2012 di penutupan Festival Teater 

Jakarta, Taman Ismail Marzuki.  

Seluruh pertunjukan yang ditampilkan Nandang memang tidak pernah terlepas 

dari bambu sebagai pilihan material organik dan struktur dramaturginya. Pada 

pertunjukan kali ini, Nandang memperlakukan bambu dengan porsi yang sangat besar.  

―Penciptaan teater Bionarasi Tubuh Terbelah (emergency) bermula dari 

penggalian spirit dan esensi bambu. Dalam teater ini, selutuh tim yang terlibat dalam 

kerja kreatifnya, apa dan bagaimana spirit dan esendi bambu dipikirkan, dipahami, 

dialami, diyakini dengan intentitas cinta sejati.‖  

Nandang menyebut pertunjukan Emergency sebagai ―Teater Kerja‖ karena 

pertama, penonton dapat menyaksikan proses bilah-bilah satuan bambu dibentuk menjadi 

kontruksi akhir yang menyerupai bintang, hingga akhirnya konstruksi itu dihancurkan 
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oleh Otong Durachim dan tetap berdiri kokoh. Kedua, pilihan Nandang menggunakan 

teater kerja dengan tubuh bambu sebagai pencarian kemungkinan yang dapat 

menghidupkan memori dalam melawan biografi dan sejarah manusia yang terlalu 

dibentuk oleh banyak hal. 

―Teater kerja ini meyakini bahwa tubuh bambu sebagai ruang kemungkinan untuk meng-
engineering daya tahan tubuh social. Teks kehidupan besar yang sudah terbela dan 

banyak dibetuk dalam bangunan kekuasaan politik, masalah-masalah sosial kota urban, 

teror, konflik, ekonomi, modernisasi teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai pendidikan 
dan agama, tradisi dan modernitas, yang pada pokoknya, seluruh dominasi struktur 

eksternal yang telah mengkonstruksi tubuh domestik persona-sosial itu‖       

Lebih lanjut Nandang menjelaskan―…. Gagasan penciptaan teater Bionarasi Tubuh 
Terbelah (emergency) ini dilatarbelakangi dengan kehendak mengkonstruksi kebali ritus-

ritus baru tubuh sosial. Tubuh sosial sebagai subjek yang kokoh, non fiksi, dan 

otentisitas, di tengah arus realitas panggung kehidupan besar kita kian lebih drama dan 
fiksi. Panggung kehidupan yang dikorup oleh imaji, kepalusan, gaya hidup agresi pasar, 

kepalsuan, salon dan kamonesan asesoris‖ 

 

 

                         

Gambar 4.5. Latihan Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah di Dalung (Dok: Ratu Selvi 

Agnesia) 

Peneliti memahami bahwa tujuan dari teater kerja dan gagasan emergency dalam 

pertunjukan ini adalah ingin mengembalikan tubuh sosial manusia yang sudah mengalami 

kegawatan-kegawatan karena menjadi subjek pribadi yang kokoh dengan cara melihat 
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dan merefleksikan pada tubuh bambu. ―Belajar pada bambu‖. Kerap kali Nandang 

mengatakan bahwa tubuh bambu selalu fleksibel, meskipun ditiup oleh angin sekencang 

apapun dia tidak akan roboh karena bambu selalu mengikuti ke mana angin bertiup. 

Seusai pertunjukan Emergency berlangsung, secara pribadi Nandang mengatakan pada 

peneliti:  

―Tubuh bambu adalah tubuh dengan jiwa yang kokoh, antara rubuh dan jiwa menyatu, 

meski dia patah tapi dia tidak akan hancur seperrti batu, itulah bambu. Jadi letakan teater, 
ekonomi dan obsesimu di alam bawah sadar. Itulah yang dibutuhkan manusia di kota 

urban agar tidak kelelahan mental.‖  

Teater kerja yang diterapkan Nandang tidak hanya pada saat pementasan, namun 

lebih utama dengan proses latihan yang kurang lebih menghabiskan waktu satu tahun 

untuk empat kali pertunjukan. Di dalam proses latihan teater kerja, membutuhkan proses 

laboratory, yakni menjalani proses latihan seperti berada di sebuah laboratorium dengan 

bambu. Teater yang diciptakan dengan kerja-kerja dan workshop. Pada saat bulan 

Ramadhan tahun 2012 di mana proses latihan berjalan dengan keras. Nandang melatih 

dan memberi kesempatan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya kepada aktor untuk 

terlibat dan berpengalaman langsung dari memahami sampai dengan menyakini atau 

mengimani tubuh bambu. Tidak memperdulikan pengalaman sekecil apapun yang 

penting para aktor sanggup membangun relasi yang melampaui untuk direkam, disimpan, 

ditukar, dinegosiasikan melalui pengalaman langsung bergesekan antara (tubuh-diri) para 

aktor dengan tubuh bambu. Sedangkan untuk workshop tubuh dibantu oleh Busro, salah 

satu aktor teater tubuh yang pernah bermain di Teater Sae-Jakarta.  Busro selama satu 

bulan di Dalung melatih para aktor untuk membebaskan tubuhnya. 

―Tubuhnya masih tubuh yang belum bebas lalu dengan workshop itu tubuh dikerahkan 

seluruhnya sampai habis tenaga. Tubuhnya dibongkar supaya tubuhnya bebas‖ 

(Wawancara Busro Yusuf, 20 Juli 2014). 

Selain melibatkan Busro dalam proses Emergency, Nandang melibatkan Abah 

Djatnika, seorang master bambu dari Cibinong untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

bambu. Abah menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti di Yayasan Bambu 

Indonesia pada 28 April 2015:  



 

 

Universitas Indonesia  154 

 

―Bambu itu menggambarkan kesetiaan, lentur, sopan santun jadi kalau dia ikut sama 

angin tapi kembali lagi ke bentuk semula. Bambu itu sama dengan padi, makin tinggi dia 
akan makin lentur, terus bambu itu sifatnya berjamaah memiliki persatuan luar biasa 

dengan berumpun. Bambu itu dari tahun ke tahun,dari bulan ke bulan selalu konsolidari, 

begitu naik selalu menunjukan dengan ruas jadi selalu ada konsolidasi kalau satu perkara 

selesai, baru bikin lagi yang baru. Bambu itu menggambarkan kemandirian karena bambu 
itu pupuknya daunnya sendiri, terus pengawetnya juga daunnya juga sendiri, kalau 

bambu daunnya jatuh akan menjadi pupuknya sendiri. Tapi sebaliknya kalau bambu 

direndam, pengawetnya adalah daunnya sendiri, itu menggambarkan kemandirian, tidak 
tergantung dengan orang lain, pohon lain harus dipupuk kalau bambu tidak.  

