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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul “Ketoprak Ngampung : Estetika Teater Kerakyatan di
Surakarta“ ini menganalisis tentang estetika kerakyatan yang terdapat dalam setiap pertunjukan
Ketoprak Ngampung yang dibentuk oleh Dwi Mustanto selaku Sutradara. Permasalahan yang
dikemukakan yaitu: (1) bagaimana estetika teater kerakyatan dalam pertunjukan Ketoprak
Ngampung dan (2) Bagaimana makna keberadaan Ketoprak Ngampung di Surakarta.
Estetika teater kerakyatan pada Ketoprak Ngampung dianalisis menggunakan teori
pembentuk estetika kerakyatan oleh Arthurs S Nalan dalam buku Teater Egaliter. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,
wawancara, observasi dan pengamatan video rekaman pertunjukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seni ketoprak yang adiluhung digugat oleh
ketoprak Ngampung, membawa ketoprak ke dalam kerendahan nilai dan bentuk. Munculnya
kesadaran kritis yang dimiliki anggota Ketoprak Ngampung sebagai usaha untuk membuat
idiom-idiom ketoprak konvensional, agar dimengerti oleh kultur masyarakat yang baru.
Ketoprak Ngampung menjadi synthesis munculnya kemungkinan-kemungkinan baru ketoprak
dalam proses modernisasi. Maka merendahkan nilai dan bentuk yang dilakukan Ketoprak
Ngampung merupakan proses membumikan ketoprak, menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat kini .
Kata kunci: estetika; estetika kerakyatan; ketoprak;
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PENDAHULUAN
Ketoprak

Ngampung

hadir

dari

ketoprak konvensional di mana anggota
Ketoprak Ngampung memiliki ‘darah’
seniman Ketoprak Balekambang. Ketoprak
Balekambang yang mulai ditinggalkan
penontonnya karena kalah bersaing dengan

perkembangan

media

hiburan

seperti

bioskop dan televisi, mendesak para
pelakunya untuk membuat bentuk kesenian
baru tanpa meninggalkan akar kesenian
ketoprak. Ketoprak Ngampung membawa
spirit ‘menyebar virus ketoprak’ sehingga
mempengaruhi bentuk pertunjukaannya
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yang disesuaikan dengan penonton masa

yang membawakan cerita legenda, cerita

kini.

rakyat, dan cerita-cerita kerajaan yang jauh
Ketoprak Ngampung menjadikan pos

dari

kehidupan

masyarakat.

Ketoprak

kamling, persimpangan, serta rumah-rumah

Ngampung mengangkat isu-isu yang ada di

warga sebagai latar pertunjukan. Tanpa

masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Dwi

artistik

Mustanto selaku penulis naskah dan

yang

berlebihan

dengan

memanfaatkan properti yang ada di tempat
pertunjukan berlangsung, bahkan terkadang
lighting hanya menggunakan pancaran
sinar merkuri. Ketoprak Ngampung tidak
membuat jarak pemain dengan penonton,
semua

menyatu

dalam

peristiwa

pertunjukan. Penonton dibebaskan memilih
tempat

untuk

menikmati

sutradara yang mengatakan bahwa :
“....ketoprak ki ya ora butuh nggon sing
spesifik nengndi wae bisa jane, hla critane
kwi lak gari disesuaikan karo masyarakate.
Ket mbien sing dilakoni Ngampung ki ya
ngono...” 7

pertunjukan.

Terjemahan :

Kedekatan dengan penonton memunculkan
pola akting yang tidak berlebihan, bahkan

(ketoprak tidak butuh tempat yang khusus.

aktor membawa kebiasaanya ke dalam

Dimanapun sebenarnya bisa, untuk cerita

karakter yang dibawakan. Tidak jarang

disesuaikan dengan masyarakat setempat.

pementasan dilakukan di rumah warga, pos

Dari

kamling, atau persimpangan sehingga

ketoprak Ngampung).

membuat aktor yang ingin berpindah ke

Dari apa yang disampaikan Dwi Mustanto,

setting

dapat

berikutnya

harus

menerabas

dulu

begitulah

ditangkap

kerumunan penonton. Keintiman dengan

mendekatkan

masyarakat ini membuat cerita-cerita yang

kepada masyarakat.

dibawakan juga berkaitan dengan realitas

yang

sebagai

kembali

dilakukan

cara

dunia

untuk

ketoprak

Ketoprak Ngampung menawarkan
cara pandang baru terhadap pergelaran

kehidupan masyarakat sekitar.
Pergelaran di lakukan dari kampung

ketoprak. Ngampung senantiasa hadir

ke kampung sebagai arena pementasan

dalam kekinian meskipun berasal dari

rupanya

bentuk

mempengaruhi

cerita

yang

tradisi

ketoprak.

Ketoprak

dibawakan oleh Ketoprak Ngampung.

Ngampung menghadirkan yang tidak biasa

Berbeda dengan ketoprak konvensional

di dalam ruang yang juga tidak biasa dan

7

Wawancara dengan Dwi Mustanto, pada
hari Selasa, 1 Februari 2019 di Perumahan
Seniman, Ngipang, Surakarta
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lewat ketidakbiasaan inilah Ngampung

Peneliti tertarik melakukan penelitian

menyodorkan bentuk sajian pertunjukan

untuk

yang berbeda pada umumnya. Jika dalam

pertunjukan serta unsur-unsur pembentuk

ketoprak konvensional yang memakai

yang

tobong atau prosenium sebagai panggung,

dramatik dan artistik yang tampak pada

segala elemen artistik mulai dari kostum,

pertunjukan

Ketoprak

Ngampung.

tata rias, setting, gaya bahasa,

unggah-

Bagaimana

Ketoprak

Ngampung

ungguh,

digarap

menentukan ceritanya yang tidak murni

sebagaimana pakem. Ketoprak Ngampung

berangkat dari legenda, mitos dan sejarah,

senantiasa menawarkan kesederhanaan,

namun menyuguhkannya dengan realitas

tidak ada patokan khusus dalam busana

sehari-hari masyarakat sekitar dimana

maupun rias. Pembeda tokoh satu dengan

pertunjukan yang dilakukan Ketoprak

tokoh

hanya

Ngampung mampu menghadirkan estetika

kerapian,

teater sebagai bentuk ekspresi kerakyatan.

maupun

yang

ditunjukkan

lain
melalui

gendhing

terkadang
tingkat

warna atau tanda sederhana lainnya.

