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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tinjauan Umum Galeri 

2.1.1.Pengertan Galeri 

 Galeri merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk memamerkan 

karya seni baik berupa lukisan, fashion, barang antik dan lain–lain yang bisa 

dimiliki oleh pemerintah, organisasi maupun pribadi. 

Galeri memiliki beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Galeri adalah ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda 

atau karya seni1. 

2. Sebuah ruang yang digunakan untuk menyajikan hasil karya seni, 

sebuah area memajang aktivitas publik yang kadang kala digunakan 

untuk keperluan khusus2.

3. Galeri adalah sebuah ruang kosong yang digunakan untuk pameran 

kesenian3.

2.1.2.Klasifikasi Galeri 

 Galeri dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok (Robillard, 1982), 

diantaranya adalah: 

1. Galeri menurut tempat penyelenggaraan dapat diklasifikasikan sebagai: 

a. Traditional Art Gallery, merupakan galeri yang diadakan pada 

selasar atau lorong yang panjang.

b. Modern Art Gallery, merupakan galeri yang memiliki ruang 

perencanaan yang lebih terkonsep dan modern. 

                                                             
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 
http://kbbi.web.id/galeri (akses tanggal 12 Januari 2016).  
2 Cyril M. Harris, Dictionary of Architecture and Construction Fourth Edition (New York :  McGraw-Hill, 
2006), hal.451. 
3 Wikimedia Foundation “Museum Seni,” https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_seni  (akses tanggal 
12 Januari 2016).  
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b. Modern Art Gaallery, merrupakan galeri yang memiliki ruang

perencanaan yang llebih terkokonsep dan modern. 
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http://kbbi.web.id/galeri (akses tanggal 12 Januauari 2016).  
2 C il M H i Di ti f A hit t d C t ti F th Editi (N Y k M G Hil



11 
 

2. Galeri menurut kepemilikan, dibedakan menjadi: 

a. Private Art Gallery, merupakan galeri yang dimiliki oleh 

perseorangan/pribadi atau kelompok. 

b. Public Art Gallery, merupakan galeri milik pemerintah dan terbuka 

untuk umum. 

c. Kombinasi antara Private dan Public Art Gallery.

3. Galeri menurut obyek fungsi yang diwadahi, dibedakan menjadi: 

a. Museum Gallery, merupakan galeri yang memamerkan suatu obyek 

seni yang memiliki nilai sejarah pada masyarakat yang memiliki 

skala dan jumlah koleksi yang lebih kecil dari museum. 

b. Contemporary Art Gallery, merupakan galeri yang dimiliki secara 

privat oleh seseorang yang digunakan untuk mewadahi pameran 

obyek seni para seniman, biasanya tidak memungut biaya dari para 

seniman, namun mengambil biaya dari transaksi yang terjadi di 

dalamnya. 

c. Online Gallery, merupakan galeri yang menampilkan karya seni 

untuk dijual maupun hanya untuk dipamerkan dan dapat diakses 

melalui jalur online. 

d. Vanity Gallery, merupakan galeri yang biasa disewakan kepada para 

seniman untuk memamerkan karya seninya, biasanya bersifat 

sementara. 

4. Menurut isinya dibedakan menjadi: 

a. Art Gallery of Primitive Art, galeri yang mewadahi seni primitif atau 

masa lampau. 

b. Art Gallery of Classical Art, galeri yang mewadahi bidang seni 

klasik. 

c. Art Gallery of Modern Art, galeri yang mewadahi bidang seni 

modern seperti teknologi dan inovasi. 

b. Public Art GGalalllery, merupakan n gagaleri milik pemerintah dan terbuk

untuk k uumum. 

c. KKombinasi antarara Private dan Public Art Gallleleryr .

3. GGaleri mmene ururutut obyekek ffunungsgsii yayangng ddiwwadadahi, dibedakanan menjadi: 

a. Museumum GGaallery, merupakan galeriri yyanang memamerkanan suatu obyek

seseni yang g mmemiliki nilai sejarahh ppada a masysyararakakata  yang g memilik

skalalaa dan jumlah koleksi yang lebih kecil dadari mususeueum.m  

b. Contemporary Art Gallery, merupakan galerii yyang g didimmiliki seecar

privat oleh seseorang yang digunakan untuk mmewe addahahi i pap merran

obyek seni para seniman, biasanya tidak memungutt biayaya ddarari parra

seniman, namun mengambil biaya dari transaksi yayang ttererjajadi dd

dalamnya. 

c. Online Gallery, merupakan galeri yang menampilkaan karyrya seenn

untuk didijujualal mmaupun hanya ununtutukk didipap merkan dan ddapapat diaakksee

mellalui jalur onlilinene. 

d. Vanity Gallery, merupaakak n galeri yang biasa disewakan keppadada ppar

seniman untuk memamerkan karyay  seninya,, bibiasasaanyaya bberersifa

sesemementntarara.a. 

4.4. MeMenunurut isisininya dibededaka an menjaadidi:

a. Art Gallery of Primimitive Artrt, , galeri yang mewadahihi seni primitif atau

masa lampau. 

b. Art Gallery of CClal ssical AArt, galeri yang mewadahi bidang sen

klasik. 

c. Art Gallery of Moddere nn Art, galeri yang mewadahi bidang sen

modern seperti teknologi dan inovasi
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5. Menurut waktu dan tempatnya, dapat dibedakan menjadi: 

a. Pameran Tetap, galeri yang diadakan secara permanen, tidak terbatas 

oleh waktu. Pengadaannya memang direncanakan untuk mewadahi 

pameran tersebut. 

b. Pameran Temporer, galeri yang dibuat tidak permanen. Sifatnya 

hanya sementara, dibatasi oleh waktu.

c. Pameran Keliling, galeri yang tidak menetap di suatu obyek. 

Berpindah–pindah dari satu tempat ke tempat lain.

6. Menurut skala koleksi, dibedakan menjadi: 

a. Galeri lokal, koleksi yang dipamerkan diambil dari 

sekitar/lingkungan setempat. 

b. Galeri regional, koleksi yang dipamerkan diambil dari tingkat 

provinsi/daerah tingkat satu. 

c. Galeri internasional, koleksi yang dipamerkan diambil dari beberapa 

negara. 