Terus menggambarkan cita-cita yang tidak pernah habis karena sekali menanam seumur 
hidup akan tumbuh terus. Bambu itu akan tumbuh terus sampai tidak ada batas umur. 

Terus dia menjaga generasinya, begitu muncul rebung ditutup seketatnya, terus ada 

miang kalau dipegang gatel. Jadi bambu itu gambaran panjang umur, gambaran serba 

guna, jadilah manusia yang seperti bambu karena serba guna banyak manfaatnya untuk 
manusia lain. Gambaran juga tepat waktu karena ada aturan jangan menebang bambu 

kalau keluar rebung karena bambunya tidak bagus, kalau pohon lain bisa kapan saja. 

Kalau menebang bambu jangan sedang tiga hari terang bulan karena kadar airnya tinggi 
jadi bambu itu tepat waktu dia. Kalau dia keluar rebung tepat waktu, kalau dia musim 

tebang ada musimnya. Kalau dipelajari bisa lebih 1000 filosofi tubuh bambu untuk 

manusia.‖  
12

 

Uraian tentang bambu di atas menjadi salah satu inspirasi Nandang Aradea untuk 

menjadikan bambu secara ideologis menjadi tema besar dari pertunjukan Emergency.  

Akhirnya proses teater kerja dengan berlatih untuk mengenal bambu secara lebih intim, 

melakukan workshop dipentaskan pada pertunjukan di Festival Tokyo 2012. Adapun 

catatan tulisan saya ketika berangkat ke Tokyo sebagai bagian manajemen produksi 

sekaligus menjelaskan pertunjukan ini saya uraikan dalam bentuk esai:  

―Sedangkan dari Indonesia yang satu-satunya diwakili oleh kelompok TeaterStudio 

Indonesia asal Serang-Banten dan satu-satunya Emerging artist program yang tampil 

                                                             
12 Abah menjelaskan lebih lanjut, sehubungan dengan fungsi bambu di masyarakat Sunda, terdapat tahapan lima 

kelas dalam mempelajari bambu. Kelas pertama hanya mengetahui bentuk bambu, kelas kedua mengetahui isi 

bagian tubuh dan jenis-jenis bambu. Ketiga sudah bisa memanfaatkan bambu.  Keempat, mampu menciptakan 

sesuatu/ karya yang baru dari komponen bambu. Yang kelima selain dia menguasai yang ke empat tadi (tahu bambu, 

isinya bambu, memanfaatkan bambu dan menciptakan sesuatu yang baru) dia melakukan hidupnya itu untuk 

berguna dan refleksi nilai-nilai ibadahnya melalui bambu, nilai-nilai perjuangannya dari bambu, semangatnya dan 

pengabdiannya melalui bambu. Oleh sebab itu  menurut Abah, kelima kelas itu yang menjadi alasan Nandang ketika 

berteater pasti ada hubungannya dengan bambu. Satu pohon yang banyak manfaatnya di dunia itulah bambu. 

Dengan menguasai lima kelas ini Abah berpendapat, kesadarannya sudah lapang tentang bambu, dia sudah 

beribadah, pengabdiannya untuk bambu dan bambu ini  secara spiritual merupakan jalan hidup untuk menemui 

Tuhannya.   
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outdoor di Ikebukuro west park, menampilkan Emergency: Bionarasi Tubuh Terbelah. 

Nandang Aradea sebagai sutradara ingin mewujudkan tubuh-tubuh yang berbicara 
tentang persoalan sosial menjadi subjek yang kokoh. Maksud dari emergency adalah 

situasi yang dapat membatalkan atau membuka tubuh untuk kembali pada ekspresi-

ekspresi manusia yang paling dasar, pun melebur bersama konstruksi bambu. Namun, 

rasa Indonesia  tetap terasa kental dari kostum, musik, ungkapan ―Sakaroba-sakarobi: 
yang artinya ―jadi maka jadilah‖ sebagai mantra atau beluk dari tanah Sunda menjadi 

kekhasan tersendiri dan dilontarkan hampir sepanjang pementasan saat ketujuh pemain 

membangun kontruksi setahap demi setahap dari bilah-bilah bambu.  

TeaterStudio Indonesia cukup mendapat respon baik dengan jumlah penonton terbanyak 

(2000 lebih penonton) di Festival Tokyo 2012 selama tiga kali pementasan. Menurut 
Chiaki Soma, Direktur Festival Tokyo, penonton TSI berasal dari berbagai kalangan yang 

tidak hanya orang kesenian saja, tetapi juga dari gelandangan hingga kelas menengah 

atas, kaerna bermain di taman sebagai wilayah publik‖ 
13

  

Ketegangan yang ditawarkan pada pertunjukan ini sebenarnya tidak hanya 

terletak pada aktornya, namun pada kontruksi bambu yang disatukan menjadi sebuah 

poros berbentuk bintang, kincir angina tau baling-baling raksasa seperti yang 

diimajinasikan Seno. Kontruksi bambu ini bisa diputar 180 derajat oleh para aktor. Salah 

satu aktor, Otong Durachim berdiri di tengah poros. Klimaks pertunjukan ini ketika 

Otong bergerak berlawanan atau menjatuhkan diri dengan menarik tali dari poros utama, 

menghasilkan suara keras dari konstruksi yang dijatuhkan.   

Dalam catatan Festival Tokyo 2012-2013 (tidak diterbitkan) yang paling 

mengkhawatirkan bagi penonton, termasuk Seno sendiri adalah potensi gagal yang selalu 

tinggi, sedikit saja aktor lengah dan tidak konsentrasi bambu-bambu dapat tidak 

tersambung ke dalam proses sehingga konstruksi hancur. Daya tahan bambu jiga tidak 

bisa diprediksi. Bambu di Jepang ukurannya lebih kecil daripada bambu di Indonesia dan 

digunakan selama tiga hari berturut-turut tanpa diganti.  

                                                             
13 Ulasan tentang festival Tokyo 2012 ―Refleksi Teater Terhadap Masa Depan Bumi‖ di Harian Umum Jurnal 

Nasional, Minggu 18 November 2012. ―Beyond Words‖ merupakan tema besar Festival Tokyo 2012. Seni 

pertunjukan ini menjadi wadah yang melampaui kata-kata sebagai pesan sosial dalam merespon kerusakan Bumi. 

