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Hikayat Benda-benda
Apa makna botol air mineral, tutup ember, kantong
plastik, atau caping petani? Dalam dunia Agus Nur
Amal (39), pendongeng asal Aceh yang dijuluki PM
TOH, beragam benda keseharian itu bisa dijadikan
alat peraga monolog. Dalam pentas, benda-benda
itu dimainkan untuk mengajak kita berimajinasi,
menjelajahi alam mitologi, sekaligus mengomentari
persoalan sosial-politik aktual.

OLEH ILHAM KHOIRI

Datang saja ke Ruru Gallery
di Tebet, Jakarta, 13-28
Februari. Ruang galeri di-

penuhi 187 benda alat peraga
sebagai bagian dari properti pen-
tas Agus. Benda keseharian itu
sungguh beragam.

Ada perabotan rumah (seperti
bak, ember, teko, piring, saringan,
atau setrika), pakaian (sepatu bot,
caping, topi proyek), dan bekas
kemasan produk minuman (bo-
tol air mineral), atau mainan
anak-anak (boneka dan mo-
bil-mobilan). Ada juga barang
modifikasi, seperti kamera besar
dengan banyak saku dan laci,
caping yang disumpal plastik hi-

tam dan merah, dan botol-botol
air mineral.

Apa istimewanya benda-benda
itu? Bagi orang yang tak me-
ngenal Agus, benda-benda itu ba-
kal tampak aneh. Namun, bagi
yang akrab dengan sosok pen-
dongeng tersebut, semua itu
mengingatkan pentas-pentas
monolog PM TOH yang memang
gemar memainkan benda untuk
alat peraga.

”Lewat benda-benda itu, saya
memvisualkan hikayat. Setiap
benda bisa diperlakukan sebagai
manusia, senjata, atau jadi apa
saja,” kata Agus, Kamis (12/2)
sore lalu.

Menurut kurator pameran da-
ri Ruang Rupa, Hafiz, dalam pe-
manggungan Agus, benda-benda
itu menjadi permainan dan me-
munculkan makna-makna baru
yang membangun fantasi penon-
ton. Persis seperti fantasi masa
kecil kita dalam memainkan ber-
bagai benda. ”Dalam dunia mo-
nolog Agus, fantasi muncul sa-
ngat fleksibel,” kata Hafiz.

Ambil contoh pemanfaatan
botol air mineral. Dalam hikayat
penculikan mahasiswa pada
akhir rezim Orde Baru, Agus
membariskan puluhan botol se-
bagai gambaran para mahasiswa
berdemonstrasi. Saat tentara me-
nyerbu, satu botol dibungkus
plastik kuning dan ditempelkan
di ujung tongkat. Botol itu pun
jadi penyembur gas air mata.

Beberapa botol mahasiswa tadi
dimasukkan dalam penjara. Bo-
tol-botol itu lantas disiram air
mendidih dari ceret listrik sam-
pai meleleh. ”Itu simbol penyik-
saan saat interogasi,” papar
A g u s.

Banyak contoh lain menjelas-
kan, setiap benda itu akhirnya
punya hikayat sendiri-sendiri.
Tutup ember bisa dimainkan jadi
bulan atau matahari. Kantong

plastik jadi awan, jenggot, topi,
atau ombak. Caping petani yang
bolong dan disumpal plastik me-
rah-hitam menggambarkan gu-
nung meletus.

Imajinasi
Benda-benda properti mono-

log Agus itu menantang pemak-
naan berbeda saat digelar dalam
ruang pameran yang terpisah da-
ri panggung. Bagaimana mema-
haminya dalam kacamata seni
r u p a?

Tentu saja, benda-benda itu
tak serupa dengan obyek temuan
siap pakai (re a d y m a d e s ) untuk
membuat pernyataan seni, se-
perti dilakukan Marcel Ducham
(1887-1968). Agus juga tak hen-
dak bikin instalasi sebagai salah
satu ekspresi seni rupa post-
modern, yang meledak pada Ja-
karta Biennale IX tahun 1993.
Hasil kerjanya pun tak serupa
dengan obyek seni (art object)
yang diciptakan sebagai oposisi
terhadap barang komoditas atau
mainan estetis yang makin di-
gemari seniman muda sekarang.

