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DRA}IA SEBAGAT N'IED IA PEND, I DTKAN N ONFORNIAL

(Sebuah wlt"u?*' *tnulis Nast<atr dan Pentas Dramal

Oleh : Gusjur Mahesa

ABSTRAK

Dervasa ini kerusakan lingkungan mulai menunjr'rkan akibatnya' yaitu

nemanasan global (glob'ii"'i"g) pt*'no''on-gtouot "doh 
ttt"o mengancam

Lumi. Tak terkecuari. ffi;;i; jffia rerkenaolrriiilt' Pembahan ikliur beserta

dampak-dunpak yang'ffii-;Hi-;irasakan Jr.'t-'r"."*tia adalah-salah satunya

banjir rob Contorr ## iq;,;' 1*:.r-,.Xll*,'t#.n:;[1 ,::':f.tla#l
ffi; il *T il:I" I ffit l' i1,.1,?,::ilTli5;;;;; ; ; ;rup ak a n 

^eko 
s i stem panta i

dibutuhkan antlslpasl.r

Jelas ekosist.* ,*ro,*iin'go" "ain,o;*,rtiU 
*o, i."'it'tt' Saat banjir rob ini

semakin berbahaya ro'Jllo"'"*p*tt-ioryn'ot'' u"t*;'J; di-mana-mana dan tentu sa'14

oenvakit menimpa'":;'"i;;:'{;*ry'r''1i 
r'"ili'il'r'iti i'i't'111't sendiri vaitn

membuang sampah ':';'il;t' 
ffita aari iru masva'akat g::i'it metnbutuhkan

oendidikan tentang pt;;;;"v"daran tenlan; tJ';;ilb'*n iklirn dan kebersihan

ilil;;;;rotou"ntonobanjirrob'''r bisa dilalcukan melalui pendidikan

;;i''ttit**l#:,rff I:if"j'x*Tp;#ugflp'ffi
drama secara umum sebuah cerin dengan' t

dipefiontonkan atau telah dipertontonkan ole

;il;^ ;il;li- kata kunc i tt i p e n o n t'o n tm'n- 
-a -ta

kata kunci inilah sesu'itu'ft;o' bisa disam-paikan pada penonton"

tentang isu peruban#'ilii;;* 5tu'i1i1"' 
i;;gi'ung*'serta baniir rob dengan

tuiuan *"ngon,,r,piri o* meminin'ralisftr**f*":'ft+'&, t[:li'}.l:
u[:rl'-"lmT..:lilJ#t-,1$r"il'it;il'"';;;i--5'r""u*Pesiiirdan
Pulau-Pulau *tt", i'it:!' rp:rl 5tytl"'i^" A;i;;1;1 dan Perikanan' Kamt

mengadakan t'o't'ffi "i''ttll}ii' 
- 

""'r'n 
ot#"' oo''"tttig's -mementaskannya'

Selaniutnya "o*o 
.li"r[.n;;.r:uo ,",.rr.uin'arori a.n ttmrigts r.,.,et,'.,eutaskaunya

ilfiirn;''''*' i' i' ti "'in' i 
tt a n P e m en t a s an r e a t er'

I. Pendahuluan

Di akhir abad XX kerusakan,llt:Hfl'#'ilojX'iffilX-i"-t':ffill
s.r.o"*n g- t'*'*?"0 

Jr'itlli 
-iill'H"olffi 

' 
.i.t l.'i t . * or.* I i n gkun gan

Pengaruhnya tetap

mak in nvoto' c ontltrui;;il;; i'i -4""1?ffi1'i1 ""-tdara 
burni vaitu van g

terkenal dengan 
-nuilo- 

nt''lnlsln' gb;;i (ltouat r'r'armr'ne) Gerald Foley

mengatakan , ,"*riiir'rrrn'dtint b,,tcaiin"n*seaiToi 'u*i 
ilmiah 1'ang' sonlor-somar'
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'likq bcnar-ltenttr sedang rcriucli potlcr skola yang cukult berorti, nraka trtentonusanglobal memptrrtttcri in,tp,tikasi.pru*iit y:n,rg-p"nting bcrgi seltruh unta{ manrtsict tlolamwrkttr 3'ong tidak terlo.ltt.luui ke ,tepan. ific: , f l.Pe,ranasa, global.ini rnengakibatkan pembahan ikli,i yang tak menentu.Tulisan Lestcr R. Brovr.n daram buiu Dunia penuh oncan,c,n-t6sl ya,g disunti,gLester R. Brou'n dkk. menyator.* 
'' 

Atro berbagai ntacam ittteraki anrarape,ekonomian dunia tlengan inl,o a,,krm.q sistettt alitrt, siklus clan stutber dava tlibumi, hrjan osqn? ntempengarihi prok)iritas.hr,cnt ,sehingga bisa mempeibe.tarbial'cr intru.stri hqsit 
^huittr.-'pernrnib,ihai 

pen,turtuk ok , ;;;;;rsemprt ka*asonhutan ,sehingga bisa ntengut"angi crrrah'n,ur,ri. i"rri"irrlr,r'uiorrn bakar fo.tirmeningkarkon pengotorctn tclqiian omnto'fii dungi, 
-;iii,rr' 

iion ia, ),ang rarumengtrboh ikrint c{an porta uihirnl,a duniu perranian-(rgg7:7). pemanasan globarini mulai dipicu sebetulnya oleh p","troto.o, bahan bakar fosit yairu minyak btu,isciak diciptakanya rnobii . zamc,it ,riiioi, ,n*pil..secara perrihan, hctnrpir ti4ukteraso, pada tohun r890-an, seterah "'oro-*obit,' wlri,iy p"l,irto berkiproh dijolort nt-ro. (Christooher Fravin aan Nrctrotas Lessen. 1995 : 2r)pembakaran bakarfosit ,raki, hari nralin ,ait, ,"Jin t..-*urr, tot un *, i, ;;il; pemakaiannya.Irrilah kontribusi utama manusia yoitu n.,"rarrbah .iumrah karbon dioksida daramarmosfer' pcmbakaran bahan bakairos, yaitu vill, g.r,y bara, rninyak bumi, dan gasalam tersebut t:renaurbah makin banyak riu.uon diksida ke atrnosfir-. Karbon dioksidaadalah salah satu zat yang-memmbah pemanasan global.
Pemanasan globar sudah n rroi t..o.o mengancam bumi. Kirkpatrick salemempunvai data-dara dararn burarnva berjudur 4;;iri uuirr'tirre : 9l) pada