Dalam festival ini karya-karya yang dihadirkan seniman membicarakan manusia yang mempertanyakan untuk apa 

kita hidup di Bumi? Untuk berbagi atau merusak, untuk merasa khawatir dengan kondisi zaman atau tetap merasa 

optimistis. Membicarakan kehidupan sehari-hari, berpikir tentang situasi ke depan, dan memetaforakan melalui 

kesenian.  
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―Tapi di situlah justru letak dramaturgi pertunjukan. Tontonan ini menegangkan- karena 

kemungkinan konstruksi yang mereka susun bisa patah, runtuh, ambruk di hadapan 
penonton. Tontotan ini terasa memicu adrenalin karena ada kemungkinan gagal di tengah 

jalan. Bahkan bisa melukai para aktor atau membuat cedera penonton. Suasana 

Emergency bukan hanya hadir dalam diri para aktor tapi juga dirasakan penonton‖ 
14

 

Adapun yang menarik dalam pertunjukan Emergency adalah mantra atau beluk 

yang menggunakan kata Sakaroba-Sakarobi. Selain dipahami sebagai kun faya kun (jadi 

maka jadilah). Menurut Abah Djatnika dalam wawancara menguraikan Sakaroba-

Sakarobi mengandung pemahaman tiang Tuhan:  

―Lebih kaget dan terharu ketika dia membuat dalam tubuh terbelah digaungkan dengan 

Sakaroba-sakarobi, itu dari mantra dan itu sangat sakral, itu penggubahnya Eyang Seda 
Raja Pajajaran paling akhir. Jadi Eyang Seda atau disebut Prabu surya kencana, atau 

disebut sanghyang tapak. Eyang Seda membuat mantra sebegitu hebatnya yang 

sebenarnya sebagai alat penghubung pada sang pencipta yaitu Sakaroba-Sakarobi. Roba 
itu Tuhan kita semua dan Robi itu Tuhanku. Saka itu tihang atau tiang untuk menanjak ke 

alam-alam langitan.‖ 

Nandang menggunakan Sakaroba-Sakarobi yang diucapkan oleh para aktor-

aktornya sepanjang pertunjukan sebagai bagian dari esensi spiritual, bahwa untuk 

menyatukan tubuh-tubuh yang terbelah selain dengan merefleksikan pada tubuh bambu 

juga pada sang maha pencipta.  

Pertunjukan Emergency di hari ketiga cukup menegangkan. Hujan yang cukup 

deras membuat para aktor sulit berjalan terutama ketika Otong harus meniti bambu. 

Namun, salut bagi para penonton yang menyaksikan pertunjukan ini dengan 

menggunakan jas hujan sama sekali tidak beranjak dari tempat. Pertunjukan hari terakhir 

terasa magis, terutama saat lantunan suara beluk dan mantra digaungkan. Di samping 

saya, Nami Sato interpreter TeaterStudio Indonesia di Jepang hingga menangis 

menyaksikan pertunjukan dan perjuangan sutradara dan para pemain selama di festival.  

―Mungkin dari karyanya ya… pada hari ketiga, pada waktu hujan. Membuat saya terharu 

sekali. Di dalam kehidupan saya, untuk ke dua kali saya menangis tanpa kesadaran, 

melihat karya. Yang pertama, nonton karya Bjork, saya sangat suka…waktu 

SMP…akhirnya waktu mahasiswa baru sempat nonton Bjork. Menangis. Yang ke dua, 
TSI…yang kemarin.‖ (Wawancara Nami Sato, 21 Juli 2014) 

                                                             
14 Seno Joko Suyono dalam ―Catatan Festival Tokyo 2012-2013‖ tidak dipublikasikan.  
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Pertunjukan tiga hari di Festival Tokyo tidak hanya meninggalkan bekas pada 

festival tersebut sebagai satu-satunya pertunjukan di outdoor dengan jumlah penonton 

terbesar. TeaterStudio Indonesia memenangkan penghargaan sebagai Best Emerging 

Artist.  

―Dari 11 kelompok teater dan tari yang tampil di forum emerging artist, juri akhirnya 
menetapkan TeaterStudio Indonesia sebagai pemenang. Mereka menganggap TSI mampu 

menampilkan sesuatu yang berbau ritual menjadi sesuatu yang avant-garde. Tahun depan 

(2013) TeaterStudio Indonesia berhak tampil di forum utama (membuka festival Tokyo). 
Nandang Aradea, sutradara TeaterStudio Indonesia mengaku mendapat banyak 

peladajaran dari Festival Tokyo. Dalam perbincangan-perbincangan hingga larut malam 

dengan peneliti (Seno) di Sakura hotel Ikebukuro, selepas menonton beberapa 

pertunjukan dan mengikuti forum diskusi, ia mengakui ada yang kurang dari 
pementasannya. Ia melihat apra penonton hanya sebatas menikmati visual bambu yang 

berubah-ubah, tapi tak bisa memahami konteks sosial yang ditawarkan. Untuk itulah 

November 2013 nanti ia membayangkan membawa sesuatu pertunjukan yang bertoal dari 
sejarah kongkrit. Ia berencana melakukan riset tentang katastropa Krakatau dan 

pelabuhan Karang Antu‖ 
15

 

 

 

 

4.4.4 Overdose: Pshyco Catastrophe dan Narasi Tentang Bencana Krakatau  

                                                             
15 Ibid. Pertunjukan yang digagas oleh Nandang terwujud pada Nopember 2013 berjudul ―Overdose: Pshycho 

Catastrophe‖. Nandang meninggal karena komplikasi dan pecah pembuluh darah di kepala 3 minggu sebelum 

keberangkatan ke Festival Tokyo .  
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Gambar 4.6. Panggung Pertunjukan Overdose: Psycho Catastrophe di Festival Tokyo 2013. 