2.1.3.Tujuan Galeri 

 Galeri merupakan tempat yang digunakan untuk memarkan suatu 

karya seni. Galeri tidaklah sama dengan museum. Jika museum 

memamerkan benda yang harus memiliki nilai estetika dan sejarah yang 

tinggi dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam museum, lain 

halnya dengan galeri. Galeri dipandang lebih fleksibel. Dalam memamerkan 

karya, tak semua obyek harus memiliki nilai historis yang tinggi dan peserta 

boleh melakukan transaksi di dalamnya. Artinya, museum adalah bagian 

dari galeri, namun galeri bukan selalu museum. 

 Menurut Kepala Kantor Wilayah Perdagangan (Kakanwil), tujuan 

adanya galeri adalah untuk memberikan informasi tentang benda dan hasil 

karya seni, baik yang berasal dari karya seniman maupun produk industri

kepada pengunjung atau konsumen dengan cara memajang atau 

oleh waktu. PePengadaannya memamang direncanakan untuk mewadah

pameeraran tersebut. 

b. PaPameran Temporo er, galeri yang dibuat tiddakak permanen. Sifatnya

hanyyaa seemementara,a, ddibbaatasa ii loleheh wwakaktutu.

c. Pameraran n KeK liling, galeri yang titidadak k menetap di ssuatu obyek

BeBerpindaahh––pipindah dari satu tempatt keke tempat t lalainin..–

6.6. MeM nururutt skala koleksi, dibedakan menjadi:

a. Galeri lokal, koleksi yang dipamerkakan didiamambil dar

sekitar/lingkungan setempat. 

b. Galeri regional, koleksi yang dipamerkan diambbil dadarii ttingkkaa

provinsi/daerah tingkat satu. 

c. Galeri internasional, koleksi yang dipamerkan diambil dari bebeerapap

negara. 

2.1.3.Tujuan GGaleri 

 Galeri merupakan temppata  yang digunakan untuk memarkkanan ssuuatu

kakaryya seni. Galeri tidaklah sama dengag n museum. JiJikaka mmususeum

mememamamemerkrkanan bbenendada yanang g haharurus s mememimililikiki nnililaiai eeststetetikikaa dadan seejajararahh yang

titingnggigi ddanan tiddakak boleh mmele akukkan trarannsaksi juauall bebelili ddii dadalalam m mumusseum, lain

hallnya dengan galeri. Galeerri dipanndad ng lebih fleksibel. Dallam memamerkan

karya, tak semua obyek hharus memilliki nilai historis yang tinggi dan peserta

boleh melakukan transakksi di dalaamnya. Artinya, museum adalah bagian

dari galeri, namun galeri buukak n seellalu museum. 

 Menurut Kepala Kantotor Wilayah Perdagangan (Kakanwil), tujuan

adanya galeri adalah untuk memberikan informasi tentang benda dan hasi
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memamerkan barang-barang tersebut ke dalam suatu pameran sehingga 

diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat juga 

membantu seniman yang belum mampu menggelar pameran tunggal. 

2.1.4.Fungsi Galeri 

 Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Perdagangan, fungsi dari 

galeri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat promosi barang-barang seni. 

2. Sebagai tempat mengembangkan pasar bagi para seniman. 

3. Sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan 

budaya dari seluruh Indonesia. 

4. Sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara seniman 

dan pengelola. 

5. Sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan 

kewirausahaan. 

6. Sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata nasional. 

2.1.5.Persyaratan Ruang Pameran Galeri 

 Menurut Neufert4, ruang pameran pada galeri sebagai tempat untuk 

memamerkan atau menampilkan karya seni harus memenuhi beberapa 

syarat yaitu: 

1. Terlindung dari kerusakan, pencurian, kelembaban, kekeringan, cahaya 

matahari langsung dan debu. 

2. Pencahayaan yang cukup. 

3. Penghawaan yang baik dan kondisi ruang yang stabil. 

4. Tampilan display dibuat semenarik mungkin dan dapat dilihat dengan 

mudah. 

                                                             
4 Ernst Neufert, Data Arsitek Jilid II (Jakarta : Erlangga,  2002), hal.250. 

2.1.4.Fungsi Galererii 

MMeenurut Kepala KaK ntor Wilayah (Kakanwil) PePerdr agangan, fungsi dar

gaaleleri adalahh sebebagagai berrikikutut::

1. Sebagai teempmpatat promosi barang-barangg seneni.i. 

2. SeSebabagag i tempmpatat mengembangkan pasarr bbagagi paraa ssenenimiman. 

3.3. SeSebagagaii tempat melestarikan dan memperkekenalkkanan kkararyay  seneni dan

buuddaya dari seluruh Indonesia. 

4. SSebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usahaha anntatarara senimman

dan pengelola. 

5. Sebagai jembatan dalam rangka eksistensi ppengegembmbangag nn

kewirausahaan. 

6. Sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata nasionaal. 

2.1.5.Persyaratan Ruang PaPamemeraran GaGaleleriri 

 Menurut Neufert4, ruang g pameran pada galeri sebagai tempapat t ununtuk

mememamerkan atau menampilkan karya seni harus memmenenuhi i bebebeberap

sysyararatat yyaiaitutu::

1.1. TeTerlrlininddungng ddari keruusas kan, pencucurian, kelelembmbababanan, , kekekekeriringngaan, cahaya

matahari langsung dan n ddebu. 

2. Pencahayaan yang cuukup.

3. Penghawaan yang baikk dan konddisi ruang yang stabil. 

4. Tampilan display dibuaat sememenarik mungkin dan dapat dilihat dengany

mudah. 
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2.1.6.Tata Cara Tampilan Koleksi Galeri 

 Ada tiga macam cara penataan atau display benda koleksi dalam 

sebuah galeri, yaitu: 

1. In show case 

Pada penataan ini, biasanya dijumpai pada benda koleksi yang memiliki 

dimensi yang kecil. Benda tersebut diletakkan pada suatu kotak kaca 

tembus pandang yang tak hanya berfungsi untuk melindungi benda dari 

kerusakan danpencurian namun juga sebagai tempat yang memperjelas 

tema dari benda koleksi tersebut. Hal ini kerap dijumpai pada pameran 

perhiasan atau pameran lainnya yang memiliki benda koleksi berupa 

benda-benda kecil yang bernilai dan rawan terhadap pencurian. 

2. Free standing on the floor or plinth or supports 

Berbeda dengan yang pertama, penataan ini ditujukan poada benda yang 

dimensinya lebih besar sehingga diperlukan panggung yang 

mempertegas tema dari benda koleksi. Contoh dari penataan ini adalah 

seni instalasi, seni patung, seni pahat dan lain sebagainya. 