'rusim 
pa'as 1988 di Amerika se.itat iJi"ai kekeringan ffi;; i;, Iarna. Terjadigelombang panas yang bclunr pernah-;.irdl ,eUetunrlr, j.rg., *r* 100 derajatlebih di beberaoa Negira.bagian. engir'apr, dengan H.,ri, io,,syat mc*impakawasan Karibia. B;,i, ba;;;,c ffi;;fi; eangriaesh j;,oil;;;rs kehilangantempar ringgar. Dan kekeringan mlanda cina dan uni soot.L n"girulah perubahan

#ffi#r"r*ulai 
terasa di bilahan rrrrii irr. rrr #ffi;*i"'ill,r;ugo te*en;

Penrbahan ikri,r beserta darnpak-dampak yang kini terah dirasakan olehIndonesia adalah salah satunya banjir ioU. saniir. roU iii ,tro ;; sudah menjadiagenda berira utama media niasa. torur iu.rg'paling *.n.oiir.ronth baniir rob ditanjung priok Jakarra utara. Banfi. .;b ;;,remraL3n ,rasalah ya,g kini dapatmenyebabkan bencana. bagi pesisir r"t irrggo dibr.rtuhkan antisipasi untukmenghadapinya. Damoak yong t.roru r.r.o.uito*i .ou, vnim-L*;ir akibat pasangair laur -vang berrebitran seiinlga ouit r.. Jo.ur menggenangi pemukirnan di daerahpes is i r. pesi sir rneruoaka, 
"tJiist"* pon,oii rra.nrJi t;;;d-;ffig LingkunganHidup (uULu tlszl ekosistem ,aiiiirirrrn kesatt,n ,uFrri-,,i,,n menyehrurtttttlu,a sagenap trnsur ringkltygan hidtp 1'ang saring ntempctlga,lhi.(daram zoer,aniD.iarnal kwan, leeT : zzl .lcrals .r."rir[i, pi,,toivoir, p,-{ri;ii;;n,il adanya baniirrob jadi tergangsu. Saat baniir ,t iri r.,iur.11 g..uufrrrrkr;;;;;.pah-sampahberserakan di mana-ma,a don r.riu *r;;;;;tt bakal menimpa masyarakat akibat
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sampah tak terurus ini. Sampah ini kar-ena perilaku masyarakat sendiri yaitu
membuang sampah seenaknya.

Matr<a dari itu masyarakat pesisir membutuhkan pendidikan tentang pesan
penyadaran tentang isu perubahan iklirn dan kebersihan iingkungan serta bencana
banjir rob. Terutama pesisir-pesisir yang penduduknya masii terb"ilang terbelakang
d ari infonlasi - informas i.

II. Kajian Teori
a. PendidikanNonformal

Dalam rangka- mendidik masyarakat pesisir untuk memberi pengetahuan
tentang baniir rob, kebersihan lingkungan dan pembahan iklilr makJ dibutuhkan
pendidikan. Lalu pendidikan macam apa yang diburulrkan masyarakat pesisir? Dan
pendidika, yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat pesisii?

Apa itu pendidikan? pendidikan aclolah prrtit pemorrabatan monusio
m_erurju puncok optima.l potensi kognitif afektif dai psikomotorik y6ng climilikinyq
(Sudanvan Danim. 2010 : 2). Setiap *-utia mernpunyai kema,rpra, ko$iiif,
afektif dan psikomotor. Termasuk juga penduduk pesiiir.luga memiliki kemaripuan
kognitif. afektif dan psikomotor. Kemampuan inilah yan! aiasatr melalgi pior".
menuju kualitas kemanusiaan agar mencapai puncak k.iro*pu* yang dimiliki
penduduk pesisir. Selanjutnya Sudarwan Danim mengatakan i Pendirtikan adalah
qr?ses membimbing, melatih, den memandu mqnusia terhinclar otart keluar dari
kebodohan dan pembodohan. Manusia setelah ,rengikuti proses pendidikan
diharapkan bisa keluar dari kebodohan. Penduduk p-esisir setelah mengalami
pendidikan bisa keluar dari kebodohan apa saja, kebodohan akan ilmu pengetihuan,
kebodohan akan lingkungan hidup, keboclohan akan kebersihan. kebodohan akan
191a1 dq nilai-nilai aglma dan lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang(w) No. 20 tahun 2003 tentang siste,r pendidikan Nasional (siiaimasi
disebutkan bahwa, Pendidikan adalah trsahs sadarulon terencano unluk neu,ujnclkan
suasaqno belcjar don proses pembelajaron agctr peserra tlidik secura okriJ'
mengembangkan potensi dit"inya untulr memiliki kekinrun spirirual keogamaoi,
p-engeylalian diri, kepribodian, kecertlason, akhlak muliq, seita ketrompiian yolg
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

. Pendidikan yang dilaksanaka, tanpa mempu,yai rujuan akan berakhir
dengan sia-sia belaka. Mlka dari itu penclidikan hanis rneniililii tul,.rannya. Tujuan
pendidikan secara akademik adalah sebagai berikut :l. Mengoptimasi potensi kognitif, afektif. dan psikornoror yang dimiliki oleh

sislva.
2. Mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi unruk rnenghindari

sebisa murgkin anak-anak tercabut dari akar budaya dan kehidr.rpal beibangsa
dan bernegara.

3. Mengembangkan daya adaptasi sisrva untuk menghadapi situasi masa depan
yang terus berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan se.ialan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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4. Meningkatkan dan mengembangkan tanggulg .ja*,ab moral sis*,a, berupa
keuiampuan untuk membedakan *ona yang benar'dan mana yang salah. dengan

_ spirit atau kenyakinan untuk memilih dan menegakkannya.
5. Mendorong dan rnernbantu sis\.va mengernbangkan sikap bertanggung iarvab

terhadap kehidupan pribadi dan sosiahrya, serta memberi kontribusi dalam
aneka bentuk secara seluasnya kepada masyarakat.

6. Mendorong dan mer,bantu siswn memahimi hubungan yang seimbang antara
hukum dan kebebasan pribadi dan sosial.

7. Mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, keurandirian hidup, keiufuran
dalam bekerja, dan integritas.

8. Mendorong dan mengembangkan kemampuan siswa untuk melanjutkan studi,
_ tennasuk merangsang minat gemar belajar demi pengembangan priLadi.
9. Mendorong dan mengembangkan dirnensi fisik, inerital, aariOisiptin bagi siswa

untuk mengliadapi dinarnika keria yang serba menuntut percyaratan fisik dan
ketepatan waktu.

l0.l\4en-eernbangka, proses berfikir secara teratur pada diri siswa.
I l.Mengembangkan kapasitas diri sebagai ,rakirlrk tuhan yang akan menjadi

pengemban amanah di muka bumi ini. (Sudarwan Danim. zolo-: +tlz1

Pendidikan menurut Coombs (1973) dalani buku Penditlikan NonFormal,
LYaw*asan sejarcth Perkembangan Filsafot Teori penrlulitmg Asas karangan Sudjana
(2010), dibagi menf adi tiga jenis yaitu :

l. Pendidikan fomral_ adalah kegiatan yang sistematis, berstnrktur, bertingkat.
berienia,g. dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi-dan
yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya aaitarr 

-kegiatan 
stuJi yang

berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan li'tihan profesibnal-
yang dilaksanakan dalarn waktu yang terus menerus.