(Dok: Ratu Selvi Agnesia)  

 

 Gambar 4.7. Salah Satu Gerak Para Aktor Pada Pertunjukan Overdose: Psycho Catastrophe di  

 Festival Tokyo 2013. (Dok: Ratu Selvi Agnesia) 

Dengan menonton kembali sebuah film dokumenter Inggris yang yang diproduksi 

tahun 1999 berdasarkan buku yang berjudul Catastrophe karya David Keys, dapat diperoleh 

gambaran bahwa letusan Krakatau 535 M tidak hanya benar-benar terjadi, tetapi juga 
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menjadi penyebab utama sejumlah peristiwa dahsyat yang sepintas lalu tidak saling 

berkaitan, tetapi kenyataannya mengubah dunia. Letusan itu telah memicu perubahan iklim 

dan membantu mencetuskan menceteskan peristiwa-peristiwa seperti runtuhnya Kekaisaran 

Romawi, merebaknya penyakit sampar bawaan tikus, kesengsaraan abad kegelapan, lahirnya 

Islam, serbuan Eropa oleh orang barbar, runtuhnya peradaban Maya di Amerika Tengah, dan 

empat kelahiran negara baru di kawasan laut Tengah. Terdengarnya sangat spekulatif, tetapi 

dapat diendapkan menjadi satu fakta tunggal: ledakan Krakatau telah terjadi dan  mengubah 

iklim dunia.  

 Karya Overdose: Pshyco Catastrope  adalah metafora ledakan Krakatau 1883, letak 

Krakatau di Selat Sunda dapat dibaca sebagai teks  ―tubuh gunung dan tubuh laut, tubuh 

dalam ketinggian dan tubuh dalam kedalaman‖. (Nandang Aradea: 2013).  Gunung Krakatau  

yang terletak di Selat Sunda sebelah Barat Banten, perbatasan dengan Sumatera, termasuk 

gunung cincin api purba yang sering meletus dari sejak ribuan tahun yang lalu. Pada Senin, 

27 Agustus 1883, Krakatau meledak dengan dahsyat. Ledakan Krakatau dianggap ledakan 

terbesar kelima dalam sejarah geologi planet ini: Gunung Toba di Sumatera Barat, Tombora 

di Nusa Tenggara Barat, Taupo di Selandia Baru dan Katmai di Alaska. Ledakan besar ini 

dihitung atas dasar banyaknya materi yang terlontar ke langit dan ketinggian yang dicapai 

olah lontaran benda-benda itu.  Menurut buku-buku sejarah modern, hasil pembacaan  

Winchester (2006:26), bahwa Gunung Krakatau telah mengalami letusan besar selama empat 

kali, yaitu pada tahun 416 M, 535 M, 1680 M dan 1883. Salah satu letusan yang paling anyar 

hingga lenyapnya gunung itu dan tumbuh gunung lainnya yang disebut Gunung Anak 

Krakatau  adalah pada tahun 1883 pada tanggal 26-28 Agustus. Letusan dahsyat Krakatau itu 

menimbulkan awan panas setinggi 70 kilimeter, tsunami 40 meter dan menewaskan sekitar 

36.000 orang. Fenomena Krakatau memang sempat mengguncangkan dunia 1883 itu yah 

termasuk Belanda saat itu, bagaimana Eropa menjadi gelap ketika Eropa musim panas, 

pokonya Krakatau ini sudah mengubah dunia, salah satu gunung yang purba, yang punya 

kapasitas yang sama dengan gunung Toba dan Tombora,  

Dalam persfektif kebudayaan, penciptaan sebuah karya seni khususnya teater selalu 

dilatar belakangi oleh  berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 
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Kemunculan dan kelahiran karya teater, dapat berupa representasi atau berupa abstraksi dari 

realitas sosial dalam ruang dan waktu tertentu, yang ada di hadapan kita, di sini dan saat ini. 

Dengan demikian karya seni bila mengacu pada artikulasi mimetic Aristotelian dapat 

dikatakan sebagai imitasi realitas, duplikasi atau tiruan realitasyang menjadisebuah realitas 

baru hasil pandangan dan tafsiran senimannya. Karya seni bukan hanya mengartikulasikan 

nilai artistik tetapi juga menjadi sebuah pernyataan terhadap realitas tersebut. Realitas yang 

menjadi imitasi dibentuk oleh Nandang Aradea dalam bentuk narasi bencana. Narasi atau 

narrative secara leksikal dapat dipahami sebagai cerita atau kisah.Istilah narasi sering 

digunakan dalam ranah kesusustraan. Sedangkan dalam ranah filsafat, narasi biasa dipahami 

sebagai logika atau paradigma sebuah jaman. Chris Barker (2005:33) mengatakan bahwa 

yang disebut narasi adalah penuturan yang tertata dan berurutan yang membuat penjelasan 

tentang bagaimana dunia ini dikonstruksi atau suatu kejadian direkam. Dengan pemahaman  

narasi tersebut, Nandang menempatkan teater sebagai bentuk pengucapan dan makna 

pengucapan narasi bencana Gunung Krakatau 1883.  

               Penggunaan narasi dalam pertunjukan ini juga disesuaikan dengan tema festival 

Tokyo 2013 yaitu ―Travel of Narratives‖ (Perjalanan dalam narasi). Dalam pengantar di 

katalog di festival Tokyo 2013, Chiaki Soma selaku Direktur Program festival Tokyo 

memaparkan:  

“Narratives have existed in society whatever the era. From the myths and folk stories and 
chronicles of old to fables, religious parables, novels and plays- humanity has 

constructed its civilations and communities alongside a diversity of stories. The numbers 

of narratives woven by the human imagination are infinite, including both those based on 

actual events and fantastical fictions. They have been handed down across the ages, 
evolving into a variety of patterns. Today narratives are integrated into all manner of 

media and speech-television, manga, video game, TV adversiting, marketing, online 

forums, urban legends- depply affecting our actions and pshyche.  

Narratives exist not only within the community, they also depend on individuals. We live 

constantly updating our own stories, a facet of which it is hadly necessary to be aware. 
And yet, in a moment that story is  discontinued, cracks suddenly open up in everyday 

life, the ones you care for die or your body and soul both thrown into crisis. When faced 

with the loss  of this story of “I” that you had spun up till then, we inquire again into our 

own selves. “Where am I (are we) from? What am I (are we)? Where am I (are we) 
going?” And then once more you would begin to spin a narrative of “I”… 
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Chiaki memberikan pemikiran bila narasi telah hadir di masyarakat pada zaman 

apapun. Mulai dari mitos dan cerita rakyat serta legenda zaman dahulu sampai fabel, 

perumpamaan religius, novel dan lakon–manusia telah membangun peradaban dan 

masyarakatnya di samping perbedaan cerita. Saat ini narasi terintegrasi kedalam semua acara 

media dan penyampaian–televisi, manga, video game, iklan TV, pemasaran, forum-forum 

online, legenda urban–yang sangat mempengaruhi tindakan dan jiwa kita. 