mengetahui

bagaimana

menunjukkan

berbagai

pola

aspek

Estetika dalam pandangan umum dipahami

Sebagaimana pertunjukan ketoprak

sebagai sebuah keindahan. Estetika tidak

konvesional aspek tembang, musik, tari dan

menghadirkan sesuatu yang lain dari

dagelan berperan besar. Adegan dagelan

sebuah keindahan yang mampu diserap

selalu ditunggu tunggu penonton. Dalam

oleh

pertunjukan Ketoprak Ngampung seluruh

postmodern estetika merupakan media

pertunjukannya tidak lepas dari aspek

efektif

humor, bahkan adegan yang serius pun bisa

masyarakat akan fenomena yang sedang

menjadi bahan lelucon. Tidak hanya

terjadi. Estetika yang sudah mengalami

penonton yang dibuat tertawa bahkan

pergeseran bukan lagi milik sekelompok

pemain pun saat bermain ikut tertawa. Hal

elit perancang atau seniman yang berbakat,

itu menunjukkan bahwa aktor tidak sedang

tetapi estetika milik masyarakat sebagai

‘menjadi’ atau ‘seolah-olah menjadi’, tetapi

bentuk kekayaan budaya serta media

aktor memainkan dirinya sendiri dengan

ekspresi sosial masyarakat (Zaenuri, 2009:

meminjam karakter si tokoh (Novianto,

2). Estetika bukan milik seniman yang

2017: 2). Hal itu menjadi menarik karena

mencurahkan kreativitasnya saja, karena

gaya akting yang mereka lakukan tidak

seni memiliki arti yang penting bagi

mengacu

masyarakat sebagai media pembebasan

pada

akting

maupun realisme epik.

gaya

realisme

pancaindra.

sebagai

Dalam

proses

pandangan

penyadaran

serta penyadaran dari masalah sosial yang
sedang terjadi, sehingga seni mampu
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memberikan inspirasi, kritik, edukasi dan

daerah kekuasaan (Lindsay, 1991: 44).

pengalaman estetis kepada masyarakat.

Kesenian tradisi yang berjalan konstan

Karya tidak bisa lepas dari latar

dengan sejarah yang dimanipulasi, sebagai

belakang senimannya. Seni sebagai buah

buah kepentingan kekuasaan memaksanya

karya

untuk

manusia

yang

menampilkan

mengisolasi

banyak

variabel

keindahan dari realisasi ide, gagasan serta

kemanusiaan, sehingga apa yang nampak

kegelisahan yang memberikan kontribusi

dalam sajian pertunjukan tidak sesuai

kepada masyarakat dalam hal sosial budaya

dengan masalah masyarakat yang perlu

(Zaenuri, 2009:3). Hasil dari benturan yang

dijawab.

dialami

sang

pengkarya

memicu

Kesenian

kerakyatan

sebagai

munculnya gerakan seni pembebasan atas

pembanding dari kesenian tradisi memiliki

segala kertekanan, sebagai penyadaran

kecenderungan

terhadap

spontan, tidak resmi serta lebih fleksibel

kondisi

sosial

yang

tidak

dikehendaki masyarakat.

yang

lebih

dinamis,

menanggapi masalah sosial masyarakat.

Estetika tidak lagi bersifat eksk`lusif

Seni kerakyatan dalam hal ini tidak

dan elit karena masyarakat memiliki peran

berhubungan langsung dengan ritus atau

penting di dalamnya. Hal ini sejalan dengan

peringatan

hari-hari

Marcuse

menggelar

pertunjukannya.

bahwa,

estetika

dalam

tertentu

untuk

Kesenian

perkembangannya tidak hanya menjadi

rakyat mengacu kepada bentuk-bentuk

monopoli milik segelintir orang saja dalam

kesenian yang tidak punya hubungan

masyarakat,

karena

besar

dengan istana, terutama yang datang dari

masyarakat

mampu

dan

pedesaan (Lindsay, 1991:43). Kesenian

sebagian
memiliki

menikmati hasil-hasil karya seni (Sachari,

rakyat

2002:31). Penempatan masyarakat sebagai

memunculkan

apresiator serta kreator dalam ruang yang

sederhana, sehingga yang muncul dalam

sama memberi acuan munculnya estetika

kemasan

kesenian kerakyatan.

mentalitas,

Seni
estetika

tradisi
yang

umumnya

cenderung

memiliki
kaku

dan

mengikat. Kesenian tradisi memiliki sifat
adiluhung,

rumit,

mendetail

yang

hidup

bentuk-bentuk

serta

keterampilan

di

isiannya
kretivitas,

teknis,

serta

pedesaan
estetika

merupakan
motivasi,
kecerdasan

masyarakat pendukungnya.
Seni kerakyatan memiliki bentuk

karena

estetika yang sederhana. Pertunjukan dapat

berkembang di wilayah-wilayah kota atau

dilangsungkan di mana saja, kapan saja,

bekas kekuasan sehingga kemasan dan

dan dengan siapa saja. Pertunjukan tidak

isinya disesuaikan dengan orang-orang

memiliki patokan terhadap pakaian, make
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up, maupun instrumen pertunjukan lainya.

rakyat akan terus berjalan dinamis, tidak

Tidak adanya jarak dengan penonton

statis

membuat pertunjukan sangat cair dan

mengetahui dan menginginkan pertunjukan

berfungsi menghibur masyarakat.

kerakyatan terus hidup.

Masyarakat

merupakan

elemen

mengikuti

pendukungnya

yang

Dengan demikian, seni pertunjukan

penting yang dapat menghidupi kesenian

kerakyatan

rakyat.

dari

cerminan masyarakat. Teater rakyat hadir

masyarakat ini juga termasuk watak paling

dari masyarakat umum yang hidup dengan

menonjol dan khas seni kerakyatan (Bahar,

latar belakang intelektual rendah seperti

2004:15). Kedekatan pertunjukan dengan

para pedagang dan lingkungan petani,

masyarakat

batas

sehingga pertunjukan ketoprak sangat lekat

ambang. Batas antara pertunjukan dan

dengan sifat estetika kesederhanaan dan

penonton menjadi sukar dibedakan. Ketika

estetika rasa. Disini ditegaskan oleh Arthur

seni pertunjukan rakyat hadir di ruang

proses

‘kebiasaan’ masyarakat dengan cara ‘yang

pertunjukan rakyat, tidak hanya terhadap

tidak biasa’, di mana tontonan yang

realitas panca indra saja, tetapi juga

merupakan peristiwa nyata itu, pada saat

terhadap realitas nilai (Nalan, 2006:40).

yang sama

Jadi, kedudukan ‘nilai’ lebih penting

yang

Partisipasi

akan

yang

tinggi

memunculkan

mempertontonkan kenyataan

tidak

sama

dengan

kebiasaan

kehidupan sehari-hari pada

umumnya

(Simatupang,

2006:163).