2. Pendidikan infonnal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga
setiap orang memperoleh dlai sikap, ketrampilan aan pen-getarruan yiig
bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. pengaruh lingkungan termasuk
didalarnnya adalah penganrh kehidupan keluarga. f,rbungaridengan rerangga,

- lngkyrgan pekerjaan dan permainan. pasar, perp'stakaan ian media masa
3. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan ierorganisasi dan sistematis. diluar sisteru persekolahan yang mapin, dilalarkan secara rnandiri atau

mgrupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja
dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di datam mencafai tu.i"in
belajarnya.

_ Pendidikan pada masynrakat pesisir bisa dilalcukan melarui ketiga ienistersebut diatas. Pendidikan formal bisa melalui sekolah-sekolah. pendidikan
infor,ral dan pendidikan nonformal bisa dilakukan berbagai cara, satatr satunyarnelalui seni yaitu seni drar:ra. Kegiatan pendidikan puaolorf*ukat lewat senidrama ini merupakan salah satu ia.a ,iengerarkan kepada masyarakat pesisir
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Setempat,untuk[lenyampaikanpesanpenyadarantentangisuperubalraniklinrdan
kebersihan lingkungan seita bencana banjir rob'

b. Drama Sebagai Penditlikan Nonformal Dan Informal

DefinisidramaSecafatlmullsebuahceritadenganrnenggunakandialog-
dialog yang ofon Oipt'tonil'tu11- *u*-ttron iiptnonto'ikon- oleh pemain (aktor)'

Tetapi beberapa potorlr.na"furisikan drama beibeda-beda' Menuntt Tjokroatmo'1o

dl<k. druma odaloh "ii| '"'i'ii"ah 
kehkhrpan ntfittrsitt vang clisusrrn ttntuk

dipertunjukan okn po',:n"p'otoi,iiitrnsn, p,A,','oti,',, ai atas p"nint ian tlitonton oleh

pihlik(penonton) (1';fi;il L;t'ltsi,*tnu*t Hasanuddin' dramo menqtakon

suatu genre sas*ct yang ttiidis dalan., a^"rtr',i')'irli;:1rr,,^r tlengan tu'inctn untuk

dillentaskansebagctiiantseniperttmit't.ktlntl996:7).SedangkarrHarymau,an
mengaftikan clranto ;;;';i 

-rulriti 
tronititr ntonrtsio tlalam bentuli diolog' yang

dioroveksikan pada perttas dengon *ungg"nokon percoliopan clan actiott dihodapan

,iuoitnn (1986: 2)' ,,----L:r t,^to L,,nci dinerlonrcnlun amtl
Dari definisi tersebut bisa diambil kata kunci tliper

tlisampaiktn kepacla ;;;-r;;;r- ;ari tota' r.unci inilah sesuatu pesan bisa

disampaikan pada penonton. Nah pesannya ioiuitl.orong isu perubalian iklirn dan

kebersihan ringko'g#t;'it'u'"iii 'ou' 
rit"gln';;;iki;'it'ma adalah satu bentuk

seni pertunjukon r"* ;;**;4t1-fJia untuk menya'rpaikan pesan-pesan

nr.engenai pentingny;m.r:ugu keberiihan tingLuogo11 dan perubahan iklim yang

seaaig,x-ffi:r:ffi':oi';*r*r. 
cara penyampaian masalah vang bersifat tidak

Iangsung sehingga tidak menyingggung'n""*uttut y*g dikitik' Oleh karena rtu'

pengenrbangan dan p."Oriilri Ulrl"uriikor#tirli,*g'oipZ*ing rtntuk meningkatkan

pendidikan r..roo"ri'""iorl*rr.o,,.*oi; fi;tio'' :l]':, o" kebersihan

ii,gi..,g,,,.**j'##t5fu 1X*tl',;:;.',1,I:1'il',t'-.il;:{li4
kesadaran masyarak i"d"" ;;inimalisasi dampak.P"t*

ruUX ffi?T*Tliil.ilfffiI'y;'; ti'ii' ffi;;; **i.'*"kbanjir rob

Salah satu inO,totoJ#tuf."*.rr"tl.fi;ikin pentingnyi pesan penvadaran tentang

isu perubaha, iuimtailrt"it"ii'-t r*eil;;; 'J'tt 
utnto'a baniir rob adalah

dengan melakukan ffih;;;iltt*tr-t":'i?'' D'on" cocok untuk hal ini'

oleh karena itu clalam rangka ,r"r,tlait masyarakat -pesisir 
tentang pesan

oenyadaran *o,orr"rr,iO.?-,.iUotonTf.fi* aln'f,.t.ttifran lingk,ngarl sena bencana

t*li, rob, r.ott''" rition tn'l'r't" tiinii- 
"'g 

dikomandani Drs' Agus

priyanro.(lihat ro*pirrn-' rl bekerjasama'i."t*i D[ektorat. Pesisir dan Lautan'

Direktorat Jenderai 
--Kelauran. 

Pesisir ain^?Jou-pulau Kecil' (Ditien KP3K)

KementerianKelarrtandanPerikanan-*g.o"r.*r,vorkshopmenulisnaskahdan
Dentas drama. Selanj,tnya nama worksh;T;ffiil'"Jutt ao" pentas drarna adalah

Resideltsi,|YorkshoprlanPemenlasonleoter.KesepakatantercapaipihakDirektorat
PesisirdanLautan'Dlii""rp:rv1q.p::lJ,tffffi l'n:J:#i:'rHff;11?,!i.:ilfr
kampanye pesan penyadamn tentang lstl p
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serta bencana banjir rob, sebagai penyandang dana dan TTM sebagai pelaksana
tutoria\nya. Dan pese$a didik (sisrva) ada\ah masyardr.at pesisu yaitu masyarakat
Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, provinsi
Banten. Masyarakat Taniung Pasir diwakili oleh kelompok Karang Tamna putra
Samudra. (Lihat lampiran 2)

Jadi disini drama dijadikan media pendidikan untuk kampanye penyadaran
tentang isu penrbahan iklim dan kebersihan lingkungan serta bencana banjir rob.
Dengan demikian drarna menjadi media pendidikan nonformal. Desa Tanjung pasir
merupakan pilot proiecl atau diujicobakan ultuk pertama kali bahwa drama sebagai
program pendidikan nonformal oleh Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Karang Taruna Putra Samudra desa Taniung Pasir ini nantinya diharapkan
dengan sendirinya rnenjadi media pendidikan nonfomral. Anggota karang taruna ini
diharapkan bisa menjadi tutor secara tidak resmi bagi keluarga. tetangga, dan teman-
teman dekatnya kelak. sebab rnereka memang penduduk desa Tanjung pasir dan
bisa jadi seumur hidup mereka rnenjadi turu kampanye penyadaran tentang isu
perubahan iklim dan kebersihan lingkungan sefta bencana banjir rob.