Agus memang tak berniat me-
masuki modus-modus itu. Apa-
lagi, estetika dan keterampilan
penciptaan benda-bendanya cen-

derung ala kadarnya. Benda
temuan itu dicomot begitu saja,
banyak dari tong sampah, lalu
sebagian diutak-atik demi mem-
bantu visualisasi hikayat yang di-
tuturkan.

Pada proses visualisasi ini, kre-
ativitas Agus seiring dengan kerja
perupa. Sebagai pendongeng,
Agus membangun visualisasi hi-
kayat lewat benda-benda yang
merangsang imajinasi penonton.
Strategi serupa dilakoni perupa
dengan memainkan tanda-tanda
visual (dalam lukisan, patung,
atau instalasi) untuk merangsang
imajinasi orang agar menyadari
gagasan tertentu.

Meminjam pemikiran filsuf
Perancis, Jean Paul Sartre, Agus
tampak berusaha membangun
analog-analog dari benda-benda
keseharian yang akrab agar orang
gampang menangkap imajinasi
dari keserupaan benda itu de-
ngan peristiwa yang hendak di-
gambarkan dalam hikayat. De-
ngan begitu, tak melulu benda
asli yang ditampilkan. Hanya sa-
ja, kekuatan benda-benda itu
akhirnya memang baru be-
nar-benar terasa saat dimainkan
dalam dunia imajinasi penghi-
k ay a t .

Hikayat Sang Penghikayat
Suatu negeri di ujung karang/Yang sering dilanda gempa bumi/Ber-
ibu-ribu orang tewas/Beribu-ribu orang digulung-gulung.
Maka, datanglah bala bantuan...
Marilah kita berguru pada alam/Sehingga lebih bisa hindari bencana...

Potongan hikayat yang dituturkan Agus PM TOH dalam
suatu iklan itu kerap muncul pada siaran televisi seputar
gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam,

akhir tahun 2004. Saat bencana alam meluluhlantakkan ”negeri
di ujung karang” itu, kepiawaian Agus sebagai penghikayat—da-
lam arti, orang yang pintar menuturkan hikayat—justru naik
daun.

Tak hanya iklan, Agus banyak nongol di layar kaca dengan
membawakan berbagai dongeng seputar bencana alam. Kegiatan
serupa dikembangkan di tengah para korban tsunami di Aceh.
Bersama kelompok seniman Banda Aceh, antara lain Udin Pelor,
Apa Kaoy, dan Evi, dia menggiatkan pendampingan masyarakat
lewat program Televisi Episentrum 18,73 Skala Richter.

”Kami bikin kotak dari kayu mirip layar kaca televisi besar,
sekitar 1,5 meter x 1 meter lebih. Televisi itu kami angkut dengan
mobil p i c k- u p ke barak-barak pengungsi,” papar Agus.

Di barak pengungsian, kelompok seniman itu membuat drama
kecil-kecilan dengan para aktor nongol dalam kotak persegi
panjang itu, mirip adegan televisi sungguhan. Setelah dapat
contoh, warga didorong tampil dalam televisi kayu tadi. Ada yang
main drama mirip sinetron, baca berita, lawakan, atau nongol
untuk sekadar menyampaikan unek-unek.

”Kami berusaha menjadikan media hikayat lewat televisi kotak
kayu untuk membangkitkan semangat hidup para pengungsi,”
ujar Agus, yang sampai kini masih melajang itu.

Pascatsunami Aceh, Agus makin beredar. Dia banyak diundang
pentas di sejumlah kota, termasuk ke luar negeri, seperti ke Swiss
(2007) dan Jepang (2008). Bagaimana Agus menjadi peng-
h i k ay a t ?