pemahaman

refleksi

terhadap

atau

seni

dibanding kemasan pertunjukan.
Kepentingan ‘nilai’ dan hiburan

sinilah

menggusur aspek kemasan pertunjukan

kesenian rakyat membuat ruang ekspresi

pergelaran teater rakyat. Tergusurnya aspek

masyarakat.

pertunjukan yang rumit, mendetail dan

Berbicara

tentang

Di

merupakan

ketoprak

dan

resmi,

akhirnya

memunculkan

sifat

masyarakat adalah tentang ekspresi teater

sederhana, spontan dan sronok pada tiap

rakyat menangkap problematika yang ada

pergelaran

di

kesenian

1991:44). Ketoprak ‘sebagai teater rakyat’

kerakyatan tidak bisa lepas dari unsur nilai-

berada di wilayah ambang antara rumit dan

nilai

sederhana, mendetail dan spontan, resmi

masyarakat.

estetik

Ekspresi

seperti

unsur

manusia,

teater

sronok,

rakyat

karena

(Lindsay,

peradaban, pandangan hidup, kepercayaan,

dan

kepentingan-

sosial ekonomi, norma-norma dan tingkat

kepentingan yang mendasar tersemat dalam

intelektualnya (Nalan, 2006:22). Unsur-

tiap pergelarannya.

unsur yang terus berkembang menuntut

Sifat-sifat yang lebih lentur dan

pertunjukan agar terus berubah. Kesenian

fleksibel dalam ketoprak sebagai ‘teater
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rakyat’ juga dimanfaatkan oleh kalangan
berkepentingan

sebagai

untuk

cukup

kepada

mampu

aspirasi

masyarakat untuk menikmati cerita-cerita

masyarakat terhadap pemerintah maupun

foklor yang dikemas dengan lawakan, tari

pemangku kebijakan lainya. Pada tahap ini

dan tembang. Pertunjukan tersebut diiringi

ketoprak sebagai ‘seni tradisonal’ harus

dengan

menyampaikan
masyarakat,

bernegosiasi

media

Sebagai kesenian tradisional yang

informasi

maupun

media

‘kepentingan’,

dengan

digemari

masyarakat,

memberikan

ketoprak

alternatif

instrumen

gamelan

bagi

untuk

membantu membangun suasana.

pendukung dan masyarakat partisipannya.

Cerita dalam pergelaran ketoprak

Sejalan dengan pendapat Kayam bahwa

diambil

seni tradisional tidak dapat selalu muncul

kepahlawanan, sejarah berdirinya kerajaan,

dengan ‘murni’, bahkan seringkali dia

dan cerita lain berupa foklor daerah yang

harus

digemari masyarakat. Ketoprak menjadi

menyediakan

dirinya

untuk

dari

kisah-kisah

babad,

‘bertransformir’ pemunculan dalam bentuk

media

yang ‘menyimpang’ (Kayam, 1981:70).

kehidupan manusia dan kearifan orang

Dalam hal ini ketoprak sebagai ‘seni

Jawa yang berisi suri tauladan.

untuk

mementaskan

cerita

tradisional’ harus bertransformir kepada

Ketoprak sebagai seni kerakyatan

ketoprak sebagai ‘seni kerakyatan’ yang

sangat lekat dengan kesederhanaan, estetika

mengacu pada seni masa atau seni rendah

rasa dan seni masa. Pemahaman terhadap

yang hidup di pinggiran kota.

seni pertunjukan rakyat, tidak hanya
terhadap realitas panca indra saja, tetapi
juga

PEMBAHASAN
Ketoprak merupakan salah satu
kesenian

tradisional

yang

lahir

dan

terhadap

2006:40).

realitas

Kedudukan

nilai
nilai

(Nalan,
terhadap

pertunjukan ketoprak dipandang lebih

berkembang di lingkungan masyarakat

penting

dibanding

kelas bawah. Kesenian ketoprak sempat

pertunjukannya.

kemasan

dibawa masuk ke keraton oleh seorang abdi
dalem

Kraton Kasunanan Surakarta

Ngampung

bernama

K.R.M.T.H.

Indonesia.

Wreksodiningrat,

tetapi pada akhirnya kesenian ketoprak

Ketoprak

dan

Teater

Ngampung

Modern

tidak

kembali lagi menjadi sebuah kesenian

sepenuhnya meninggalkan idiom-idiom

rakyat (Lisbijanto, 2013:1)

ketoprak konvensional. Ketoprak yang
adiluhung harus bersedia bertranformasi
sesuai keadaan zaman dan penontonya,
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namun tidak seutuhnya meninggalkan nilai-

pandangan dan sikap hidup yang dianut

nilai

untuk

ketoprak,

sesuai

dengan

yang

menghadapi

yakni

pandangan

bahwasanya :

menghadapi kenyataan hidup masa kini

“selama ini ketoprak sebagai salah satu

(Hidayat, 2012:23). Ngampung mengubah

teater rakyat menjadi kesempatan praktek

pandangan terhadap ketoprak konvensional

untuk

karena

untuk menyikapi keadaan masa kini.

pernah

Ketoprak Konvensional dianggap

sesungguhnya

sesuatu

ketoprak

tak

sikap

kini,

dijabarkan oleh A. Budi Susanto (1997:53)

melambangkan

dan

masa

hidup

dalam

tidak

memiliki naskah yang baku ; inilah

mampu bertahan di era modern, karena

kemenangan dari hal yang menandakan atas

dianggap kuno oleh sebagian masyarakat

yang ditandakan. Dengan demikian baik

dan jauh dari realitas masyarakat sehari-

masa lalu maupun perasaan hierarkis yang

hari. Modernitas sekaligus menjadi titik

adiluhung tidak perlu dikeramatkan lagi.

awal baru lantaran ia menawarkan hal-hal

Bagi para penonton dan pemain yang

baru seperti pengetahuan, moral, politik,

berasal dari kalangan pekerja kota dari

serta seni (Hidayat, 2012:22). Ketoparak

kelas bawah dan kelas menengah bawah,

Ngampung menawarkan pembaharuan cara

ketoprak bukanlah sekedar sebuah saat dan

pandang ketoprak untuk menyikapi bebagai

tempat pelarian. Ketoprak adalah sarana

problematika kehidupan yang lebih aktual.

untuk tetap tegak mengatasi pesona dan

Ngampung melakukan pembaruan di

ancaman modernisasi.”

beberapa aspek yang mempengaruhi hasil

Keterikatan ketoprak dengan cerita-cerita

dari pertunjukan ketoprak itu sendiri.

rakyat,

Pembaruan

kerajaan

serta

kisah-kisah

itu

tampak

pada

pola

kepahlawan sebagai bentuk kedekatan

pertunjukan, bentuk, kostum, dan cara

dengan

penonton

membuat

tradisi

masyarakat

kesenian

di

ketoprak

Jawa
terdiam

menikmatinya.

