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KATA PENGANTAR 

 

Mata Kuliah Apresiasi dan Kajian Drama adalah salah satu 

mata kuliah sastra yang diberikan kepada mahasiswa dengan 

bobot 3 SKS, setelah sebelumnya ada mata kuliah Teori dan 

Sejarah Sastra, Apresiasi dan Kajian Puisi, Apresiasi dan Kajian 

Prosa Fiksi, dan beberapa mata kuliah pengembangan sastra. 

Mata kuliah Apresiasi dan Kajian Drama memiliki kekhususan, 

karena di akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan menampilkan 

naskah drama dalam bentuk pementasan utuh. 

Dalam mata kuliah Apresiasi dan Kajian Drama mahasiswa 

ditekankan untuk menunjukkan keseriusan dan kemampuan 

yang dimiliki di atas pentas yang sesungguhnya. Untuk 

mendukung hal itu digunakan pendekatan literer. Mulai 

pemilihan naskah yang tepat, hingga pengkajian unsur-unsur 

drama dan teater dipelajari dan didiskusikan khususnya selama 

awal hingga pertengahan perkuliahan (UTS). Dibahas juga 

kemungkianan-kemungkinan garapan, gaya dan teknik 

pementasan. Jadi lebih bersifat drama pentas dengan pendekatan 

teater (teatrikal).  
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Berdasarkan permasalahan di atas, satu hal yang 

menggembirakan dari respons terhadap Pentas Drama yang 

dikemas menjadi Gebyar Drama di akhir perkuliahan. Banyak 

tanggapan dan nilai lebih yang tidak diduga disampaikan oleh 

masyarakat peminat sastra khususnya drama. Secara umum 

tanggapan atau penilaian yang diberikan secara positif dan 

sangat mendukung terhadap pentas yang dilakukan para 

mahasiswa. 

 

Dosen pengampu, 

Aam Nurjaman 
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PENULISAN NASKAH DRAMA 

Semua produksi drama bertolak dari naskah lakon 

sebagai “pralakon” (Mohamad, TT:1). Dengan kata lain seni 

teater merupakan kegiatan memproduksi atau menggarap 

naskah drama. Tanpa naskah drama tentunya sebuah 

pementasan tidak akan terarah. Maka dari itu, naskah 

drama merupakan unsur yang terpenting dalam 

pementasan. 

Wujud drama secara fisik adalah naskah drama. 

Sejarah kebudayaan Indonesia yang panjang telah 

melahirkan banyak naskah drama –mungkin   jumlahnya 

ribuan. Biasanya, naskah drama itu merupakan karya lisan 

atau tuturan, yang disebarkan melalui mulut ditangkap 

telinga dan demikian seterusnya. Naskah-naskah yang 

sifatnya lisan tersebut tentu saja tidak mempunyai bentuk 

yang tetap, sebab selalu berubah dalam produksinya. 

Orang juga tidak pernah mengetahui secara pasti 

bagaimana bentuk naskah drama yang sebenarnya. Orang 

bisa berpendapat sendiri-sendiri sesuai dengan ingatan dan 

apa yang pernah mereka lihat.  
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Naskah drama merupakan “bahan mentah” untuk 

pementasan. Ini bukan berarti bahwa kehadiran naskah 

drama dipandang lengkap setelah dalam pentas. Di dalam 

dunia sastra ada tiga genre sastra, yaitu (1) Prosa Fiksi, 

yakni berwujud cerita, narasi yang sifatnya menjelaskan dan 

mendeskripsikan, kadang-kadang menghadirkan peristiwa. 

Sastra yang disebut prosa fiksi itu misalnya cerita pendek. 

Di samping itu juga roman misalnya Sitti Nurbaja, Saman 

dan lain-lain. (2) Puisi, sastra yang disajikan dengan 

kekuatan irama dan imaji dengan menukik kepada isu yang 

inti, kadang bersifat deskriptif kadang interpretatif. (3) 

Drama, sastra yang menggambarkan aksi tokoh-tokoh 

dalam wujud berdialog satu dengan lainnya. Dengan 

demikian, kekuatan utama naskah drama adalah dialog 

sebagai representasi lakuan dan tokoh-tokoh yang 

menampilkan dialog-dialog itu. 

Selain genre dalam drama, struktur merupakan elemen 

paling utama dan merupakan prinsip kesatuan lakuan 

dalam drama. Sistematika pembicaraannya dilakukan 

dalam hubungannya dengan alur (plot).  
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Mulyana (1998) mejabarkan struktur drama sebagai 

berikut. 

a. Alur dan pengaluran 

b. Tokoh dan penokohan 

c. Latar dan peran latar 

d. Tema 

e. Perlengkapan 

f. Bahasa 

 

a. Alur dan Pengaluran 

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang direka. 

Terdapat kaidah alur yaitu pola dasar cerita, konflik, gerak 

alur, dan penyajiannya. Yang disebut konflik adalah 

terjadinya tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan 

yang berbeda, yang memungkinkan lakon berkembang 

dalam suatu gerak alur yang dinamis. Dengan demikian, 

gerak alur terbentuk dari tiga bagian utama yaitu situasi 

awal atau disebut juga pemaparan, konflik, serta 

penyelesaiannya. Kemudian, penyajian pola dasar 

tersebut dilakukan dengan membaginya ke dalam bagian-

bagian yang disebut adegan dan babak. Kekhasan 

sebuah drama akan tampak melalui penyajian cerita 

dalam susunan babak dan adegan. 
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b. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam drama mesti memiliki ciri-ciri, seperti 

nama diri, watak, serta lingkungan sosial yang jelas. 

Pendeknya, tokoh atau karakter yang baik harus memiliki 

ciri atau sifat yang tiga dimensional, yaitu yang memiliki 

dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Harymawan 

(1988:25-26) dalam bukunya “Dramaturgi” menyebutkan 

bahwa rincian dimensi fisiologis terdiri atas usia, jenis 

kelamin, keadaan tubuh, dan ciri-ciri muka; dimensi 

sosiologis terdiri atas status sosial, pekerjaan (jabatan 

dan peranan di dalam masyarakat), pendidikan, 

kehidupan pribadi, pandangan hidup (kepercayaan, 

agama, dan ideologi), aktivitas sosial/organisasi, hobi dan 

kegemaran, bangsa (suku dan keturunan); dimensi 

psikologis meliputi mentalitas dan moralitas, 

temperamen, dan intelegensi (tingkat kecerdasan, 

kecakapan, dan keahlian khusus dalam bidang-bidang 

tertentu). 

Biasanya, tokoh-tokoh utama muncul di awal cerita, 

yaitu pada tahap pemaparan. Hal itu dimaksudkan agar 

publik, khususnya pembaca atau penonton dapat 

mengenali mereka. Sepanjang cerita, tokoh-tokoh akan 
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mempertahankan ciri-ciri mereka. Kemudian, konflik 

tercipta akibat perbedaan yang terdapat di antara tokoh-

tokoh, yang berupaya mewujudkan keinginan mereka. 

Perbedaan itulah yang semakin lama semakin 

meningkatkan konflik dan berpuncak sebagai klimaks. 

 

c. Latar dan Peran Latar 

Latar dalam pementasan drama terdiri dari tempat, 

waktu, dan suasana. Penataan latar akan menghidupkan 

suasana, menguatkan karakter tokoh, serta menjadikan 

pementasan drama semakin menarik. Oleh karena itu, 

ketetapan pemilihan latar akan ikut menentukan kualitas 

pementasan drama secara keseluruhan. Seperti halnya 

alur dan tokoh, unsur ruang dan waktu pun mengikuti 

konvensi umum yang didasari pada peniruan realitas 

kehidupan.  

Ruang dapat disisipi pengarang dengan petunjuk 

pemanggungan (kadang-kadang disebut dengan istilah 

kramagung, waramimbar, atau teks samping) dan dialog, 

cakapan, atau wawancang. Ruang yang merupakan 

pijakan tempat peristiwa terjadi umumnya jelas, 

menunjang lakuan drama, dan sesuai dengan lingkup 

cerita.  



6 
 

Konvensi waktu juga mesti tunduk pada prinsip 

kepaduan dan kejelasan. Dalam drama, waktu atau saat 

tokoh-tokoh bertindak adalah waktu kini, sedangkan 

waktu cerita atau waktu yang digunakan oleh para tokoh 

dalam dialog mereka dapat berupa waktu lampau maupun 

waktu yang akan datang. Waktu lampau terjadi untuk 

menceritakan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, 

sementara waktu yang akan datang dapat digunakan 

untuk menyampaikan rencana atau ramalan peristiwa 

yang akan terjadi. 

 

d. Tema Drama 

Tema drama adalah gagasan atau ide pokok yang 

melandasi suatu lakon drama sehingga merujuk pada 

sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin 

diungkapkan oleh penulis naskah. Tema itu bersifat 

umum dan terkait dengan aspek-aspek kehidupan di 

sekitar kita. 

Tema Utama adalah tema secara keseluruhan yang 

menjadi landasan dari lakon drama, sedangkan tema 

tambahan merupakan tema-tema lain yang terdapat 

dalam drama yang mendukung tema utama. 
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Untuk menemukan tema dalam drama yang ditonton, 

kita harus menyaksikan seluruh adegan dan dialog 

antarpelaku dalam pementasan drama. Karena tema 

drama ditemukan tidak berdasarkan pada bagian tertentu 

cerita melainkan keseluruhan cerita.  

Walaupun tema dalam drama itu cenderung 

“abstrak”, kita dapat menunjukkan tema dengan 

menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam 

cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi 

pengarang, dialog antarpelaku, atau adegan atau 

rangkaian adegan yang saling terkait, yang semuannya 

didukung oleh unsur-unsur drama yang lain, seperti latar, 

alur, dan pusat pengisahan. 

 

e. Perlengkapan 

Perlengkapan atau properti merupakan unsur khas 

teater seperti objek atau benda-benda yang diperlukan 

sebagai pelengkap cerita, seperti perlengkapan aktor, 

kostum, dan digunakan untuk melengkapi artistik 

panggung. Perlengkapan harus sesuai dengan  

keperluan cerita. 
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f. Bahasa 

Bahasa dalam drama konvensional juga tunduk pada 

konvensi stilistika. Misalnya, para tokoh melakukan dialog 

dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai 

dengan lingkungan sosial mereka serta watak mereka. 

Selain itu, seorang tokoh berkomunikasi dengan tokoh 

lainnya untuk menyampaikan suatu amanat. Kemudian, 

di antara mereka diharapkan terjadi dialog yang 

bermakna yang akan menyebabkan cerita berkembang. 

 

A. Menulis Naskah Drama 

Menulis naskah drama berbeda dengan menulis 

puisi, cerpen atau novel, jika puisi ditulis dengan bentuk 

baris dan bait. Cerpen dan novel ditulis dengan kalimat 

yang membentuk paragraf-paragraf dengan kutipan 

langsung atau percakapan. Sedangkan, pada drama 

ditulis dengan dua bagian. Bagian pertama berisi 

percakapan dan bagian kedua berisi petunjuk 

pemanggungan, misalnya ketentuan gerak, mimik para 

pemain drama atau situasi panggung. Langkah-langkah 

menyusun naskah drama, sebagai berikut: 
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1. Menentukan tema/ide cerita 

Tema adalah gagasan dasar cerita atau pesan yang 

akan disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Tema 

akan menuntun laku cerita dari awal sampai akhir. Misalnya 

tema yang dipilih adalah “kebaikan akan mengalahkan 

kejahatan”, maka dalam cerita hal tersebut harus 

dimunculkan melalui aksi tokoh-tokohnya sehingga 

penonton dapat menangkap maksud dari cerita bahwa 

sehebat apapun kejahatan pasti akan dikalahkan oleh 

kebaikan. 

2. Menentukan Persoalan (Konflik). 

Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita teater. 

Tidak ada cerita teater tanpa konflik. Oleh karena itu 

pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan 

disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Misalnya 

dengan tema “kebaikan akan mengalahkan kejahatan,” 

pangkal persoalan yang dibicarakan adalah sikap licik 

seseorang yang selalu memfitnah orang lain demi 

kepentingannya sendiri. Persoalan ini kemudian 

dikembangkan dalam cerita yang hendak dituliskan. 
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3. Membuat Sinopsis (ringkasan cerita). 

Gambaran cerita secara global dari awal sampai akhir 

hendaknya dituliskan. Sinopsis digunakan pemandu proses 

penulisan naskah sehingga alur dan persoalan tidak 

melebar. Dengan adanya sinopsis maka penulisan lakon 

menjadi terarah dan tidak mengada-ada. 

4. Menentukan Kerangka Cerita. 

Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita dari 

awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalannya cerita 

mulai dari pemaparan, konflik, klimaks sampai 

penyelesaian. Dengan membuat kerangka cerita maka 

penulis akan memiliki batasan yang jelas sehingga cerita 

tidak bertele-tele. William Froug (1993) misalnya, membuat 

kerangka cerita (skenario) dengan empat bagian, yaitu 

pembukaan, bagian awal, tengah, dan akhir. Pada bagian 

pembukaan memaparkan sketsa singkat tokoh-tokoh cerita. 

Bagian awal adalah bagian pengenalan secara lebih rinci 

masing-masing tokoh dan titik konflik awal muncul. Bagian 

tengah adalah konflik yang meruncing hingga sampai 

klimaks. Pada bagian akhir, titik balik cerita dimulai dan 

konflik diselesaikan. Riantiarno (2003), sutradara sekaligus 

penulis naskah Teater Koma, menentukan kerangka lakon 

dalam tiga bagian, yaitu pembuka yang berisi pengantar 
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cerita atau sebab awal, isi yang berisi pemaparan, konflik 

hingga klimaks, dan penutup yang merupakan simpulan 

cerita atau akibat. 

5. Menentukan Protagonis. 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa laku 

keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis 

secara mendetail, maka tokoh lainnya mudah ditemukan. 

Misalnya, dalam persoalan tentang kelicikan, tokoh 

protagonis dapat diwujudkan sebagai orang yang rajin, 

semangat dalam bekerja, senang membantu orang lain, 

berkecukupan, dermawan, serta jujur. Semakin detail sifat 

atau karakter protagonis, maka semakin jelas pula karakter 

tokoh antagonis.  

Dengan menulis lawan dari sifat protagonis maka 

karakter antagonis dengan sendirinya terbentuk. Jika tokoh 

protagonis dan antagonis sudah ditemukan, maka tokoh lain 

baik yang berada di pihak protagonis atau antagonis akan 

mudah diciptakan. 

6. Menentukan Cara Penyelesaian. 

Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan 

tidaklah mudah. Dalam beberapa lakon ada cerita yang 

diakhiri dengan baik tetapi ada yang diakhiri secara tergesa-

gesa, bahkan ada yang bingung mengakhirinya. Akhir cerita 



12 
 

yang mengesankan selalu akan dinanti oleh penonton. Oleh 

karena itu tentukan akhir cerita dengan baik, logis, dan tidak 

tergesa-gesa. 

7. Menulis. 

Setelah semua hal disiapkan maka proses berikutnya 

adalah menulis. Mencari dan mengembangkan gagasan 

memang tidak mudah, tetapi lebih tidak mudah lagi 

memindahkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena 

itu, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. 

 

B. Kualifikasi ketika kita akan menulis naskah drama 

Remy Sylado (1996) mengemukakan bahwa terdapat 

empat segi kualifikasi ketika kita akan menulis drama, 

yaitu (1) isi dramatik, (2) bahasa dramatik, (3) bentuk 

dramatik, dan (4) struktur dramatik. Berikut 

penjelasannya: 

 

a. Isi Dramatik 

Dalam drama hendaknya berisi premis dan tema. 

Premis merupakan persoalan utama yang hendak 

diangkat dalam cerita, sedangan tema dapat dipahami 

sebagai perwujudan dari premis, yaitu dengan memberi 

jawaban atau pemecahan yang bersifat menyimpulkan. 
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Misalnya, apabila premisnya adalah "takut pada wanita", 

maka temanya dapat berupa pernyataan berikut, 

"seorang lelaki yang takut pada istri langsung 

mencelakakan orang lain". 

Setelah kita dapat menentukan premis dan tema, kita 

pun dapat menguraikan secara singkat isi dramatik yang 

akan kita kembangkan dalam drama nanti. Misalnya, 

premis dan tema di atas dapat diuraikan demikian, 

"Seorang kolonel tiba-tiba geram di lapangan, memarahi 

mayor. Mayor bingung, tak berdaya, dan tak berani pada 

atasan itu, lantas mendamprat habis-habisan pada 

kapten. Kapten tak berani pada atasannya, lantas 

memaki-maki letnan. Letnan tak berani pada atasannya, 

lantas menempeleng pipi kanan dan pipi kiri sersan. 

Sersan tak berani pada atasannya, lantas menggebuk 

dan menendang kopral. Kopral tak berani pada 

atasannya, lantas menghajar prajurit sampai babak belur. 

