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Lahir dari pertemanan 
di kampus, besar dari

program radio. 

L
awakan merupakan eks-
presi terhadap kondisi
sosial masyarakat pada
periode tertentu. Sebagai
sebuah seni, lawakan bisa

dinikmati oleh beragam latar bu-
daya. Kesan inilah yang dira-
sakan saat membaca buku Main-
Main Jadi Bukan Main, yang
mengulas perjalanan kelompok
komedi Warung Kopi atau akrab
disebut Warkop.

Generasi yang lahir bersamaan
dengan kelahiran atau ketenaran
Warkop barangkali terbangkit-
kan kenangan masa lalunya ber-
kat buku ini. Kocak, menyentil,
dan segar akan tertangkap dalam
kalimat yang dilontarkan oleh
Rudy Badil,Nanu Mulyono,Kasi-
no Hadiwibowo, Wahjoe Sardo-
no, dan Indrojoyo Kusumonego-
ro, personel Warkop.

Bersama Srimulat, Warkop
termasuk kelompok lawak ber-
umur panjang, lebih dari 30 ta-
hun. Mungkin bisa lebih lama la-
gi jika Kasino dan Dono masih
diberi umur. Inilah kehebatan
Warkop.

Perjalanan panjang ini pun te-
lah menginspirasi komedian lain
menjajal peruntungan di dunia
perlawakan. Dalam buku Bagito
Trio Pengusaha Tawa, Herry
Gendut Janarto menulis kelom-
pok lawak yang terdiri atas Dedi
Gumelar, Didin,Yanto, dan Sobi-
rin itu berguru kepada Warkop.

Begitu pula grup lawak yang
lebih muda, Project Pop dan Ba-
jaj, mengatakan gaya lawakan
mereka mencontoh Warkop. Djo-
ni Permato atau Udjo, anggota
Project Pop, menilai Warkop me-
rupakan kelompok lawak multi-
talenta. Sedangkan Isa, personel
Bajaj, mengatakan gaya ngocol
Warkop tidak slapstick atau me-
lakukan lawakan fisik yang cen-
derung merendahkan martabat
manusia.“Lawakan Warkop ada-
lah lawakan intelek,” katanya
(halaman 251).

Budiarto Shambazy, wartawan
senior harian Kompas, membagi
perjalanan Warkop dalam tiga ta-
hapan. Budiarto menilai kampus
Universitas Indonesia menjadi
tahapan pertama kemunculan
Warkop. “Mereka menyuguhkan
satire politik dengan memanfaat-
kan happening arts di kampus,”
kata Budiarto, yang menulis di
bagian awal.

Pada mulanya Rudy, Nanu, dan
Kasino menjadi trio pendaki gu-
nung.Trio ini dikenal dengan ba-
nyolannya di kalangan mahasis-
wa Fakultas Psikologi dan Sas-

tra. Lewat rekan mereka, Temmy
Lesanpura, penyiar radio, trio ini
bergabung dengan Radio Pram-
bors Rasisonia pada 1973.Mereka
mengisi program “Obrolan Ma-
lam Jumat”, yang disingkat Om
Mamat. Menurut Rudy, program
ini lebih banyak diniatkan main-
main. Namun tanggapan masya-
rakat tidak main-main. “Meski
asal-asalan, anehnya penggemar-
nya membludak,”tulis Rudy.

Setahun kemudian, Dono dan
Indro bergabung. Kelima pemu-
da ini dikenal dengan nama Wa-
rung Kopi (Warkop) Prambors.
Sayang, buku yang dibesut oleh
Rudy Badil dan Indro ini tidak

menceritakan alasan pemakaian
nama Warkop karena tak semua
pembaca mafhum. Namun, pada
kesempatan lain, Rudy mengung-
kapkan nama Warung Kopi terin-
spirasi ketika ia melihat aktivitas
para lelaki di Medan yang ngo-
brol ngalor-ngidul di warung ko-
pi. Aktivitas yang sama dilihat
juga olehnya di kawasan Tanah
Abang, Jakarta.

Kehidupan sebagai pengisi
acara di radio menjadi tahap ke-
dua. Fase ini merupakan tangga
Warkop menuju komersialisasi.
Empat tahun berkiprah di radio,
Warkop mulai bermain musik,
film, dan merambah dunia re-
kaman.

Gaya satire acap kali dilontar-
kan Warkop pada awal-awal ber-
dirinya. Menurut Budiarto, gaya
ini dipengaruhi oleh perubahan
sosial-politik dari Orde Lama ke
Orde Baru, yang dirasakan kuat
oleh personel Warkop. Sebagai
mahasiswa, Warkop kerap ber-
sentuhan dengan aksi-aksi poli-
tik. “Warkop mengkritik Orde
Baru, tetapi jinak,”katanya.