Dalam

membawakan cerita dalam pertunjukan,

menjawab tantangan zaman. Modernisasi

Ngampung

yang hadir di masyarakat tidak bisa

“bentuk”. Cerita-cerita yang dibawakan

terhindarkan membawa masyarakat untuk

cenderung dekat dan erat dengan realitas

terus berfikir rasional. Ketoprak harus

sehari-hari atau bisa disebut dengan cerita

menyediakan dirinya untuk bertranformasi

sezaman. Ngampung mengadopsi teater

mencari bentuk-bentuk baru namun tetap

modern,

memanifestasikan

Ngampung

‘hal

pokok’

yang

lebih

akan

tetapi

mengedepankan

tidak

meninggalkan
yang

membuat

esensi

adiluhung.

Hal

dari

dimiliki ketoprak untuk menjadi ciri dan

ketoprak

ini

menjawab modernisasi. Modernisasi adalah

ditunjukan dalam bahasa, pakaian, serta
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unggah-ungguh antara yang muda kepada

dalam hal ini ketoprak konvensional untuk

orang yang lebih tua. Perubahan yang

menyesuaikan

dialami Ketoprak Ngampung berdampak

Ketoprak Ngampung juga mendorong pola

pada perubahan nilai seni ketoprak itu

pikir secara kreatif dengan unsur-unsur

sendiri. Perubahan yang sangat signifikan

“lama”

yaitu berupa bentuk kemasan pertunjukan

keterampilan

yang

kemajuan ketoprak.

dilakukan

oleh

Ngampung.

Ngampung lebih mengedepankan “bentuk”
daripada

maksud,

tujuan,

ideologi

pengkarya untuk menciptakan pertunjukan.
Perbaruan dari segi pementasan dan
menagement
menjadikan

yang

dilakukan

rupanya

Ngampung sebagai teater

kondisi

zaman

untuk

Seperti

dan

mengembangkan
pengetahuan

halnya

sengaja

diciptakan

milenial.

Sebagai

terkini.

untuk

Ngampung
untuk

yang

masyarakat

pertunjukan

yang

modern, Ngampung memiliki struktur
dalam

pengelolaan

mempersiapkan

terlebih

pertunjukan,

dalam
sehingga

modern. Teater modern adalah produk dari

pembagian tugas dalam kerjanya sangat

masyarakat urban dan diciptakan oleh

nyata.

orang-orang kota untuk penduduk kota (
Sumardjo, 1992 : 99). Bentuk pertunjukan
yang dihasilkan dari teater modern tidak
lain untuk memenuhi dan mengikuti dari
tujuan pertunjukan ketoprak itu sendiri,
sehingga nilai guna dan nilai fungsi lebih
diutamakan dan saling berkaitan. Ketoprak
Ngampung

membawa

gaya

ketoprak

konvensional untuk menciptakan bentuk
ketoprak yang lebih sederhana sebagai
inovasi baru ketoprak. Ketoprak Ngampung
sebagai inovasi yang dilakukan anggota
kelompok muda Ketoprak Balekambang
untuk menuju tatanan baru ketoprak agar
bisa diterima di tengah-tengah kondisi
sosial

masyarakat

modern-urban

di

pinggiran kota Surakarta. Mengembangkan
unsur-unsur “lama” secara kreatif, sehingga

Sutradara Sebagai Koordinator Artistik.
Sutradara

adalah

tokoh

yang

mengkoordinasi

segala

unsur

teater

(dengan kemampuan yang lebih), sehingga
dapat menjadikan pementasan drama itu
berhasil

(Harymawan,

Cahyaningrum,

2010:269).

1988:63

;

Ngampung

mamiliki pola penyutradaran yang unik.
Dwi Mustanto menduduki peran sebagai
koordinator artistik, merangkai ide dan
fenomena yang tampak sehingga ia tidak
bekerja sendiri. Oleh sebab itu proses
kreatif Ketoprak Ngampung terkesan lebih
longgar,

tidak mengekang, dan tidak

berlaku otoriter.
Sutradara

Ketoprak

Ngampung

dalam perkembangannya tidak saja hanya

memungkinkan melibatkan seni tradisional
126

menjadi guru, tetapi juga sebagai pemimpin

2014 : 17). Ketoprak Ngampung di tangan

yang mengatur, mengola, dan menciptakan

Dwi mustanto tidak menjadikan aktor

ide-ide kreatif menjadi sajian pertunjukan

sebagai budak maupun alat sutradara. Aktor

teater. Dwi Mustanto merupakan sutradara

berhak dan diharuskan memiliki pemikiran

tetap Ketoprak Ngampung sejak 2007,

kreatif yang fleksible serta dapat sigap

dalam

kerja

dalam segala kondisi selama pertunjukan.

Mustanto

Aktor satu dengan aktor lainya memiliki

menjalankan

penyutradaraannya

Dwi

melakukan pendekatan persuasif kepada

hak

aktor, musik, dan pendukung sajian lainya.

berjalannya

Sebelum

Dwi

mereka dimulai agar tercipta kedekatan

Mustanto menuturkan kepada para pemain,

emosi tokoh dengan persetujuan dan

dan pendukung lainnya mengenai jalannya

batasan sutradara. Peran aktor tidak hanya

pertunjukan ketika sesi tata rias ataupun

memaikan tokoh melainkan harus mampu

mengabarkan lewat grub whatsapp.

mengatur keluar masuknya tokoh dan diri

pertunjukan

dimulai,

Anggota Ketoprak Ngampung juga

untuk

merencanakan
pertunjukan

proses

saat

adegan

meraka sendiri di dalam pertunjukan.

seringkali menimpali ide kepada Dwi

Aktor dalam ketoprak Ngampung

Mustanto, sehingga terdapat proses dialog

cenderung bersifat sebagai kreator untuk

antara sutradara dengan para pemain

merealisasikan ide dari sutradara, namun

pendukung lainnya. Kedekatan emosional

bukan alat sutradara. Peran aktor disini

yang dibangun Dwi Mustanto dengan

sangat penting dalam merealisasikan ide

kelompok Ketoprak Ngampung mampu

sutradara, terlebih aktor diberi kebebasan

mempermudah kerja penyutradaan yang

penuh untuk berpikir kreatif. Ide dan

dilakoninya. Kerja penyutradaraan Dwi

kreativitas aktor akan memunculkan bentuk

Mustanto

improvisasi

sebagai

koordinator

artistik

yang

memudahkan

kerja

mampu menampung ide dan merangkai

sutradara. Kombinasi kerja kolektif aktor

peristiwa

dan sutradara tetap dalam batasan-batasan

dalam

setiap

pertunjukan

ketoprak Ngampung.

alur cerita atau wos dari sutradara.