Di bawah prajurit tak ada lagi pangkat terendah. Tiba-tiba 

seekor anjing lewat di situ. Langsung prajurit memukul 

anjing itu dengan popor bedil sampai mati. Persoalan 

pokoknya ternyata dapat diusut dari awal sekali, sang 

kolonel ternyata punya atasan yang sangat ditakutinya, 

yaitu istrinya sendiri.” 
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b. Bahasa Dramatik 

Bahasa drama yang kita gunakan dapat prosaik, 

puitik, atau sosiologik. Apabila kita menyukai dialog-

dialog yang disusun dengan kalimat-kalimat seperti 

layaknya prosa, maka bahasa drama kita termasuk ke 

dalam bahasa prosaik. Namun, apabila kita 

menuliskannya dengan berfokus pada versifikasi, seperti 

penataan bait, larik, rima, dan irama, maka bahasa drama 

kita bersifat puitik. Kemudian, jika dialog-dialog drama 

kita sesuaikan dengan konteks, sehingga memungkinkan 

munculnya ragam dan dialek bahasa Indonesia, maka 

sudah dapat dipastikan bahwa kita menggunakan bahasa 

drama yang bersifat sosiologik. 

 

c. Bentuk Dramatik 

Yang menyangkut bentuk dramatik adalah ragam 

ekspresi, gaya ekspresi, dan plot literer. Dalam drama 

konvensional, kita telah mengenali ragam ekspresi yang 

baku, seperti tragedi, komedi, tragikomedi, melodrama, 

dan farce (banyolan). 

Gaya ekspresi menyangkut visi dan pandangan 

penulis, yang penuangannya biasanya sesuai dengan 
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paham atau aliran yang dianutnya, apakah realisme, 

ekspresionisme, eksistensialisme, atau absurdisme. 

Penulis dapat saja memilih ragam ekspresi yang sesuai 

dengan pandangannya. 

Plot literer adalah plot yang terdapat dalam teks 

drama. Jadi, plot yang dibuat oleh pengarang, bukan plot 

yang diwujudkan oleh gerak yang dilakukan aktor di atas 

panggung. 

 

d. Struktur Dramatik 

Strukur dramatik menyangkut pekembangan dan 

kaitan antarkonflik yang muncul, memuncak, dan 

berakhir. Dalam drama konvensional, struktur 

dramatiknya Gustav Freytag, Skema Hudson, Tensi 

Dramatik, dan lain-lain.   

Struktur dramatik sebetulnya merupakan bagian dari 

plot karena di dalamnya merupakan satu kesatuan peristiwa 

yang terdiri dari bagian-bagian yang memuat unsur-unsur 

plot. Rangkaian ini memiliki atau membentuk struktur dan 

saling bersinambung dari awal cerita sampai akhir. Fungsi 

dari struktur dramatik ini adalah sebagai perangkat untuk 

lebih dapat mengungkapkan pikiran pengarang dan 

melibatkan pikiran serta perasaan penonton ke dalam laku 
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cerita. Teori dramatik Aristotelian memiliki elemen-elemen 

pembentuk struktur yang terdiri dari eksposisi (Introduction), 

komplikasi, klimaks, resolusi (falling action), dan kesimpulan 

(denoument). 

 

1. Piramida Freytag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Freytag (1863), menggambarkan struktur 

dramatiknya mengikuti elemen-elemen tersebut dan 

menempatkannya dalam adegan-adegan lakon sesuai laku 

dramatik yang dikandungnya. Struktur Freytag ini dikenal 

dengan sebutan piramida Freytag atau  Freytag’s pyramid 

(Setfanie Lethbridge dan Jarmila Mildorf, tanpa tahun). 

CLIMAX 

INCITING MOMENT MOMENT OF LAST SUSPENSE 
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Dinamakan piramida karena bentuk dramatiknya seperti 

piramida. Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa alur lakon 

dari awal sampai akhir melalui bagian-bagian tertentu yang 

dapat dijelaskan berikut ini. 

1. Exposition  

Eksposisi adalah penggambaran awal dari sebuah 

lakon. Berisi tentang perkenalan karakter, masalah yang 

akan digulirkan. Penonton diberi informasi atas masalah 

yang dialami atau konflik yang terjadi dalam karakter yang 

ada dalam naskah lakon. Misalnya: lakon Raja Lear Karya 

William Shakespeare dimulai dari kebijakan Raja Lear 

terhadap pembagian kerajaan, memperkenalkan siapa 

Edmund. Dari dua tokoh inilah lakon Raja Lear terpusat 

yaitu Raja Lear mendapatkan konflik dari anak-anaknya dan 

Edmund mendapatkan konflik dari keinginan menguasai 

wilayah Gloucester.  

2. Complication (Rising Action)  

Mulai terjadi kerumitan atau komplikasi yang 

diwujudkan menjadi jalinan peristiwa. Di sini sudah mulai 

dijelaskan laku karakter untuk mengatasi konflik dan tidak 

mudah untuk mengatasinya sehinga timbul frustrasi, 

amukan, ketakutan, dan kemarahan. Konflik ini semakin 

rumit dan membuat karakter-karakter yang memiliki konflik 
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semakin tertekan serta berusaha untuk keluar dari konflik 

tersebut. Misalnya, Raja Lear mulai mendapatkan konflik 

karena diusir oleh Gonerill dan Regan dan keluar dari 

istananya untuk hidup mengembara. Dalam pengembaraan 

ini Raja Lear mengalami amukan, frustrasi, kemarahan, 

keinginan untuk balas dendam dan lain-lain.  

3. Climax  

Klimaks adalah puncak dari laku lakon dan titik 

kulminasi mencapai titik. Pada titik ini semua permasalahan 

akan terurai dan mendapatkan penjelasan melalui laku 

karakter maupun lewat dialog yang disampaikan oleh peran. 

Misalnya, Raja Lear mengucapkan dialog, “O, raung, raung, 

raung, raung! – O, Kamu manusia batu, kalau kupunya lidah 

dan matamu, aku melolong sampai retak kubah langit, - 

Selama-lamanya dia mati bagai bumi..............” pada titik 

inilah semua terbongkar permasalahan-permasalahan yang 

menjadi konflik dari keseluruhan lakon. Semua putri Raja 

Lear mati, Edmund menemui kematiannya, karena untuk 

menguasai kerajaan dia berkomplot dengan Gonerill dan 

Regan yang dijanjikan akan dinikahi. Dengan 

terbongkarnya semua masalah yang melingkupi 

keseluruhan lakon diharapkan penonton akan mengalami 
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katarsis atau proses membersihkan emosi dan memberikan 

cahaya murni pada jiwa penonton.  

4. Reversal (Falling Action)  

Reversal adalah penurunan emosi lakon. Penurunan ini 

tidak saja berlaku bagi emosi lakon tapi juga untuk 

menurunkan emosi penonton. Dari awal emosi penonton 

sudah diajak naik dan dipermainkan. Falling Action ini juga 

berfungsi untuk memberi persiapan waktu pada penonton 

untuk merenungkan apa yang telah ditonton. Titik ini 

biasanya ditandai oleh semakin lambatnya emosi 

permainan, dan volume suara pemeran lebih bersifat 

menenangkan. Misalnya pada lakon Raja Lear diwakili oleh 

dialog antara Raja Lear dengan Kent, bagaimana Kent 

menenangkan gejolah emosi Raja Lear karena kematian 

Cordelia anak yang sangat disayangi tetapi diusir dari 

kerajaan tetapi masih sangat sayang pada orang tuanya.  

5. Denouement  

Denoument adalah penyelesaian dari lakon tersebut, 

baik berakhir dengan bahagia maupun menderita. Pada 

lakon Raja Lear hal ini diselesaikan dengan kematian Raja 

Lear. Kemudian lakon tersebut disimpulkan oleh Edgar 

lewat dialognya “Orang tunduk pada beban zaman serba 

berat; lidah tunduk pada rasa, bukan pada adat. Yang tertua 
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paling berat bebannya; kita yang muda tak akan 

berpengalaman sebanyak mereka”. 

 

2. Skema Hudson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Hudson (Wiliiam Henry Hudson) seperti yang 

dikutip oleh Yapi Tambayong dalam buku “Dasar-Dasar 

Dramaturgi” (1982), plot dramatik tersusun menurut apa 

yang dinamakan dengan garis laku. Garis laku tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut. Garis laku lakon dalam 

skema ini juga melalaui bagian-bagian tertentu yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Eksposisi  

Saat memperkenalkan dan membeberkan materi-

materi yang relevan dalam lakon tersebut. Materi-materi ini 

termasuk karakter-karakter yang ada, tempat terjadinya 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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peristiwa tersebut, serta peristiwa apa yang sedang 

dihadapi oleh karakter-karakter yang ada dan lain-lain.  

2. Insiden Permulaan  

Mulai teridentifikasi  insiden-insiden yang memicu 

konflik, baik yang dimunculkan oleh tokoh utama maupun 

tokoh pembantu. Misalnya dalam lakon Raja Lear, insiden 

ini dimulai dari kejujuran dan ketulusan Cordelia dalam 

memuji Raja Lear, kemudian insiden fitnah yang dilakukan 

oleh Edmund kepada Edgar. Insiden-insiden ini akan 

menggerakkan plot dalam lakon. 

3. Pertumbuhan Laku  

Pada bagian ini merupakan tindak lanjut dari insiden-

insiden yang teridentifikasi tersebut. Konflik-konflik yang 

terjadi antara karakter-karakter semakin menanjak, dan 

semakin mengalami komplikasi yang ruwet. Jalan keluar 

dari konflik tersebut terasa samar-samar dan tak menentu.  

4. Krisis atau Titik Balik  

Krisis adalah keadaan ketika lakon berhenti pada satu 

titik yang sangat menegangkan atau menggelikan sehingga 

emosi penonton tidak bisa apa-apa. Bagi Hudson, klimaks 

adalah tangga yang menunjukkan laku yang menanjak ke 

titik balik, dan bukan titik balik itu sendiri. Sedangkan titik 
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balik sudah menunjukkan suatu peleraian di mana emosi 

lakon maupun emosi penonton sudah mulai menurun.  

5. Penyelesaian atau Penurunan Laku  

Penyelesaian atau denoument yaitu bagian lakon yang 

merupakan tingkat penurunan emosi dan jalan keluar dari 

konflik tersebut sudah menemukan jalan keluarnya.   

6. Catastroph  

Semua konflik yang terjadi dalam sebuah lakon bisa 

diakhiri, baik itu akhir sesuatu yang membahagiakan 

maupun akhir sesuatu yang menyedihkan. Dalam lakon 

Raja Lear, cerita diakhiri dengan sesuatu yang 

menyedihkan yaitu suasana kematian ketiga putri dan Raja 

Lear itu sendiri. Dengan kematian tokoh-tokoh ini suasana 

lakon dapat dikembalikan pada keadaan yang semula.  
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3. Tensi Dramatik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brander Mathews, seperti dikutip oleh Adhy Asmara 

dalam buku ”Apresiasi Drama”, menekankan pentingnya 

tensi dramatik. Perjalanan cerita satu lakon memiliki 

penekanan atau tegangan (tensi) sendiri dalam masing-

masing bagiannya. Tegangan ini mengacu pada persoalan 

yang sedang dibicarakan atau dihadapi. Dengan mengatur 

nilai tegangan pada bagian-bagian lakon secara tepat maka 

efek dramatika yang dihasilkan akan semakin baik. 

Pengaturan tensi dramatik yang baik akan menghindarkan 

lakon dari situasi yang monoton dan menjemukan. Titik 

berat penekanan tegangan pada masing-masing bagian 

akan memberikan petunjuk laku yang jelas bagi aktor 

BABAK 1 BABAK 

2 

BABAK 3 

EKSPOSISI 

PENANJAKAN 

KOMPLIKAS

I 

RESOLUSI 

KLIMAKS 
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sehingga mereka tidak kehilangan intensitas dalam bermain 

dan dapat mengatur irama aksi.   

1. Eksposisi  

Bagian awal atau pembukaan dari sebuah cerita yang 

memberikan gambaran, penjelasan dan keterangan-

keterangan mengenai tokoh, masalah, waktu, dan tempat. 

Hal ini harus dijelaskan atau digambarkan kepada penonton 

agar penonton mengerti. Nilai tegangan dramatik pada 

bagian ini masih berjalan wajar-wajar saja. Tegangan 

menandakan kenaikan tetapi dalam batas wajar karena 

tujuannya adalah pengenalan seluruh tokoh dalam cerita 

dan kunci pembuka awalan persoalan.   

2. Penanjakan  

Sebuah peristiwa atau aksi tokoh yang membangun 

penanjakan menuju konflik. Pada bagian ini, penekanan 

tegangan dramatik mulai dilakukan. Cerita sudah mau 

mengarah pada konflik sehingga emosi para tokoh pun 

harus mulai menyesuaikan. Penekanan tegangan ini terus 

berlanjut sampai menjelang komplikasi.  

3. Komplikasi  

Penggawatan yang merupakan kelanjutan dari 

penanjakkan. Pada bagian ini salah seorang tokoh mulai 

mengambil prakarsa untuk mencapai tujuan tertentu atau 
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melawan satu keadaan yang menimpanya. Pada tahap 

komplikasi ini kesadaran akan adanya persoalan dan 

kehendak untuk bangkit melawan mulai dibangun. 

Penekanan tegangan dramatik mulai terasa karena seluruh 

tokoh berada dalam situasi yang tegang.  

4. Klimaks  

Nilai tertinggi dalam perhitungan tensi dramatik di mana 

penanjakan yang dibangun sejak awal mengalami 

puncaknya. Semua tokoh yang berlawanan bertemu di sini.  

5. Resolusi  

Mempertemukan masalah-masalah yang diusung oleh 

para tokoh dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau 

pemecahan. Tensi dramatik mulai diturunkan. Semua 

pemain mulai mendapatkan titik terang dari segenap 

persoalan yang dihadapi.  

6. Konklusi  

Tahap akhir dari peristiwa lakon biasanya para tokoh 

mendapatkan jawaban atas masalahnya. Pada tahap ini 

peristiwa lakon diakhiri. Meskipun begitu nilai tensi tidak 

kemudian nol tetapi paling tidak berada lebih tinggi dari 

bagian eksposisi karena pengaruh emosi atau tensi yang 

diperagakan pada bagian komplikasi dan klimaks.  
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C. Beberapa Pelatihan Menulis Naskah Drama 

Dengan pengetahuan mengenai konvensi drama dan 

dengan ditambah keberanian, kita dapat memulai untuk 

menulis drama sesuai dengan saran Yapi Tambajong. 

Akan tetapi, jika penguasaan kualifikasi di atas 

memerlukan waktu yang tidak sekejap, maka beberapa 

pelatihan praktis yang dimodifikasi dari Moody (1971:88) 

dapat dijadikan bahan pegangan, yaitu dengan (1) 

menggali nilai-nilai dramatik (dari drama yang sudah 

ada), (2) menulis dialog imajiner, dan (3) menciptakan 

situasi dramatik dari berbagai sumber. 

 

a. Mengadaptasi, Menyadur, dan Memvisualisasi 

Drama yang sudah Ada 

Drama yang tersedia di perpustakaan, toko buku, 

atau yang dijadikan bahan kurikulum di sekolah lebih 

banyak yang "enak" untuk dibaca daripada dipentaskan. 

Hal itu disebabkan tidak semua pengarang drama 

mengetahui seluk-beluk teater atau pemanggungan, 

meskipun ketika mereka menulis drama, benaknya pasti 

berusaha untuk memvisualisasi panggung.  
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Keadaan ini mengakibatkan pihak yang akan 

mementaskan drama, misalnya sutradara, perlu 

menyunting terlebih dahulu naskah drama yang akan 

dipentaskan. Selain itu, antara drama sebagai karya 

sastra di satu pihak dan teater di lain pihak merupakan 

bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing. 

Dalam teater, naskah drama hanyalah salah satu unsur 

teater sehingga kreativitas sutradara lebih penting 

daripada otonomi pengarang drama. 

Anggap saja bahwa Anda adalah seorang sutradara 

yang akan mewujudkan sebuah naskah drama ke dalam 

seni pertunjukan. Ada dua buah naskah drama yang 

menarik Anda, akan tetapi terdapat dua masalah yang 

belum terpecahkan. Naskah pertama merupakan naskah 

terjemahan dari bahasa asing sehingga belum 

kontekstual. Naskah kedua sedikit sekali mencantumkan 

kramagung atau petunjuk pentasnya sehingga miskin 

dengan imajinasi visual. Bagaimana cara memecahkan 

masalah ini? Agar kontekstual, naskah pertama dapat 

Anda adaptasi atau Anda sadur sesuai dengan konteks 

zaman dan tempat yang Anda inginkan dan naskah kedua 

dapat dikonkretkan dengan lebih memperjelas 

kramagungnya. Contoh pertama telah kita singgung pada 
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saat membicarakan Rendra dengan drama Perampok-

nya, sedangkan contoh kedua sering kali dilakukan oleh 

sutradara dalam proses produksinya, yaitu dengan lebih 

mengkonkretkan naskah drama dengan floo-rplan 

(penggambaran arah gerak pemain) dan promp-tbook 

(naskah yang sudah disunting sesuai dengan keperluan 

pementasan). 

 

b. Membuat Dialog Imajiner 

Latihan menulis pun dapat Anda lakukan dengan 

membuat dialog imajiner berdasarkan situasi dramatik 

yang sangat Anda kenal. Misalnya, Anda membuat dialog 

antara dua pihak yang memiliki masalah atau konsep yang 

bertentangan: para buruh dengan majikannya, para 

pemburu dengan pencinta lingkungan hidup, para 

pedagang kaki lima dengan petugas Tibum atau Satpol 

PP, atau dapat juga kita memecahkan persoalan yang 

ditinjau dari dua sudut yang berbeda. Di media massa 

kadang-kadang terdapat rubrik yang berisi wawancara 

imajiner dengan tokoh-tokoh yang sudah meninggal, 

misalnya wawancara imajiner Christianto Wibisono 

dengan Bung Karno. Wawancara itu dibuat karena 

pengarang (pewawancara) sangat mengenal subjek yang 
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dibicarakan. Dia tahu betul siapa Bung Karno, apa 

gagasan dan filsafatnya. 