Narasi tidak hanya hadir dalam masyarakat; tetapi juga bergantung pada setiap 

individu. Kita hidup dan memperbaharui cerita kita sendiri secara konstan, sebuah fakta 

yang sulit disadari. Namun, pada saat cerita tersebut tidak berlanjut, retakan tiba-tiba terbuka 

dalam kehidupan setiap hari, orang-orang yang kamu rawat meninggal atau tubuh dan 

jiwamu keduanya berada dalam krisis. Saat dihadapkan dengan kehilangan pada cerita 

tersebut ―Aku‖ yang kamu putar sampai saat ini, kita mempertanyakan kembali pada diri 

kita sendiri.―Dari manakah aku (kita)? Apakah aku (kita)? Kemanakah aku (kita) 

pergi?‖.Lalu satu kali lagi kamu akan mulai memutarkan kembali narasi ―Aku‖. 

Dalam interaksinya dalam ruang dan kebudayaan di Banten dan interaksinya untuk 

menyesuaikan dengan tema perjalanan narasi manusia, Nandang Aradea menafsirkan narasi 

bencana ledakan Krakatau dalam karya teaternya berjudul ―Overdose: Pshyco Katastrophe‖.   

Karya teater yang akan dipentaskan di Festival Tokyo 2013 ini merupakan karya terakhirnya 

sebelum Nandang wafat, 3 minggu sebelum berangkat ke Tokyo.  

Mengacu pada judul pertunjukan, menurut Nandang,  Overdosis/Overdose dimaknai 

Lebih dari takaran semestinya, terlalu banyak.Kelebihan dosis, gejala terjadinya keracunan 

akibat obat yang melebihi dari takaran yang semestinya, dosis yang harus diterima oleh 

tubuh, sedangkan Psiko-Katastrope diartikan malapetaka besar yang datang secara tiba-tiba, 

perubahan cepat dan mendadak pada permukan bumi, bencana alam, penyelesaian alur suatu 

drama, terutama drama klasik yang bersifat tragedi. Catastrophe adalah istilah teater dan 

artinya interupsi waktu. Kita mempunyai kesan negatif dengan kata itu, tapi mungkin itu 

bisa juga dibilang kesempatan baik untuk berpikir ulang tentang kehidupan manusia lagi. 

Dramaturgi itu artinya struktur kekuatan dalam membuat teater. Nandang menafsirkan 
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bahwa bencana itu mempunyai dramaturgi dan narasi masing- masing. Dibalik narasi, pasti 

ada pikiran dan perasaan manusia. Pikiran manusia yang mengkonstruksi narasi bencana. 

(Nandang Aradea: 2013 dalam konsep pertunjukan) 

Dalam menyoal bencana setidaknya Nandang berpendapat bahwa ada tiga hal 

persfektif dalam mencoba mendekatinya dan mencoba ―menentramkan‖ manusia melihat 

bencana. Pertama, dengan rasionalisasi angka dan statistik kerugian, korban jiwa, hingga 

rekonstruksi infrastruktur. Kedua, bencana masih juga dipercaya sebagai hukuman tuhan 

yang tidak bisa ditolak (given) karena kejahatan (evil) perbuatan manusia. Sehingga manusia 

yang tertimpa bencana sering ―memaklumi‖ bencana karena ulahnya sendiri. Sedangkan 

yang ketiga, dipegang oleh media yang seringkali menjadikan bencana sebagai peristiwa 

dramatis namun tidak menawarkan solusi, tidak menawarkan narasi alternatif. 

Di sisi lain, bencana pada sumbernya bertolak dari dua hal. Problem alam (natur) dan 

produk pikir/kebudayaan manusia (culture). Yang berasal dari alam dipicu oleh perubahan 

alam secara drastis dan tak terduga.Sementara yang berasal dari produk pikir manusia adalah 

hasil selingkuh kemudahan teknologi yang diubah jadi senjata pemusnah massal, nuklir 

misalnya.Pertanyaanya, adakah perbedaan sikap tubuh dan kesadaran di hadapan dua 

sumber bencana ini? Teater harus menjawabnya! 

Lompatan yang paling mungkin dilakukan oleh teater dalam pola khaotik 

keterpurukkan bencana, entah itu besar atau kecil, manusia justru menemukan dirinya pada 

bentuk lompatan perayaan! Teater yang saya buat ini menawarkan narasi baru dari mulai 

pengetahuan (rasional dan rasa) rasa sejati hingga melihat melalui pengalaman. Nah, 

kemudian yang saya ambil dari Krakatau ini sebenarnya adalah Katastrop nya, Katastrop ini 

adalah strukturnya, struktur katastrop ini akan dipakai sebagai struktur dramaturgi dalam 

pertunjukan ini, terutama struktur bencana yang dimensi psikologisnya, itu yang menjadi 

titik tolak pertunjukan ini 

4.5 Pemaknaan Teater Miragarasa 

‖Miragarasa adalah sebuah proses metodologis untuk memanusiakan kembali tubuh kita 

yang terasing itu, untuk mengejutkan syaraf dan kesadaran pada tubuh kita yang tak 
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terbebaskan. Dengan miragarasa, entah itu tubuh penonton, tubuh pemain dan semua 

mereka yang terlibat, terus-terusan memburu teror untuk ditempakan pada keterbatasan 
fisiknya, pada seluruh hambatan pikirannya, perasaannya dan atau kesadarannya. Dan tubuh 

kita adalah tubuh yang berpikir, tubuh yang bekerja, tubuh yang tak dikendalikan lagi oleh 

negara, tubuh dalam sistem agama yang mendapat tantangan, tubuh yang terus tumbuh 

mencari kehidupan yang lebih otentik.‖ (Nandang Aradea, 2008) 

 

Teater Miragarasa menurut Nandang adalah metode tubuh dan kesejatian diri 

menjadi manusia melalui media teater. Asal kata ―Miragarasa‖ ini di ambil dari tradisi 

Sunda, di mana “mi‖ adalah penyatu dari raga dan rasa. Pada Miragarasa, di mana raga dan 

rasa dalam pertunjukan teater harus menjadi kesatuan.  Sumber metode teater Miragarasa 

yaitu dengan menggunakan elemen tubuh, jiwa (soul) dan simbol-simbol tradisi lokal dan 

alam. Menelusuri empat karya Teater Miragarasa yaitu Bicaralah Tanah, Perempuan 

Gerabah, Emergency Bionarasi Tubuh Terbelah dan Overdose: Psycho Catastrope 

memberikan pemahaman bahwa Teater Miragarasa melibatkan tiga hal yaitu pertama, 

penyatuan tubuh dan rasa baik dalam konteks tubuh aktor dengan dirinya, aktor dengan 

tema pertunjukan, aktor dengan elemen-elemen pertunjukan seperti bambu dan aktor 

dengan penonton dengan tujuan teater sebagai pembebasan.  