3. On wall or panels 

Pada penataan ini, benda yang dipamerkan biasanya berupa benda 2 

dimensi, yang dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Benda koleksi 

biasanya diletakkan pada dinding maupun partisi dengan cara 

ditempelkan. Misalnya penataan pameran fotografi, lukisan, kartun dan 

karikatur. 

 Penting halnya bagi desainer untuk menyadari tingkat keamanan yang 

disediakan bagi benda koleksi dengan nilai tinggi yang berbeda-beda. Dari 

segi penataan tempat dan cara memajangnya, hal seperti ini harus 

diperhatikan. Benda yang memiliki nilai yang tinggi sebaiknya disimpan 

dalam lemari kaca yang dilengkapi dengan sistem keamanan seperti kunci 

maupun alarm, sehingga keamanannya tetap terjaga. Sedangkan menurut 

Martin, ada beberapa syarat tentang cara pemajangan benda koleksi seni 

yang ada, antara lain adalah dengan cara berikut: 

1. In show case 

Pada pennatataan ini, biasanya dijumpai pada bebenda koleksi yang memilik

dimemensi yang kecill. Benda tersebut diletakkan papada suatu kotak kac

tembus ppanandadangn  yanngg tat k k hahanynya a beerfrfunungsg i untuk melilindn ungi benda dar

kerusakan n dadanpnpencurian namun juga sesebabagag i tempat yang g memperjela

tetemama dari bendndaa koleksi tersebut. Hall inini i kerap didijujumpmpai padda a pameran

peperhiasasan atau pameran lainnya yang memiililikik bbenendada kkolo eksi berup

beendnda-benda kecil yang bernilai dan rawan terhadapap penncuuririaan. 

2. FFree standing on the floor or plinth or supports 

Berbeda dengan yang pertama, penataan ini ditujukan pooada bbendndaa yanng

dimensinya lebih besar sehingga diperlukan pannggunung g yaangn

mempertegas tema dari benda koleksi. Contoh dari penataaan ini addallahh

seni instalasi, seni patung, seni pahat dan lain sebagainya. 

3. On wall or ppananelelss 

Pada penataan iinii, bbenendad yyanangg didipamerkan bbiiasanya berupa benendada 2

dimensi, yang dapat dilihahat t dari satu arah pandang saja. Bendada kkooleeks

biasanya diletakkan pada dindingg maupun partisisii ddengnganan cara

diditetempmpelelkakan.n. MMiis lalnynya a pepenanatataanan ppamereranan ffototogograrafifi, lulukikisan, kkaartutun dan

kakaririkakattur.r. 

Penting halnya bagi ddesainer r untuk menyadari tingkkat keamanan yang

disediakan bagi benda kooleksi dengaan nilai tinggi yang berbeda-beda. Dar

segi penataan tempat ddan cara memajangnya, hal seperti ini haru

diperhatikan. Benda yang mmemilliiki nilai yang tinggi sebaiknya disimpan

dalam lemari kaca yang dilenengkgkapi dengan sistem keamanan seperti kunc

maupun alarm sehingga keamanannya tetap terjaga Sedangkan menuru
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1. Random typical large gallery

Penataan benda yang dipamerkan disajikan dengan acak, biasanya 

terdapat pada galeri yang berisi benda-benda non klasik dan bentuk 

galeri yang asimetris, ruang-ruang yang ada pada galeri dibentuk 

mempunyai jarak atau lorong pembatasan oleh pintu. Jenis dan media 

seni yang ada dicampur dan menguatkan kesan acak. Contoh: 

menggabungkan display benda 2 dimensi dan 3 dimensi seperti seni 

lukis dan seni patung

2. Large space with an introductory gallery 

Pengolahan ruang pameran dengan pembagian area pameran sehingga 

memperjelas tentang benda apa yang dipamerkan di dalamnya, 

pembagian dimulai pada suatu ruang utama kemudian dengan 

memperkenalkan terlebih dahulu benda apa yang dipajang di dalamnya.

2.1.7.Sirkulasi Galeri 

 Sirkulasi pada galeri merupakan pola lalu lintas pejalan kaki yang 

terjadi di dalam ruang galeri dan diatur sedemikian rupa sehingga mampu 

menciptakan keseimbangan penggunaan ruang terhadap fungsi ruang itu 

sendiri. Selain itu, pola sirkulasi juga dapat memberikan arahan kepada para 

pengunjung untuk dapat menikmati semua fungsi dan tema dari suatu ruang 

secara lebih menyeluruh dan lengkap. Menurut De Chiara dan Callender,

tipe sirkulasi dalam suatu ruang yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sequential Circulation 

2. Random Circulation 

3. Ring Circulation 

4. Linear Bercabang 

terdapat pada gagaleleri yang berisi bbenenda-benda non klasik dan bentuk

galeri yyanang asimetris, ruang-ruang yang g ada pada galeri dibentuk

memmpunyai jarak atatau lorong pembatasan oleh pipintu. Jenis dan media

seni yanng adada dicacampmpurur ddann mmenengug atkan kesann acak. Contoh

menggabuungngkakann display benda 2 dimmenensisi dan 3 dimensisi seperti sen

lulukikis s ddan senini ppatatung

2.2. LaLarge spspace with an introductory gallery 

Peenngolahan ruang pameran dengan pembagian arreae  pamamererana sehiingn ga

memperjelas tentang benda apa yang dipamerkakan didi dadalamnnyay

pembagian dimulai pada suatu ruang utama kemmudiaian ded ngaan

memperkenalkan terlebih dahulu benda apa yang dipajangg di dadalalamnm yaya.

2.1.77.Sirkulasi Galeri 

 Sirkulasi ppadadaa gagaleri merupakan ppololaa lalu lintas pejalalan n kkaki yyanang

terjadi idi ddalam ruang ggalalereri dan n didiatatur sedemikiian rupa sehingga mamampm u

menciptakan keseimbangan ppene ggunaan ruang terhadap fungsi ruruanang g itu

sesendiri. Selain itu,, ppola sirkulasi juga dappat memberikan arahahanan kkepepadada a par

pepengngununjujungng uuntntukuk ddapatat mmenenikikmamatiti ssememuaua ffunungsgsii dadann tetemama ddari susuaatuu ruang

sesecacarara llebebiih mmenyeluruh h dan llengkakapp. Menurrutut DDee ChChiaiarara ddanan CCallender

tipe sirkulasi dalam suatutu ruangg yang dapat digunakkan adalah sebaga

berikut: 

1. Sequential Circulationn 

2. Random Circulation 

3. Ring Circulation 

4 Linear Bercabang
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2.1.8.Penataan Tata Cahaya dan Tata Udara pada Galeri 

 Pencahayaan dan penghawaan menjadi salah satu hal yang sangat 

penting dalam mendesain galeri ini. Pasalnya, tanpa pencahayaan yang baik, 

obyek yang akan dipamerkan tidak akan tersaji dengan maksimal, selain itu 

kesan meruang menjadi hambar apabila penataan cahaya tidak maksimal. 