Pendidikan nonformal punya kelebihan dan kekurangan dibanding dengan
pendidikan fonnal. Menurut HD Sudjana S kelebihan pendidikan Nonformal adalah:

1. Pendanaan lebih rnurah
2. Program lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat
3. Program lebih fleksibel. Fleksibel ini ditandai oleh :

3.1. Program rneniadi tanggulg jarvab berbagai macam pihak. baik
pemerintah, perorangan, maupun swasta.

3.2. Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara sederhana
rnungkin.

3.3. Otonomi dilaksanakan pada pelaksanaan program
3.4. Perubahan atau pengembangan program disesuaikan dengan

perubahan kebutuhan peserta didik.
Sedangkan kekurangan pendidikan nonformal dibandingkan dengan

pendidikan fonnal adalah sebagai berikut :

I. Kurangnyakoordinasi
2. Tenaga pendidik (tutor) atau sumber belaiar professional masih kurang
3. Motivasi belajar peserra didik relatif rendah.
Kelebihan dan kekurangan pendidikan nonformal menurut teori kami coba

untuk mensinergikan sehingga bukan menjadi kendala dalam proses rvorkshop
menulis naskah dan pentas dmma.

Drama sebagai mcdia pendidikan nonformal bukanlah barang baru. yayasan
Kelola beke{iasama dengan Teater of Embassy juga mengadakan pendidikan
nonfonnal. Mereka tnemberi nama pendidikan nonformal melalui drama ini dengan
sebutan Teater for Det'elopment ond Education (TDE). Rujukan-rujakan yang
mereka gunakan adalah dua buku, yaitu Theatre for Develoltment An httroduction
To context, Applications And rraining karangan Kees Epskamp dan Theatre of rhe
oppressed karangan Augusto Boal. Kebetulan penulis menjadi tutor dalam
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workshop TDE di Jambi tahun 20ll yang diadakan oleh Yayasatr Kelola

bekeriasima dengan Teater of Embassy. Tema-tema yang pernah diselenggarakan

adalair mengenai persoalan TKVTKW Indonesia, kekerasan rumah tangga dan

kehidupan tRT lPembantu Rumah Tangga), Orang-orang pinggiran seperti pelacur,

lesbian dan homo, dan lain-lain.
Augusto Boal inilah yang menjadi pelopor dalam dunia teater pendidikan

nonformal. AgUsto Boal mengembangkan konsep Brecht yang menolak kreatifitas

yang hanya mengeiar empati penonton melalui naskah. dialog, peran aktor. Boal

membagi dua macam teater kaum tertindas, yaitu: pertama teater yang dilakukan

oleh aktor profesional dan kedua teater yang dipraktekan oleh masyarakat di akar

rumput. Bentuk teater ini menyafukan pemain dengatr peronton. Konsep ini bisa

dise-but den_ean konsep teater demokratik. dimana gagasann-va ditawarkan kepada

penonton.

c. I\{etode Dan Proses Worksltop

Drarna sebagai media pendidikan nonformal mengambil studi kasus Residensi,

lfiorkshop dan Pementasan Teqter TTM di desa Tanjung Pasir, Kec Teluk Naga.

kab Tangerang, provinsi Banten. Drama pendidikan nonlormal semacam ini dikenal

juga dengan sebutan TDE atau Thecier .for Dewlopntenl ond Edttcotion (TDE).

roe aclitarr program penyadaran masyarakat berbasis pengen,bangan dan

pendidikan karakter dengan metode teater sebagai media pembelajaran. Dalam

pelaksanaan program TDE di Desa Tanjung Pasir. TTIvI dengan dukungan

birektorat Pesisir dan Laut Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan

mengusllng rnisi menyampaikan pesan penyadaran masyarakat akan Kebersihan

Lingkungan dan Sosialisasi Perubahan Iklirn serta bencana banjir rob melalui

Re s i tl en si, ll/o rk s h op d tr n P em en I as a n T e s I e r.

Program ini diikuti oleh anggota Karang Taruna PuUa Samudra dan masyarakat

Desa T-aniung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Proyinsi

Banten. Anggota Karang Taruna Putra Samudra terlibat aktif dalam workshop dan

p.n.ntotoo Gater sebagai aktor/aktris, pernusik. koor. Waktu pelaksanaan dimulai

dari tanggal 26 September 20ll hingga 25 Oktober 2011, atau satu bulan penuh.

Janglca irot tu trtu Uulan untuk workshop memang sangat sesuai, akan tetapi untuk

rneiyiapkan sebgah pentas idealnya dibutuhkan waktu dga sampai tiga bulan.

Namun, hal ini disesuaikan dengan estirnasi anggaran dan arahan pilol proiect dari

Direktur Pesisir dan Laut Ditien KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan RI'

Ternpat pelaksanaan TDE adalah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Telgk Naga,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pelaksana program TDE adalah Teater

Tarian Mahesa (TTM).
Workshop dan residensi teater pemberdayaan atau Thcaler.for Det'elopment crnd

Edtrcation (fOgl di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, berpiiak dari motto TTM

bermtula (bermula dari yang ada). Semua bidang, baik naskah, setting panggung.

musik, faii, kostum, penyutradaraan menggunakan metode workshop bennuda.
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Kami datang hanya membarva konsep dan bahan-bahan dari Direktorat Pesisir Dan
Lautan Ditjen KP3K berupa dua buku yaitu hidtrp Al<rab dengan Gempo dan

Tsunorui karangan Subandono Diposaptono dan Sehtah lampulon pemikiran
menganlisipasi Bencana karangan Subandono Diposaptono, sedangkan bahan-bahan

cerita karni eksplorasi di lokasi l,orkshop. Selama sam bulan atau 4 minggu kami
rinci nreniadi 4 tahap proses u,orkshop. Mingglt petlama, kami gunakan untuk
perkenalan dan penelitian berupa observasi, mencari data-data untuk target utama
membuat naskah dengan alur global. blingy kedua, melanjutkan penelitian, naskah

alur globai telah rnenjadi naskah dialog. cctsting pemain. konsep setting panggung

sudah terbentuk, proses latihan teater dimulai, yaitu blockng, eksplorasi musik, tari,
hingga kostum. l,Iittggu keliga, melaniutkan eksplorasi hingga menuiu pemantapan

naskalr agar sesuai dengan kebutuhan pementasan. Mingg keempat, pertunjukan

sudalriadi, tinggal runslnte adegan dari ar.val hingga akhir. Pertuniukan. gladi kotor.
gladi resik dan pentas di hari H.

d. Obscrvasi
Seni adalah jirva dari masyarakat. Bentuk kongkrit dari jirva masyarakat adalah

kebudayaan. Maka dari itr.r seni yang baik adalah sebuah puncak dari kebudayaan.