Kedua penggalian yang arkhaik, adapun yang dimaksud arkaik adalah sesuatu yang 

purbawi dalam diri kita, masa lalu dalam arti sejarah seperti Geger Cilegon dan letusan 

gunung Krakatau. Atau arkhaik dalam arti mantra-mantra/ jagjawokan. Ketiga,  

membebaskan teater dari keterikatan ruang untuk menyatukan aktor dengan penonton dan 

aktor dengan ruang yang tidak terikat oleh bangunan seperti gedung kesenian dalam bentuk 

proscenium. Keempat, bambu sebagai refleksi dan elemen penting dalam teater secara 

filosofis dan fungsi. Ada pun keempat makna Miragarasa menurut peneliti adalah hasil 

akumulasi pengalaman Nandang melalui proses perantauan di empat ruang.   

Kesadaran Nandang untuk membuat karya adalah dirinya oleh sebab membangun 

dengan ―Teori Miragarasa‖ menjadi betul-betul merasakan, bukan tubuh yang drama, 

bagaimana tubuh yang melakukan sesuatu betul-betul pure (murni) dengan esensial gerak. 

Otong salah satu aktornya mengibararkan seperti keindahan saat melihat bayi menangis, 
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ketika melihat bayi bergerak dan bertindak begitu murni, begitu indahnya, kemurniannya 

akan kelihatan sekali.    

Berbeda sekali dengan teater-teater drama yang dibuat, yang dibikin karena dromai 

(drama),berangkatnya dengan meniru. Dalam Miragarasa Nandang melatih untuk 

bagaimana ekspresi yang betul-betul keluar dari tubuh. Selanjutnya untuk menggali 

kemurnian tubuh dan rasa tersebut salah satu caranya yaitu dengan menggali yang arkhaik.  

Pengertian yang arkhaik menjadi elemen- yaitu  melihat kesadaran-kesadaran purbawi 

dalam tubuh kita. Menurut Otong, kalau orang lain menyadari bila ada dalam keyakinan 

agama lain ada reinkarnasi, bila sebelumnya tubuh kita kera, atau bila sebelumnya tubuh 

kita itu apa, itu sebenarnya elemen-elemen arkhaik yang melekat dalam tubuh kita yang kita 

tidak sadari. 

Sehingga proses kematangan seorang aktor/pelaku intinya adalah pengalaman emosi 

yang digali. Makanya dengan teori Miragarasa, bila orang bisa sampai menyatu dengan 

elemen-elemen rasa dalam dirinya. Bagaimana rasa dan emosi itu yang sepanjang hidup kita 

alami seperti bagaimana kita mau menyusui kepada ibu. Bila sampai elemen arkaik itu bisa 

sampai tergali emosi itu, itu akan terasa sangat esensial. Nandang mengajarkan dengan 

Miragarasa, bagaimana manusia itu bisa menjadi automate, bisa hadir dengan sendirinya, 

bisa jadi terlahir, tidak lagi dipikirkan kita harus bagaimana melakukan sesuatu terutama 

dalam teater.  

Miragarasa adalah melahirkan tubuh yang murni, mendekati otentisitas, sehingga 

akan hadir originalitas, dari situlah kuatnya karya, di situ yang akan menjadi mahalnya, 

yang tidak akan dimiliki siapapun. Tubuh ini dan teater ini tidak dimiliki siapapun.  

Selanjutnya bila dihubungkan dengan Meyerhold melalui metode teater biomekanik. 

Nandang mencoba dengan mekanik itu bagaimana keterkaitan satu sistem dengan sistem 

lainnya, tubuh kita juga sama dengan mekanik, karena itu lebih ke lebih pada gerak, 

mekanik itu arahnya akan menghasilkan kinetic. Dari tubuh kita yang bergerak, tubuh kita 

yang mekanikal, bagaimana menjadi tubuh kita yang bio (hidup), jadi bukan mesin 

mekanik, tetapi tubuh yang hidup.  
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Dalam teater tubuh yang diajarkan Nandang, bagaimana dengan tubuh itu 

menghadirkan gerak-gerak yang menghidup, mekanisme di tubuh aktornya yang 

menghasilkan gerak-gerak laku yang tidak dirancang, tidak dibuat. Kalau misalnya, melihat 

teater-teater realis seperti naskah Shakespeare dari cara mengangkat gelas, cara memegang 

itu sampai detail, cara memegang topi sampai jelas, bisa dihitung, apalagi untuk opera  

Dalam biomekanik dan hubungannya dengan Miragarasa adalah menjadikan tubuh 

yang hidup, yang hadir dalam dirinya, tidak lagi terpola, tidak lagi dengan struktur yang 

baku, tapi merespon dengan peluang, bagaimana tubuh kita itu merespon terhadap laku itu 

secara alamiah. 

Selanjutnya mengacu pada penjelasan Abah Djatnika, guru Nandang dan master 

bambu dari Cibinong. Miragarasa adalah disatukannya rasa kedalam raga kita, rasanya tidak 

terpisah. Manusia bisa merasakan semua kenikmatan yang bisa dirasakan.   Miragarasa itu 

bagian dari aji rasa (mengaji rasa) dan mengacu pada spiritualitas. Aji rasa terdiri dari 

beberapa bagian.  

Pertama, ―gerak rasa‖ yaitu gerakan dalam hati atau keinginan sebelum 

diperintahkan oleh akal. Misalnya sebelum kita makan jeruk, ada keinginan dan gerak rasa 

untuk makan jeruk dan kita membayangkannya, setelah itu baru akal memerintahkan kita 

untuk memakan jeruk. Menurut Abah, setiap orang memiliki gerak rasa, sayangnya tidak 

penah dilatih gerak rasa itu untuk daya cipta. Nandang melatih gerak rasa tersebut sehingga 

tubuh menjadi otomatis bergerak tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu.  