Aktor Sebagai Kreator.

Artistik

Panggung

Realitas

Antara

Aktor adalah orang yang melakukan
tindakan (acting) menjadi tokoh/identitas

Sebagai
Pemain

Jarak
dengan

Penonton.

dalam jalinan sebuah perceritaan tertentu

Artistik panggung (kostum, setting,

untuk keperluan pertunjukan (Novianto,

make up, dan lain sebagainya) digunakan
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untuk menciptakan

jarak antara realitas

improvisasi. Ide tersebut bisa muncul dari

pertunjukan dan realitas penonton. Tata

aktor maupun sang sutradara yang mampu

busana dalam pertunjukan berfungsi untuk

melihat

menandakan karakter, memperjelas cerita,

diberitahukan kepada aktor. Penonton bisa

dan keutuhan seorang tokoh. Aktor dalam

sedikit merubah alur pertunjukan dengan

Ketoprak Ngampung memakai tata rias dan

celetukan yang mereka keluarkan, tidak

kostum untuk mempermudah mencipta

jarang berupa umpatan dengan nada

seorang tokoh, misalnya seorang lelaki

gurauan.

keturunan Jawa yang tidak memiliki

penonton akan ditanggapi oleh para aktor

keturunan Thionghoa akan terlihat seperti

kemudian dialog singkat antara penonton

orang Tionghoa jika memakai pakaian yang

dan aktor. Penonton dapat menerobos garis

seba merah dengan kancing, serta topi khas

imajiner masuk menjadi bagian dari realitas

Cina dengan tata rias mata yang terlihat

pertunjukan.

kemungkinan

Celetukan

lain

yang

kemudian

dikeluarkan

lebih sipit.
Ngampung menggunakan berbagai
unsur artistik sebagai penanda antara
pemain

dengan

penonton.

Aktor

Ngampung akan menggunakan tata rias dan
pakaian ketoprak sebagai penanda kepada
penonton bahwa yang sedang mereka
saksikan adalah seorang aktor ketoprak
yang sedang mempresentasikan cerita
kepada para penonton. Realitas panggung
dan penonton dalam Ketoprak Ngampung
dibatasi

dengan

garis

imajiner

yang

disepakati antara pemain dan penonton.
Garis imajiner itu dibangun dari berbagai
unsur artistik yang hadir di luar kebiasaan
sehari-hari.

Ketoprak Ngampung memiliki dua
tempat pementasan yang berpengaruh
kepada penonton, di terop dan tengah
perkampungan.

Jika

di

terob

maka

penonton dianjurkan untuk duduk di depan
pertunjukan karena penonton akan melihat
pertunjukan dengan model prosenium.
Pertunjukan

dilakukan

di

tengah

perkampungan maka penonton berhak
memilih tempat masing-masing sesuai
keinginan mereka. Penonton akan memiliki
kesadaran untuk tidak menempati tempat
yang dipilih untuk pertunjukan dengan
adanya tanda lampu menyala paling terang.
Pemain akan bisa berada di tengah-tengah
kerumunan penonton dan berpindah dengan

Penonton Juga Sebagai Pemain.

menerabas

di

sela-sela

penonton.

Pertunjukan yang dilakukan di tengah
Penonton dalam Ketoprak Ngampung

perkampungan mengharuskan penonton

bisa menjadi bahan ide untuk melakukan

untuk berpindah dalam tiap adegan dari
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tempat satu ke tempat yang lainnya.
Ngampung

mencoba

David Apter menjelaskan bahwa

menolak

modernitas memiliki dua kondisi minimum

konsepsi cerita serta bentuk ketoprak

yang

konvensional yang dianggap jauh dari

perkembangan

realitas masyarakat dengan menghadirkan

merupakan kondisi sistem sosial yang dapat

cerita yang relevan dan lebih dekat dengan

mengadakan pembaharuan tanpa harus

masyarakat kelas bawah, sehingga, cerita-

berantakan di tengah jalan. Perkembangan

certia tokoh-tokoh dan bentuk pertunjukan

teknologi merupakan satu kerangka sosial

akan lebih kontekstual. Dalam hal ini Umar

yang dapat menerapkan keterampilan dan

Kayam menjelaskan bahwa :

pengetahuan

“Seni tradisional tidak dapat selalu muncul

masyarakat modern (Kayam, 1981:67).

dengan “murni”, bahkan seringkali dia akan

Erat kaitannya dengan Ngampung sebagai

harus

teater

menyediakan

dirinya

untuk

“bertransformir” pemunculan dalam bentuk
“menyimpang”,

yaitu

inovasi,

teknologi.

untuk

modern,

hidup

keadaan

dan

Inovasi

sebagai

Ketoprak

Ngampung sebagai inovasi yang dilakukan

seringkali

anggotanya untuk menuju tatanan baru

dianggap sebagai suatu “korupsi seni”,

ketoprak agar bisa diterima di tengah-

demi untuk integrasi baru yang kita semua

tengah kondisi sosial masyarakat modern-

tahu adalah bagian penting dari proses

urban

integrasi dan modernisasi” (Kayam, 1981:

Mengembangkan

70).

secara kreatif, maka memungkinkan jika

yang

Proses

pinggiran

kota

unsur-unsur

Surakarta.
“lama”

melibatkan seni tradisional dalam hal ini

bahkan

ketoprak konvensional untuk mencapai

Ngampung

kondisi minimal modernitas. Ketoprak

menghadapi kenyataan yang belum bisa

Ngampung juga mendorong pola pikir

diterima masyarakat sepenuhnya. Ketoprak

secara kreatif dengan unsur-unsur “lama”

Ngampung mampu menghadapi kenyataan

untuk mengembangkan keterampilan dan

untuk membuktikan bahwa proses panjang

pengetahuan untuk kemajuan ketoprak.

tidak

seringkali

selalu

dengan

di

ikatan

sejarah

pelepasan

yang

dibutuhkan

lancar

Ketoprak

perjalanan ketoprak di Surakarta masih

Ketoprak Ngampung hadir sebagai

terus berlanjut. Perjalanan proses bersifat

kekuatan emansipatoris yang mengantar

“diskriminatif” menolak unsur-unsur yang

ketoprak ke dalam realitas baru. Ketoprak

dianggap usang dan hanya cocok untuk

Ngampung

masyarakat

lalu

mengerti mutu kehidupan masyarakat yang

mentranformasikannya dengan keadaan

dimiliki dan dikejar masyarakat Jawa

masyarakat yang lebih rasional.

sekarang ini. Maka modernitas yang sukses

tradisional

mencoba

terus

menerus

129

adalah modernitas yang mampu mengerti

kemasan yang lebih praktis, simple dan

terus-menerus akan mutu kehidupan yang

tidak lagi adiluhung, namun, spirit ketoprak

dimiliki dan dikejar masyarakat (Kayam,

masih melekat pada setiap pertunjukkan

1981:183). Ngampung adalah sarana untuk

Ngampung. Hal ini ditunjukkan dengan

menciptakan kesadaran bersama dalam diri

kesetiannya menggunakan kostum-kostum,

masyarakat kelas pekerja yang waktunya

alur seperti dalam ketoprak konvensional,

telah tergerus modernitas, suatu dunia asing

nama-nama tokoh dalam lakon yang

yang melenyapkan adat unggah-ungguh

dibawakan masih menggunakan sebutan

spirit tradisi masyarakat Jawa.

nama-nama

tokoh

dalam

pertunjukan

Ketoprak sebagai seni tradisional

ketoprak, seperti demang, joleno, ndoro,

merupakan manifestasi dari masyarakat

Babahe serta tidak lupa menggunakan

tradisional

tatanan bahasa Jawa.