 

c. Mendramakan berbagai Sumber yang Mengandung 

Peristiwa Dramatik 

Zaman kita kini adalah zaman informasi. Apabila 

peristiwa kecil dan remeh dapat menarik karena dikemas 

secara apik dalam pemberitaannya, bagaimana dengan 

peristiwa besar, seperti jatuhnya pesawat terbang, kudeta 

berdarah, gempa bumi, dan meninggalnya kepala negara. 

Peristiwa-peristiwa seperti itu tentu dapat Anda jadikan 

bahan penulisan drama. Dengan catatan, Anda mesti 

mampu melihat atau menemukan peristiwa dramatik di 

dalamnya. Misalnya, apabila Anda membaca berita 

mengenai jatuhnya pesawat terbang Adam Air atau 

Garuda, peristiwa dramatik dapat Anda buat dengan 

membayangkan bahwa Anda adalah bagian dari 

penumpang yang selamat, atau ketika Anda membaca 

berita terhentinya pertandingan sepak bola karena ulah 

penonton yang berlaku anarki, Anda membayangkan 

bahwa Andalah trouble maker-nya sehingga khawatir, 

cemas, dan takut berkecamuk di dalam dada. 
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Sumber pencarian peristiwa dramatik, tentunya tidak 

hanya berita dalam surat kabar, majalah, atau televisi, 

namun segala sumber yang menarik Anda dan dipandang 

sebagai potensi dalam memunculkan peristiwa dramatik. 

Misalnya, esai, pleidoi pengadilan, bahkan profil seorang 

tokoh dapat mengandung peristiwa dramatik, terlebih-

lebih jika orientasi kita pada pertunjukkan di atas 

panggung. Sebagai bukti, kelompok teater di Jakarta, 

yaitu Teater SAE pernah menampilkan drama berjudul 

Pertumbuhan di Meja Makan, yang naskahnya bersumber 

dari berbagai tulisan di surat kabar; Wellem Pattirajawane, 

seorang aktor dari Teater Kecil, pernah menampilkan 

monolog yang bersumber dari buku Indonesia Menggugat 

karangan Bung Karno, Atau Adi Kurdi, aktor dari Bengkel 

Teater Rendra, pernah menampilkan monolog yang 

bersumber dari profil dan keberanian Adi Andojo sebagai 

hakim agung muda. 

Namun, kita harus kembali pada tujuan semula, yaitu 

berlatih menulis drama. Oleh sebab itu, segala bahan yang 

dipilih dibuktikan agar Anda terampil menulis drama, 

misalnya dengan mengemas bahan itu secara apik ke 

dalam dialog dan kramagung, yang kemudian ditata 

kembali dalam adegan demi adegan serta babak. 
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SENI PERAN 

Seni peran dapat kita sebut juga dengan pemeranan. 

Seorang pemeran yang melakukan pemeranan dapat 

disebut dengan aktor, aktris, pemain, tokoh, dan 

seterusnya. Apabila pemeranan tidak ada maka sebuah 

pertunjukkan yang memukau tidak akan hadir. Namun, 

perlu digarisbawahi tidak semua pertunjukkan yang 

memukau dapat menarik perhatian penonton secara 

sempurna. Hakikat yang paling penting dalam seni peran 

adalah meyakinkan (make believe). Jika berhasil 

meyakinkan penonton bahwa apa yang sedang dilakukan 

aktor adalah benar, paling tidak, itu sudah cukup. Sebagai 

alat aktor yakni tubuh atau raga dan jiwa atau sukma harus 

terus menerus dilatih dan diasah agar siap dalam 

menghadapi, menggali, dan memainkan peran. 

Dalam berperan memang bakat diperlukan, namun 

penguasaan bermain dapat menutupi kekurangan seorang 

aktor dalam hal bakat. Walaupun seorang pemeran memiliki 

bakat apabila tidak diasah maka ibarat pisau, bakat akan 

berkarat sehingga seorang aktor maupun aktris tidak siap 
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untuk memainkan perannya. Lalu apakah seorang yang 

tidak memiliki bakat tetap bisa untuk bermain teater? 

Jawabannya adalah bisa. Meskipun tidak memiliki 

bakat, seseorang tetap bisa bermain teater asal rajin 

berlatih. Oleh karena itu, aktor ataupun aktris dapat bermain 

berdasarkan bakat atau teknik bermain. Jika aktor atau 

aktris telah memiliki bakat untuk berakting atau berperan 

maka ia harus siap untuk mengawinkan bakatnya dengan 

teknik bermain peran. Apabila hal tersebut tidak bisa ia 

lakukan maka akan berdampak pada permainan perannya 

yang bisa jadi semakin buruk ketika ia tidak tahu persoalan 

tentang teknik. 

Seorang aktor harus melakukan pengamatan dan 

penelitian apabila ingin berperan dengan baik. Pada 

mulanya, aktor adalah seorang peneliti. Aktor harus 

mengamati dan meneliti berbagai aspek yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Penelitian itu dapat dimulai dari 

aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Setelah 

melakukan pengamatan sedemikian rupa aktor atau aktris 

harus melatih tubuhnya. Mengapa? Agar penonton yakin 

dengan apa yang diperankannya. Misalnya untuk menjadi 

kakek, seorang aktor harus melatih tubuhnya agar menjadi 

seperti seorang kakek. Bukan harus bongkok-bongkok, tapi 
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bertindak serta bersikap sesuai tubuh dan jiwa seusia kakek 

tersebut. Jadi, setelah aktor mendapatkan perannya maka 

yang harus dilakukan adalah seperti berikut. 

1. Membaca naskah dengan seksama 

2. Mengetahui identitas tokoh yang akan diperankannya 

(usia, jenis kelamin, material status, pendidikan, 

maupun asal etnis-geografis, biografi). 

3. Mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya 

(cara bicara, logat), dan segala atribut yang 

menyertainya. Seperti cara berpakaian, sikap, dan 

pandangan hidupnya, serta nilai moral/sosial budaya. 

Misal, ada tokoh yang tidak mungkin memakai warna 

merah karena warna merah dalam kondisi sosial 

budayanya dianggap sakral. Atau mungkin didekat 

rumahnya banyak banteng, dia tidak mungkin memakai 

baju warna merah karena bisa dikejar-kejar banteng 

yang marah. 

4. Mengetahui alasan dan tujuan dan keberadaan tokoh 

yang diperankan. 

Selain itu dalam seni peran dikenal dengan teknik yang 

dapat digunakan oleh aktor. Teknik adalah cara, metode 

dan strategi dalam melaksanakan atau menyelesaikan 

sesuatu kegiatan dengan baik dan benar. Teknik 
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pemeranan dapat dipahami sebagai suatu cara, metode 

atau cara untuk mengoptimalkan keterampilan potensi pikir, 

perasaan, vokal dan tubuhnya dalam membawakan peran 

atau tokoh dengan totalitas dan penuh kesadaran, sehingga 

diperoleh manfaat dalam meningkatkan akting atau seni 

peran dari suatu tokoh atau peran yang diekspresikan. 

Pembelajaran teknik pemeranan dapat dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan 

Boleslavsky melalui aplikasinya dilakukan melalui tahapan-

tahapan teknik pemeranan seperti berikut ini. 

 

A. Olah Tubuh 

Olah tubuh adalah pembelajaran praktik melalui 

pengolahan atau pelatihan agar tubuh kalian memiliki 

stamina yang kuat, kelenturan tubuh dan daya refleks tubuh. 

Dalam hal ini jelas, kalian harus memakai pakaian latihan 

(olahraga). 

a. Stamina (KekuatanTubuh) 

Kekuatan tubuh adalah pelatihan pada tubuh agar 

kalian memiliki ketahanan fisik dan pernapasan yang sehat. 

Dengan pembimbingan aktor berlari beberapa keliling 

sesuai dengan luas lapangan atau sesuai dengan luas 

ruangan (kalau di dalam gedung). Lalu aktor dapat melatih 
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pernapasan dengan cara menarik dan membuang udara 

pernapasan melalui hidung dengan dada, diagfrahma dan 

perut kembung kempis. Setelah melakukan pengolahan 

daya tubuh dilanjutkan dengan aktifitas peregangan bagian 

otot tubuh. 

b. Streching (Peregangan) 

Peregangan adalah pengolahan atau latihan pada 

bagian otot-otot tubuh agar lentur dan mempunyai daya 

gerak refleks. Latihannya, dengan bimbingan mulai dari 

mata, mulut, muka, leher, bahu, dada, pinggul, pantat, 

lengan, pergelangan tangan, jari tangan, paha, kaki, 

dengkul kaki, betis, engkel kaki, tumit, dengan cara digerak-

gerakan atas-bawah, kanan-kiri, putaran, ke luar ke dalam 

atau dengan cara penguncian dengan 2x8 hitungan. 

Setelah melaksanakan peregangan latihan dilanjutkan 

dengan menjaga keseimbangan tubuh. 

c. Keseimbangan Tubuh 

Pelatihan keseimbangan tubuh membekali seorang 

aktor agar dilatih kemampuan otak dalam menguasai 

tubuhnya. Tumpuan pada keseimbangan tubuh ini 

ditekankan pada kekuatan kaki. Latihannya, dengan 

bimbingan para aktor melaksanakan gerakan berdiri 

dengan dua kaki, satu kaki, dengan posisi tangan bisa di 
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pinggang atau lepas seperti terbang. Cara berlatihnya yaitu 

dengan diam beberapa hitungan, berdiri atas bawah, 

dengan penguncian atau dengan staccato (patah-patah). 

Setelah melaksanakan latihan keseimbangan tubuh 

dilanjutkan pada olah suara. 

 

B. Olah Suara 

Olah suara adalah praktik pengolahan atau pelatihan 

elemen-elemen yang berhubungan dengan suara melalui 

teknik pernapasan dan pengucapan agar para aktor 

memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika 

suara, dan kekuatan suara. 

a. Artikulasi 

Artikulasi dapat diartikan kejelasan dalam pengucapan 

kata-kata agar yang dikatakan menjadi jelas dengan apa 

yang diterima pendengarnya. Latihannya, dengan 

bimbingan aktor melaksanakan pengucapan kata-kata 

bersuara atau tidak bersuara dengan tempo yang berbeda-

beda untuk membantu pengolahan suara melalui mulut dan 

bibir secara diulang dengan pernapasan yang teratur. 

Berikutnya latihan terfokus pada materi intonasi. 
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b. Intonasi 

Intonasi suara adalah irama suara dengan penekanan 

mengucapkan kata-kata sehingga dihasilkan pengucapan 

yang tidak monoton atau kesan datar. Latihannya, dengan 

bimbingan para aktor mengucapkan sebuah kalimat atau 

dialog yang pendek dengan cara diulang dan melaksanakan 

tekanan pada salah satu kata yang dianggap penting. 

Contohnya: 

Pagi ini hujan tidak turun. (Penekanan pada kata pagi 

ini) 

Pagi ini hujan tidak turun. (Penekanan pada kata hujan) 

Pagi ini hujan tidak turun. (Penekanan pada kata tidak 

turun). 

Setelah kalian berlatih intonasi dilanjutkan pada materi 

dinamika. 

c. Dinamika 

Dinamika suara adalah tempo pengucapan suara 

dengan cara cepat-lambat-sedang (wajar) dari sebuah 

kalimat. Latihannya, para aktor dengan bimbingan 

mengucapakan sebuah kalimat atau dialog yang pendek 

dengan cara diulang dan melaksanakan perubahan tempo 

pengucapan pada salah satu kata yang dianggap penting. 
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Contohnya: 

Pagi ini hujan tidak turun. (Ucapkan dengan cepat) 

Pagi ini hujan tidak turun. (Ucapkan dengan lambat) 

Pagi ini hujan tidak turun. (Ucapkan dengan sedang). 

d. Power / Kekuatan 

Kekuatan suara adalah keras lemahnya suara yang 

dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. 

Latihannya, para aktor dengan bimbingan mengucapkan 

sebuah kalimat atau dialog yang pendek dengan cara 

diulang dan melaksanakan pengucapan terdengar tidaknya 

apa yang dikatakan, tetapi tidak berteriak.  

Contohnya: 

Pagi ini hujan tidak turun. (Ucapkan dengan suara 

keras) 

Pagi ini hujan tidak turun. (Ucapkan dengan suara 

lemah) 

 

C. Olah Rasa (Sukma) 

Olah rasa adalah suatu proses latihan yang 

menempatkan perasaan sebagai objek utama dari 

pengolahan/latihan. Latihan dilakukan untuk menggali 

“Potensi Dalam” agar dapat diatur dan dikendalikan sesuai 

dengan kebutuhan emosi peran. 
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Fungsi latihan olah rasa di sisi lain akan mampu 

membangun kejujuran rohani dan pembebasan rohani dari 

hal-hal yang mengikat dan membatasi. Selanjutnya 

pembebasan itu diharapkan membantu sikap perasaan 

untuk melahirkan ide-ide atau ilham dan kreativitas 

pemeranan. Adapun materi latihan yang kalian harus 

dilakukan antara lain seperti berikut. 

a. Teknik Konsentrasi 

Konsentrasi adalah gerbang yang sangat menentukan 

kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena 

psikologis seorang aktor dalam menguasai peran. Pada 

bagian ini (konsentrasi) seorang aktor akan berupaya 

mengalienansi (mengasingkan) dirinya dari kehidupan 

nyata yang dijalaninya sehari-hari untuk selanjutnya ia akan 

menimbulkan segala cipta, rasa, dan karsanya pada satu 

pusat perhatian. Pada dasarnya ajaran konsentrasi adalah 

ajaran mengenai penguasaan/pengendalian diri atau 

pemusatan pikiran serta rohani kita pada apa yang akan dan 

sedang kita lakukan dalam waktu yang kita perlukan. 

Latihan yang dapat dilakukan aktor adalah mengosongkan 

pikiran, pemusatan pikiran pada suatu objek, misalnya lilin 

yang menyala, bunga, kursi, warna, bunyi, suara, kucing, 

dan harimau. Pemusatan pikiran pada peristiwa tertentu 
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secara khayal. 

b. Pengindraan 

Kemampuan peralatan tubuh dalam merespon atau 

bereaksi pada berbagai hal terutama yang berhubungan 

dengan sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. 

• Mata, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada 

objek-objek penglihatan (visual). 

• Hidung, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi 

pada objek-objek aroma (penciuman). 

• Telinga, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi 

pada objek-objek suara/bunyi (pendengaran). 

• Lidah, berfunsi untuk menangkap dan bereaksi pada 

rasa (taste): manis, asin, pahit, masam dst. 

(pengecapan). 

• Tubuh, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi 

pada sentuhan/ rabaan. 

Seluruh kemampuan panca indra dalam hubungan olah 

rasa senantiasa ditujukan untuk membangun kepekaan 

rasa yang nantinya hadir sebagai rangsangan emosi dalam 

teknik pemeranan. 
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c. Kepekaan Sukma/Rasa 

Tahapan pembelajaran/latihan bagian ini adalah tujuan 

utama dari latihan olah rasa, di mana sejak diawali tahapan 

konsentrasi, meditasi dan pengindraan maka diharapkan 

kalian memiliki suatu kepekaan sukma/rasa atau 

penghayatan batin yang mampu menghadirkan 

keterampilan mengatur/mengendalikan permainan emosi 

kapan saja bila diperlukan. Rasa/sukma adalah kekuatan 

dalam dari aktor yang lalu ditampilkan kepada penonton 

melalui media-media mime (mimik/air muka), gesture 

(gerak-gerik tubuh), emosi suara (dialog), laku dramatik, 

dan karakter atau perwatakan. Media-media di atas secara 

langsung atau tidak langsung absolut dapat dihadirkan 

sebab ada dorongan perasaan yang melatarbelakanginya. 

Dorongan perasaan itu di antaranya melalui latihan 

kepekaan emosi rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa 

gembira, dan rasa benci. 

d. Imajinasi 

Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya 

khayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari 

kehidupan sehari-hari, perumpamaan (metaforik) pada 

binatang, tumbuhan, unsur alam atau hasil sebuah 

perenungan mendalam yang mampu menghadirkan 
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khayalan positif. Latihan dapat dilakukan dengan bimbingan 

kemudian berimajinasi melaksanakan kegiatan keseharian, 

seperti orang berjumpa (jabat tangan–memeluk), orang 

berpisah jauh (melambaikan tangan), dan orang 

berpapasan (senyum–membungkukkan badan), dan 

sebagainya. 

 

D. Ruang 

Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat 

bermain peran (acting) dengan lingkup peralatan dan 

perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. 

Tempat bermain peran dapat dilakukan di lapang, di dalam 

kelas atau khusus diciptakan di atas panggung pertunjukan. 

Ruangan ini oleh pemeran wajib diisi dan dihidupkan 

menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga mendukung 

peran yang dibawakan. Teknik di dalam mengisi dan 

menghidupkan ruang untuk seorang pemeran adalah 

kemampuan merespons kepekaan blocking, moving, 

businees, dan leveling pada ruang dan lawan main. 

a. Blocking 

Blocking berhubungan dengan latihan-latihan untuk 

mendukung elemen artistik, di mana para pemeran wajib 

memiliki kepekaan ruang. Artinya para calon aktor wajib 
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dilatih bagaimana memosisikan dirinya pada wilayah 

pentas, terutama apabila pentas diisi lebih dari satu orang 

pemeran.  

b. Movement 

Movement artinya bergerak atau berpindah tempat. 