Kedua, disebut ―terus rasa‖. Misalnya ketika seseorang mengingat orang tuanya dan 

kita mencoba mengirim sinyal, meneruskan perasaan kita kepada orang tua.  

Ketiga, ―tepung rasa‖. Setelah kita seseorang meneruskan rasa rindu ke orang tua, 

tiba-tiba datang telpon dari orang tuanya tersebut. Terdapat pertemuan rasa dari anak 

dengan orang tuanya.  

Keempat, ―titis rasa‖ yaitu rasa kita menitis atau diterima oleh orang tua kita.  Sinyal 

perasaan rindu kita diterima oleh orang tua kita.  
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Kelima, ―pati rasa‖. Yaitu mematikan rasa. Fungsi pati rasa itu punya dua fungsi  

menurut Abah, satu untuk menghadap kepada Allah dan dua untuk menguatkan titis rasa 

dalam diri kita. Misalnya ketika kita Sholat, kita mematikan semua rasa kita baik berbicara, 

bergerak, berpikir dan mendengar dan hanya fokus menghadap sang pencipta. Menurut 

Abah, ketika kita hanya memfokuskan diri pada pendengaran dan mematikan perasaan yang 

lain maka kita dapat mendengar suara nyamuk seperti pesawat terbang atau suara semut 

berjalan.  

Terakhir, keenam ada yang disebut ―nur rasa‖ atau Miragarasa yaitu raga/ tubuh 

yang mampu menikmati semua rasa. Miragarasa itu raga yang mampu menikmati rasa. 

Miragarasa adalah memasukan rasa secara utuh ke dalam tubuh. Manfaatnya adalah 

penciumannya bagus, penglihatan batinnya bagus, pendengarannya bagus, menikmati 

rasanya bagus. Miragarasa dapat menjadikan manusia yang utuh.  

―Sekarang begini, hidup ini adalah permainan rasa. Jadi rasa sedih, bahagia, sakit, rasa 

gembira, khusu, konsentrasi, itu semua rasa, tapi itu rasa yang umum. Dalam  permainan 

rasa itu maka rasa itu harus mampu dikendalikan, rasa itu ditengah-tengah adanya, manusia 
itu  dua makhluk, makhluk dunia dan makhluk akhirat, makhluk dunia fisik dan  makhluk 

akhirat itu ruh. Pertemuan antara fisik dan ruh tengah-tengahnya adalah rasa. Rasa itu bisa 

merasakan fisik dan bisa merasakan adanya ruh. ― (Wawancara Abah Djatnika, 28 April 
2015)  

Pembelajaran dari abah tersebut Nandang jadikan inspirasi untuk metode teater 

Miragarasa. Tujuannya seperti yang disampaikan abah adalah agar aktor-aktornya dapat 

memasukan rasa secara utuh ke dalam tubuh.  Selain tubuh aktor menjadi otomatis, tidak 

lagi memikirkan harus bagaimana melakukan sesuatu di atas panggung terutama dalam 

teater. Seperti Dindin aktornya bahwa Nandang memberi istilah ―memindahkan rasa‖ dan 

―mendiamkan rasa‖. 

Menyoal tentang penggalian yang arkhaik selain dalam tubuh. Abah 

mencontohkan dalam karya Overdose: Psycho Katastrophe sehubungan dengan elemen-

elemen arkhaik. Pertama, arsitektur pembuatan konstruksi bambu, serupa dengan 

pembuatan rumah bambu, tanpa dipaku diikat semua. Kedua mementaskan senam hijaiah 

dari Cimande.  Ketiga mementaskan beluk yang dibawa oleh  Godi Suwarna. Keempat 

membawa gong kabuyutan. Kelima membawakan mantra. Jadi lima itu dikemas menjadi 
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satu penampilan teater yang mengusung tradisi namun avant-garde. Tampilan yang 

eksklusif, aktual dan layak ditonton.  

Dalam Overdosis terdapat perahu dari kayu nangka, di atasnya para manusia 

perahu/ nelayan. Representasi dari  dasar tradisi. Untuk mantra atau jangjawokan, 

Nandang mengambil dari Eyang Ranggawulung Saksamandala (Eyang Suta) dari 

Cimande.  Suta wisesa panglima intelejen kerajaan pajajaran. Jadi mantra ini dimiliki 

Mbah Suta Wisesa atau Rangga Wulung sebagai gelar pasukan intelejen.  Jangjawokan 

yang digunakan Nandang dalam karyanya adalah mantra yang sakral, maknanya untuk 

kecepatan dan mengundang ombak laut yang juga merepresentasikan nelayan.  

“Lengkah aing, lengkah tunggal, ka dua lengkah wisesa, ka tilu parutuklayu, buluh 
kudeng kidung balung, kidung balung weneng wong ka sakabeh anaking. Ombak aing 

ombak tunggal, ka dua ombak wisesa, ka tilu ombak bayu, ka opat tah….” 

Selanjutnya, senam hijaiyah yang terdiri dari lima lapis yaitu pendidikan fisik, 

pendidikan akal, pembinaan rasa, pembinaan hati dan qalbu dan ada juga pembinaan 

rohani. Lima lapis ini dijadikan satu saat pertunjukan Overdose.  Dari 5 jurus menjadi 12 

jurus,karena dikhawatirkan kecelakaan karena tidak ada alat pengaman. Abah percaya 

ketika Dindin, salah satu aktor TSI jatuh dari ketinggian di atas 10 meter dan dengan 

sigap langsung naik kembali ke atas konstruksi adalah hasil latihan senam hijaiah. , orang 

jadi tepuk tangan padahal itu kecelakaan tidak disengaja.  

Silat Cimande yang ditampilkan pada Overdosis juga diserap Nandang dari Abah 

Djatnika. Ilmu Cimande itu terdiri daripada gerakannya dari kerajaan pajajaran, 

spiritualnya sudah digodok sedermikian rupa jadi ilmu tarekat, tasawuf, maka ada 7 tarek 

semuanya 41 tarek itu semacam nasehat lah yang digubah 12 wali, 9 wali songo ditambah 

3 yang setingkat wali ada di Cirebon yang menggubah tarek Cimande. Jadi tidak bisa 

lepas perkara Cimande ini dengan Pajajaran, Cirebon dan Islam dengan dunia yang ada 

zaman sekarang. 