Agar pengunjung dapat menikmati dengan pameran yang tersedia, maka 

pencahayaan harus diatur sedemikian mungkin. Selain itu, penataan cahaya 

juga harus mempertimbangkan potensi–potensi alam yang tersedia. 

Pencahayaan yang dipilih harus efektif, efisien dan pengeluaran energi yang 

berlebihan harus diminimalisir. Karena letak proyek berada di wilayah 

Indonesia yang yang beriklim tropis dimana memiliki intensitas cahaya 

matahari yang berlebih, maka keberadaan cahaya matahari sebisa mungkin 

harus dioptimalkan. Pencahayaan dibagi menjadi 2 yaitu pencahayaan alami 

dan buatan. Dimana pencahayaan alami menggunakan matahari sebagai 

sumber cahayanya, sedangkan pencahayaan buatan menggunakan lampu 

sebagai sumber cahayanya. Untuk pencahayaan buatan jenisnya dibagi 

menjadi 3, yaitu:

1. General Lighting 

2. Task Lighting 

3. Accent Lighting 

 Sedangkan untuk penghawaan bangunan menggunakan kombinasi 

penghawaan alami dan buatan dimana peran penggunaan AC ditekan agar 

tidak menimbulkan emisi panas terlalu besar di luar bangunan yang akan 

membuat panas lingkungan sekitar. 

2.2.Tinjauan Umum Wayang Kulit 

2.2.1.Pengertian Wayang Kulit 

 Wayang adalah salah satu seni tradisional bangsa Indonesia yang 

paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya ini sangat 

menarik sebab meliputi berbagai cabang seni lainnya seperti seni peran, seni 

obyek yang akan dipapammerkan tidak akakann tersaji dengan maksimal, selain itu

kesan meruanangg menjadi hambar apabila penatataaa n cahaya tidak maksimal

Agar ppeengunjung dapaat t menikmati dengan pameranan yang tersedia, maka

peenncahayaan n haaruruss diaturur sseddememikk aiann mumungngkik n. Selain itu,u penataan cahaya

juga harus mmememppertimbangkan potenssii–popotetensi alam yyanang tersedia–

Pencncahahayayaan yangng ddiipilih harus efektif, efefisisieien dan pepengngeleluau ran ennergi yang

beberlrlebebihann hharus diminimalisir. Karena letak pproroyek k beberaradada di wiw layah

InIndoneesia yang yang beriklim tropis dimana memililiki i inintetensnsitas cahahaya

maatatahari yang berlebih, maka keberadaan cahaya mataharari seebibisasa mungkgkin

haharus dioptimalkan. Pencahayaan dibagi menjadi 2 yaitu penncahaayayaanan alamm

dan buatan. Dimana pencahayaan alami menggunakan maatahararii sesebaagaga

sumber cahayanya, sedangkan pencahayaan buatan mengguunakan lamampupu

sebagai sumber cahayanya. Untuk pencahayaan buatan jennisnya a dibaagg

menjadi 3, yaitu:u:

1. Generall Lighting 

2. Task Lighting 

3.3. Accent Ligghting g

SSededanangkgkanan uu tntukuk ppenenghghawawaaaann bbangngununanan mmenenggggununakakan kkomombinas

pepengnghahawawaan aalalami dan bbuatan dimaanna peran ppene gggununaaaann ACAC ddititeekan aga

tidad kk menimbulkan emisi ppanas teterlalu besar di luar bab ngunan yang akan

membuat panas lingkungaan sekitar. 

2.2.Tinjauan Umum Wayang Kulitt 

2.2.1.Pengertian Wayang Kulit 

Wayang adalah salah satu seni tradisional bangsa Indonesia yang
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suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat dan juga seni 

perlambang. Budaya wayang yang terus berkembang dari zaman ke zaman 

juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman 

filsafat serta hiburan bagi masyarakat di semua kalangan.

 Menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang 

merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan 

wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. 

Walaupun cerita wayang yang populer di masyarakat masa kini merupakan 

adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua 

induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan 

penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia. 

 Penyesuaian konsep filsafat ini juga menyangkut pada pandangan 

filosofis masyarakat Jawa terhadap kedudukan para dewa dalam 

pewayangan. Para dewa dalam pewayangan bukan lagi merupakan sesuatu 

yang bebas dari kesalahan, melainkan seperti juga makhluk ciptaan Tuhan 

lainnya yang kadang-kadang bertindak keliru dan bisa jadi khilaf. Hadirnya 

tokoh Punakawan dalam pewayangan sengaja diciptakan oleh para 

budayawan Indonesia (tepatnya budayawan Jawa) untuk memperkuat 

konsep filsafat bahwa di dunia ini tidak ada makhluk yang benar-benar baik

dan yang benar-benar jahat. Setiap makhluk selalu menyandang unsur 

kebaikan dan kejahatan.

 Wayang kulit adalah seni pertunjukan yang telah berusia lebih dari 

setengah milenium. Kemunculannya memiliki cerita tersendiri terkait 

dengan masuknya Islam Jawa. Salah satu anggota Wali Songo 

menciptakannya dengan mengadopsi Wayang Beber yang berkembang pada 

masa kejayaan Hindu-Budha. Adopsi itu dilakukan karena wayang terlanjur 

lekat dengan orang Jawa sehingga menjadi media yang tepat untuk dakwah 

menyebarkan Islam, sementara agama Islam melarang bentuk seni rupa. 

Alhasil, terciptalah wayang kulit dimana orang hanya bisa melihat 

bayangan. 

filsafat serta hiburann bbaagi masyarakat ddii sesemua kalangan.