Kata “moving” dikenal juga dengan movement yaitu 

pergerakan atau pindah tempat yang dilakukan pemain di 

atas pentas. Pergerakan atau perpindahan tempat untuk 

seorang pemeran/pemain dapat dilakukan ke depan, ke 

samping, ke belakang, mendekat atau menjauh asalkan 

perpindahan yang dilakukan pemain tidak menutup atau 

menghalangi pemain lain. Movement dapat dilakukan 

dengan cara berikut ini. 

• Lintasan ke depan pemain, dengan garis lintasan 

lurus horizontal, lurus vertikal, lurus diagonal, 

melingkar, zig-zag atau gabungan. 

• Lintasan ke belakang pemain, dengan garis lintasan 

lurus horizontal, lurus vertikal, lurus diagonal, 

melingkar, zig-zag atau gabungan. 

• Lintasan ke samping pemain, dengan garis lintasan 

lurus horizontal, lurus vertikal, lurus diagonal, 

melingkar, zig-zag atau gabungan. 
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• Lintasan mendekat–menjauh dari pemain, dengan 

garis lintasan lurus horizontal, lurus vertikal, lurus 

diagonal, melingkar, zig-zag atau gabungan. 

• Lintasan menjauh–mendekat kepada pemain, 

dengan garis lintasan lurus horizontal, lurus vertikal, 

lurus diagonal, melingkar, zig-zag atau gabungan. 

c. Businees 

Businees atau bisnis adalah usaha yang dilakukan 

pemeran dalam membunuh dari rasa membosankan atau 

kejenuhan atau kebingungan atau kekakuan dalam berbuat 

sesuatu dalam mengisi luang atau kekosongan waktu yang 

ada. Dengan kata lain bahwa businees adalah suatu 

tindakan atau upaya menanggapi pada peran yang 

dibawakan dengan pertolongan handprop atau peralatan 

tangan (benda yang digunakan), seperti mengambil pisang-

dialog-dikupas-dialog-dimakan-buang kulit pisang-dialog 

dan seterusnya.  

d. Leveling 

Istilah leveling atau dari asal kata yakni tingkatan atau 

undak-undak. Maka dalam konteks seni peran (teater) 

pengaturan tinggi rendah pemain dalam ruang pentas. 

Pengaturan tinggi rendah pemain baik personal atau 

grouping selalu dilakukan bahwa pemain yang berada di 
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belakang pemain lain hendaknya mempunyai kesadaran 

wajib lebih tinggi dan pemain yang berada di depannya 

memberikan level lebih rendah dalam adegan pemeranan 

agar keduanya tampak menguntungkan terlihat oleh 

penonton. Sesungguhnya untuk pertunjukan apapun 

termasuk seni teater, audiensi (penonton) akan 

memperoleh kesan mendalam apabila menonton sebuah 

pertunjukan baik, manakala pertunjukan itu dimainkan oleh 

para pemain yang berkarakter. Pelaksanaan latihan teknik 

laku dramatik atau karakter pada bagian akhir digunakan 

naskah atau skenario, dan tema lakon atau tema cerita yang 

dibawakan sebagai sumber acuan. 

 

E. Unsur-unsur Pemeranan Teater 

Selain itu terdapat unsur-unsur dalam pemerenan seni 

teater, yakni sebagai berikut. 

1. Lakon 

Kedudukan lakon, cerita, atau naskah adalah unsur 

penting dalam seni teater sebagai nyawa, napas, atau ruh 

dalam menjalin hubungan cerita (struktur cerita) melalui 

tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. Lakon, 

cerita atau naskah adalah hasil karya pemeran, seniman 

atau sastrawan yang diwujudkan atau diangkat ke atas 
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pentas seni teater, baik pertunjukan langsung atau tidak 

langsung (seni rekam), yakni sinematografi, TV play, 

sandiwara radio, dan film. Karena tidak semua kreator teater 

(drama) mampu menulis naskah atau lakon atau skenografi 

sendiri, oleh sebab itu, naskah atau lakon yang ditulis orang 

lain (pengarang) di mata seniman teater adalah bahan baku 

atau sumber ide, gagasan dan pesan moral yang 

mengilhami untuk berkreativitas melalui karya teater. 

Penulisan naskah atau lakon teater, baik pertunjukan 

teater panggung, sinetron, film, dan sandiwara radio 

mempunyai kekhasan tersendiri. Pemilihan tema dan 

panjang pendeknya cerita sangat tergantung pada babak, 

serial, episodik naskah dari ketertarikan setiap orang 

termasuk kalian (bersifat personal) dalam memahami isi 

cerita, struktur cerita dan unsur-unsur cerita untuk dijadikan 

subjek karya teater. Dasar pemilihan naskah atau cerita 

yang akan diangkat ke atas pentas pertunjukan teater wajib 

bersikap hati-hati sesuai dengan tingkat perkembangan 

kejiwaan. Naskah yang ada yang kalian baca secara tematik 

belum tentu sesuai dengan tingkat perkembangan aktor dan 

penonton yang akan diundang. Oleh sebab itu wajib 

bersikap selektif dan perlu dipertimbangkan baik buruknya, 

mudah sukarnya dalam pewujudannya. 
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Sumber-sumber cerita atau naskah atau lakon dapat 

kalian peroleh melalui: cerita-cerita fiksi, cerita sejarah, 

cerita-cerita daerah Nusantara atau cerita Jawa Barat lebih 

khususnya. dll. Sumber cerita teater remaja dengan sarat 

nilai pendidikan terdapat pada dongeng binatang, fabel (Si 

Kancil, Sang Harimau, dll.), kisah 1001 malam (Lampu 

Aladin, Ratu Balqis, Sang Penyamun, dll.), legenda 

(Sangkuriang, Sangmanarah, Lutungkasarung dll.), sejarah 

(Pangeran Borosngora, Pangeran Gesan Ulun, Pangeran 

Kornel, Wali Songo, dst.). 

 

2. Unsur Penokohan dan Perwatakan 

Penokohan atau kedudukan Tokoh yang disajikan oleh 

seorang dan atau beberapa pemeran adalah unsur penting 

dalam pemeranan berasal dari lakon, cerita, naskah yang 

ditulis atau tidak ditulis oleh seorang pengarang. 

Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam 

beberapa kedudukan tokoh atau peran, seperti berikut. 

a. Protagonis adalah tokoh utama, pelaku utama atau 

pemeran utama (boga lalakon) disebut sebagai tokoh 

putih. Kedudukan tokoh utama adalah memainkan 

cerita hingga cerita mempunyai peristiwa dramatis 

(konflik pertentangan). 
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b. Antagonis adalah lawan tokoh utama, penghambat 

pelaku utama disebut sebagai tokoh hitam. Kedudukan 

tokoh berlawanan adalah yang mengahalangi, 

menghambat itikad, atau maksud tokoh utama dalam 

menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. Tokoh 

antagonis dan protagonis biasanya mempunyai 

kekuatan yang sama, artinya sebanding menurut 

kacamata kelogisan cerita di dalam membangun 

keutuhan cerita. 

c. Deutragonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh 

utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama 

dalam menjalankan itikadnya. Kadangkala, tokoh ini 

menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat 

kepada tokoh utama. 

d. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh 

utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh Antagonis 

dalam menghambat itikad tokoh utama. Kadangkala, 

tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan 

nasihat memperburuk kondisi kepada tokoh Antagonis. 

e. Tetragonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada 

kepada salah satu tokoh lain, lebih bersifat netral. Tokoh 

ini memberi masukan-masukan positif kedua belah 

pihak untuk mencari jalan yang terbaik. 
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f. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat 

pengutaraan tokoh utama. Pendapat-pendapat tokoh 

utama itu pada biasanya tidak boleh diketahui oleh 

tokoh-tokoh lain selain tokoh itu dan penonton. 

g. Raisonneur, adalah tokoh yang menjadi corong bicara 

pengarang kepada penonton. 

h. Utilitty, adalah tokoh pembantu baik dari kelompok 

hitam atau putih. Tokoh ini dalam dunia pewayangan 

disebut goro-goro (punakawan). Kedudukan tokoh 

utilitty, kadangkala ditempatkan sebagai penghibur, 

penggembira atau sebatas pelengkap saja, Artinya, 

kedatangan tokoh ini tidak terlalu penting. Ada atau 

tidaknya tokoh ini, tak akan mempengaruhi keutuhan 

lakon secara tematik. Kalau pun dihadirkan, lakon akan 

menjadi panjang atau menambah kejelasan adegan 

peristiwa yang dibangun. 

 

Perwatakan atau watak tokoh atau karakteristik yang 

dimiliki tokoh atau pemeran di dalam lakon, dihadirkan 

pengarang adalah ciri-ciri, tanda-tanda, identitas secara 

khusus bersifat pencitraan sebagai simbol yang dihadirkan 

tokoh, berupa status sosial, fisik, psikis, intelektual, dan 

religi. Status sosial sebagai ciri dari perwatakan adalah 
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menerangkan kedudukan atau jabatan yang diemban tokoh 

dalam hidup bermasyarakat pada lingkup lakon, antara lain 

orang kaya, orang miskin, rakyat biasa atau jelata, 

pengangguran, gelandangan, tukang becak, kusir, guru, 

mantri, kepala desa, camat, bupati, gubernur, direktur atau 

presiden. 

Status sosial sebagai ciri dari perwatakan adalah 

menerangkan kedudukan atau jabatan yang diemban tokoh 

dalam hidup bermasyarakat pada lingkup lakon, antara lain 

orang kaya, orang miskin, rakyat biasa atau jelata, pelajar, 

mahasiswa, pengangguran, gelandangan, tukang becak, 

kusir, guru, ulama, ustaz, ustazah, mantri, kepala desa, 

camat, bupati, gubernur, direktur atau presiden. 

Fisik sebagai ciri dari perwatakan, menerangkan ciri-ciri 

khusus mengenai jenis kelamin (laki perempuan atau 

waria), kelengkapan pancaindra atau keadaan kondisi 

tubuh (cantik-jelek, tinggi-pendek, kurus-buncit, kekar-

lembek, rambut hitam atau putih, buta, pincang, lengan 

patah, berpenyakit atau sehat). Psikis sebagai ciri dari 

perwatakan menerangkan ciri-ciri khusus tentang hal 

kejiwaan yang dialami tokoh, seperti; sakit ingatan atau 

normal, depresi, traumatik, penyimpangan seksual, mudah 

lupa, pemarah, pemurah, penyantun, pelit, dan dermawan. 
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Intektual sebagai ciri dari perwatakan menerangkan ciri-

ciri khusus tentang hal sosok tokoh dalam bersikap dan 

berbuat, terutama dalam mengambil sebuah keputusan 

atau menjalankan tanggungjawab. Misalnya, kecerdasan 

(pandai-bodoh, cepat tanggap-masa bodoh, tegas-kaku, 

lambat-cepat berpikir), kharismatik (gambaran sikap sesuai 

dengan kedudukan jabatan), tanggung jawab (berani 

berbuat berani menanggung resiko, asalkan dalam koridor 

yang benar). Unsur pemeranan selanjutnya adalah tubuh 

pemeran sebagai media ungkap wujud fisik dengan 

kelenturan dan ekspresi tubuhnya. 

 

3. Unsur Tubuh 

Tubuh dengan seperangkat anggota badan dan 

ekspresi wajah adalah unsur penting yang perlu dilakukan 

pengolahan atau pelatihan agar tubuh kalian memiliki 

stamina yang kuat, kelenturan tubuh dan daya refleks atau 

kepekaan tubuh. Untuk mendapat tujuan dimaksud secara 

maksimal, bahwa seorang pemeran wajib rajin dan disiplin 

melaksanakan olah tubuh sebagai materi penting yang akan 

dibahas melalui teknik pemeranan. Disamping mempunyai 

kemampuan tubuh yang memadai untuk seorang pemeran, 
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jangan lupa kalian harus sadar akan potensi kalian dalam 

hal memfungsikan unsur suara atau vokal. 

 

4. Unsur Suara 

Suara atau bunyi yang dikeluarkan indra mulut dan 

hidung melalui rongga dan pita suara adalah salah satu 

unsur pemeranan yang berfungsi untuk penyampaian 

pesan pemeranan melalui bahasa verbal atau pengucapan 

kata-kata. Unsur suara sebagai sarana dalam pemeranan 

seni teater agar berfungsi dengan baik, dan mempunyai 

manfaat ganda dalam menunjang seni peran perlu 

dilakukan pengolahan berupa pelatihan pada unsur-unsur 

anggota tubuh yang terkait dengan pernapasan dan 

pengucapan melalui teknik pemeranan. 

 

5. Unsur Penghayatan 

Penghayatan adalah penjiwaan, mengisi suasana 

perasaan hati, kedalaman sukma yang digali dan dilakukan 

seorang pemeran saat membawakan pemeranannya di 

atas pentas. Unsur penghayatan dalam seni peran perlu 

memeroleh perhatian khusus, sebab setiap pemeran dalam 

membawakan pemeranannya akan terasa berbeda. 

Sekalipun berasal penokohan yang sama dari naskah yang 
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sama. Hal ini, sangat tergantung pada sejauh mana upaya 

pengalaman pemeranan dalam mengasah kepekaan 

sukmanya sehingga memunculkan kesadaran rasa simpati 

dan empati diri sendiri pada orang lain dan kepekaan 

menanggapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. 

Latihan untuk mendapat kepekaan rasa atau sukma atau 

pengaturan emosi untuk seorang pemeran dapat dilakukan 

melalui teknik olah rasa yang akan dibahas pada sub bab 

pemeranan selanjutnya. 

 

6. Unsur Ruang 

Ruang dalam pemeranan adalah unsur yang 

menunjukan tentang; ruang yang diciptakan pemeran dalam 

bentuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentangan 

tangan dengan anggota badannya lebar (gerak besar), 

sedang (gerak wajar), kecil (gerak menciut). Contohnya, 

gerak besar, biasanya pemeran mendapat suasana; 

angkuh, sombong, menguasai, agung, kebahagiaan, 

perpedaan status, dan atau marah dst. Adapun, ruang wajar 

dan bersahaja biasanya dilakukan seorang pemeran pada 

suasana; akrab, bersahaja, status sama, damai, tenang, 

dan nyaman. Ruang pemeranan yang dibangun seorang 

pemeran dengan gerak atau respon kecil, biasanya 
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dilakukan dalam suasana tertekan, sedih, takut, mengabdi, 

dan budak. 

Memahami pengertian ruang biasanya adalah tempat, 

area, wilayah untuk bermain peran dalam melaksanakan 

gerak diam (pose) atau gerak berpindah (movement). Hal 

ini dapat dilakukan dengan pengolahan pada irama gerak 

langkah (cepat, lambat dan sedang), garis dan arah langkah 

(horizontal, vertikal, diagonal, zig-zag, melingkar dan 

berputar atau melingkar dalam suatu adegan peran. 

 

7. Unsur Kostum 

Pengertian kostum dalam seni peran adalah semua 

perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, 

mendandani untuk memperindah tubuh pemeran pada 

wujud lahiriah dalam aksi pemeranan di atas pentas. 

Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesori sebagai 

penguat, memperjelas watak tokoh, baik secara fisikal, 

psikis, moral atau status sosial. Contohnya dalam 

berpakaian, seperti; polisi, tentara, hansip, satpam, guru, 

kepala desa, pejabat, rakyat, pengemis, wadam, dan anak 

sekolah. 
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8. Unsur Properti 

Pemahaman properti dalam pemeranan adalah semua 

peralatan yang digunakan pemeran, baik yang dikenakan 

atau yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan 

menggunakan tangan (handprop) dan berfungsi untuk 

penguat watak atau karakter seorang pemeran, seperti tas, 

topi, cangklong, tongkat, pentungan, kipas, panah dan 

busur, dan golok. 

 

9. Unsur Musikal 

Unsur musikal atau unsur pengisi, penguat, pembangun 

suasana laku pemeranan di atas pentas, meliputi; irama 

suasana hati atau sukma dalam membangun irama 

permainan dengan lawan main, irama vocal, suara 

pengucapan (opera, gending karesmen, dan wayang wong) 

sang pemain, atau aktor, dan irama musik sebagai penguat 

karakter tokoh (cepot, bodor, semar, dan raja) berupa 

gending, musik, suara atau bunyi dan efek audio, baik 

melalui iringan musik langsung (live) atau musik rekaman 

(playback), contohnya; musik kabaret, dan musik opera. 
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ARTISTIK 

A. Pengertian artistik 

Artistik salah satu unsur penting dalam suatu 

pertunjukan seni, apakah itu teater, drama, dan film. 

Pertunjukan teater menjadi tidak utuh tanpa adanya artistik 

yang mendukungnya. Hal itu disebabkan apa yang menarik 

perhatian pertama kali adalah apa yang kita lihat. Artistik 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kreasi 

artistik, ekspresi emosi, ekspresi diri, dan kegiatan 

individualistik (Marihot Tua Efendi: 2002). Sedangkan arti 

artistik dalam KBBI adalah nilai seni, mempunyai rasa seni.  