Jawa

yang

agraris-feodal

(Kayam, 1981:63). Memang sulit untuk

Secara bentuk, kemasan pertunjukan

dibayangkan peranannya dalam proses

ketoprak konvensional dengan Ketoprak

modernisasi, karena unsur-unsur yang

Ngampung

justru

Ngampung

“bertolak

kenyataannya

belakang”.

antara

Namun

tradisional

dan

milenial,

jelas

terlihat

merupakan
yang

berbeda.

ketoprak

bermain

era

mengikuti

modernitas berjalan seiringan dan mampu

permintaan masyarakat sesuai situasi dan

dihadirkan oleh Ketoprak Ngampung.

kondisi daerah setempat. Seni sebagai

Ketoprak Ngampung membawa tradisional

media penyadaran bagi masyarakat sosial

dan modernitas ke jalur beriringan. Hal itu

terhadap

menunjukan bahwa Ketoprak Ngampung

kebijakan

berkembang

masyarakat. Ekspresi seni tidak saja

tidak

menurut

loncatan-

fenomena
nilai

kebijakan-

dalam

kehidupan

loncatan unilinear melainkan multilinear

berdimensi

yang bersambung dan datang dari berbagai

terhadap realitas sosial tetapi lebih sebagai

pihak

Ketoprak

media pembangkitan kesadaran kritis dan

Ngampung menunjukkan bahwa yang

aksi perubahan. Perubahan ini dikatakan

tradisional juga hidup dalam modernitas

sebagai pembebasan, dalam realitanya

sehingga Ketoprak Ngampung hadir dan

Ketoprak Ngampung ini hadir karena

berkembang dalam modernitas.

“kebutuhan”. Kebutuhan penonton untuk

(Kayam,

1981:69).

pada

atau

pemberian

makna

Keinginan Ngampung untuk tetap

meyaksikan pertunjukan ketoprak yang

eksis di tengah perkembangan zaman yang

lebih dekat dengan mereka serta kebutuhan

serba modern, supaya masyarakat tetap bisa

Ketoprak Ngampung untuk mengenalkan

menikmati pertunjukan Ketoprak dengan

kembali ketoprak kepada tiap generasi.
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Ngampung
IDEOLOGI

PEMBEBASAN

ALA

NGAMPUNG

menciptakan

pemberontakannya
konvensional

Ideologi berasal dari kata “idea” dan

pengalaman

terhadap

dengan

ketoprak

kreativitas

anggotanya

yang

dan
sudah

“logos”. Idea memiliki arti gagasan, ide

melakoni ketoprak konvensional. Ketoprak

pikiran, sedangkan “logos” merupakan

Ngampung

gagasan keilmuan. Ideologi disini sebagai

keindahan ketoprak konvensional sebagai

faham yang menjadi patokan individu atau

ideal utama seni pertunjukan ketoprak.

kelompok untuk melakukan suatu hal,

Ngampung tidak lagi menjadikan ketoprak

karena ideologi adalah tonggak pemikiran,

konvensional

pondasi

Ngampung membuat ketoprak dengan

dari

sebuah

langkah

untuk

memunculkan ide dan gagasan yang
memunculkan

lagi

sebagai

menganggap

esensi,

namun

“bentuk” mereka sendiri.

pengkarya.

Modernisme merupakan keyakinan

Destutt De Tracy menggunakan istilah

yang cenderung mensubordinasikan yang

ideologi

motivasi

tradisional di bawah yang baru. Ketoprak

abstrak tindakan revolusioner yang juga

konvensional hanya dijadikan landasan

diilhami oleh semangat pencerahan (Sidiq,

oleh Ngampung untuk pandangan dan sikap

2018:1)4 Ideologi secara langsung dapat

hidupnya menghadapi kenyataan kesenian

memicu

masa

untuk

kreativitas

tidak

menjelaskan

kreativitas

seseorang

untuk

mencipta maupun merubah yang sudah ada.
Kerativitas

adalah

perombakan

kini.

Modernisme

menjadi

konservatif manakala proses subordinasi
yang lama di bawah yang baru justru

tatanan lama menuju tatanan baru yang

menyelamatkan

lebih baik (Camus,2017:xvii). Hasil dari

kehancuran,

kreativitas yang terdapat dalam seni inilah

menjadi radikal manakala subordinasi tadi

yang menjadi ciri khas atau jati diri individu

mengambil bentuk pengingkaran bahkan

maupun kelompok. Kreativitas Ngampung

penghapusan yang

berpijak

2012:24). Dwi Mustanto dan kawan-

dari

pengembangan

seni

yang
sebaliknya

sepakat

lama

dari

modernisme

tradisional (Hidayat,

sebelumnya untuk mencari alternatif baru

kawanya

mengambil

atau disebut proses modernisme supaya

pengingkaran

tetap digemari semua kalangan, namun di

konvensional untuk menyelamatkan seni

sisi lain dianggap sebagai pemberontakan.

pertunjukan ketoprak. Ngampung berhasil

terhadap

bentuk
ketoprak

https://www.google.com/amp/sosiologis.
com/pengertian-ideologi/amp, diakses 4 Juni
2010
4
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merealisasikan kreativitas mereka hingga

Ngampung yang digelar pada tanggal 22

generasi tua menerima bentuk dari hasil

Juli 2018 di Kampung Jogobayan dengan

proses

lakon “Seje Anggite" yang memiliki nilai

kreativitas

dari

Ketoprak

Ngampung.

moral untuk edukasi kepada masyarakat

Pandangan dari para pemain senior

sekitar.

Lakon

Seje

Anggite

yang

Ketoprak Balekambang ini merupakan

berkolaborasi dengan orang berkebangsaan

bukti

Perancis ini menyiratkan bahwa sebagai

terhadap

penolakan

nilai

atas

munculnya ide atau krativitas yang menjadi

sesama

upaya

tetap

mendiskrimanasi ras dan kebudayaan.

mempertahankan ketoprak di era modern.