 Menurutut penelitian para ahli sejarah kekebub dayaan, budaya wayang

merupaakakan budaya asli i Indonesia, khususnya di Puulalau Jawa. Keberadaan

waayyang sudaha bbererabad-aabaad d sesebebelulum m agagamama Hindu masuuk k ke Pulau Jawa

Walauppun cerritita a waw yang yang populer di mmasasyay rakat masa kkinini merupakan

adapaptatasisi ddari karyryaa sastra India, yaitu RaRamamayay na danan MMaha abharaatat . Kedu

inindudukk ceriritata itu dalam pewayangan banyak menengag lamimi ppenengug bahahan dan

pepenambmbahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah aasls i Inndodonenesia. 

 Penyesuaian konsep filsafat ini juga menyangkutt padda a papandanggan

fifilosofis masyarakat Jawa terhadap kedudukan para a deewawa dalamm

pewayangan. Para dewa dalam pewayangan bukan lagi meruupakaan n sesesuuata uu

yang bebas dari kesalahan, melainkan seperti juga makhluk cciptaan TuTuhahan

lainnya yang kadang-kadang bertindak keliru dan bisa jadi khiilaf. HaHadirnnyy

tokoh Punakawawanan ddalam pewayangagann sesenggaja diciptakaan n oleh pparar

budayawan Indone isia (t(tepepatnyya a bubuddayawan Jawa) untuk mempeperkrkuua

konsep filsafat bahwa di duniaa iini tidak ada makhluk yang benar-beenaar r bbaik

dadan yay ng benar-benar jahat. Setiap makhluk selalu menenyayandndanang g uunsu

kekebabaikikanan ddanan kkejejahah tatan.

WWayayanng g kukulit addalalaha  seni pertrtuunjukan yayang ttelelahah bbererususiaia llebih dar

setengah milenium. Kemmunu culannnya memiliki cerita tersendiri terkai

dengan masuknya Islaam Jawa. Salah satu anggota Wali Songo

menciptakannya dengan mmengadopssi Wayang Beber yang berkembang pad

masa kejayaan Hindu-Budhha. Adoopsi itu dilakukan karena wayang terlanju

lekat dengan orang Jawa sehihingngga menjadi media yang tepat untuk dakwah

menyebarkan Islam sementara agama Islam melarang bentuk seni rupa
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2.2.2.Asal Usul Wayang Kulit

 Terdapat  dua pendapat mengenai asal–usul wayang. Pertama, 

pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, 

tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh 

para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian 

sarjana-sarjana Barat. Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa seni 

wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi 

bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Punakawan, tokoh terpenting 

dalam pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, hanya ada dalam 

pewayangan Indonesia dan tidak dijumpai di negara lain. Selain itu, nama 

dan istilah teknis pewayangan, semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna) 

dan bukan bahasa lain. 

 Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berasal dari India, 

yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Sebagian besar 

kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah 

menjajah India. Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan 

seolah sudah sepakat menyatakan bahwa wayang memang berasal dari 

Pulau Jawa dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain. Budaya wayang 

diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan 

Prabu Airlangga, raja Kahuripan (976 -1012), yakni ketika kerajaan di Jawa 

Timur itu sedang makmur-makmurnya. Karya sastra yang menjadi bahan 

cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia, sejak abad X. 

Antara lain, naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna 

ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910), yang 

merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India, 

Walmiki.

 Selanjutnya, para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan 

Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna, tetapi menggubahnya dan 

menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. 

Contohnya, karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin, yang merupakan 

tepatnya di Jawa Timimuur. Pendapat inii sselelain dianut dan dikemukakan oleh

para peneliti dadan ahli-ahli bangsa Indonesia, jugaga merupakan hasil penelitian

sarjana-a-ssarjana Barat. AAlasan mereka cukup kuat. DDii ana taranya, bahwa sen

waayyang massihi aamam t eratt kkaiaitatannnnyaya ddenngaan n kek adaan sosiokokultural dan relig

bangsa Indonnesesiaia, khususnya orang Jawawa. PuPunakawan, tokkoho  terpenting

dalalam m pepewwayangganan, yakni Semar, Gareng, PPete ruk, BBagagonong,g, hanya aada dalam

pepewawayangganan Indonesia dan tidak dijumpai di neggara a laainin.. SeSelaain ituu,, nama

dadan isstitilah teknis pewayangan, semuanya berasal dariri bahhasasa a JJawa (KuKuna

dan n bukan bahasa lain. 

 Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berrasall daariri Indiaia

yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. SSebaggiaian n beesasa

kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang peernanah

menjajah India. Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewaayyanggaan

seolah sudah sepepakakatat menyatakan baahwhwaa waw yang memangg bberasal ddaar

Pulau Jawa dan sama sekekalalii tidak k didiimimpor dari negara lain. Budaya wwayayanang

diperkirakan sudah lahir di Inndodonesia setidaknya pada zaman pememeririntntahahan

PrPrabu Airlangggga,, rajja Kahuripan (976 -1012),), yyakni ketika kekerarajajaanan ddii JJaw

TiTimumurr itituu sesedadangng mm kakmumurr--mmakmkmururnynya. KKararyaya ssasastrtraa yayangng mennjajadidi bahanrrrr

ceceriritata wwaayanngg sudah diditutulis olleh ppaara pujangggaga IIndndononesesiaia,, sesejajakk abad X

Antara lain, naskah sastraa KKitab RRama ayana Kakawin be brbahasa Jawa Kuna

ditulis pada masa pemmerintahan raja Dyah Balitung (989-910), yang

merupakan gubahan daarir  Kitab Ramayana karangan pujangga India

Walmiki.

 Selanjutnya, para pujanangggga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan

Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna tetapi menggubahnya dan
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gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabharata. Gubahan lain yang lebih 

nyata bedanya dengan cerita asli versi India, adalah Bharatayuda Kakawin 

karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya agung ini dikerjakan pada 

masa pemerintahan Prabu Jayabaya, raja Kediri (1130 – 1160). Wayang 

sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman 

pemerintahan Raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu 

antara lain sudah menyebutkan kata-kata mawayang dan aringgit yang 

maksudnya adalah pertunjukan wayang.