Menumt Koentjaraningrat sebuah kebudayaan pasti mempunyai tujuh unsur
kebudayaan. Keqjuh unsur kebudayaan itu adalah l) Sistem kepercayaan (religi),2)
Sistem pengetahuan. 3) Perlengkapan hidup tnanusia, 4) Sistem ekonomi (Mata
pencaharian), 5) Sistern kemasyarakatan. 6) Bahasa. 7) Kesenian. (Koentiaraningrat:
1990:203). Kami mengobservasi ke tujuh unsur kebudayaan tersebut. Dari seluruh
hasil observ'asi kemudian dapat dianalisis untuk penulisan naskah, untuk kebuftrhan-
kebutuhan lvorkshop dan untuk kebutuhan aftistik pementasan teater. Berikut ini
hasil oben asi tentang kenr.iuh unsur kebudayaan yang ada di Taniung Pasir.

l) Sistem Kcpercay'aan.
Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Taniung Pasir, kira-

kira hanva 350 orarig yang merupakan non-Islam, terdiri dari agarna Kristen dan

konghucu. Di tengah kampung ada sebuah lapang pasir terdapat 4 makam cina
berbentuk bulatan besar kira-kira diameternya 5 meter. Walau menganut agama

resmi. rvarga terutama nelayan mernpercayai adanya penunggu laut Tanjung
Pasir (*laut jawa) yaitu Nyi Mas Mclati. Makam Nyi Mas Mclati dipcrcaya ada

di Pulau Rarnbut dan di Pulau Untung Jau,a. Di pulau Untung Jawa ada punden

benrpa pohon beringin besar dan sebuah makam Islam berttrliskan Nyi Mas
Melati binti Surya Ivlenggala di kelilingi pagar tembok persegi empat. Sedang

di Pulau Rambut Ada makam yang dipercaya sebenamya Makam Nyi Mas
Melati berbentuk dua pohon celnara laut kecil setinggi kira-kira 4 meter. Kedtra
batang barvahnya dibungkus kain batik lalu dibungkus lagi kain putih dan

dikelilingi pagar bambu persegi empat. Kondisi makam ini kelihatan terawat dan

disapu setiap hari. berbeda dengan diluar pagar kelihatan semak belukar.
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Makam di pulau rambut inilah yang dijadikan tujuan bgat berdoa oleh nelayan
dalam acara syukuran laut (nadran).

2) Sistem Pengetahuan
Faktor alam sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, beginr iuga

dengan nelayan di Desa Tanjung Pasir. Mereka sangat memerhatikan tanda-
tanda alam dalarn proses penangkapan ikan di laut. Misalnya, mereka dapat
mengetahui di rnana letak strategis di laut untuk merlangkap ikan dengan
memerhatikan adanya riak-riak air di pennukaan laut atau rnelihat bururg camar
yang beterbangan di atas permukaan laut. Selain iru, pada wakru-waktu terlentu
perolehan ikan ditentukan oleh angin laut. Nelayan Tanjung Pasir
menggolongkan dengan dua musim. yaitu Musim Barat (November-April) di
mana jumlah ikan lebih sedikit diakibatkan gelornbang laut kencang; dan Musirn
Timur (Mei-Oktober) di mana jrunlah ikan meningkat karena gelombang laut
cenderung stabil. Di tengah-tengah Musim Barat dan Musirn Tirnur ada yang
mereka sebut Musim Utara. Musim Utara adalah musim yang tidak disukai
nelayan, karena ombak besar kerap kali merusak perahu nelayan. Oleh karena
itu, mereka tidak melaut pada Musirn Utara.

Posisi bulan juga menentukan harga iual ikan di pasaran, di rnana ketika
posisi bulan iauh dari iangkauan rnata, maka harga kan cenderung naik. Maka
dari itu. perubahan iklim yang cukup eksuem dan teriadi secara global tentu
sangat berpengaruh terhadap pendapatan para nelayan Desa Tanjung Pasir.
Masyarakat Tanirurg pasir juga mengetahui karakter mendung yang ada di langit
desanya. Kalau mendung tebal berada diatas desa dan berada di selatan desanya
biasanya mendung itu tidak jadi huian. Tetapi kalau mendung tebal berada di
utara desa yaiar di lepas pantai. maka bisa dipastikan mendung inr bakal iadi
hujan yang mengguyur desanya. Di samping faktor alam, rupanya nelayan di
Desa Taniung Pasir mulai terganggu oleh permasalahan baru. Mereka kini
dihadapkan dengan permasalahan sampah. baik Iimbah pabrik rnaupun limbah
rumah tangga yang hanyut ke laut.

3) Perlengkapan Hidup
Perlengkapan hidup masyarakat nelayan Tanjung Pasir adalah sama sepeili

masyarakat pada umumnya. Tetapi yang terkhusus sebagai masyarakat nelayan
adalah pcrlengkapan hidup scbagai bcrikut. a) Tempat Pelelcrngan lkttn (TPI).
TPI rnerupakan pusat dari semua kegiatan masyarakat Tanjung Pasir, ekonomi
dengan pelelangn ikannya. Selain itu halaman TPI juga pusat budaya sebab

hiburan seperti lenong. pongdut. nadran (hajat laut) diadakan di sana.

Halarnannya cukup luas dan strategis. Banyak yang berkunjung ke tempat ini
untuk mernbeli tangkapan nelayan. Berlibur atau sekedar bermain. Acara seperti
bazaar dan pasar malam yang dilakukan setiap malam sabtu setiap minggunya
diadakan di halarnan TPI. Maka dari inr halaman TPI ini kita tetapkan sebagai
panggung pementasan drama.
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l7r:;riliriiltin iil:nlsa dan tjirsiiii 
I niltnl,;ia

b) Barnbu. Bambu di tanjung pask sangat berharga bagi rnasyarakat nelayan
dibandingkan kayu, bambu ini dijadikan untuk membuat bagang atau .juga
serokan. Penggunaan bambu sebagai media artistik juga berangkat dari
pergamatan terhadap penggunaan bambu dalam kehidupan sehari-liari
masyamkat taniung Pasir.

