
SaStra PM toh

Kotak persegi berlubang biru 
muda setinggi orang dewasa 
itu berdiri di tengah serupa 
jendela. Ada merek Episen

trum di bawahnya dan Ptv di pojok ka
nan atas. Ada pula gambar lingkaran di 
sisi kanan, kiri, dan kanan bawah kotak 
menyerupai tombol. Diiringi bebunyian 
seseorang di balik layar, tirai pelangi 
yang menutupi layar ‘’televisi’’ raksasa itu 
menggulung ke atas. Tampaklah sosok 
pria dengan topi panjang khas Aceh. Ma
tanya melebar. Tarikan bibir di senyum
nya menepi ke pipi. ‘’Selamat datang pe
mirsa,’’ sapa dia, disusul tawa dan tepuk 
tangan penonton.

Pertunjukan berdurasi setengah 
jam itu ditampilkan Agus Nur Amal se
bagai pembuka pameran tunggal bertajuk 
“Jendela PM Toh” di Galeri Ruang Rupa, 
Tebet, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. 
PM Toh adalah nama panggung Agus 
ketika berhikayat.

Pria kelahiran Sabang, Pulau Weh, 
17 Agustus 1969, itu mulai menggelar 
teater monolog pada 1992. Sebelum itu, 
Agus cuti kuliah dari Institut Kesenian 
Jakarta selama setahun. Ia berkeliling dari 
kampung ke kampung di Aceh mengikuti 

Tengku Adnan, penjual obat yang kisah
kisah lisannya selalu memukau.

Pameran yang digelar hingga 28 
Februari mendatang itu menyajikan ben
dabenda yang selama ini dipakai Agus 
untuk bercerita. Misalnya televisi tadi, 
yang ia sebut asli tapi palsu. Palsu karena 
bukan alat elektonik, ‘’Tapi asli karena 
ada orang betulan yang ada di televisi,’’ 
ujar Agus, yang lagilagi disambut gerr 
penonton.

Teater hikayat Agus berbeda dari 
tradisi yang pernah ada. Kisahnya bukan 
kehebohan, kehebatan, atau kemukjizat
an seorang tokoh, melainkan refleksi 
kondisi sosial kontemporer. Otomatis 
ceritaceritanya bukan berasal dari tradisi, 
melainkan imajinasi atas situasi masyara
kat terkini. Tutur bahasa Agus pun jauh 
dari pertimbangan rima atau kepatuhan 
terhadap pakem hikayat yang berlaku 
di Aceh, negeri asal pemilik hikayat. Ia 
memilih bertutur spontan sesuai dengan 
imajinasinya.

Pilihan Agus menekuni dunia hika
yat memang berawal dari ketertarikannya 
pada Tengku Adnan. Salah satu aspek 
penting yang dipelajari Agus dari Adnan 
adalah bendabenda yang ia gunakan. 

Bedanya, Adnan menggunakan benda 
secara telanjang, sedangkan Agus mem
bungkusnya dengan imajinasi dan fan
tasi, yang lebih dialogis dengan situasi 
kontemporer penonton.

Bagi Agus, imajinasi dan fantasi itu 
penting karena modernitas dengan segala 
kemudahannya justru membuat orang 
bertindak mekanis ibarat mesin. ‘’Orang
orang sudah kehilangan imajinasinya se
hingga mereka berlaku sangat kaku,’’ kata 
Agus kepada Sukmono Fajar Turido dari 
Gatra.

Banyak benda yang digunakan Agus 
dalam teater hikayatnya. Oleh Hafiz, 
sang kurator, bendabenda itu dibagi 
dalam empat kategori, yang semuanya 
mencerminkan dunia PM Toh. Ada benda 
buatan sendiri, benda alami, dan buatan 
pabrik semacam alat rumah tangga, pro
duk bermerek, atau mainan anak. Satu 
lagi adalah benda yang dimiliki profesi 
tertentu.

Di mata Agus, bendabenda tadi 
tidak lagi bermakna telanjang. Ia berubah 
sesuai dengan imajinasi dan fantasinya 
dalam membangun dunia PM Toh. Sebut 
saja gayung, yang tidak lagi sekadar alat 
mandi, melainkan helikopter, kap lam
pion, atau peci milik bapak.

Demikian pula corong minyak, 
yang bukan semata alat pengisi jeriken. 
Di dunia PM Toh, ia bisa menjadi mu
lut, telinga, mata, atau senter. Tentu saja 
ukuran corong sejalan pula dengan pe
maknaan simbolisnya.

Kita boleh tersenyum keki melihat 
bak mandi bayi yang dibubuhi batang 
tegak di salah satu sisinya dan ditempeli 
kipas terkembang menjadi kapal Colum
bus. Atau sepatu yang makna telanjangnya 
sebagai alas kaki, tapi karena ukuran dan 
model spesifik, berubah pemaknaannya 
menjadi alat represif dan kekerasan 
negara.

Dengan menciptakan gaya bertutur 
cerita yang khas, Agus membawa hikayat 
keluar dari pakem untuk bertarung de
ngan televisi, yang selama ini menggeser 
peran hikayat sebagai pusat tutur cerita 
yang menghibur masyarakat. Toh, dalam 
berhikayat, Agus masih mempertahankan 
satu pakem. Hikayat yang ia dongengkan 
harus happy ending. Mengobarkan 
semangat pemirsanya. 

Rita Triana Budiarti

Benda-benda pendukung juru hikayat Agus Nur Amal dipamerkan. 
Berbungkus imajinasi dan fantasi.

Dunia Imajinasi PM Toh 

Agus Nur Amal; Asli tapi palsu
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