―Teater yang dibuat kang Nandang ini lain, mampu menggabungkan lima hal yang 

tradisional tapi menjadi layak ditonton di zaman sekarang dan itu harus ada kekuatan 
fisik, mental, spiritual, dan punya kesenian dalam jiwanya. Kalau aktornya tidak punya 

kesenian dalam jiwanya susah juga, dia harus menghadapi teater, tapi harus punya fisik 
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juga. Saya rasa cukup sukses lah Festival Tokyo itu.‖  (Wawancara Abah Djatnika, 28 

April 2015)  
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Perjalanan Ulang-Alik: Merantau Ke luar untuk Kembali Ke dalam 

Pijakan awal penelitian ini bersumber dari sebuah fenomena ketika penulis melihat 

berbagai pertunjukan Teater Modern Indonesia namun memiliki esensi tradisi lokal 

terutama etnisitas. Dialektika dalam dikotomi tradisi dan modern dalam karya-karya teater 

tersebut merupakan fenomena yang menarik yang selanjutnya akan merujuk pada sosok 

kedirian senimannya, khususnya sutradara sebagai pencipta teks tunggal. Dalam 

menjelaskan karya teater tersebut diperlukan rujukan untuk melihat secara etnografis 

tentang bagaimana proses kreativitas seniman dan lebih luas lagi pada perjalanan hidupnya.  

Nandang Aradea adalah salah satu role model dari seniman-seniman teater di 

Indonesia yang menampilkan karya-karya pertunjukan yang mengusung tradisi dalam 

kemasan teater modern. Nandang adalah satu-satunya seniman teater di Indonesia yang 

menampilkan bentuk teater tubuh (physical theater) dengan menggunakan bambu secara 

ideologis sebagai elemen utama dalam seluruh karyanya di TeaterStudio Indonesia. Estetika 

karyanya memadukan antara yang lokal dan global yang saling menatap serta penggalian 

tradisi yang merujuk pada otentisitas.    

Narasi perjalanan migrasi dalam bentuk “perantauan” yang Nandang jalani di empat 

ruang bertujuan dengan motivasi untuk mencari pengetahuan berteater. Setiap ruang  

memberikan pengaruh pada transformasi karya-karya pertunjukannya yang meliputi 

perubahan dari bentuk gaya teater realisme yang berpijak pada Stanilavsky ketika di 

Bandung bertransformasi pada teater tubuh dengan pijakan biomekanis dari Meyerhold. 

Selanjutnya sebagai culture commuter, di Banten sebagai ruang terakhir, ia 

mengakumulasikan pengetahuan dan pengalamannya hasil dialog dengan dunia Barat 

(Rusia) menjadi reproduksi kebudayaan dalam bentuk baru.  Hibriditas dalam perjalanan 

budaya ini tidak hanya mewujudkan transformation in continuity dalam karyanya, namun 
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berpengaruh pada konstruksi narasi identitas Nandang yang berubah menjadi seorang Sunda 

kosmopolitan.   

Hubungan antara ruang (space) dan hibriditas dijelaskan Shiraishi Takashi (2011) 

dalam mobilitas yang akan mempergaruhi perjalanan dan pembahasaan visi dan misi 

kehidupan hingga membentuk cara berpikir bahkan memandang the others dan dunia. 

Perjalanan pencarian teater modern ini  menjadikan kedirian Nandang sebagai seorang 

sunda Kosmopolitan. Cara berpikirnya cenderung merujuk pada sosok modernitas seniman. 

Ketika kosmopolitan mengacu pada keterbukaan dengan dunia luar, pada modernitas 

merupakan usaha pencarian esensi teater melalui ilmu pengetahuan dan akhirnya 

mewujudkan sebuah acuan purifikasi (pemurnian) dalam metode teater Miragarasa. Sebuah 

metode teater, menyatukan raga dan rasa sebagai jalan untuk mencapai being to be human.   

Nandang merantau ke luar untuk kembali ke dalam diri dan identitas dan 

lingkungannya. Ketika tradisi dilihat sebagai sesuatu yang statis dan turun menurun, 

Nandang menjadi seorang seniman yang semakin modern justru semakin kembali ke dalam 

modal akar budayanya.  

Teater Miragarasa menjadi strategi Nandang untuk menempatkan diri sebagai 

seniman dan mewujudkan karyanya dengan pijakan tradisi. Teater Miragarasa adalah 

bentuk tradisi baru yang bisa menjadi tawaran baru dalam dunia teater modern Indonesia 

saat ini. Miragarasa adalah pencapaian transformasi terakhir sebagai bentuk purifikasi dari 

hasil perjalanan ulang-alik Nandang. Ia telah memadukan dua pandangan teater, dua 

pandangan budaya yang satu sama lain berbeda dan menjadikan Teater Miragarasa sebagai 

proses pertemuan, penyesuaian dan pemurnian. 

Nandang menjadikan estetika teori teater luar seperti biomekanik-Meyerhold 

sebagai kemasan atau kulit luar dalam karyanya. Acuan Nandang dalam berkarya 

sehubungan dengan esensi adalah “jiwa tradisi” yang ada di negerinya dan daerahnya dalam 

bentuk masalah sosial. Dalam seluruh karyanya, Nandang tidak berbicara tentang 

masyarakat dan masalah Eropa. Ia berbicara tentang petani, tanah, perempuan sebagai ibu 
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bumi dengan metafora gerabah, kebudayaan yang membangun lalu menghancurkan, tubuh-

tubuh manusia kita yang terbelah oleh modernisasi dan tentang letusan gunung Krakatau 

yang ia ambil struktur dramatik katastropnya.  

Akhirnya peneliti menyimpulkan, meskipun Nandang telah melakukan perjalanan 

(journey) dalam bentuk perantauan ke berbagai ruang (space) hingga Rusia menjadikan 

batas-batas identitas dan etnisitas Nandang semakin mengabur. Identitas yang mengabur ini 

menjadikan Nandang sebagai seorang subjek yang utuh. Nandang adalah seorang seniman 

teater yang “menjaga kepemilikan tradisi” sebagai jiwanya sedangkan teater Barat hanya 

digunakan pada bentuk luar saja.  

Nandang adalah pejalan budaya yang melakukan perantauan keluar untuk kembali 

ke dalam. Itulah yang disebut dengan perjalanan ulang-alik yang Nandang lakukan dengan 

identitas seorang Sunda kosmopolitan.   Sosok Nandang sebagai seniman teater dan Sunda 

Kosmopolitan yang berpandangan terbuka dan menyerap berbagai kebudayaan yang 

menjadi bagian dari warga dunia.   
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