Folo : Bagang nelayatx.sero Tanjung Pasir

c) Bale. Bale adalah tempat duduk yang terbuar dari bambu tersedia banyak di
Desa Tanjung Pasir. Di setiap nrmah (baik rrunah orang kaya maupun nriskin)
rnemiliki bale. Bale juga ada di warung. Bale berfungsi sebagai tempat untuk
mengobrol, berkumpul atau beristrahat. Bale ini menjadi sarana orang
bersosialisasi dengan tetangga. atau orang-orang yang mampir saia. Maka dari
itu bale digunakanjadi properti di panggung

Foto : Bale yang ada di senuah warung
d1(hnbul-umbul dan Benderq-bendera Umbtl-umbul dan bendera dalam perahu
dengan warna yang beragurr sangat penting bagi nelayan, urnbul-urnbul
diiadikan tanda dalam mencari ikan, sekaligus unfuk membedakan perahu dari
kelompok nelayan yang lain. Maka dari itu umbul-umbul itu dihadirkan pula di
pengadegan, sebagai propcrti perahu layaknya perahu sesungguhnya.

Foto : Umbul-umbul dan bendera-bendera di atas perahu nelayan Tanjrurg Pasir

e) Krsi Juru LelangPelelangan tempat transaksi jual beli antara nelayan dan
para pelele (pembeli dalam pelelangan) di Tanjung Pasir. Pelelangan dipimpin

72



:la1-an

r .;u-ea
t dari
r:-hari

i aor di
:-SoA n)
Lnruk
orang

r: dari

-::l'cu1
::.: cari
* ,' " ..t;
F4J ur

la-.r

-'{rn
- -r-rrl

1)

oleh orang yang bernama juru lelang. Juru lelang ini mempturyai kursi yang

,irrggi r.b;b dii harus bisa memamtau setiap tawaran dari para pelele' Maka

A*l=ini kursi iuru telalang diiadikan prope.ti pada adegan pelelangan dalam

pernrinjukan teater.

'""." 1 _

Foto : Juru Lelang duduk di singgasana Kursi Juru lelang di TPI Taniung Pasir'

fl Musik Dattr Ulang Sampah Sampah tidak.selarnatlYo tid1,11-!rguna' oleh

i*guru*gun t reatiisamput' Uitu menjadi berharga' mempunyai nilai seni dan

oitu"i ,r*t.rl yang cukup menjanjikan, seperti di Tanjung Pasir ada kelompok

vong ,o*auur.ri-*g to*pof, *"nJuOi-t'luian dinding' gantungan kunci' bingkai

foto dan lain-lain. ffild inrt blrkarya melalui pemanfaatan. sampah untuk

*urit , menggunakan ,ong.ok,n seperti galon' tutup panci' jerigen' katel' dan

Vurg ir*"y" Diharapk; ini sebagai cikal bakal untuk di tanjung pasir ada

lelompok musik yang memanfaatkan sampah'

Foto : Alat ntrsik daur ulang sampah'

4) Sistem ekonomi atau Mata pencaharian

f"fuvoii,ot penduduk Desa Tanjung Pasir di pesisir utara Kabupaten

runge.ong berpiofesi sebagai nelayan. DiDesa Tanjru:rg Pasir terdapat beberapa

3*lJ o.U:yur, di antaranll: nelayan pancing: nelay.an jaring.' nelayan rau'e'

il.y; serok, nelayar-tio*, nelayan bubu, nelayan bagang' dafl nelayan jala'

g"tiil, beberapa jenis nelayan yang ada di Tanjmg Pasir'- 
Nelal,ctn sera Na,"pa( ai leia:"t'an bepuluh bambu menembus permukaan

*"nonrop ke dasar laut. sero, setuah area yang rerbuat dari ba.Tbu daniaring
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yang dibentuk menyudut. Jaring-iaring yang dikaitkan pada bambu membentang
sepanjang harnpir 400-500 meter di bar.vah permukaan laut. Jaring-jaring
tersebut dibuat meny'Lrdut dengan tujuan agar ikan-ikan tergiring ke sudut yang
diinginkan dan lebih mudah ditangkap. Jika ikan kebenrlan berada di daerah
sero, para nelayan sero tinggal menggiringnya dengan jaring yang telah
dipersiapkan dan dengan mudah ikan-ikan itu akan tertangkap. Nelayan ienis ini
terkenal sebagai penangkap cumi-cumi. Hal itu disebabkan cumi-cumi lah yang
paling sering mereka dapatkan di sero mereka. Untuk membuat satu area sero,
paling tidak dibr-rtuhkan sekitar 400 batang bambu dan 50 k-eiaring (sekitar 400-
500 meter). Total biaya yang di keluarkan untuk membuat satu area sero bisa
mencapai 50 iuta rupiah, itu sudah plus perahu senilai sekitar 8 juta. Biasanya
para nelayan sero ini [:erangkat seitar pukul 05.00 dan pulang pukul 08.00.
Pcrialanan menuiu sero bisa trernakan rvaktu sekitar l5 menit ditempuh dengan
pefahu contlongon. sebutan warga setempat untuk perahu sero.

Nelol,oy Pancing. Nelayan jenis pancihg terbagi lagi ke dalam 3 .jenis
nelayan pancing, yaitu pancing ming_eir, pancing nengah dan pancing rarve.
Nelavon Pancing ll,Iinggir adalah nelayan yang biasanya berangkat melaut
sekitar pukul 04.00 - 17.00. Daerah pancingan mereka hanya sekitar rvilayah
pesisir atau pulau-pulau di sekitar Tanjing Pasir, seperti pulau Rarnbut, pulau
Onrus. pulau Untung Jawa, pulau Bokor dan daerah kepulauari Seribu lainnya.
Biasanya dalam sekali melaut. mereka bisa berpindah tempat sarnpai beberapa
kali. Sesuai namanya, alat yang mereka gunakan ialah pancing, tapi bukan
pancingan yang sering kita gunakan sehari-hari. rrelainkan pancingan khusus
berupa puluhan sampai ratusan kail pancing yang terpasang pada seutas tali yang
cukup panjang. Sekali melaut nalayanienis ini bisa membawa pulang sekitar l0
kg - I krvintal ikan, tergantung musimnya. Jika diuangkan penghasilan perhari
sekitar 200 ribu hingga 1,3 iuta rupiah. Jenis ikan yang tertangkap cukup
beragam, dari ikan tenggiri, ikan como, ikan kembung, ikan selar juga ikan
u,alung. Biasanya hasil tangkapan akan langsung diserahkan ke penarnpurg
untuk diuangkan. Perahu Body Moror, itulah sebutan masyarakat Tanjung pasir
untuk parahu pancing. Ukuran perahu ini adalah yang terbesar dibanding perahu
nelayan jenis lain. Harga satu perahu pancing bisa berkisar hingga 25 iuta per
unit. Satu perahu biasanya berlayar dengan satu nahkoda (Juragan) dan 6 orang
ABK (anak Buah Kapal)