Jadi dapat disimpulkan artistik adalah suatu hal yang 

telah ada menjadi lebih berseni, memiliki nilai keindahan 

yang dapat menarik perhatian orang yang menikmatinya. 

Unsur artistik di sini meliputi tata panggung, tata 

busana, tata cahaya, tata rias, tata suara, tata musik yang 

dapat membantu pementasan menjadi sempurna sebagai 

pertunjukan. Unsur-unsur artistik menjadi lebih berarti 

apabila sutradara dan penata artistik mampu memberi 

makna kepada bagian-bagian tersebut sehingga unsur-



57 
 

unsur tersebut tidak hanya sebagai bagian yang menempel 

atau mendukung, tetapi lebih dari itu merupakan kesatuan 

yang utuh dari sebuah pementasan.  

 

B. Tugas Penata Artistik  

Penata artistik bertanggung jawab pada keseluruhan 

penampakan visual dilakukan, membentuk mood tertentu, 

unsur-unsur kontras, dan daya tarik psikologis pada 

audiens. Penata artistik membuat keputusan mengenai 

elemen visual yang dipergunakan, gaya artistik yang 

dipakai, dan kapan gerakan dipergunakan. 

 

Tata artistik meliputi: 

1. Tata Panggung. 

Tata panggung adalah pengaturan pemandangan di 

panggung selama pementasan berlangsung. Tujuannya 

tidak sekadar supaya permainan bisa dilihat penonton tetapi 

juga menghidupkan pemeranan dan suasana panggung. 

 

2. Tata Cahaya. 

Tata cahaya atau lampu adalah pengaturan 

pencahayaan di daerah sekitar panggung yang fungsinya 

untuk menghidupkan permainan dan suasana lakon yang 
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dibawakan, sehingga menimbulkan suasana istimewa. 

Dalam tata lampu ada beberapa unsur penting yang 

yang diperhatikan dalam tata lampu: 

a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan, yaitu 

tersedianya cukup lampu, kabel, holder dan beberapa 

peralatan yang berhubungan dengan lighting dan listrik. 

b. Tata letak dan titik fokus, yaitu penempatan lampu 

sedangkan titik fokus adalah daerah jatuhnya cahaya. 

c. Keseimbangan nyawa, keserasian penggunaan warna 

cahaya yang dibutuhkan. 

d. penguasaan alat dan perlengkapan, artinya lightingman 

harus memiliki pemahaman mengenai sifat karakter 

cahaya dari perlengkapan tata cahaya. 

 

3. Tata musik. 

Tata musik adalah pengaturan musik yang mengiringi 

pementasan teater yang berguna untuk memberi 

penekanan pada suasana permainan dan mengiringi 

pergantian babak dan adegan. 

 

 

 

 



59 
 

4. Tata Suara.  

Tata suara adalah pengaturan keluaran suara yang 

dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi seperti; 

suara aktor, efek suasana, dan musik. Tata suara 

diperlukan untuk menghasilkan harmoni. 

 

5. Tata Rias. 

Tata rias dan tata busana adalah pengaturan rias dan 

busana yang dikenakan pemain. Gunanya untuk 

menonjolkan watak peran yang dimainkan dan bentuk fisik 

pemain bisa terlihat jelas penonton. Keberadaan tata artistik 

dalam pementasan teater sangatlah vital. Tanpa 

pengetahuan dasar artistik seorang sutradara atau pemain 

teater tidak akan mampu menampilkan kemampuannya 

dengan baik. Persesuaian dengan tata artistik yang 

menghasilkan wujud nyata keindahan. Tampilan diatas 

pentas adalah pilihan wajib bagi para pelaku seni teater. 

Gambaran tata artistik secara umum, sutradara harus 

menuliskan gambaran (pandangan) tata artistiknya. Meski 

tidak secara mendetail, tetapi gambaran tata artisitk 

berguna bagi para desainer untuk mewujudkannya dalam 

desain. Jika sutradara mampu, maka ia bisa memberikan 

gambaran tata artistik melalui sketsa.  Jika tidak, maka ia 
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cukup menuliskannya. Untuk lebih jelasnya dibahas lebih 

agak rinci dibawah ini. 

Tata rias secara umum dapat diartikan sebagai seni 

mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata 

rias dalam teater mempunyai arti lebih spesifik, yaitu seni 

mengubah wajah untuk menggambarkan karakter tokoh. 

Tata Rias dalam teater bermula dari pemakaian kedok atau 

topeng untuk menggambarkan karakter tokoh. 

Melihat hubungan rias dengan watak yang akan 

diperankan, Waluyo (Endraswara, 2011:98) membagi jenis 

rias. 

a. Rias Jenis 

Rias jenis dilakukan ketika perias harus mengubah 

seorang laki-laki menjadi perempuan atau perempuan 

menjadi laki-laki. 

b. Rias Bangsa 

Rias bangsa terjadi jika seorang pemain bangsa 

Indonesia memainkan peran sebagai orang asing. 

c. Rias Usia 

Rias usia dapat diaplikasikan ketika seorang gadis belia 

memerankan seorang nenek tua. 

d. Rias Tokoh dan Watak 

Pengertian rias tokoh digabungkan dengan rias watak 
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karena di dalam masyarakat orang dapat membedakan 

antara tokoh pelacur dengan tokoh ibu yang saleh. Dari 

masing-masing tokoh tersebut jelas menunjukkan 

watak dan bentuk luar yang berbeda. 

e. Rias Temporal 

Rias yang dilakukan ketika terdapat perbedaan waktu 

dalam memerankan adegan. Misalnya rias orang 

bengun tidur dengan rias hendak ke pesta. 

f. Rias Aksen 

Riasan yang memberi tekanan terhadap pemeran yang 

sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. 

Misanya pemuda Jawa yang akan berperan sebagai 

pemuda Jawa. 

g. Rias Lokal 

Riasan yang ditentukan oleh tempat, misalnya riasan 

narapidana yang ada di dalam penjara berbeda dengan 

ketika ia sudah bebas. 

 

Praktik tata rias memaparkan urutan kerja dalam merias 

pemain. Tata urutan kerja atau prosedur tata rias perlu 

diketahui agar proses berjalan secara efektif dengan hasil 

yang maksimal. Seorang penata rias dalam merias aktor 

maupun aktrisnya tidak sembarang dalam 
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mengaplikasikannya, butuh beberapa tahapan agar rias 

yang dihasilkan dapat sesuai dengan karakter yang 

diharapkan. Berikut ini urutan atau prosedur seorang penata 

rias dalam merias aktor atau aktrisnya. 

1.  Persiapan 

Persiapan merupakan tahapan yang penting dalam 

praktik tata rias. Seorang penata rias perlu melakukan 

persiapan berupa perencanaan, persiapan tempat, dan 

peralatan, serta persiapan pemain. 

2.  Desain 

Desain adalah rancangan berupa gambar atau sketsa 

sebagai dasar penciptaan. 

3.  Merias 

Desain pada akhirnya diaplikasikan pada pemeran. 

Seorang penata rias berdasarkan desain yang telah dibuat. 
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MANAJEMEN PRODUKSI 

 

Sebelum membahas produksi, kita harus tahu dulu apa 

itu manajemen. Manajemen yaitu penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk mencapai sasaran (KBBI). Setelah 

mengetahui apa itu manajemen, mari kita cari tahu apa itu 

produksi. Produksi yaitu proses mengeluarkan hasil (KBBI). 

Jadi, bisa ditarik simpulan bahwa “manajemen produksi” 

adalah proses membuat dan mengeluarkan sebuah hasil 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefektif 

dan seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan yang sudah 

disepakati bersama. 

Dalam manajemen produksi teater, agar pementasan 

teater berjalan sukses dan berhasil, maka diperlukan 

adanya kerja sama di antara pekerja seni (pelaku seni 

teater). Untuk mewujudkan itu semua, kerjasama juga 

membutuhkan “manajemen”. Oleh karena itu, suatu 

pementasan teater harus diselenggarakan dengan cara 

yang profesional. Profesional dalam hal ini adalah adanya 

manajemen yang matang dalam tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pascaproduksinya (Putu Wijaya, 
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2007:192). Konteks profesional di sini  yaitu meliputi 

pengaturan suatu pementasan seni agar tujuan 

pementasan tersebut bisa berjalan lancar dan berhasil 

dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. 

Oleh sebab itu, manajemen sangatlah penting bagi 

kelompok teater manapun yang akan menampilkan sebuah 

pementasannya.  

Sebuah pementasan teater yang baik dan berhasil pasti 

didukung dengan kinerja manajemen produksinya yang 

sangat total dan baik pula dalam mengelola sumber daya 

manusia maupun mengelola bahan atau alat yang tersedia 

untuk digunakan sebagai pendukung dalam pementasan. 

Jadi, jangan harap sebuah pementasan berjalan dengan 

baik jika manajemen produksinya saja belum baik. 

Berbicara tentang masalah manajemen produksi biasanya 

suatu pementasan membuat kepanitiaan sebagai orang-

orang yang mengelola dan mengatur pementasan agar 

berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 

direncanakan sebelumnya. 

Tim kepanitiaan dalam pementasan teater biasanya 

disebut dengan tim produksi. Tim produksi inilah yang akan 

bekerja ekstra dan bertanggung jawab penuh atas 

pementasan yang akan ditampilkan. untuk itu, 
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membutuhkan kerja sama secara bersama-sama dalam 

setiap bidang yang sudah dibagi ke dalam tanggung 

jawabnya masing-masing. Dibutuhkan rasa saling memiliki 

dan menghargai satu sama lain dalam sebuah proses 

pementasan teater.   

Tidak ada hubungan yang berjarak seperti guru dan 

murid. Anggota teater secara bersama-sama berdiskusi, 

bertukar pikiran, mendengarkan, dan menerima pendapat. 

berapa pun usia kita, banyaknya pengalaman, kalau sudah 

ikrar membuat sebuah pertunjukan teater, semua akan 

menjadi rekanan, partner, atau kolega. Suasananya santai, 

terbuka, bicara apa adanya, dan saling menjaga. Hubungan 

kerja sama dalam teater adalah sebuah tim kerja yang 

kompak. Semuanya memerlukan disiplin kerja dan 

ketahanan fisik yang baik. Tak akan lahir sebuah 

pertunjukan teater yang baik dan bagus tanpa adanya kerja 

sama yang baik (kitab teater).  

Tim produksi teater dibagi menjadi dua yaitu bidang 

administrasi dan bidang pementasan. Bidang administrasi 

dan bidang pementasan dibagi lagi menjadi beberapa divisi. 

Teater Gandjil, sebagai sebuah kelompok teater di Kota 

Bogor  yang sudah berkecimpung hampir enam tahun di 
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dunia perteateran, biasa memakai tim keproduksian 

sebagai berikut ini. 

 

A. Bidang Administrasi 

1. Pimpinan Produksi 

Di sini pimpinan produksi (produser) yaitu yang 

mengatur, mengelola atau memanajemen, serta 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

sebuah produksi pementasan teater. Biasanya pada teater-

teater yang sudah besar, kita ambil contoh yaitu Teater 

Koma, pimpinan produksi berperan menjadi pemodal atau 

penggelontor dana untuk pementasan teater yang akan 

diproduksinya. 

 

22/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 29/10/2018 31/10/2018 1/11/2018 2/11/2018 5/11/2018

Adegan 5*** Adegan 6** Adegan 6** Adegan 7** Adegan 8* Adegan 9* Adegan 10* Adegan 11**

 

7/11/2018 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 19/11/2018 22/11/2018 26/11/2018

 Adegan 12*** Adegan 1* Adegan 2* Adegan 3* Adegan 4** Adegan 5*** Adegan 6** Adegan 7 **

 

TIME TABLE "BULAN dan Kerupuk"

K
E
G
I
A
T
A
N

Lagu adegan 7 
(Mereka 
melangkah 
berama)

Lagu adegan 
4 (Putri yang 

cantik jangan 
menangis)

Desain 
kostum bebek 
dan ayam & 
mentali 
lembulan.

Menara 
mentali dan 
lembulan

Kostum 
gerimis.

Kursi 
mentali 
dan 
lembulan

Handprop
si Karsan

Perlengkapan

wartawan.

Selesai 
pembuatan 
kostum mentali 
dan lembulan.
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Salah satu cara mengatur yang dilakukan pimpinan 

produksi yaitu dengan membuat timetable untuk mengatur 

kinerja setiap divisi. 

2. Sekretaris 

Tugas utama sekretaris adalah mencatat dan menulis 

rancangan kegiatan, perihal surat menyurat, membuat 

proposal, serta tentang segala hal yang berhubungan 

dengan administrasi kesekretarisan. 

3. Bendahara 

Seseorang yang mengatur atau memanajemen 

keuangan selama praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi sampai laporan keuangan semua menjadi 

tanggung jawab bendahara produksi. 

4. Koordinator Latihan 

Seseorang yang mengatur jadwal latihan dan 

mengoordinasikan para pendukung (pemain) yang ikut 

terlibat dalam produksi pementasan teater. Biasanya 

koordinator latihan ini ditangani langsung oleh Pimpro. 

5. Desain dan Publikasi 

Suatu acara pertunjukan tentu harus memiliki bagian 

media dan publikasi yang bertugas untuk menyebarluaskan 

acara tersebut kepada khalayak. Media dan publikasi yang 

menarik tentu akan memunculkan minat orang-orang untuk 
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menonton acara tersebut. Maka dari itu, divisi ini tak kalah 

pentingnya dari divisi lainnya. 

Bertugas membuat kerangka rancangan seperti poster, 

banner, tiket, dan segala bentuk konten yang akan 

dipublikasikan kepada khalayak ramai. Semakin menarik 

desain yang dibuat maka akan semakin bagus dan menarik 

minat penonton untuk melihat pementasan yang akan 

dibawakan dalam teater tersebut. 

Tugas media dan publikasi bukan sekadar 

menyampaikan informasi pementasan semata. Mereka pun 

turut mempublikasikan proses praproduksi, produksi, 

hingga pascaproduksi. Untuk itu, sangat dianjurkan agar 

setiap anggota dalam divisi ini menguasai aplikasi editor 

foto dan video, serta menguasai penggunaan beragam 

media sosial. Kurang lebih alur kerja divisi ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Publikasi

Revisi (Jika Perlu)

Konsultasi/Persetujuan

Pengecekan

Pengolahan Bahan

Dokumentasi
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(poster pementasan yang didesain divisi desain dan publikasi) 

Salah satu tugas divisi desain dan publikasi yaitu 

membuat poster pementasan untuk keperluan promosi, 

promoosi yang dilakukan bisa dengan mencetak dan 

disebar di beberapa tempat atau disebar di media elektronik 

dan media sosial. 
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6. Dokumentasi 

Tidak asing lagi sebuah pementasan haruslah ada yang 

mendokumentasikannya. Tugas divisi dokumentasi yaitu 

mendokumentasikan sebuah pementasan dari 

prapementasan, saat pementasan, hingga 

pascapementasan dalam bentuk foto maupun video.  

7. Humas 

Harus ada orang yang pandai dalam bernegosiasi dan 

hebat dalam mengolah kata. Disini adalah ranah orang-

orang humas untuk membicarakan masalah tempat 

pementasan, tempat latihan, dan segala bentuk masalah 

yang berkaitan dengan hubungan kepada masyarakat. 

8. Sirkulasi Tiket 

Tentunya di sebuah pementasan harus ada orang yang 

bertanggung jawab dalam urusan tiket, biasanya disebut 

ticketing. Tugasnya yaitu mempromosikan hingga menjual 

sebuah tiket pementasan kepada sasaran penonton yang 

sudah ditentukan maupun masyarakat umum. 
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(tiket pementasan Teater Gandjil) 
 

Tiket yang disebar divisi ticketing didesain oleh divisi 

desain dan publikasi. Penjualan tiket tidak hanya dijual dan 

disebar oleh divisi ticketing namun dibantu oleh semua 

anggota produksi. 

 

B. Bidang Pementasan 

1. Sutradara 

Yang bertanggung jawab penuh atas sebuah 

pementasan. Tugas sutradara yaitu mengolah sebuah 

naskah yang akan di pentaskan agar sesuai dengan konsep 

yang diinginkan. Sutradara bertugas untuk mengatur setiap 

adegan dalam naskah yang akan di pentaskan. Tapi, para 

lakon yang akan bermain dalam pementasan teater juga 
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harus menawarkan hal baru yang lebih baik dari apa yang 

diminta oleh sutradara. 

2. Stage Manager 

Seorang stage manager bertugas untuk mengatur 

setting panggung pada saat pementasan berlangsung. Jadi, 

stage manager akan lebih sibuk saat pementasan 

berlangsung. Stage management merupakan suatu 

organisasi panggung yang bertanggung jawab secara 

penuh terhadap terlaksananya suatu pertunjukan mulai dari 

perencanaan (scheduling), latihan (rehearsal), persiapan 

teknik, strike (load), hingga jalannya pertunjukan (running 

show). Stage Management juga menjadi sarana komunikasi 

antara production management dengan artistic 

management termasuk koordinasi di dalam artistic 

management itu sendiri. Stage Management juga 

bertanggung jawab terhadap segala kejadian di atas 

panggung, di belakang panggung (back stage), awak 

panggung (stage crew) dan para pemain (artist). 