Agus lahir di Kota Sabang, Pulau Weh, Agustus 1969. Pada akhir
masa kuliah diploma-3 di Jurusan Teater Institut Kesenian
Jakarta (IKJ), dia ambil tugas akhir pementasan hikayat. Untuk
itu, dia kembali ke Aceh dan nyantrik para penghikayat senior asal
Siglie, Tengku Adnan PM TOH (almarhum).

Dua tahun belajar, tahun 1991-1992, Agus dapat sebutan PM
TOH, julukan yang sebelumnya disandang sang guru lantaran
piawai menirukan ”tet-tot” klakson bus PM TOH. Kembali ke
Jakarta, Agus mulai menggelar pentas monolog yang memadukan
sastra tutur tradisional dan improvisasi teater modern. Dia
pernah memainkan beberapa hikayat, antara lain Hikayat Ham-
zah Fansuri Menjala Ikan, Anak Emak Mencari Telor, Jendral
Puyer Bintang Toedjoeh, Polisi dan Bandit, dan Era Tahun 2000,
dan Hikayat Pahlawan Mencari Obat.

Keunikan dan ketekunan Agus menekuni seni hikayat selama
12-an tahun itu menarik perhatian. Sejumlah mahasiswa meneliti
kreativitas itu untuk menyusun skripsi. ”Tapi, skripsi saya sendiri
belum kelar. He-he-he...,” kata Agus seraya nyengir. Kini, lelaki itu
memang tengah menuntaskan skripsi untuk menyelesaikan
kuliah S-1 di Jurusan Teater IKJ. (IAM)

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Agus ”PM Toh” Nur Amal

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Benda -benda alat peraga untuk hikayat Agus ”PM TOH” Nur Amal yang dipamerkan dengan tajuk ”Jendela PM TOH” di Ruru Gallery-Ruang Rupa, Tebet, Jakarta, 13-28
Fe b r u a r i .

AG E N DA

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

WAYA N G

Karma Dursasana

Dalang lulusan STSI Su-
rakarta, Ki Bambang As-
moro (42), menggelar

pentas wayang kulit pakeliran
padat dengan lakon ”Sandyakala
Kurusetra”. Kisah dari perang
Bharatayuda itu coba diolah da-
lam pendekatan semi teatrikal
dengan melibatkan instrumen
musik modern dan koreografer
Elly D Luthan. Berhasilkah ko-
laborasi itu menyuguhkan pentas
segar?

”Sandyakala Kurusetra” dima-
inkan di Warung Apresiasi (Wap-
res) Bulungan, Jakarta Selatan,
Kamis (12/2) malam. Dalang
mengambil tempat di belakang
layar putih, menghadap penon-
ton, sehingga penonton menyak-
sikan permainan wayang lewat
bayangan saja. Musik ditangani
Tendri Yusuf serta sejumlah pe-
musik tradisional.

Pertunjukan dibuka dengan
bayangan gunungan berkele-
bat-kelebat dan sosok-sosok ber-
kilas-kilas di layar. Musik meng-
gedor-gedor. Suasana mencekam
itu, demikian dalang berkisah,
menggambarkan kecamuk pe-
rang Bharatayuda.

Setelah Abimanyu dan Gatut-
kaca dari Pandawa tewas dalam
pertarungan sengit, Werkudara
mengamuk. Menyaksikan itu, ti-
ba-tiba Dursasana dari Kurawa
ngeri. Adik Raja Duryudana dari
Hastinapura itu menerawang ki-
las balik sebelum perang, saat dia
mengakali Pandawa dalam per-
mainan dadu.

Adegan berikutnya dimainkan
secara teatrikal oleh beberapa ak-
tor langsung di panggung, se-
mentara permainan wayang pada
layar berhenti. Raja Amarta, Pun-
tadewa, kalah main dadu sehing-
ga terpaksa menyerahkan istri-
nya, Drupadi, sebagai taruhan.
Perempuan cantik itu ditelan-
jangi oleh Dursasana.

Dipermalukan begitu, Drupadi
(diperankan Santi Dwi Saputri)
marah dan bersumpah. ”Saya tak
akan mengeramas rambut, ke-
cuali pakai darah Dursasana!”