Nelayan pancing nengah biasa melaut hingga satu minggu lamanya.
Wilayah pancingangan nya pun terbilang luas, bahkan mencapai daerah
Larnpung (selat sunda). Sebelum melaut mereka biasa mempersiapkan bekal
secukupnya, dari mulai makanan. minuman dan tentunya solar, sekali melaut
mereka biasanya rnemba.lva sekitar 200 liter solar. Dalam rvaktu satu minggu,
minimalnya rnereka bisa membawa pulang 2 kwintal - 8 kwintal, sekitar I3 - 14

.iuta. Ikan hasil tangkapannya cukup beragam, diantaranya ikan como, ikan
kembung, ikan baronang, ikan wakung, kakap merah, tenggiri, hingga tak jarang
ikan hiu pun terkait pancing mereka. Untuk meniaga hasil tangkapan tetap segar,
mereka mernbawa es batu yang disimpan khusus di tempat penyimpanan ikan
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didaiam perahu yang biasa disebut pall*r yang telah didesain khusus agar

kesegaran ikan tetap terjaga.
Nelayan Pancing rawe bisa disebut juga nelayan malarn sebab rrereka

berangkat sekitar pukul 24.00 dan pulang pukul 08.00. Selain itu, perbedaan

yang terlihat ialah pada jurnlah kail pancing. Jika nelayan pancing minggir dan

nengah menggunakan puluhan kail pancing, nelayan pancing rawe biasa

menggunakan ratusan kail pancing. Wilayah pancingnya tak iauh berbeda

dengan nelayan pancing minggir. Untuk hasil tangkapan, tentu sangatlah

beragam, mengingat durasi melaut yang cukup lama serta jumlah pancing yang

mereka gunakan. Beberapa ikan hasil tangkapan nelayan ienis ini diantaranya

ikan pari, ikan hiu, sembilang, kakap merah. kakap putih. bara kuda, ikan

kerong, ikan jinaha, ikan kupas-kupas dan rnasih banyak lagi ienis ikan yan

*asrk daftar hasil tangkapan mereka. Hasil tangkapan mereka sudah pasti

masuk pelelangan dan otomatis mpiahnya pur berbeda dengan nelayan yang

menjual tangkapannya ke penampung.

Neloyan Jaring Setidaknya ada 2 ienis nelayan iaring di Tanjung Pasir ini.

Yain Nelayan Jaring Ra.iungan nelayan jenis ini sama dengan petani tarnbak.

Mereka mengkhususkan pada penangkapan kepiting menggunakan jaring.

Namun selain kepiting, ikan lernper dan ikan geropak pun terkadang menjadi

hasio tangkapan mereka. Mereka biasa bekeria pukul 03.00 - 06.00. Hasilnya

pun tak begitu banyak, sekitar I - t0 kg (Rp. 25'000 - Rp. 250.000). Hasil

iangkapan biasanya langsung masuk pelelangan untuk kemudian dilelang pada

puri pitut" (peserta lelang). Bedanya. r.rang hasil tangkapan tersebut tidak perlu

dibagikan seperti nelayan sero atau pancing. Biasanya, pemilik perahu sekaligus
juga nahkoda merangkap nelayan.

Nelayan Jaringlkar. Nelayanienis ini biasa melant antara pukul 03'00 -
09.00. Satu perahu biasa diisi satu atau dua orang. Cara penangkapan ikan

mereka terbilang sederhana. Mereka membentangkan jaring hingga sekitar 50

meter, kemudian diangkat kembali. Ada pula yang melempar jaring seperti jika

kita menjarurg di kolam. Sekali menjaring. sekitar % - l0 kg bisa mereka

dapatkan. Hasilnya bragam, misalnya ikan kue, ikan kakap putih; ikan talang,

ikan tapi+api, ikan kupas-kupas da1 lain-lain. Selain ikan, tak jarang kepiting

pun rnenjadi salah satu hasil tangkapan mereka. Hasil tangkapan biasanya

langsurg disetrokan ke TPL- 
Nilayan ,Se.rrftl. Nclayan yang satu ini spcsialis pcncari udang rcbon.

Dengan perahu yang biasa disebut complengan berarvakan 2 - 3 orang, mereka

biasi berangkat sekitar pukul 03.00 - 08.00. Alat yang mereka gunakan

terbilang sederhana, mereka hanya menggunakan serok untuk mencari udang

rebon. Hasil tangkapannya bisa melcapai 3 kg - 2 krviltal per hari' iika
diuangkan sekitar l0 ribu hingga 600 ribu'

Nela\,st1 8116r. Nelayan perangkap, ini mrurgkin nama lain dari nelayan

bubu. Bubu ialah semacam perangkap ikan yang digunakan nelayan setempat

untuk menangkap berbagai jenis ikan diantaranya ikan baronang. ikan hiper,

ikan jihana. ikan kupas-kupas dan lairi-lain. Nelayan jenis ini biasa nenyimpan
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bub, pada tempat. yang diperkirakan banyak terdapat ikan. Mereka akanmenyimpan perangkap G.r.brt selama tiga hari t"rrrai* menganggkatnyakembali. per tiga hari mereka bisa menOapai,.r, ,*rp^J;;;kmpemodal adarah mereka yang disebut dengan istil#gos. Majikan, ata,J,ragan. N'Iereka,rerginvestarlmr' *oaa *rrrr'."nrv;;;," bennrk perahubagi nelayan untuk rnincari it a[-ai-ia,rr. persentasi uig rr.ril 50yo-50yo tentucukup mengunrungkan pemodal. eir,,, i.,,gr,;ffii.t ,":ffiian besar nerayanadalah br"rruh' walau., memang ooo o"u".opi nerayan yr;g;;luh mem,iki perahusendiri dan menrberikan peluin_e keria bagi nelayan lain.Dari semua katagori n.t-nyor' karrrri memakai 
-rot, 

totogori sa.ia yaitunela,-an pa'cing yang kimi r,noiitan aara* p"ngoa&u;;. ^,

5) Sistem Kemasyarakatan.
Desa Tanjung pasir terretak di Kecamatau Teruk Naga, KabupatenTangerang. Luas wilavar, a.ru-oa-orJ 