Lawakan mereka seperti yang
diucapkan Dono,“Jangan sekali-
kali berani bilang Pancasila itu
ada lima sila. Sebab, kemarin ka-
wanku bilang Pancasila itu ada
enam silanya, eh, digampar ko-

mandan koramil. Apalagi lo
berani bilang lima silanya.”
Bentuk lain adalah ketika
Kasino menyinggung per-
ubahan gelar sarjana asing
menjadi nama Indonesia.
Kasino mengatakan,“Kami
kenalkan rekan kami, Drs
Wahjoe Sardono, PhD,
MSc, Drg, alias ‘Di Rumah
Saja Dono yang Ponakan-
nya Haji Dahlan Montir
Scooter dan DRG, yah,
Dia Rusak Giginya’” (ha-
laman 15).

Konsep satire politik
ala Warkop ini, kata Bu-
diarto, bergaya slengean
anak muda Jakarta. Bu-
diarto, yang menjadi
adik angkatan anggota
Warkop DKI di UI, me-
nilai gaya Betawi yang
kental berkat sentuhan
Rudy.“Rudy Badil ada-
lah otak di balik layar
satire politik Warkop
ketika baru saja ter-
bentuk lewat acara
‘Warung Kopi’ yang
heboh itu.”Rudy acap
menciptakan cerita
serta dialog tentang
satire politik yang
tajam tapi halus di
tiap jengkal skrip.

Sayang, kekom-
pakan mereka tak

berlangsung lama. Rudy me-
milih menjadi wartawan pada
1980, sedangkan Nanu meninggal
tiga tahun setelah Rudy mundur.
Trio Dono, Kasino, dan Indro se-
lanjutnya dikenal dengan nama
Warkop DKI—diserap dari huruf
depan ketiga personel—setelah
keluar dari Radio Prambors 24
tahun lalu.“Perubahan nama ha-
nya karena alasan administrasi
dan pindah manajemen,”ujar In-
dro (halaman 194). Nama Warkop
DKI melegenda hingga kematian
Kasino (1997) dan Dono (2001).

Di film, nama Warkop DKI di-
kenal dengan gambar-gambar
yang mempertontonkan perem-
puan seksi dan pakaian vulgar.
Ingatan inilah yang terekam pa-
da generasi yang baru lahir seki-
tar 20 tahun terakhir.

Buku yang mengumpulkan tu-
lisan dari delapan orang—di an-
taranya Budiarto Shambazy, Re-
my Sylado, Denny Sakrie, dan Ed
Suhardy, termasuk Indro sebagai
editor—dan terbagi lima bagian
ini mengupas evolusi Warkop da-
ri awal hingga bubar. Menurut
Budiarto, tak banyak sumber un-
tuk menulis kembali kisah War-
kop kecuali obrolan dengan te-
man akrab mereka.Namun isinya
tetap menghibur dengan bebera-
pa kartun dan nukilan lawakan
anggota Warkop.
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Pemberangusan Buku

Pelarangan
buku tidak hanya
dilakukan oleh
pemerintah, tapi
juga masyarakat.
Pelarangan dari
masyarakat jauh
lebih berbahaya
karena dilakukan
dengan cara

anarkistis. Biasanya tindakan memberangus
buku dilakukan oleh kelompok yang banyak
menggunakan alasan antikomunis atau
Marxisme. 

Buku ini adalah laporan riset mengenai
pelarangan buku di beberapa kota, seperti
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan
Solo, terutama pada era reformasi. 

Tim peneliti yang berasal dari Pemantau
Regulasi dan Regulator Media serta organ-
isasi nonpemerintah, Friedrich Elbert Stiftung,
membagi buku ini ke dalam enam bagian.
Praktek pelarangan buku oleh institusi negara
dijabarkan dalam bab 3. Secara khusus dita-
mpilkan motif-motif ideologi politik, agama,
sosio-kultural, ekonomi, serta model-model
pemberangusan buku. ● AKBAR TRI KURNIAWAN
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Pelesiran Hemat di Inggris 

Belajar ke luar
negeri sambil
jalan-jalan, men-
gapa tidak? Bagi
orang Indonesia,
kesempatan
bersekolah di
luar negeri tanpa
repot mengelu-
arkan biaya alias

mendapatkan beasiswa adalah kesempatan
yang tak boleh dilewatkan. Biasanya maha-
siswa tak sekadar berkutat dengan buku.
Jalan-jalan keliling negeri orang menikmati
pemandangan mahal menjadi acara wajib
yang mengalahkan belajarnya sendiri. 

Semangat pelesiran irit ini hendak ditu-
larkan penulis yang beroleh kesempatan
menimba ilmu di School of Oriental African
Studies, University of London. Wartawan
radio ini mendapatkan beasiswa Chevening
dari British Council. Ia membukukan per-
jalanan menyenangkan lima tahun lalu itu. 

Ia pernah menonton konser Jamie Cullum di
Royal Albert Hall dengan harga tiket miring. Ia
ikut merasakan keriangan warga menyambut
tahun baru di tepi Sungai Thames. Ia juga
mengunjungi Manchester dan Liverpool,
menonton Steven Gerrard bertanding.

Buku ini bisa menjadi pedoman bagi para
pelancong Indonesia di negara kerajaan itu.
Yang menarik, buku ini disajikan dengan
ceria dan gaya bertutur yang tak mem-
bosankan. ● ISTIQOMATUL HAYATI
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