Stage management dipimpin oleh seorang stage 

manager yang bertanggung jawab dari praproduksi hingga 

akhir pertunjukkan. Stage Manager bertanggung jawab 

terhadap semua aspek produksi acara dan bertugas di 

panggung pada saat pertunjukan berlangsung. Keberadaan 
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stage manager dalam sebuah pertunjukan, merupakan 

salah satu inti utama. Stage manager yang berperan untuk 

menghubungkan komunikasi antardivisi. Selama sebelum 

produksi stage manger harus terus berkoordinasi dengan 

pimpinan produksi dan sutradara untuk mengatur dan 

mengontrol kerja setiap divisi. Hal yang biasa dilakukan 

untuk mengaturnya biasa pembuatan time table dengan 

pimpinan produksi. 

3. Artistik 

Sebuah tim yang membuat semua properti untuk 

mendukung jalannya pementasan yang digunakan oleh 

setiap pemain dan menghias panggung pementasan. Tim 

artistik pun perlu mengupas naskah untuk mendapatkan 

properti sesuai pada naskah yang akan dipentaskan.  

4. Penata Musik 

Sebuah pementasan teater akan bosan tanpa alunan 

musik, bagai laut tanpa ombak. Dalam pementasan, musik 

dalam pementasan teater biasanya dipimpin oleh satu 

penata musik. Penata musik inilah yang memilih dan 

mengatur anggota musik lain. Di sini tugas penata musik 

adalah merancang dan menyiapkan musik yang akan 

dibawakan sesuai dengan suasana yang diinginkan dalam 

naskah pementasan tersebut. 
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5. Wadrobe 

Sudah tidak asing lagi sebuah pementasan teater biasa 

menggunakan kostum yang unik dan menarik yang jarang 

kita jumpai dalam kehidupan sekitar kita. Di sinilah tugas 

wadrobe untuk menyiapkan kostum yang akan dipakai oleh 

setiap pemain dalam pementasan teater tersebut. 

6. Make Up 

Make up adalah bagian yang langsung disoroti oleh 

pandangan penonton, karena akan langsung membentuk 

persepsi penonton akan ketegasan peran yang dibawakan 

oleh pemain. Tugasnya yaitu untuk merias wajah para 

pemain agar lebih terlihat hidup dan sesuai dengan karakter 

penokohan yang ada dalam naskah yang dibawakan. 

7. Pencatat Adegan 

Apabila sutradara dan pemain lupa dengan adegan 

yang sudah digarap sebelumnya, di sinilah peran pencatat 

adegan sangat dibutuhkan. Pencatat adegan bertugas 

untuk mencatat setiap adegan dari awal sampai akhir, mulai 

dari adegan keluar sampai masuknya pemain pun harus di 

catat. 
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Jika semua tugas yang dibutuhkan sudah dibagi 

kedalam tim produksi, maka disinilah peran pimpinan 

produksi dan sutradara untuk memanage setiap divisi yang 

ada di bawah pemimpinannya. Pimpinan produksi dan 

sutradara harus saling berkoordinasi agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam proses produksi pementasan 

berlangsung. Selain itu, pimpinan produksi dan sutradara 

perlu membicarakan dan memberikan batasan waktu pada 

setiap divisi di bawah kepemimpinannya untuk sesegera 

mungkin menyelesaikan tanggung jawab yang sudah 

diberikan oleh pimpinan produksi dan sutradara agar tidak 

mengganggu proses produksi yang sedang berlangsung. Ini 

juga bertujuan supaya tepat waktu sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan dan dijadwalkan sebelumnya. 
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PENYUTRADARAAN 

 

Istilah sutradara tentu sudah menjadi istilah umum yang 

sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sutradara 

merupakan salah satu bagian dalam pertunjukan, termasuk 

pementasan drama. Tentu banyak orang pasti mengetahui 

apa itu sutradara, bahkan mengetahui nama-nama 

sutradara. Namun, tidak banyak orang tahu perihal 

penyutradaraan. 

Bukan hanya dalam film, dalam pementasan drama pun 

peran sutradara sangatlah penting. Sutradara menjadi 

orang yang bertanggung jawab dalam keseluruhan proses 

produksi pementasan drama. Ada beberapa tugas-tugas 

sutradara yang dijalankan mulai dari proses praproduksi, 

produksi, hingga pascaproduksi. Tugas-tugas tersebut 

kemudian dapat kita sebut sebagai bagian dari 

penyutradaraan. 

Sebelum masuk ke dalam penyutradaraan, kita harus 

memahami terlebih dahulu tentang apa itu sutradara. 

Menurut KBBI, sutradara adalah orang yang memberi 

pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik 

dan teknis dalam pementasan drama, pembuatan film, dan 
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sebagainya. Seorang sutradara memiliki beberapa tugas 

yang harus dikerjakan agar suatu pertunjukan berjalan 

dengan lancar, baik dari segi artistik maupun teknis. Maka 

dari itu dapat kita simpulkan bahwa penyutradaraan adalah 

proses penggarapan suatu pertunjukan yang dilakukan oleh 

sutradara, baik dari segi artistik maupun teknis, serta 

memberikan arahan agar pertunjukan berjalan lancar. 

Dalam buku Play Direction (1955: 3), John E. Dietrich 

mengemukakan bahwa penyutradaraan adalah sebuah seni 

(art) dan suatu keahlian atau keterampilan (craft). Hal ini 

dikarenakan tugas sutradara yang tidak hanya 

berhubungan dengan seni saja. Seorang sutradara juga 

harus terampil dalam menggarap karya yang akan ia 

tampilkan bersama timnya. Seorang sutradara (director) 

haruslah seorang organisator terhadap pikiran-pikiran,  

konsepsi-konsepsi, penafsiran-penafsirannya terhadap 

naskah lakon, mimpi-mimpi atau imajinasinya; serta 

organisator dan pimpinan bagi kelompok (grup) teater yang 

dipimpinnya. Ia harus sederhana, walaupun menjadi orang 

yang penting. Ia harus akrab dengan seluruh kerabat teater 

dan penonton. Seorang sutradara merupakan apa yang 

disebut the stimulating element of a theatrical company, 
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atau istilah Derek Bowskill (1973:265), sutradara adalah “a 

creator of possibilities”. 

Mengapa Derek Bowskill menyebut demikian? Seorang 

sutradara memang harus mampu menciptakan berbagai 

kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan tersebutlah 

yang dapat merangsang berkembangnya elemen-elemen 

yang ada dalam produksi teater. Bukan hanya anggota, 

melainkan semua unsur dalam penggarapan teater. Oscar 

Brockett (1964:363) kemudian menyebutkan bahwa 

terdapat lima fungsi sutradara, yaitu: 

1. melakukan penafsiran terhadap naskah lakon, 

2. memilih para pemeran (casting), 

3. melakukan kerja sama dengan penulis naskah, penata 

pentas, dan lain-lain dalam merencanakan 

pementasan, 

4. melatih (memimpin latihan) para pemeran, dan 

5. menjadi koordinator dalam menyelesaikan tugas-tugas 

terakhir. 

Kelima fungsi tersebut dapat kita hubungkan pula 

dengan tugas yang diemban oleh sutradara. Pertama, 

seorang sutradara harus mampu melakukan penafsiran 

naskah lakon. Hal ini berkaitan dengan apa yang akan 

disampaikan dalam naskah kepada penonton. 
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Sutaradaralah yang berperan sebagai menafsirkan tulisan 

menjadi suatu pertunjukan. 

Oscar G. Brockett berpendapat bahwa sutradara 

mempunyai kebebasan untuk menafsirkan, mengubah, dan 

memberi penekanan lain dari apa yang telah digambarkan 

dalam naskah lakon sesuai dengan penafsirannya. 

Sutradara bisa menciptakan kembali atau membangun 

penafsiran-penafsiran baru terhadap a central visual device 

or a key image. Sebaliknya, Boen S. Oemarjati (1971: 211) 

mengemukakan seorang sutradara tidak berhak sedikitpun 

untuk mengobrak-abrik makna yang dihayati penulis lakon 

dengan cara memaksakan interpretasi dan tanggapannya. 

Nilai kreatif sutradara terletak justru dalam penfsirannya 

terhadap pesan lakon dan metode produksinya. Lain halnya 

dengan Putu Wijaya maupun Arifin C. Noer sebagai penulis 

naskah lakon, mereka tidak keberatan jika sutradara 

menafsirkan lain dari naskah lakonnya. 

Kedua, memilih peran. Seorang sutradara harus 

mampu memilih pemeran yang tepat untuk naskah yang 

telah ia tafsirkan. Pemilihan peran sangat krusial dalam 

pementasan teater, karena pemeranlah yang akan 

berperan sebagai penyampai pesan yang telah sutradara 

tafsirkan dari suatu naskah kepada penonton. 
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Masuk ke fungsi sutradara yang ketiga, sutradara harus 

melakukan kerja sama dengan penulis naskah, penata 

pentas, dan lain-lain dalam merencanakan pementasan. 

Walaupun ada pimpinan produksi yang bertugas 

mengoordinasi seluruh anggota tim produksi, sutradara pun 

harus melakukan kerja sama yang baik. Bahkan, memasuki 

fungsi sutradara yang keempat dan kelima, sutradara harus 

mampu melatih dan/atau memimpin latihan para pemeran 

serta menjadi koordinator dalam menyelesaikan tugas-

tugas akhir. 

Oleh karena itu, penyutradaraan merupakan proses 

yang tidaklah singkat. Terdapat banyak tugas-tugas yang 

harus dilakukan sutradara, bukan sekadar mengarahkan 

pemeran dalam bermain peran semata. Penyutradaraan 

merupakan bagian krusial dibalik suksesnya suatu 

pertunjukan. 

 

A. Langkah-Langkah Penyutradaraan 

Penyutradaraan merupakan serangkaian proses yang 

harus dilakukan oleh sutradara dalam menggarap suatu 

pertunjukan teater. Oleh karenanya, terdapat langkah-

langkah yang dilakukan dalam penyutradaraan, yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Seleksi Naskah 

Pertama-tama, sutradara harus menyeleksi naskah 

terlebih dahulu. Ia harus betul-betul memilih naskah mana 

yang kiranya akan ditampilkan. Pertimbangan tersebut 

dapat didasarkan tujuan yang ingin disampaikan, situasi, 

kondisi, dan lain sebagainya. Namun, hal itu tidak mutlak 

dilakukan. Banyak sutradara yang memilih langsung 

naskahnya, bahkan sutradara membuat, menerjemahkan, 

mengubah, atau mengadaptasi naskah. 

2. Penafsiran Naskah Lakon 

Sutaradara diharuskan menafsirkan naskah lakon. 

Dalam praktiknya, sutradara memberi kesempatan ke 

seluruh anggota teater untuk bersama-sama menafsirkan 

naskah yang akan dipentaskan. 

3. Percobaan 

Sebelum teater dipertunjukkan secara resmi, hasil 

penafsiran harus diuji coba terlebih dahulu. Dari hasil uji 

coba ini, kita dapat melihat kekurangannya untuk direvisi 

sebelum pementasan resmi. 

4. Menentukan Pemeran (Casting) 

Casting ialah penentuan pemain berdasarkan analisis 

naskah yang hendak dipentaskan. Casting dilakukan atas 

hal berikut. 
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a. Kemampuan atau kecakapan 

Pemeran harus mampu dan terampil saat memerankan 

tokoh. Artinya pemeran ditentukan dari seberapa 

terampilnya seorang untuk memerankan tokoh. 

b. Fisik atau jasmani 

Pemilihan didasarkan kecocokan fisik si pemain dengan 

tokoh yang ada dalam naskah. 

c. Antifisik atau antijasmani 

Pemilihan didasarkan pada kenyataan fisik atau 

jasmani pemain yang bertentangan dengan peran yang 

dibawakan. 

d. Emosi atau perangai 

Pemilihan dilihat dari kecocokan pemain dengan tokoh 

yang akan dia perankan. 

e. Pengobatan 

Pemilihan yang bertentangan dengan watak aslinya. 

5. Menyelenggarakan Latihan dan Pengulangan 

Latihan 

Setelah pemeran ditentukan, kini pemeran-pemeran 

tersebut harus melakukan latihan, lalu diulang terus-

menerus agar bermain dengan semakin baik. 
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6. Melaksanakan Pertunjukan 

Pada tahap ini, bukan berarti tugas sutradara selesai. 

Dalam pelaksanaan pertunjukan pun seorang sutradara 

masih tetap bertugas seperti bagian lainnya. Saat 

melaksanakan pertunjukan, sutradara memang tidak 

banyak turun tangan, tetapi ia memberi komando, motivasi, 

dan arahan-arahan. 

7. Evaluasi 

Setelah pertunjukan selesai, barulah sutradara 

melakukan evaluasi terhadap apa yang telah ia dan tim 

tampilkan, selain itu penonton yang sungguh-sunguh 

menonton tentu bukan sekadar orang yang duduk dan 

melihat pementasan, namun lebih dari itu mereka akan 

melakukan pengevaluasian secara tidak langsung. Banyak 

penonton yang akan berkomentar, menulis di media massa 

dari apa yang dia saksikan. 

 

B. Teori Penyutradaraan 

a. Ada tiga model sutradara 

i. Sutradara sebagai pemimpin tunai, penafsir utama 

naskah lakon, dan konseptor (pencipta gagasan 

baru). 



84 
 

ii. Sutradara sebagai koordinator. Tugasnya 

mengoordinasi kegiatan kreativitas seluruh kerabat 

kerja teater. 

iii. Sutradara sebagai polisi lalu lintas. Tugasnya 

sekadar mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan 

kreativitas seluruh kerabat kerja teater. 

 

b. Ada tiga sifat penyutradaraan 

i. Mutlak (absolut), di mana setiap anggota dalam tim 

produksi harus tunduk dengan segala perintah 

sutradara. 

ii. Tidak mutlak (nisbi, relatif), di mana kerabat kerja dan 

pemain diberi kesempatan untuk menafsirkan 

naskah dan berkreasi terlebih dahulu, kemudian 

mendiskusikannya pada sutradara. 

iii. Bebas, di mana sutradara betul-betul membebaskan 

kreativitas seluruh anggotanya. Di sini, sutradara 

hanya berperan sebagai pengawas. 
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c. Sutradara hendaknya memiliki pengetahuan yang luas 

tentang: 

i. Pengetahuan umum tentang ilmu kemasyarakatan, 

ilmu jiwa, ilmu pendidikan, filsafat, agama, sejarah 

dan ilmu bangsa-bangsa. 

ii. Pengetahuan tentang kebudayaan dan seni 

iii. Pengetahuan tentang drama 
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PERGELARAN TEATER 

 

A. Pengertian Pergelaran Teater 

Pergelaran teater secara umum, merupakan proses 

komunikasi atau peristiwa interaksi antara karya seni 

dengan penontonnya yang dibangun oleh suatu sistem 

pengelolaan, yakni manajemen seni pertunjukan. 

Manajemen seni pertunjukan dapat dipahami sebagai 

serangkaian tindakan yang dilakukan seorang pengelola 

seni (pimpinan produksi) dalam memberdayakan sumber-

sumber (potensi) yang ada berdasarkan fungsi-fungsi 

manajemen (POAC) secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan seni. 

Tujuan seni di dalam manajemen seni pertunjukan, 

termasuk di dalamnya teater adalah guna mencapai kualitas 

karya seni yang bermutu dan menjaga kesejahteraan 

beberapa awak pendukung pergelaran di dalamnya. Dalam 

hal ini, kualitas karya seni ditanggungjawabi oleh seorang 

manajer artistik, yang dikenal dengan sutradara. Dan 

kesejahteraan bagi beberapa awak pendukungnya 

dipercayakan kepada seseorang yang mengetahui secara 
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ilmu dan praktik pengelolaan pergelaran, yakni manager 

produksi atau pimpinan produksi. 

Pergelaran teater merupakan puncak dari sebuah 

proses latihan para kreator seni dan proses kreativitas seni 

dari seorang sutradara. Melalui proses seni inilah teater 

dapat terwujud sebagai karya seni yang perlu 

dikomunikasikan kepada penontonnya. Oleh karena itu, 

komunikasi seni menjadi penting dan tidak terpisahkan 

dengan proses yang dilakukan sebagai bagian dari evaluasi 

dan penghargaan yang pantas diberikan kepada para 

kreatornya. 

Pergelaran teater dalam prosesnya mulai dari 

perencanaan, persiapan hingga dapat dikatakan suatu 

tantangan dan peluang para kreator seni di dalamnya untuk 

bahu-membahu, bekerja sama menciptakan karya seni 

yang tidak sedikit pengorbanannya. 

Tantangan yang dihadapi oleh para kreator seni adalah 

proses latihan yang mereka lakukan untuk menyiapkan 

materi pergelaran teater minimal tiga masing-masing. Pada 

kenyataannya dengan proses latihan yang cukup memakan 

waktu, tidak jarang terjadi pergantian atau ke luar masuk 

para pemain. Hal ini, terjadi pada kreator seni yang belum 

memiliki mental berkesenian. Karenanya, apakah proses 
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penyiapan materi teater di sekolah perlu dilakukan seperti 

proses berkesenian di luar sekolah, yakni minimal tiga 

bulan? Jawabannya, bisa ya, bisa lebih dari tiga bulan 

dalam proses penyiapan materi Teater. Proses latihan 

berkesenian dapat dilakukan dengan cepat atau lambat 

dalam pelaksanaan, hal ini sangat bergantung pada 

kemampuan keterampilan dari para kreator seni 

pendukungnya. Pemeranan yang memadai, pemilihan 

naskah yang tepat, ditunjang para penata artistik yang 

memadai pergelaran teater di sekolah dapat 

diselenggarakan dengan efektif dan efisien dengan cara 

memadatkan jadwal latihan serta ditunjang kemampuan 

dana yang memadai. 