 Kata wayang sebenarnya memiliki banyak penafsiran. Wayang 

menurut bahasa Jawa adalah ayang–ayang (bayang) karena yang dilihat 

adalah berupa bayangan di kelir5. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada 

pergelaran wayang kulit yang menggunakan kelir, secarik kain sebagai 

pembatas antara dalang yang memainkan wayang dan penonton di balik 

kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui 

bayangan yang jatuh pada kelir. Pada masa itu pergelaran wayang hanya 

diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron, todung 

(sejenis seruling) dan kemanak. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa 

itu diduga masih belum ada. Ada yang berpendapat bahwa wayang ialah 

bayangan orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang digambarkan itu 

sudah meninggal. Kata wayang berasal dari kata wa dan yang. Wa memiliki 

arti trah atau keturunan, yang merujuk pada kata Hyang yang memiliki arti 

eyang atau leluhur yang telah meninggal (Kusumajadi, 1970). Misalnya 

Pandawa berasal dari kata Pandu-wa yang berarti anak–anak Pandu dan 

Kurawa yang berasal dari kata Kuru-wa yang berarti keturunan Kuru. Dari 

pengertian ini dapat diperoleh pemahaman bahwa wayang adalah gambaran 

dari orang yang sudah meninggal.

 Untuk lebih menjawakan budaya wayang, sejak awal zaman Kerajaan 

Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab 

Ramayana dan Mahabharata. Sejak saat itulah cerita–cerita Panji, yakni 
                                                             
5 Effendy Zarkasi, Unsur Islam dalam Pewayangan (Bandung  : PT Al'ma Arief, 1977), hal. 44-45 

masa pemerintahan PrPrabu Jayabaya, rarajaja Kediri (1130 – 1160). Wayang

sebagai suatu u ppergelaran dan tontonan pun sududaha  dimulai ada sejak zaman

pemerintntahan Raja Airllaangga. Beberapa prasasti yanngg dibuat pada masa itu

anntatara lain sus dadah h menyyebbututkakann kakatata--kakatata mawayang dadan aringgit yang

maksudnya addalalahah pertunjukan wayang.rr

KKatataa wayayangng sebenarnya memiililikiki banyak k pepenan fsiran. Wayang

memennuru ut bbahahasa Jawa adalah ayang–gg ayang (bayayang) kakarerenana yang g dilihag

adadalahh bberupa bayangan di kelir5. Dugaan ini sesuai dedengn ann kkenenyay taan ppad

pergrgelaran wayang kulit yang menggunakan kelir, secacarik kakainin sebagaga

pepembatas antara dalang yang memainkan wayang dan penenontoton didi balliki

kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wwayangng mmelala uu

bayangan yang jatuh pada kelir. Pada masa itu pergelaran wwayang hahanynya

diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas ssaron,n, ttodunung

(sejenis seruling)g) ddanan kemanak. Jenis gagamemelalan lain dan pesindedenn pada mmasasa

itu diduga masih b lelumm aadada. Adda a yayang berpe dndapat bahwa wayang g iaallah

bayangan orang yang sudah mem ninggal. Jadi orang yang digambaarkrkanan itu

susudah meningggag l. Kata wayang berasal dari kata wa dan yayangng. WaWa mmememilik

arartiti ttrarah h atatauau kketetururununann, yayangng mmererujujukuk padadaa kakatata gg HyHyanangg yyanang mememim liliki artgg

eyeyanang g atataau lleleluhuhur yanng g telahh menininggal (K(Kususummajajadadi,i, 1197970)0). Misalnya

Pa dndawa berasal dari kattaa Panduu-wa yang berarti an kak–kk anak Pandu dan

Kurawa yang berasal darri kata Kuruu-wa yang berarti keturunan Kuru. Dar

pengertian ini dapat diperrolo eh pemaahaman bahwa wayang adalah gambaran

dari orang yang sudah meniningn gal.

 Untuk lebih menjawakaan bbudaya wayang, sejak awal zaman Kerajaan

Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab
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cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit, mulai diperkenalkan sebagai salah 

satu bentuk wayang yang lain. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak 

digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. Tradisi menjawakan cerita 

wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam, diantaranya oleh para 

Wali Songo. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit, di 

antaranya cerita Damarwulan. 

 Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi 

pengaruh besar pada budaya wayang, terutama pada konsep religi dari 

falsafah wayang itu. Pada awal abad ke-15, yakni zaman Kerajaan Demak, 

mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong

pada pergelaran wayang kulit. Sejak zaman Kartasura, penggubahan cerita 

wayang yang berinduk pada Ramayana dan Mahabharata makin jauh dari 

aslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal 

silsilah tokoh wayang, termasuk tokoh dewanya, yang berawal dari Nabi 

Adam. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau 

Jawa. Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem

yang sesuai standar cerita dan cerita wayang carangan yang di luar garis 

standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan, yang sudah 

terlalu jauh keluar dari cerita pakem.

 Memang, karena begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya 

bangsa Indonesia, sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita 

wayang, legenda dan sejarah. Jika orang India beranggapan bahwa kisah 

Mahabharata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya, orang Jawa 

pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di Pulau 

Jawa.

 Mengenai periodisasi perubahan (evolusi) bentuk wayang kulit purwa 

secara kronologis dapat dituliskan secara berikut: 

1. Zaman Pra Majapahit sampai menjelang abad XIII. Pada zaman wayang 

masih berbentuk dekoratif tapi primitif, simbolik dan spiritual. 

wayang juga diteruskskaan oleh beberapaa uulama Islam, diantaranya oleh para

Wali Songo.. MMereka mulai mewayangkan kkisisaha  para raja Majapahit, d

antaranynya cerita Damarwuw lan. 

 Masukknyn a a agagama IIslalam m keke II dndonnessiaia sejak abad kee-1- 5 juga member

pengaruh bessaar ppaada budaya wayang, tere ututamama pada konsesep p religi dar

falssafafahah wwayang g itituu. Pada awal abad ke 1-15,5, yyakni zzamamanan Kerajaaan n Demak

mumulalaii digugunnakan lampu minyak berbentuk khususus s yangng ddisi ebebut bllene cong

papada ppergelaran wayang kulit. Sejak zaman Kartasura,a, pennggggububahan ccerit

waayyang yang berinduk pada Ramayana dan Mahabharatta a maakikinn jaj uh ddar

asaslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar waayay ngg mmenengenaa

silsilah tokoh wayang, termasuk tokoh dewanya, yang beraawaw l dadariri NNabab

Adam. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja--rar ja di PPullau

Jawa. Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita waayangg pakeemm

yang sesuai stanandadarr cecerita dan cerita wwayayanang g carangan yang g ddii luar ggarari

standar. SS lelain itu ma isihh adada a lagigi yyanang didisebut lakkon sempalan, yang ssududah

terlalu jauh keluar dari cerita papakem.