Kembali ke layar, wayang kulit
menggambarkan, Dursasana ke-
mudian bertarung dengan Wer-
kudara. Lewat pergulatan seru,
tokoh brangasan itu pun me-
nemukan karmanya: tewas me-
ng enaskan.

Saat wayang kulit terpaku pada
adegan kematian Dursasana, pe-
nari Elly D Luthan muncul, me-
merankan Drupadi yang hendak
keramas darah. Dia berputar-pu-
tar pelan di antara pemain ga-
melan, lalu beringsut ke
depan layar, menyelaraskan ge-
rak dengan sabetan bayang-ba-
yang wayang. Geliat tubuh dan
mimik wajahnya mengekspresi-
kan dendam kesumat teramat
perih.

Dia ambil selendang merah da-
ri gedebok dalang, dan pelan-pe-
lan dililitkan ke tubuh, kemudian
menggelung rambutnya. Prosesi
tari ini menjadi simbol Drupadi
telah memenuhi sumpah berke-
ramas dengan darah Dursasana.

Ta n g g u n g
Berhasilkah pentas itu menye-

garkan pentas wayang? Dalam
beberapa hal, kolaborasi itu ma-
sih serba tanggung.

Dari sisi cerita, memang ada
usaha dari dalang Ki Bambang
Asmoro untuk berkisah melalui
sudut pandang Dursasana dari
Kurawa. Alur cerita pun tak di-
tata linier, melainkan secara kilas
balik. Durasi pentas wayang yang
biasanya mencapai 7-9 jam di-
padatkan menjadi sekitar dua
jam.

”Saya ingin pentas ini lebih
menghibur dan memberikan per-
spektif beda dengan umumnya
lakon yang dikisahkan dari pan-

dangan Pandawa saja,” kata Bam-
bang, yang bekerja sebagai pe-
gawai Departemen Komunikasi
dan Informatika (Depkominfo)
itu.

Namun, bagi penulis beberapa
novel wayang dan penggiat Wap-
res Bulungan, Yanusa Nugraha,
penyegaran dari sisi cerita itu
belum tergarap maksimal. ”Ce-
rita pentas tak terlalu banyak
berubah dari kisah Bharatayuda
asli dalam pewayangan Jawa atau
India. Perspektif Dursasana be-
lum terbangun kuat sampai men-
jadi tafsir sendiri atas lakon
umum,” katanya.

Penampilan sejumlah aktor
dalam adegan main dadu di pang-
gung juga masih agak kikuk se-
hingga malah mengendurkan in-
tensitas pertunjukan. Gesekan
biola dan petikan ke y b o a rd yang
dimotori Tendri Yusuf cukup me-
ngentalkan suasana beberapa
adegan. Sayang, improvisasi ini

belum diikuti para penabuh ga-
melan tradisional lain.

Pertunjukan ”Sandyakala Ku-
rusetra” cukup menarik dilihat
dari kemasan penampilan visu-
alnya, tetapi tentu bakal lebih
menggebrak lagi jika mau me-
manfaatkan kekuatan multime-
dia. Pentas ini tertolong oleh
pengalaman Elly D Luthan yang
cukup mendalami kisah Drupadi.
Keintiman koreografer pada la-
kon Drupadi pas menyiratkan
sosok perempuan yang lama me-
mendam sakit hati.

Meski dengan gerak minima-
lis, tarian Elly bisa turut hanyut
dalam atmosfer suara dalang, sa-
betan wayang kelir, dan lantunan
lagu pilu yang mengiringinya.
”Gerak tari mengalir sebagaima-
na mengalirnya tarian Jawa kla-
sik. Saya tak terpaku pada ben-
tuk, melainkan lebih mengeks-
presikan rasa,” katanya.

(ILHAM KHOIRI)

KATALOG PAMERAN

Ko re o g ra fe r
Elly D Luthan
dalam pentas
”Sandyakala
Ku r u s et r a ” .

