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Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Seriboe Djendela (TSD) menunjukkan kebolehannya dalam sebuah
pentas drama bertajuk Keluarga Moechtar (Sabtu, 30/11 dan Minggu, 1/12), drama yang diangkat dari
sebuah naskah karya Bintang Kichi Emzita. Naskah ini dibacakan dalam acara Indonesia Dramatic Reading
Festival (IDRF) 2017 yang mengangkat sebuah kisah keluarga menengah atas di ibukota.
Drama yang disutradarai oleh Capriano David ini diapresiasi baik oleh penonton, pasalnya tempat
pertunjukan penuh oleh penonton. Tempat pertunjukan drama ini berlangsung di Institut Français Indonesia –
Lebaga Indonesia Prancis (IFI-LIP) Yogyakarta selama dua hari. Penonton yang hadir tidak hanya berasal
dari Universitas Sanata Dharma (USD), tetapi juga dari luar USD.

Drama ini dimainkan oleh tiga aktor dan dua aktris. Mereka adalah Robertus Hari Purnomo, Chresna Evan,
Antonius Ade Kurniyanto, Ignatia Grace Wahyuni, dan Erna Oktaviani. Mereka memerankan karakternya
masing-masing dengan totalitas yang tinggi. Tak hanya itu, melalui kepiawaiannya bermain peran, para
pemeran mampu menyampaikan pesan cerita dengan baik kepada para penonton.
Pertunjukan teater ‘’Keluarga Moechtar’’ ini berhasil membuat para penonton terhibur. Hal ini terbukti dari
antusias para penonton yang sangat heboh saat pertunjukan teater ini berlangsung. Selain itu, Ima selaku
salah satu penonton juga merasa senang melihat pertunjukan teater ini. “Saya senang bisa menyaksikan
pertunjukan ini. Kebetulan, naskah drama ini ditulis oleh teman saya, jadi saya penasaran bagaimana
teman-teman TSD USD menampilkan cerita dari naskah tersebut. Dan hasilnya memang sungguh
memuaskan. Mereka bisa menyuguhkan isi cerita dengan baik.” jelas mahasiswi Filsafat Universitas Gadjah
Mada (UGM) tersebut.
Pada akhir pertunjukan, ada sesi pengenalan para aktor yang sudah turut serta berpartisipasi demi
kelancaran pertunjukan. Selain itu, ada beberapa yang mengabadikan acara ini dengan berfoto bersama
dengan para pemain. Efeza Ardinata selaku Penanggungjawab dalam pertunjukan ini berharap, semoga
teater ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan semoga semakin banyak lagi pertunjukan yang
akan diproduksi nantinya.
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