 Memang,g, karena begitu kuatnya seni wayay ng berakarar ddalamam bbududaya

babangngsasa IIndndononesesiaia, sehihingnggaga tererjajadidilalahh bebebeberarapapa kkereranancucuanan antntarara a cerit

wawayayangng, llegegendnda dan seejaj rah.h  Jika oorang Indidia a beberarangnggagapapann babahwhwa kisah

Mahhabharata serta Ramayayana bennara -benar terjadi di negeriinya, orang Jawa

pun menganggap kisah pewayangaan benar-benar pernah terjadi di Pulau

Jawa.

 Mengenai periodisasii perubaahan (evolusi) bentuk wayang kulit purw

secara kronologis dapat dituliisks aan secara berikut: 

1 Zaman Pra Majapahit sampai menjelang abad XIII Pada zaman wayang
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2. Zaman Majapahit (1292-1478). Lahirnya wayang Beber sebagai 

pendahulu wayang-wayang kulit pada masa itu masih berbentuk motif 

watak dan pribadi tertentu. 

3. Zaman Demak (1478-1546 ) dan Zaman Pajang (1546-1586) pada 

zaman-zaman ini bentuk wayang mulai berlubang, yang ditatahkan pada 

wayang kulit untuk menggambarkan mata, telinga dan mulut yang baru 

dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dan Cina.

4.  Zaman Kerajaan Mataram (1586-1680) Pada zaman ini wayang-wayang 

dilengkapi dengan tangan yang dapat digerakkan6. 

2.2.3.Elemen Pendukung Pagelaran Wayang

 Dalam pementasannya, wayang kulit tidak dapat berdiri sendiri. Ada 

beberapa elemen–elemen yang saling berkaitan guna menciptakan suatu 

pagelaran yang berhasil dan mampu menghibur para penonton. Elemen–

elemen tersebut adalah:

1. Kelir 

Kelir merupakan sebuah layar berwarna putih yang berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran panjang 2 – 12 meter dan lebar antara 

1,5 sampai 2,5 meter. Kelir menjadi latar bagi pementasan wayang kulit. 

Kelir terbuat dari kain sejenis katun yang tidak terlalu licin. Hal ini 
                                                             
6 S. Haryanto, Seni Kriya Wayang kulit (Jakarta : Pustaka umum Grafiti, 1991), hal.30 

Gambar 2.1.Kelir
Sumber : gustavothomasteatro.blogspot.com

3. Zaman Demak (1(14478-1546 ) dann ZZaman Pajang (1546-1586) pad

zaman-zaamman ini bentuk wayang mulai berlrlubu ang, yang ditatahkan pad

wayayang kulit untukk mmenggambarkan mata, telinggaa dan mulut yang baru

ddipengarruhu i i ololehe kebubudadayayaanan IIslamam danan CCina.

4.  Zaman KKererajajaaaan Mataram (1586-16800) ) PaPadada zaman ini wayayang-wayang

didilelengngkapi denenggan tangan yang dapat didigegerakkann66.

2.2.2.3.3.EElemenen Pendukung Pagelaran Wayang

 Dalam pementasannya, wayang kulit tidak dapat bbeerdiriri ssenendiri. AAda

bebeberapa elemen–elemen yang saling berkaitan guna menencipttakakanan suattu

pagelaran yang berhasil dan mampu menghibur para penonnton. ElEleemenen–

elemen tersebut adalah:

1. Kelir 

Kelir merupakan n sebuahah layar berwarna putih yang berbentuk

persegi panjang dengan uukuuran panjang 2 – 12 meter dan lebar antar–

1 5 sampai 2 5 meter Kelir menjadi latar bagi pementasan wayang kulit

Gambaar 2.1.Kelir
Sumber : gustavothoomasteatro.blogspot.com
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dikarenakan kelir akan selalu bergesekkan dengan wayang sehingga 

apabila bahan yang digunakan terlalu licin, wayang akan sulit menempel 

pada kelir. Selain itu, kelir menjadi tempat penangkap bayangan yang 

dihasilkan oleh lampu blencong. 

Di semua sisi tepi kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan 

lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan sedangkan sisi 

bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas 

dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Bila suatu tokoh 

wayang kulit purwa ada dalam posisi terbang, maka wayang akan 

sampai menyentuh kelir bagian atas ini. Sedangkan palemahan berasal 

dari kata lemah yang artinya tanah sehingga dalam pakeliran lebih 

difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang. Jika tancepan wayang 

di atas garis palemahan, wayang tersebut akan terlihat mengambang. 

Sisi kanan kiri kelir dijahit berlubang untuk tempat meletakkan 

sligi, yakni semacam tiang kecil yang terbuat dari bambu atau kayu 

untuk membentangkan kelir di bagaian kanan dan kiri yang ditancapkan 

pada batang pisang di bagian bawahnya sedangkan bagian atas 

dihubungkan dengan gawangan kelir. Di sisi atas dan bawah kelir juga

dijahitkan besi berbentuk bulatan atau segitiga kecil yang berfungsi 

untuk mengencangkan kelir dengan tali di bagian atas yang bernama 

pluntur.

2. Blencong 

Gambar 2.2.Blencong
Sumber : dheritages.com

dihasilkan oleh lalammpu blencong.

Di sseemua sisi tepi kelir dibalut dengagan n kain warna hitam dengan

lekuukkan tertentu. SiSisi atas disebut sebagai pelalangngitan sedangkan sis

bbawah didisebubut t palemamahahann. DiDiseebubutt pepelalangitan karennaa letaknya di ata

dan difuungngssikak n sebagai langitnya a waw yangg. Bila ssuatu tokoh

wawayayangn  kulitt ppurwa ada dalam posisisii terbanng,g, mmaka a wayayang akan

sasampaiai menyentuh kelir bagian atas ini. Sedadangngkan n papalelemam han bberasa

daariri kata lemah yang artinya tanah sehingga ddala amm ppakakeliran llebih

ddifungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang. Jikaa tanccepepanan wayaang

di atas garis palemahan, wayang tersebut akan terlihat memengamambabangn . 

Sisi kanan kiri kelir dijahit berlubang untuk temppat mmeleletetakkakan

sligi, yakni semacam tiang kecil yang terbuat dari bambmbu atau kkayayuu

untuk membentangkan kelir di bagaian kanan dan kiri yangg ditannccapkkaan

pada batanngg pipisasangg di bagian bbawawahahnynya sedangkan babagian aataa

dihubbungkan denganan ggawawangagan n kekelilir. Di sisi atas dan bawah kelilirr jujug

dijahitkan besi berbentuk k bbulatan atau segitiga kecil yang beberfrfunungs

untuk menggencangkan kelir dengan tali di bagian atasas yyaang g bebernnam

plplununtuturr.