Peluang yang memungkinkan bagi kreator seni dalam 

pergelaran teater sebagai unjuk kemampuan prestasi 

sekaligus membekali kamu menambah pengalaman 

berkesenian lebih nyata dan objek. Dengan demikian kamu 

tidak sebatas diberikan materi seni tetapi diberi kesempatan 

dalam berpenampilan di depan publik adalah pembuktian 

dari hasil tindakan dalam mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan panitia pergelaran. Dapat pula dikatakan sebagai 

tahap pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen, dalam 

tahapan; perencanaan, pengorganisasi, penggerakan, dan 
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pengawasan terhadap tujuan yang telah ditetapkan panitia 

agar terselenggara dengan baik dan optimal. 

 

 

Teater Gandjil 

Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer 

2017 
 

B. Unsur Pergelaran Teater 

Suatu pergelaran seni, termasuk pergelaran teater 

memiliki persyaratan. Persyaratan dimaksud sebagai unsur 

penting dalam terselenggaranya pergelaran teater. Tanpa 

adanya persyaratan tersebut, pergelaran seni atau peristiwa 

seni tidak akan terwujud. Unsur penting tersebut meliputi 

adanya unsur: panitia pergelaran, materi pergelaran teater, 

penonton. 
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1. Panitia Pergelaran 

Panitia adalah sekelompok orang-orang yang 

membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam hal ini, organisasi yang dibentuk dengan 

sistem panitia. Dengan sistem kepanitian dalam pergelaran 

seni, termasuk pergelaran teater sangat cocok untuk 

diterapkan. Karena pembentukan organisasi dengan sistem 

panitia memiliki kemudahan, yakni mudah dibentuk dan 

mudah pula untuk dibubarkan tanpa adanya ikatan kerja 

yang rumit. 

Organisasi dalam sistem kepanitiaan ini, menempatkan 

pimpinannya bersifat kolegial atau dewan, artinya terdiri dari 

beberapa orang. Segala keputusan diambil dan 

dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan 

waktu pergelaran bersifat praktis, artinya panitia dengan 

cepat dibentuk dan cepat pula untuk dibubarkan setelah 

laporan kegiatan dilaksanakan. 

Penyelenggaraan pergelaran memiliki dua komponen 

penting, yakni adanya: panitia artistik atau pemateri atau 

kreator seni di bawah pimpinan seorang sutradara (art 

director) dan panitia nonartistik atau penggiat seni dipimpin 

oleh seorang pimpinan produksi dan diangkat atas 

musyawarah kelas atau teman dalam kelompok yang 
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dibentuk. 

2. Materi Pergelaran Teater 

Syarat kedua sebagai unsur penting di dalam 

pergelaran teater adanya unsur materi seni atau karya 

teater. Materi pergelaran yang dimaksud adalah wujud 

karya teater yang dibangun melalui proses kreatif melalui 

tahapan dengan menggunakan medium tertentu bersifat 

kolektif (bekerja bersama) dengan wilayah kerja dan 

tanggungjawab secara bersama (kolaborasi). Unsur penting 

berikutnya di dalam pergelaran teater adalah hadirnya 

penonton. 

3. Penonton 

Penonton adalah orang-orang atau sekolompok 

manusia yang sengaja datang untuk menyaksikan tontonan. 

Penonton dapat juga dikatakan sebagai apresiator, 

penikmat, penilai, dst. terhadap materi seni (seni teater) 

yang dipergelarkan. Oleh karena itu, kehadiran penonton 

dalam suatu pergelaran adalah bersifat mutlak. Tanpa 

penonton, pergelaran teater adalah kesia-siaan atau 

kegiatan mubazir. Karena pergelaran teater membutuhkan 

suatu penilaian, penghargaan, atau kritikan dari orang lain 

dalam rangka menciptakan peristiwa seni sebagai peristiwa 

budaya. 
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Menonton, mengapresiasi adalah sikap menerima, 

menghargai dan sekaligus mengkritisi pesan yang 

disampaikan pergelaran karya seni. Penilaian terhadap 

pergelaran seni untuk setiap penonton sangatlah berbeda 

dan bersifat relative. Oleh karena itu, berpijak pada 

keragaman latar belakang penonton dan pengalaman seni, 

penonton dalam hubungan pergelaran seni (teater) dapat 

dibedakan dalam tiga golongan, yakni penonton awam, 

tanggap, dan kritis. 

a. Penonton awam adalah penonton penikmat seni 

dengan kecenderungan kurang atau tidak dibekali 

dengan pengetahuan dan pengalaman seni. Dalam hal 

ini wawasan dan pengalaman seni teater. 

b. Penonton tanggap, artinya penonton bersikap responsif 

dengan kecenderungan memiliki wawasan dan 

pengalaman seni, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk 

mengulas terhadap apa yang pergelaran yang 

ditontonnya cukup untuk dipahami dan dinikmati sendiri. 

c. Penonton kritis adalah penonton dengan bekal 

keilmuan dan pengalaman seni kemudian melakukan 

ulasan atau menulis kritik pergelaran dan dipublikasikan 

dalam forum ilmiah, diskusi sampai media cetak dan 

elektronik. 
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C. Teknik Pergelaran Teater 

Teknik adalah cara, upaya, strategi, dan metode untuk 

memudahkan kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Karya teater yang kamu ciptakan merupakan hasil dari 

proses kreatif yang dilakukan bersama (kolektif). Karena itu 

di dalam mencipta karya teater perlu dibangun etos kerja 

yang optimal dan saling percaya. Teknik pergelaran teater 

yang dapat kamu lakukan bersama-sama teman kamu 

dalam pergelaran dapat dibagi dua wilayah kegiatan. 

Wilayah kegiatan artistik dan nonartistik. Kegiatan wilayah 

artistik bertugas untuk menyiapkan materi (produk) seni 

teater. Wilayah nonartistik bertugas sebagai penyelenggara 

pergelaran. 

Dengan demikian, secara teknis pergelaran teater 

adalah suatu kegiatan yang dapat lepas dari kegiatan 

manajemen dengan memfungsikan sumber-sumber yang 

ada, meliputi: siswa, guru, dan orang tua keuangan metode 

mesin/teknologi bahan dan alat sampai pada pemasaran 

jika memungkinkan. 

Pergelaran teater dapat dilakukan dengan cara 

pembagian wilayah kerja artistik dan nonartistik, meliputi 

kegiatan: perencanaan, persiapan, pergelaran dan 

pascapergelaran. 
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1. Perencanaan Pergelaran Teater 

Perencanaan merupakan suatu langkah kegiatan awal 

dalam menetapkan kegiatan melalui tahapan kerja untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan, termasuk kegiatan 

pengambilan keputusan dan pilihan alternatif-alternatif 

keputusan. Tujuan dari perencanaan adalah untuk 

menghindari tingkat kesalahan atau hambatan yang akan 

terjadi serta sekaligus mendorong peningkatan pencapaian 

tujuan dari sebuah rencana pergelaran dalam hal ini 

pergelaran teater. 

 

2. Langkah-langkah Perencanaan non artistik 

Rencana pergelaran teater atau merencanakan 

kegiatan lainnya, biasanya diawali dengan suatu rapat atau 

pertemuan terbatas dengan agenda suatu program 

kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh lembaga 

atas kesepakatan bersama. 

a. Pembentukan Panitia Inti 

Pembentukan panitia inti dalam sebuah rencana 

kegiatan adalah hal penting untuk dilakukan. Dengan 

panitia inti yang terbentuk memudahkan suatu tindakan 

pengorganisasian selanjutnya. Panitia inti di dalam teater, 
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terdiri dari penunjukan atau pengangkatan posisi jabatan: 

pimpinan produksi dan sutradara. 

b. Penentuan Lakon Teater 

Dalam penentuan lakon atau naskah adalah tanggung 

jawab seorang sutradara atau koreografer dan diputuskan 

secara bersama dengan pertimbangan. Pemilihan 

naskah/lakon, diutamakan yang bermuatan kependidikan 

dan diperuntukan sesuai dengan tingkat perkembangan 

usia kamu dan kelas. Misalnya; Lakon-lakon yang penuh 

dengan atikan (ajaran) mengandung nilai-nilai moral yang 

patut diteladani. Contohnya, Bebasari (Roestam Effendi); 

Ken Arok dan Ken Dedes, Kalau Dewi Tara Sudah Berkata 

(Muhamad Yamin); Airlangga, Kertajaya, Manusia Baru, 

Sandiyakala ning Majapahit, (Sanoesi Pane); Lukisan 

Masa, Setahun di Bedahulu, Nyi Lenggang Kancana (Armijn 

Pane); Bangsacara dan Bangapadmi (Ajirabas). 

c. Penyusunan kepanitiaan 

Pengorganisasian dalam pergelaran teater lebih pas 

dengan bentuk organisasi panitia, karena pola ini bersifat 

praktis dan tentative (sewaktu-waktu) artinya panitia 

dibentuk sesuai dengan kapasitas kebutuhan dan dibentuk 

dan dibubarkan sesuai dengan batas waktu berakhir. 
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(Contoh Struktur) 

Panitia Pergelaran Teater 

 

1) Penanggung jawab 

Penanggungjawab kegiatan dapat dilakukan dan 

menempatkan siapa yang berhak di posisi bawahannya. 

2) Pimpinan produksi 

Adalah seorang manager atau pimpinan yang 

mengelola produksi seni, dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Biasanya ditunjuk seorang 

guru atau dirangkap oleh kepala sekolah atau komite 

PENANGGUNG JAWAB 

PIMPINAN 
PRODUKSI 

SUTRADARA 

PEMAIN BENDA-

HARA 

SEKRETARIS 

PENATA 

ARTISTIK 

SEKSI SEKSI 

DANG 

SEKSI 

DANG 

SEKSI SEKSI 
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sekolah, karena harus memiliki kemampuan managerial 

yang baik dan waktu yang cukup untuk melaksanakannya. 

3) Sutradara 

Adalah seorang kreator yang memiliki wawasan dan 

pengalaman seni di bidang seni teater bertugas sebagai 

pemeran pertama dan penafsir naskah garap, pengarah, 

pemimpin, motivator dalam proses produksi materi 

pergelaran teater yang telah direncanakan. Tipe, gaya, dan 

pengalaman seorang sutradara dalam berkesenian teater 

sangat menentukan kualitas produk karya teater. Sutradara 

dalam karya teater yang akan dipergelarkan, kalau 

memungkinkan lebih baik dipilih atau ditentukan oleh kamu 

dan guru. jika tidak memungkinkan dan diragukan, lebih 

baik menggunakan tenaga instruktur atau pelatih teater dari 

luar sekolah. 

4) Panitia Inti dan Staf Bidang Produksi 

Panitia dalam lingkup bidang produksi disebut pula 

panitia non artistilk. Pengembangan bentuk kepanitiannya 

sangat tergantung pada tujuan pergelaran yang 

diharapkannya, apakah pergelaran cukup di sekolah atau 

harus di luar sekolah? Semakin besar kegiatan yang harus 

dilaksanakan semakin besar tantangan yang dihadapi dan 

ditangani. 
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Panitia ini, terdiri dari: sekretaris, bendahara dan staf 

bidang terdiri dari bidang; acara, kesekreteateratan, dana 

usaha, publikasi, dokumentasi, perlengkapan, 

kesejahteraan, umum dan keamanan. 

5) Penata Artistik dan Crew Artistik 

Panitia dalam lingkup bidang artistik, terdiri dari orang-

orang yang ahli pada bidangnya. Dan apabila kegiatan di 

sekolah lebih baik dipadukan dengan mata pelajaran lain, 

yakni mata pelajaran seni terpadu dan kerajinan. 

Pengembangan bentuk kepanitiannya sangat tergantung 

pada situasi dan kondisi apa yang dibutuh.  

Pengerjaan artistik tidak harus dibeli dengan harga 

mahal, inti artistik adalah penyiasatan apa pun bisa dibentuk 

dan dibuat asal sesuai dengan apa yang diarahkan 

sutradara atau koreografer. 

Para penata dan crew artistik dalam pergelaran, terdiri 

dari: stage manager, penata teater, penata musik, penata 

panggung, penata rias busana, penata lampu, penata 

properti, pekerja panggung/stage crew. 

d. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia 

Panitia pergelaran telah tersusun dan diputuskan 

secara musyawarah, selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi 

dan pemahaman tugas dan tanggung jawab yang harus 
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dilalukan oleh masing-masing staf dan bidang di dalam 

kepanitiaan. Hal ini dilakukan agar panitia yang satu dengan 

yang lainnya terjadi satu kesatuan; saling menghormati, 

saling memercayai, menjunjung azas kekeluargaan dan 

menghindari overlapping, artinya mengerjakan suatu 

pekerjaan orang lain yang sebenarnya bukan tugas dan 

tanggung jawab dirinya. Sehingga mendorong terjadinya 

bias dan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam 

mekanisme kerja. 

1) Penanggung Jawab 

Adalah seorang atau beberapa orang panitia diangkat 

sebagai penanggung-jawab kegiatan pergelaran, memiliki 

tugas dan tanggungjawab. 

• Bertugas menanggungjawabi seluruh kegiatan 

pergelaran, baik secara teknis maupun non teknis 

di lapangan terutama berkaitan dengan 

kepentingan pembedayaan organisasi kekamuan 

sebagai bagian dari kreativitas kamu di sekolah. 

• Tanggungjawabnya diminta atau tidak, berhak 

mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada 

pimpinan produksi dan sutradara berkaitan dengan 

hal-hal pertanggungjawaban seluruh kegiatan 

pergelaran. 
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2) Pembimbing 

Adalah seorang atau beberapa orang panitia diangkat 

sebagai pembimbing kegiatan pergelaran, memiliki tugas 

dan tanggung jawab. 

• Bertugas membimbing dan membantu kegiatan 

pergelaran, baik teknis maupun nonteknis di 

lapangan, terutama berkaitan dengan memotivasi 

agar anak terdorong kemampuannya dan berbuat 

serta bersikap penuh dengan kebebasan tanpa 

paksaan. 

• Tanggungjawabnya diminta atau tidak, berhak 

mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada 

pimpinan produksi dan sutradara berkaitan dengan 

proses pembimbingan agar lebih baik dan optimal. 

3) Pimpinan Produksi 

Adalah seorang panitia inti yang diangkat melalui 

musyawarah sekolah dan komite sekolah dengan 

persetujuan dan dikukuhkan melalui surat keputusan; 

memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bertugas merencanakan, mengorganisasi, 

menggerakkan, dan melakukan kontrol atau 

pengawasan terhadap kegiatan yang tengah dan 
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akan dilaksanakan guna tercapainya suatu tujuan 

pergelaran teater secara efektif dan efisien. 

• Berhak menegur dan memberi saran serta 

peringatan kepada panitia apabila terjadi kekeliruan 

atau indispliner kerja. 

• Berwenang untuk mengadakan evaluasi kerja 

terhadap masing-masing bidang/seksi dalam 

kepanitiaan. 

• Bertanggung jawab pada pimpinan, anggota, dan 

diri sendiri, terutama dalam hal 

pertanggungjawaban kegiatan pergelaran serta 

termasuk di dalamnya masalah kesejahteraan 

seluruh pendukung pergelaran. 

4) Sekretaris 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Sekretaris bertugas melakukan pencatatan, 

inventarisasi, pendataan, penataan kegiatan 

adminstratif organisasi, dalam pelaksanaannya 

dibantu oleh bidang kesekretariatan. 
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• Sekretaris bertugas membantu dan melaporkan 

seluruh program kegiatan masing-masing bidang 

kepada seluruh panitian pergelaran. 

• Sekretaris berhak untuk mengajukan kebutuhan 

peralatan administrasi, guna kebutuhan sarana 

pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. 

• Diminta atau tidak, sekretaris berhak mengajukan 

usul, saran, dan pendapat kepada pimpinan 

produksi. Bertanggung jawab kepada pimpinan 

produksi. 

5) Bendahara 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bendahara adalah sebagai pemegang kekuasaan 

keuangan dalam sebuah organisasi atas 

persetujuan pimpinan produksi. 

• Bertugas merencanakan dan melaksanakan 

pencarian sumber-sumber pendanaan (donor 

organisasi) atau pinjaman guna memperlancar 

jalannya kegiatan pergelaran yang tengah dan akan 

dilaksanakan. 
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• Bertugas melakukan pencatatan dan pendataan 

tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan 

panitia. 

• Bertugas melaporkan seluruh keuangan dalam 

setiap kegiatan kepada panitia 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran, 

dan pendapat kepada pimpinan produksi. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

6) Bidang Acara 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang acara adalah pemegang keseluruhan acara 

dalam sebuah kepanitiaan atas persetujuan 

pimpinan produksi. 

• Bertugas merencanakan, menyusun dan 

melaksanakan seluruh rangkai acara pergelaran 

teater. Terutama, penyusunan jadwal kegiatan, 

jadwal acara pergelaran, mulai penunjukan MC, 

protokoler, penempatan tamu undangan, penonton, 

dan kegiatan diskusi setelah atau sebelum 

pergelaran. 
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• Bertugas melaporkan seluruh acara dan rangkaian 

acara kepada panitia dan pendukung acara. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

bidang acara. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

7) Bidang Kesekretariatan 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bertugas merencanakan, menyusun dan 

melaksanakan seluruh kegiatan administrasi 

pergelaran teater. Terutama pembuatan dan 

pengarsipan surat-menyurat; pendisainan dan 

pembuatan undangan, tiket, acara; penyusunan 

dan pembuatan proposal dan laporan pergelaran 

teater. 