Warga Jogobayan yang memiliki kebiasaan

Hal ini seperti yang diungkap oleh Albert

bermain

Camus yang menjelaskan bahwa :

perkampungan yang kumuh juga menjadi

“Pemberontakan dan kreativitas adalah dua

salah satu sasaran objek Ngampung di

hal yang teramat sulit untuk dipisahkan.

dalam isi cerita. Secara tidak langsung

Semua tindakan kreatif merupakan suatu

Ngampung mengedukasi kepada warga

tindakan

Demikian

bahwasanya berjudi itu tidak baik, dan

sebaliknya, dalam setiap pemberontakan

menjaga kebersihan lingkungan adalah

selalu terkandung usaha-usaha kreatif.

kewajiban setiap orang.

Keduanya merupakan perjuangan untuk

Ketoprak

Ngampung

untuk

pemberontakan.

manusia

judi

untuk

serta

tidak

lingkungan

balekambang

yang

membebaskan diri dari batasan tatanan

kehilangan ruang untuk berkarya dan

yang ada, status quo, yang dianggap usang,

kehilangan mata pencaharian karena ruang

dengan mencari alternatif baru yang

mereka sedang direnovasi. Membawa

diperhitungkan

kehidupan mereka ikut direlokasi dalam

lebih

sesuai

dengan

kebutuhan (Camus, 2007: XV).”

satu perkampungan. Masa-masa inilah yang

Ketoprak Ngampung mampu menjadi

akhirnya mendorong mereka untuk tetap

media penyadaran bagi masyarakat sosial

eksis di dunia ketoprak. Berangkat dari

terhadap

fenomena

atau

kebijakan-

bermain ketoprak ke kampung-kampung

dalam

kehidupan

dengan struktur dan kemasan ketoprak

Ketoprak

konvensional ternyata tidak menyelesaikan

Ngampung tidak saja berdimensi pada

permasalahan ekonomi dari para anggota.

pemberian makna terhadap realitas sosial

Peran para pemuda yang menjadi cikal

tetapi lebih sebagai media pembangkitan

bakal munculnya Ketoprak Ngampung

kesadaran kritis dan aksi perubahan kepada

yang akhirnya memberanikan diri untuk

masyarakat. Sebagai contoh pertunjukan

mengambil resiko supaya mereka tetap bisa

kebijakan
masyarakat.

nilai

Ekspresi

seni
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bekerja dengan ngamen dari kampung ke
kampung.
Keputusan

Ngampung

untuk

Pro dan kontra sempat terjadi ketika
Ngampung

berusaha

memperjuangkan

penonton,

mempromosikan

merubah tatanan pertunjukan ketoprak,

Balekambang

keluar

tanpa

penonton. Anggapan melecehkan ketoprak

meninggalkan spirit ketoprak Jawa bisa

oleh pemain senior ketoprak sempat

dikatakan sebagai seni pembebasan. Seni

menjadi

pembebasan merupakan bentuk ekspresi

dialami Ngampung. Perdebatan antara

dari segala bentuk tekanan psikis alam tidak

pemain senior dan pemain yang muda

sadar dalam diri individu ataupun tekanan

berangsur lama, akan tetapi hal ini yang

dalam lingkungan masyarakat, sebagai

menjadikan Ngampung lebih bersemangat

sebuah fenomena yang dialami anggota

untuk memperjuangkan penonton ketoprak,

Ketoprak Ngampung. Hal ini sesuai dengan

dan secara otomatis memperjuangkan nilai

keadaan Ngampung pada saat itu yang

ketoprak pada masyarakat.

dari

pakem-pakem

memang mendorong mereka untuk tetap

dengan

Ketoprak

konflik

mendatangi

menegangkan

yang

Dalam sejarahnya ketoprak telah

bertahan, di sisi lain ada faktor rasa

dikenal

sebagai

alat

propaganda

memiliki, dan kecintaan mereka dengan

pemberontakan kepercayaan pribumi sejak

ketoprak, tidak dapat dipungkiri bahwa

zaman penjajahan Jepang. Namun, dunia

selama ini mereka memang bergantung

yang terus berkembang meninggalkan

dengan ketoprak untuk bertahan hidup.

suatu yang usang yang tidak sejalan dengan

Himpitan ekonomi dan kurangnya

keadaan semangat zaman kemerdekaan

dana stimulan dari pemerintah daerah

hingga sekarang. Ketoprak kini digugat dan

Surakarta terhadap Ketoprak Balekambang

diturunkan martabatnya oleh kelompok

mengakibatkan para anggotanya untuk

”ketoprak” untuk melestarikan ketoprak itu

berfikir tentang kelanjutan ekonomi mereka

sendiri. Perubahan struktur masyarakat

hingga akhirnya para pemain Balekambang

dewasa

mengikuti kelompok Ketoprak Ngampung

sehingga terjadi pergeseran nilai-tanda

yang

dalam masyarakat. Ketoprak yang terus

digagas

oleh

seniman

muda

ini telah

digerus

Balekambang. Kejadian tersebut dapat

digerus

diartikan sebagai bentuk pemberontakan

pembebasan agar terus berkembang dan

berupa sentilan kepada sistem pemerintah

tetap eksis di masyarakat.

daerah

agar

kesejahteraan
Balekambang.

lebih

memperhatikan

seniman

Ketoprak

nilai-gunanya

modernitas

memelukan

Ketoprak Ngampung memberontak
ketoprak konvensional yang tidak relevan
lagi dengan zamanya. Ketoprak Ngampung
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sadar akan hal itu, cerita-cerita legenda,

sendiri. Metode menjeput bola untuk

mitos-mitos yang dekat dengan masyarakat

mencari

kita kala itu, kini telah dilenyapkan dengan

Ngampung yang mulanya bertujuan untuk

munculnya

Modernitas

mempromosikan Ketoprak Balekambang,

tidaklah membuat perbincangan soal mitos-

rupanya membawa Ngampung menuju

mitos

eksistensinya.

modernitas.

dan

legenda

menjadi

mudah.

minat

penonton

Penonton

dilakukan

tidak

lagi

Ketoprak Ngampung sebagai alternatif

dibiasakan dengan pertunjukan ketoprak

pertunjukan ketoprak telah berhasil melihat

secara konvensional dengan berbagai seting

celah untuk perkembangan ketoprak, ada

atau

yang mesti ditinggalkan dan harus ada yang

masyarakat

diperbaiki.