_660,25 Hu, d.;;;; rn.ia, 108,5 Hamerupakan Tanarr Negara,'TNI AL. jjz u"',"*;;;'iilJ Kehuranan, dan
i 31, lrr.r*,ff#l1ka, 

tan ah n,,,.-io*r, y* g o i i;r[r;; ffi p endu duk s elu as

daera,rdiD;iil;li,iffTl;lltT,'#'::"ff!,[ffi il:*i*Lt,Ji}(Lembaga pengabdian vrorvoiut rijl*g u.rn gas sepcrri MpR dararn strukrurorganisasi desa. Scketaris Desa iit oor,, orerr_KAIrR (Kepara Urusan). Adaenanr KAUR' vaitu KAUR pemerintahan, KAUR p.*longrnon, KAURKESRA (Kesejahteraa, 
-Rrky;;;. "'xouo 

rnaxim.^"i".rror* danKetertiba,), KAyl Keua,gan, j* reln u,";. il;.#d"rf,t".."but dibantuiuga oreh para Mitra D.dr.;;;-ep;- reoaun pertimbangan Desa) semacamDPR dalam struk[*. organisasi desa. Iiara,g Taruna, p* i* KN (KelompokNelayan) yaitu LembasiNgrrv* L..on!go,or.* empat orang dipimpin oreh H.Karnadi. Desa Taniung pasir terdiri darienam Kemandorrn y-urg dipimpin olehseorar-q Mandor. Satu Ke,randoran terdiri il;6;;.oiio.,or* RT. dan

il UfL::ahi 
KK (Kepara r.ir*griv"ng ada ai i,ii.vririv" "

Bahasa di desa Tanjung pasir adalah bahasa Betarvi pinggiran. BahasaBetawi dialek Taniuns_easir-.Ia1 ,rig r.r"i gunakan daram pemen*san teaterini. Sebenrruva barrasa-Betu,"i ,auiut irriip sekari dengan Bahisa Indonesia.

7) Kesenian
Di Tanjung pasir terdapat kesenian Kosidah, marawis dan dangd,t. Makadari itu alar dan lagr-lagu vorg to*iirmkan berienis lagu dan musik jenis ini.

e) Pemilihan peran
Biasanya daranr proses teater yang konvensionai. naskah sudah ada. Merekarnernbaca naskarr (reocring) sebcrum *J"gil.rii p.ririlrrrl"ilr';)?,,rglkemudiandirentukan perannva unnrk meniaai i"r."t'arl;; ;;;ffi ";'.#"iror.. 

workshopTDE proscsnva terbeda, ,r,rii,i[ t .*ilrr", peran) rebih dahuru dilakukan.
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Pemilihan peran ini dilak,kan dengan cara r.rji coba siapa sa.ia peserta rvorkshop
boleh mencoba. Yang cocok segera dipastikari perannya. Setama uii coba itu mereka
melakukan improvisasi dialog sesuai den_san perannya. Diaiog-dialog ketika
melakukan improvisasi peran dicatat untuk menjadi batrari naskah. p-roses ini teriadi
9a{-a minggu pertama..Pekerja yang berprofesi sebagai nelayan justm yang ra.jin
hadir dalam proses latihan (il,orkshop), iedangkan p*"..r-to yrrg L.,proi.si-bqrgh
atau karyau,an pabrik ada kendala soal kehacliran. kadang-kadl=ang mereka harus
lembur dan ada juga yang sisrem kerianya clibagi rnenjaOi S ihift. pa-s kebagian shift
malam mereka tidak bisa ikut workshop. Peserta yang memiliki kendala dalam hal
kehadiran namun menuniukan antusias yang tinggi kami arahkan sebagai koor dalam
pementasan. Ada iuga peserta berprofesi sebagai penjaga counrer pulsu. 1r"rgnrrr",(pengaguran banyak acara). ada j,ga ya,g n asih setoiott SLTA, SMp dan So.

Perlama kali, kami melaksanakan wokshop di teras dan halaman Rumah
Kayu. Kemudian pindah ke Rtunah Pintar. Ruangan dan halaman Rumah pintar
cukup luas dan layak untuk digunakan sebgai t.n pot latihan teater. Setelah kuota
peran sudah terpenuhi lalu kami menentukan arena pentas. yaitu halaman parkir TpI
(Ternpat Pelelengan Ikan), maka latihan pun pindah ke halaman parkir Tpl sekaliair
pembiasaan bagi para pemeran.

Awal mula Pesefta workshop didominasi pesefia berusia rerna-ia. Di
halanran Rumah Kayu, basecamp kanti. ada anak-anak kecil yang sedang bermain-
rnain, baik bennain bola maupun bennain permainan anak-anak. 

-Melihat 
kenyataan

ini kemudian ada ide melibatkan anak-anak ikut proses rvorkshop. Ivlaka adegan
ditambah satu lagi. yang sebelunnya 6 adegan kini jadi 7 adegan. Kami masukan
adegan ruang kalas. Permainan anak-anak ditempitkan sebeiurn mereka rnasuk
ruang kelas. Karena anak-anak harus sekolah setiap harinya. kami tidak memaksa
mereka ikut. Namun antusiasme mereka cukup iinggi. 

-Maka, 
anak-anak kami

putuskan latihan cuma sampai pukul 21.00 wIB, seda,g peserta remaia tetap hingga
pukul 22.00 wIB. Dari l l tokoh utama dalam cerita.-hanya 2 orang dari-angg-ola
TTM, selebihya diperankan oleh peserta workshop. Fungsi anggora rnvt-ini,
hanyalah peran kecil, tapi 2 orang anggota TTM ini sudatr memit'iii jam terbang
pemangggungan. Peserta workshop sama sekali belum pemah terlibat dalam dunii
teater sebelumnya. Dua orang ini diharapkan bisa jadi contoh bagi peserta rvorkshop
dan menularkan ilmu pcmanggungan serta pengalamannya di- aLs pentas. padi
mulanya peserta workshop beriumlah 17 orang. Selama berialan proses u,orkshop
para pesena bcrtambah tcrus. Akhirnya pcscrta rvorkshop bcrjiunlah 35 orang.
Terdiri dari anak-anak kecil 8 orang, anak- anak ABG t0 o.urg, rernaja 17 oran!.
Berikut ini beberapa foto pementasan Ketika La,t Surut hasil darlworkshop.

foto pernentasan Ketika Laut Surut hasil dari workshop
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