• Membantu bidang lain yang berkaitan dengan 

wewenang bidang kesekretariatan atau kegiatan 

pengetikan. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada sekretaris tentang bidang 

kesekretariatan. 
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• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

 

8) Bidang Dana Usaha 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang dana usaha adalah sebagai pemegang 

kekuasaan pencarian dana dalam sebuah 

kepanitiaan atas persetujuan pimpinan produksi 

dan bendahara. 

• Bertugas merencanakan, menyusun, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan penghimpunan 

dana dan barang atau produk acara pergelaran 

teater. Terutama, penjaringan dana melalui: 

Penjualan tiket, sponsor, donatur dan bentuk usaha 

lain yang dapat mendatangkan keuangan bagi 

terselenggaranya pergelatan teater. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan pencarian 

dana dan barang atau produk kepada pimpinan 

produksi dan bendahara. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi dan 

bendahara tentang bidang dana usaha. 
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• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi 

 

9) Bidang Publikasi 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang publikasi adalah sebagai pemegang 

kekuasaan dibidang publikasi dalam sebuah 

kepanitiaan. 

• Bertugas merencanakan, menyusun, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan publikasi berupa 

informasi pergelaran Teater, melalui media: radio, 

televisi, media cetak, poster, spanduk, baligo, atau 

pun selebaran. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan publikasi 

dan hal-hal yang terjadi selama proses dan kegiatan 

pergelaran berakhir. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang publikasi. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 
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10) Bidang Dokumentasi 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang dokumentasi adalah pemegang kekuasaan 

di bidang dokumentasi dalam sebuah kepanitiaan, 

• Bertugas merencanakan, menyusun, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan dokumentasi 

pergelaran teater, baik berupa foto, video maupun 

membantu pengarsipan sebagai bahan laporan, 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan 

dokumentasi dan hal-hal yang terjadi selama 

proses dan kegiatan pergelaran berakhir. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang dokumentasi. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

11) Bidang Perlengkapan 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang perlengkapan adalah pemegang kekuasaan 

dibidang perlengkapan dalam sebuah kepanitiaan. 
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• Bertugas merencanakan menyusun dan 

melaksanakan seluruh kegiatan perlengkapan yang 

dibutuhkan bagi kelancaran sebuah pergelaran. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan 

perlengkapan dan hal-hal yang terjadi selama 

proses dan kegiatan pergelaran berakhir. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran, 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang perlengkapan. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

12) Bidang Transportasi 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang transportasi adalah pemegang kekuasaan 

dibidang transportasi dalam sebuah kepanitiaan, 

• Bertugas merencanakan, menyusun dan 

melaksanakan seluruh kegiatan transportasi bagi 

artis dan pendukung pergelaran serta 

pengangkutan barang, 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan transportasi 

dan hal-hal yang terjadi selama proses dan kegiatan 

pergelaran berakhir, 
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• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang transportasi. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

13) Bidang Kesejahteraan 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang kesejahteraan adalah pemegang 

kekuasaan di bidang kesejahteraan dalam sebuah 

kepanitiaan. 

• Bertugas merencanakan, menyusun, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan kesejahteraan 

pendukung pergelaran, meliputi: konsumsi, dan 

P3K. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan 

kesejahteraan dan hal-hal yang terjadi selama 

proses dan kegiatan pergelaran berakhir, 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran, 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang kesejahteraan. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 
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14) Bidang Umum 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 

• Bidang umum adalah pemegang kekuasaan 

dibidang umum dalam sebuah kepanitiaan. 

• Bertugas merencanakan, menyusun, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan dibidang umum 

sebagai tenaga cadangan yang harus siap 

membantu bidang lain yang membutuhkan, 

terutama sebagai tenaga pelaksana di lapangan. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan umum dan 

hal-hal yang terjadi selama proses dan kegiatan 

pergelaran berakhir. 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, 

saran, dan pendapat kepada pimpinan produksi 

tentang lingkup bidang umum. 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 

15) Bidang Keamanan 

Adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan 

musyawarah, memiliki tugas dan tanggung jawab: 
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• Bidang keamanan adalah pemegang kekuasaan 

dibidang keamanan dalam sebuah kepanitiaan. 

• Bertugas merencanakan, menyusun dan 

melaksanakan seluruh kegiatan keamanan 

penonton, jiwa dan barang pendukung selama 

proses latihan dan pergelaran berlangsung. 

• Bertugas melaporkan seluruh kegiatan keamanan 

dan hal-hal yang terjadi selama proses dan kegiatan 

pergelaran berakhir, 

• Diminta atau tidak, berhak mengajukan usul, saran 

dan pendapat kepada pimpinan produksi tentang 

lingkup bidang keamanan. 

• Bertanggungjawab kepada pimpinan produksi. 

 

e. Pembuatan Jadwal Produksi 

Jadwal waktu atau jadwal kegiatan produksi atau lebih 

popular dengan istilah Time Schedule merupakan langkah 

berikutnya setelah kita menyusun kepanitiaan. Jadwal 

waktu berisi susunan program pergelaran dari masing-

masing bidang baik artistik maupun nonartistik. Jadwal 

waktu atau time schedule berfungsi memberi gambaran, 

penjelasan, tentang rencana program pergelaran 

berdasarkan target waktu, target tujuan, target proses, dan 
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target hasil sehingga memudahkan seluruh panitia 

termasuk panitia untuk mengetahui, memahami dan 

melaksanakan agenda sesuai dengan prosedur yang harus 

ditempuh. Menyusun jadwal berdasarkan waktu bukan 

pekerjaan yang mudah dilakukan tetapi banyak hal yang 

harus dipertimbangkan, terutama menghindari terjadinya 

bentrokan kegiatan dalam waktu yang sama. 

f. Pembuatan Proposal Pergelaran Teater 

Akhir dari perencanaan pergelaran teater, seorang 

pimpinan produksi mengimplementasikannya dalam bentuk 

proposal pergelaran. Proposal diartikan sebagai ajuan 

kegiatan yang akan difungsikan untuk pihak-pihak yang 

membutuhkan, terutama dalam hal lampiran: perizinan, 

kemitraan, donasi, dan publikasi. Pembuatan proposal 

pergelaran teater secara isi dapat dilakukan dengan 

strategis 5 W + H, yaitu: What, lakon apa yang akan 

dipergelarkan teater? Why, mengapa mementaskan lakon 

tersebut? Who, siapa yang akan memainkan dan yang 

menggarapnya? When, kapan akan dipergelarkan? Where, 

di mana pentas atau pergelaran dilaksanakan? Dan How, 

bagaimana cara melaksanakannya agar tercapai tujuan 

seni? Dengan demikian di dalam merealisasikan program 

dapat diajukan sejumlah pertanyaan? Apa itu pergelaran 
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teater, mengapa teater dengan lakon tersebut merasa 

penting untuk dipergelarkan 

 

3. Persiapan Pergelaran Teater 

Persiapan merupakan tahap kedua dalam pergelaran. 

Persiapan pergelaran teater mengandung pengertian 

sebagai suatu tindakan yang dilakukan seorang pimpinan 

produksi dalam upaya menyukseskan pergelaran dengan 

pemanfaatan potensi yang ada dan memberdayakan 

peluang yang memungkinkan. Pemanfaatan potensi yang 

ada pengertian berupa dukungan moral, keuangan, guru, 

dan fasilitas sarana prasana yang dimiliki sekolah, termasuk 

partisipasi dari orang tua kamu harus benar-benar dijadikan 

sumber penting yang dapat menunjang keberhasilan 

pergelaran. Pemberdayaan peluang yang memungkin 

adalah sikap optimis yang harus diciptakan oleh seorang 

penggiat seni, yakni pimpinan produksi, tetapi dengan 

perhitungan secara efektif dan efisien. Peluang yang ada 

adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang 

memungkinkan, yakni: para donatur, dana usaha, dan 

lembaga pemerintah atau swasta dengan jalan kemitraan. 

Persiapan pergelaran yang dilakukan panitia dan penyaji 

seni adalah dua hal faktor penting yang perlu mendapat 
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perhatian. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan dan 

kesiapan yang matang adalah kunci yang harus dilakukan 

oleh setiap pergelaran-pergelaran dan kreator seni penyaji 

kesenian, termasuk pergelaran teater di sekolah. 

a. Tujuan Persiapan 

Tujuan persiapan adalah sebagai tolok ukur dari awal 

suatu keberhasilan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan 

pergelaran melalui serangkaian tindakan yang telah dan 

tengah dilakukan panitia pergelaran. Tujuan persiapan 

berfungsi sebagai evaluator dan motivator pergelaran-

pergelaran terhadap hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang 

tidak pantas dikerjakan dan hal-hal yang harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam hal ini baik, 

tanggungjawab yang dilakukan pimpinan produksi maupun 

sutradara selaku penanggungjawab materi seni harus siap 

dengan tantangan yang ada dan selalu bersikap optimis 

menghadapi keadaan.  

 

4. Persiapan Pergelaran 

a. Menyiapkan Materi Teater 

Menyiapkan materi teater berarti segala hal persiapan 

yang dilakukan oleh penanggung jawab materi seni, yakni 

sutradara, pemain dan pendukung artistik pergelaran 
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dengan tujuan menciptakan karya teater yang bermutu 

hingga mendatangkan tanggapan positif dari masyarakat 

penontonnya. Rencana dan persiapan materi seni yang 

dikomunikasikan sutradara, dituang dalam bentuk konsep 

garap untuk dijalankan, dihargai, dan disetujui oleh 

beberapa awak pendukung pergelaran melalui proses 

produksi teater.  

b. Menyiapkan Sarana Prasarana 

Sarana prasarana dalam pergelaran teater merupakan 

salah satu faktor penunjang keberhasilan pergelaran. 

Sarana prasarana ini meliputi pengadaan barang dan alat 

guna kebutuhan pergelaran. Untuk memenuhi kebutuhan 

sarana prasarana dalam bidang artistik, seorang penata, 

biasanya melakukan inventarisasi barang dan alat yang 

dimiliki sekolah, atau dengan cara meminjam barang atau 

alat dari perorangan/sanggar seni atau juga dengan 

sengaja barang dan alat yang dibutuhkan harus dibuat 

karena faktor kesulitan barang dan alat sulit didapat.  

c. Menyiapkan Publikasi 

Publikasi merupakan upaya sosialisasi atau informasi 

pada penonton yang dilakukan panitia nonartistik mengenai 

garapan teater dan kapan waktu pergelaran teater 

diselenggarakan atau dipergelarkan.  
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d. Menyiapkan Penonton 

Penonton merupakan salah satu prasarat di dalam 

pagelaran, termasuk di dalamnya pergelaran teater. 

Pergelaran tanpa penonton, peristiwa pergelaran tidak akan 

terjadi. Oleh karena itu, unsur penonton di dalam seni perlu 

mendapat perhatian. Perhatian atau apresiator, juga 

sebaliknya penonton butuh materi teater yang dapat 

memuaskan atau memenuhi apa yang menjadi harapan 

penonton, yakni pergelaran teater yang layak untuk dijual 

atau dipergelarkan.  

e. Menyiapkan Kemitraan 

Kemitraan adalah jalinan, hubungan, kerja sama yang 

dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk 

bersama-sama mengikat diri dalam suatu kerja atau 

kegiatan. Kemitraan bersifat saling menguntungkan 

dibangun oleh kepercayaan. Modal kemitraan adalah 

kejujuran dan saling percaya. Persiapan untuk menjalin 

kerja sama atau kemitraan dalam pergelaran teater adalah 

kejelasan maksud dan tujuan panitia pergelaran-pergelaran 

terhadap calon yang akan diajak bermitra. Kejelasan 

maksud pergelaran teater dituangkan dalam bentuk ajuan 

atau permohonan kerja sama atau proposal pergelaran 

yang disusun pimpinan produksi beserta staf produksi. 
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Bulan dan Kerupuk Karya Yusef Muldiyana 

 

5. Pergelaran Teater 

Kegiatan pelaksanaan di dalam pergelaran teater, 

berupa pengkondisian dan pelaksanaan di lapangan dari 

masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab kerja kepanitiaan berdasarkan persiapan akrir yang 

telah ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan pergelaran teater, 

meliputi: pelaksanaan kerja kepanitiaan dan pergelaran 

teater. 
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6. Pascapergelaran 

Pascapelaksanaan merupakan kegiatan akhir dari 

teater, di mana semua peralatan dan kebutuhan pentas 

yang telah dipakai harus kembali pada tempat atau pada 

pemiliknya secara tertib dan aman dengan cara tidak lupa 

melakukan check and recheck sesuai dengan daftar 

peralatan atau sarana dan prasarana yang dibawa dan 

dipinjam. Tahapan pasca pelaksanaan pun merupakan 

wahana kegiatan evaluasi baik karya seni berupa teater 

maupun laporan panitia atau keproduksian sebagai acuan 

untuk melangkah dan bertindak selanjutnya dari segala 

kelemahan yang ada dan atau keberhasilam-keberhasilan 

yang telah didapat. 

 

Kreativitas merupakan kegiatan mencipta. Kreativitas 

teater adalah suatu metode atau cara untuk 

mengoptimalkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap dalam pembelajaran seni teater terhadap 

penguasaan dan pengolahan; tubuh, suara, sukma, dan 

piker yang dimiliki dengan totalitas, penuh kesadaran, dan 

tanggung jawab atas tugas pergelaran teater yang 

diembannya. Sehingga diperoleh manfaat ganda, berupa; 

kebugaran, kecerdasan, kebersamaan, kedisiplinan dan 
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terjadi peningkatan kualitas dalam melatih tanggung jawab 

melalui kreativitas pergelaran teater. 

 

D. Catatan Proses 

Bicara soal proses berjalannya teater, bisa dibilang 

cukup panjang. Apalagi kami tidak berasal dari orang-orang 

yang memahaminya. Beberapa kendala tentunya sering 

kami alami, dari mulai sulit menghafal naskah sampai lupa 

saat blocking.  

Seiring berjalannya waktu, kami mulai terbiasa dengan 

beberapa hal yang sebelumnya bukan menjadi kebiasaan 

kami. Awalnya terasa sulit dan berat sekali, namun setelah 

dijalani ternyata proses itu sangat menyenangkan dan 

memberi kesan yang tidak biasa. Selama berproses ada 

banyak hal yang kami korbankan, seperti jam tidur, waktu 

bersama keluarga, dan waktu untuk diri kami sendiri. 

Namun tanpa disadari, dari proses ini kami membentuk 

sebuah keluarga yang menjadikan kami mengerti beberapa 

kesulitan yang ada dalam kehidupan.  

Hari-hari selalu berjalan sama. Kegiatannya selalu 

latihan, latihan, dan latihan. Tapi bukan hanya menghapal 

naskah, lalu selesai, namun ada beberapa rangkaian yang 
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harus selalu dilakukan. Seperti olah tubuh, olah vokal, olah 

rasa, dan olah mental. Tak jarang kami merasa bosan, 

muak, dan kelelahan. Tapi semua rasa itu menjadi 

pembelajaran untuk ke depan. Juga kami tahu sekarang 

bahwa ke empat rangkaian itu sangat bermanfaat ketika 

pementasan.  

Bukan hanya memikirkan latihan, kami juga harus 

memikirkan kebutuhan lain untuk menampilkan sebuah 

pementasan. Seperti make up, kostum, dan artistik. Make 

up dan kostum yang dipilih memang yang benar-benar 

dibutuhkan, sulit mencari yang kami butuhkan bukan 

menjadi alasan bagi kami untuk berhenti mencari karena 

kami tahu, kami ingin mempersembahkan yang 

terbaik.  Begitu pula dengan artistik, artistik dibuat 

sedemikian rupa agar visualisasi panggung menjadi indah 

di mata penonton dan semua artistik yang ditampilkan 

adalah hasil buatan kami sendiri yang tentunya berdasarkan 

dari beberapa referensi –dari mulai mencari bahan-bahan 

yang sekiranya nyaman digunakan– sampai cara 

membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Tidak lupa set 

lighthing juga memengaruhi agar panggung menjadi lebih 

hidup. Ketiga hal itu, menjadi rangkaian pengalaman dalam 

proses ini.  
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Banyak pengalaman yang kami dapatkan dari proses 

ini. Baik buruk, susah senang, suka duka; semuanya pernah 

kami alami. Sampai tiba waktu pementasan. Semua proses 

yang kami lalui, dipertanggungjawabkan di depan penonton. 

Semua yang sudah dipersiapkan harus ditampilkan sebaik 

mungkin. Dan semua hal yang terjadi, akan kami pastikan 

adalah usaha terbaik kami.  

Tapi, lagi-lagi, merasa gugup itu pasti, dan bisa kami 

pastikan tidak ada yang tidak merasa gugup saat itu. Baik 

aktor dan semua tim merasakan hal yang sama. Namun 

satu yang selalu kami pegang, yaitu percaya. Percaya saja 

bahwa semua akan memberikan yang terbaik di 

pementasan ini. Sesuai janji kami. Menjunjung tinggi 

kebersamaan demi keberasaan. Aku cinta padamu. 
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