Jazz Mercy
Dumais

Mercy Dumais, yang identik dengan mu-
sik bossanova Brasil, akan tampil bersama
Brazilian Jazz Band, Zarro n d Vega, di
Bentara Budaya Jakarta, Jalan Palmerah, Ja-
karta, Kamis (19/2) pukul 19.00. Acara ini
sekaligus untuk menyambut hari Valentine.
Mercy pernah menetap di Tokyo, Jepang,
selama enam tahun dan bergabung dengan
komunitas Brasil yang membuatnya jatuh
cinta dengan musik bossanova.

Mercy mulai karier musiknya setelah
kembali ke Jakarta tahun 2001. Dimulai de-
ngan membuat duo album Beat of M & W
untuk proyek rekaman dan pertunjukan, ke-
mudian bergabung dengan Ireng Maulana
dan beberapa musisi tampil sebagai bintang
tamu untuk pertunjukan, dan beberapa ko-
munitas di Jakarta. Belakangan, dia mem-
buat album baru Mercy to Brazil, berko-
laborasi bersama musisi Tompi, Zarro, dan
Ivan Nestorman menyanyikan lagu-lagu In-
donesia dan diterjemahkan dalam bahasa
Portugis. (*/IAM)

Pameran Erik
Pa u h r i z i

Erik Pauh-
rizi yang per-
nah menge-
nyam pendi-
dikan di Fa-
kultas Seni
dan Desain
Institut Tek-
nologi Ban-
dung akan
mengg elar
pameran di
vivi yip art
room, The
Promenade,
Jalan Warung
Buncit Raya

98, Jakarta, dengan tema ”Face Phantas-
magoria”. Dikuratori Asmudjo J Irianto, Erik
akan memamerkan sejumlah karya, di an-
taranya lukisan-lukisan hitam putih dengan

obyek sosok-sosok manusia yang didistorsi.
Tahun 2009 bagi Erik sendiri merupakan
tahun yang penuh kesibukan, selain pameran
juga studi yang harus dijalaninya di Jerman.
Pameran yang akan berlangsung sampai 14
Maret ini akan dibuka Sabtu (21/2) pukul
17.00 dengan host Jay Subyakto. (*/IAM)

Made Wianta
di Kendra

Perupa Made Wianta akan berpameran di
Kendra Gallery, Jalan Drupadi 88 B Basang-
kasa, Seminyak, Bali, tanggal 21 Februari-21
Maret 2009. Pameran yang dikuratori oleh
Jean Couteau ini bertajuk ”Love”. Menurut
Couteau, Made Wianta termasuk seniman
Bali yang paling luas jangkauan kariernya.
Setelah beberapa dasa warsa aktif sebagai
seniman abstrak, dia kini cenderung beralih
ke seni instalasi dan seni konseptual. (*/BRE)

Wayang Kondo M
Komunitas Wayang Suket asal Surakarta

dengan sutradara Slamet Gundono bakal me-
mentaskan lakon ”Cebolang Minggat” karya
Elizabeth D Inandiak di Teater Salihara, Pa-
sar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat-Sabtu,
20-21 Februari, pukul 20.00. Wayang Kondo
M menyampaikan gagasan, dalam keliaran
hidup akan muncul suatu proteksi alamiah
dalam diri kita seperti darah putih yang ber-
fungsi menjaga ketahanan tubuh kita. Secara
visual memang ada kondom yang dibuat
menjadi wayang, selain digunakan untuk
membungkus barang-barang sehari-hari—ge-
las, piring, dan lain-lain.

”Cebolang Minggat” adalah fragmen da-
lam kitab ”Centhini” (yang diadaptasi Eli-
zabeth). Lakon ini mengisahkan remaja nakal
bernama Cebolang yang meninggalkan
orangtuanya—ayahnya adalah Syekh Akha-
diyat—dan mengembara mencari jati diri.
Dalam pengembaraan itu, carut-marut ke-
hidupan dan moral ia temui. Pengembaraan
Cebolang ini ingin menegaskan bahwa di
balik jatuh bangunnya manusia dalam lum-
pur kehinaan, pada akhirnya ia mampu me-
nemukan air suci kesejatian.

(*/IAM)