petunjukan ketoprak dengan panggung

elemen

artistik
tetap

lainnya.
bisa

Kini,

menikmati

Penggarapan dari segi cerita sengaja

seadanya, dan bahkan bisa “menanggap”

dengan memilih isu-isu sosial. Hal ini

Ketoprak Ngampung untuk bermain di

bertujuan supaya alur cerita lebih relevan di

wilayah manapun. Ngampung memiliki

kalangan masyarakat umum, sehingga tidak

kelebihan sebagai ketoprak yang fleksible,

jarang

pertunjukkan

bahwasanya ketoprak mampu digelar di

menimpali

mana pun dan kapan pun dengan cerita

candaan dari para pemain. Kedekatan

yang lebih relevan. Hal inilah yang

antara

membuat

di

masyarakat

tengah-tengah
juga

penonton

bersorak

dan

pemain

yang

Ngampung

tidak

lagi

dihasilkan dari cerita yang lekat dengan

membutuhkan setting maupun tata artistik

kehidupan sehari-hari membuat Ngampung

lainnya seperti yang terdapat pada ketoprak

semakin digemari. Penonton merasa lebih

konvensional.

dekat dengan pertunjukan yang ditonton

Perubahan-perubahan yang awalnya

sehingga terjadi kontak sosial secara tidak

ditolak bahkan ditentang secara terang-

langsung. Penonton merasa puas dengan

terangan

candaan satir yang dekat dengan kehidupan

Balekambang justru menghasilkan sebuah

sehari-hari, sehingga penggemar Ketoprak

eksistensi yang tidak terduga di kalangan

Ngampung tidak membutuhkan lagi cerita-

masyarakat.

cerita mitos atau legenda yang jauh dari

(2017:xvii) –“ siapa kehilangan keberanian,

kehidupan realistas penonton.

dia telah kehilangan segalanya”. Ketoprak

Kesederhananaan

pertunjukan

oleh

para

senior

Nietzsche

Ketoprak

mengatan

Ngampung tidak gentar menghadapi kritik

ketoprak yang dibawakan oleh Ngampung

dan

membawa perubahan yang siginifikan

mereka. Ngampung yang semakin digemari

terhadap

mampu mematahkan asumsi para senior

perkembangan

ketoprak

itu

terus

maju

dengan

kepercayaan
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Ketoprak Balekambang tentang nilai seni

penontonnya dan mendapatkan kembali

ketoprak yang direndahkan. Perubahan dan

eksistensinya.

perkembangan

sudah

Ngampung membebaskan ketoprak

merubah minat para penggemar seni

dari belenggu waktu dan tempat yang telah

pertunjukan. Penonton merupakan tujuan

mencapai kejenuhannya baik penonton

utama yang dicari oleh Ngampung, tidak

maupun

adanya penonton dalam sebuah pertunjukan

menghilangkan batas antara seni dan

akan membuat pertunjukan itu sendiri

kehidupan sehari-hari membawa ketoprak

terasa

sebuah

ke dalam kemerosotan kedudukan nilai seni

pertunjukan adalah adanya penonton dan

dan meletakkannya ke dalam seni rendah.

yang ditonton.

Ketoprak

mati,

zaman

karena

Upaya-upaya

rupanya

hakikat

Ngampung

Ngampung

membawakan

dilakukan

ketoprak yang murahan, memiliki selera

mempertahankan

rendah disebabkan lemahnya ukuran dan

eksistensi ketoprak di kalangan masyarakat

kreteria artistik yang sengaja ditunjukkan

serupa dengan pemberontakan seniman

sutradara. Lambat laun terbukti bahwa

modern. Menurut Albert Camus bahwa :

Ketoprak Ngampung justru diterima di

“Pemberontakan seniman modern cukup

kalangan masyarakat. Tawaran bermain

mendasar. Mereka tidak lagi menganggap

dengan bayaran yang lebih dari cukup

keindahan sebagai ideal utama seni. Tidak

sudah sering di terima. Hal ini yang

lagi menjadikan objek seni sebagai esensi

membuktikan bahwa Ngampung berjuang

karya seni tetapi karya itu sendiri. Tidak

untuk menjawab tantangan zaman melalui

lagi membuat gambaran tiga dimensi dalam

pertunjukan ketoprak yang dibawakan.

Ngampung

bidang

yang

pelakunya.

untuk

dua

dimensi

dan

tidak

lagi

Ketoprak Ngampung muncul dengan

mementingkan peran sang seniman kecuali

dorongan

semangat

karya yang dihasilkan (Albert Camus,

mereproduksi ulang ketoprak, sebagai

2017:xxii).”

akibat

dari

kelompok

perkembangan

untuk

teknologi.

Konsumsi masyarakat terhadap mendia
Hal tersebut dialami Ngampung,
dimana

Ngampung

mementingkan

esensi

tidak
dari

televisi dan bioskop ikut menurunkan minat

lagi

penonton terhadap Ketoprak Balekambang.

ketoprak

Ketoprak Ngampung memberontak dengan

konvensional yang selalu setia dengan

membawa

tobong, melainkan hanya mementingkan

sebagai

‘nilai’

Ngampung mengimitasi bentuk, objek dan

ketoprak

untuk

mendapatkan

isu,

nilai

konsumsi
jual

mereka.

masyarakat
Ketoprak
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isu,

mereproduksi

ulang

bentuk

pertunjukan ketoprak konvensional.

mengadopsi

sekaligus

juga

memberontak teater modern. Ketoprak

.

Ngampung mengikuti keinginan pasar.

SIMPULAN

Ngampung menjadikan ketoprak

Sebagai teater modern Ngampung

sebagai

media

penyuluhan

terhadap

memiliki kesadaran kritis bahwa yang

masyarakat, tidak lagi menjadikan ketoprak

dilakukan

sebagai seni yang adiluhung, Ngampung

juga

pemberontakan
Ngampung

merupakan
atas

memiliki

bentuk

modernitas.

keunikan

dalam

mengikuti
mendapatkan

budaya

massa

kembali

untuk

eksistensinya.

memandang bentuk teater modern dengan

Ketoprak Ngampung mereproduksi ulang

mendudukan

ketoprak

sutradara,

pemain,

serta

pendukung lainnya sebagai kreator yang
memiliki daya tawar kepada sutradara.

yang

adiluhung

untuk

memassakannya guna kepentingan tertentu.
Ngampung

membawa

ketoprak

Ngampung menciptakan panggung ala

dalam kemrosotan estetik, menghadirkan

Jawa. Ngampung membawa penonton

pertunjukan sesuai pesanan serta memiliki

dalamruang

capaian artistik yang rendah. Ngampung

refleksi,

mengambil

rasa

empati dan simpati penonton terhadap
sebuah

peristiwa

untuk

menjadikan ketoprak sebagai seni kitsch.

ditertawakan

kemudian difikirkan ulang. Ngampung
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