2.2. BlBlenenccongng 
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Blencong merupakan suatu alat penerangan yang digunakan pada 

pertunjukkan wayang kulit yang berfungsi menghidupkan bayangan di 

kelir. Alat ini dibuat dari bahan kuningan, perunggu maupun kayu 

berukir dan menggunakan bahan bakar berupa minyak kelapa dengan 

lubang di tengah untuk menaruh minyak dan mempunyai sumbu yang 

menghadap ke arah kelir/ layar. Bentuk dari blencong bermacam-

macam, ada berbentuk seperti celengan bersayap, namun ada juga yang 

berbentuk seperti burung Jathayu . 

Wayang yang mempunyai cat dasar prada emas akan terlihat lebih 

hidup. Begitu pula bayangan yang dihasilkan jika dilihat dari belakang 

layar akan terlihat lebih artistik. Terpaan angin terhadap sumbu 

blencong akan membawa efek tersendiri pada wayang yang sedang 

ditampilkan oleh seorang dalang. 

3. Debog 

Debog adalah batang pisang yang digunakan dalam pagelaran 

wayang kulit untuk menancapkan wayang (simpingan). Di simping 

memiliki arti yaitu di tata berjajar. Baik wayang yang dimainkan 

maupun yang dipamerkan (display) ditancapkan pada debog. Di dalam

menancapkan wayang yang dipajang pada debog juga ada aturan-aturan 

tertentu. Mana wayang yang harus ada di sebelah kanan dalang, mana 

pula yang harus berada di sebelah kirinya.

Gambar 2.3.Debog
Sumber : disnak.kalselprov.go.id

 

berukir dan mengngggunakan bahan babakak r berupa minyak kelapa dengan

lubang ddii ttengah untuk menaruh minyak k dadan mempunyai sumbu yang

mengnghadap ke araah h kelir/ layar. Bentuk darii blencong bermacam

macam, aadaa bbere bentukuk sepeperertii ceeleengnganan bersayap, nammunu  ada juga yang

berbentuk k sesepeperrti burung Jathayu . 

Wayangng yyang mempunyai cat dadasasar prada ememasas aakan terlrlihat lebih

hihidup. BBegitu pula bayangan yang dihasilkan n jijika ddililihihata ddari bebelakang

layayar akan terlihat lebih artistik. Terpaan angigin tterhrhadadap sumumbu

bblencong akan membawa efek tersendiri pada wayyana g yayangng sedaang

ditampilkan oleh seorang dalang. 

3. Debog

Debog adalah batang pissang yang digunakan dalam pagelaran

wayang kulit untuk menancaapkan wayang (simpingan). Di simping

memiliki arti yaitu di i tata bberjajar. Baik r wayang yang dimainkan

maupun yang dipamerkaann ((ddisplay) ditancapkan pada debog. Di dalam

menancapkan wayang yang dipajang pada debog juga ada aturan aturan

GaGambmbarar 22 3.3..DeDebobogg
Sumbmber : dddisnak.kkalalseselplprov.gog .i.idd
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4. Cempala 

Cempala merupakan alat sekaligus senjata yang digunakan oleh 

dalang untuk memberikan segala perintah, baik kepada wiraniyaga atau 

penabuh gamelan, wiraswara maupun waranggana. Bentuknya sangat 

artistik, bagaikan meru. cempala bisa dipukulkan pada kotak, 

sebagai keprak, bisa pula ke kepyak yang merupakan gabungan dari tiga 

atau empat lempengan logam yang digantungkan pada kotak wayang. 

Pada saat kedua tangan dalang sedang memegang wayang, tugas untuk 

membunyikan keprak dengan tetap dilakukan menggunakan cempala 

dengan kaki kanan ki dalang. Cempala dengan desain sedemikian rupa 

akan dijepit di antara ibu jari dan jari telunjuk kaki. 

Di dalam menggunakan cempala, seseorang memerlukan latihan 

untuk memperoleh tingkatan ketrampilan tertentu. Seorang dalang dapat 

memilih berbagai kemungkinan pembangun suasana dengan dhodhogan,

seperti ada-ada, pathetan dan kombangan. Dapat pula sebagai perintah 

kepada karawitan untuk mengawali, merubah, sirep, gesang atau 

menghentikan gamelan. Juga dapat digunakan untuk memberikan 

ilustrasi adegan, seperti suara kaki kuda, suara peperangan dan lain-lain. 

Artinya, ketika kedua belah tangan dalang sedang memainkan wayang, 

maka keprak atau kepyak dapat juga berbunyi. Suatu keprigelan yang 

jarang dapat dilihat oleh para penonton wayang, karena biasanya ia 

sedang asyik mengikuti adegan yang ditampilkan di kelir (layar). 

Gambar 2.4.Cempala
Sumber : ngatirin.wordpress.com

 
CeCempala merupakan alat sekaligus sennjajata yyanang g didigug nakakan oleh

daalalang untuk memberikan segala perintah, baik kekepap daa wwiriraaniyagaa atau

penabuh gamelan, wiraswara maupun waranggana. BeB nttukuknynya sangnga

artistik, bagaikan meru. cempala bisa dipukulkann pada a a kotakk

sebagai keprak, bisa pula ke kepyak yang merupakan gabuunganan ddara i titigg

atau empat lempengan logam yang digantungkan pada kkotak wayyangng

Pada saat kedua tangan dalang sedang memegang wayangg, tugaass untutuk

membunyiy kakann kekeprprak dengan tetap p didilalakukan menggunanakakan cempmpaal

dengan kaki kanan kiki ddala ang.g. CCemempala dengan desain sedemikian n rurup

akan dijepit di antara ibu jjarari dan jari telunjuk kaki.

Di dalam menggunakan cempala,, seseorang mememerlrlukukanan llatatihan

ununtutukk memempmpererolol heh ttiningkgkatatanan kketetrarampililanan tterertetentntuu. SSeoeorarang dalalanangg dapa

mememimililih beberbrbagai kkememungkkiinan ppeembangunun ssuasasanana ddenengagann dhdhodhogan

seperti ada-ada, pathetetaan dan kok mbangan. Dapat pulla sebagai perintah

kepada karawitan untuk menngawali, merubah, sirep, gesang atau

menghentikan gamellana . Juga dapat digunakan untuk memberikan

ilustrasi adegan, sepertii suara kkaki kuda, suara peperangan dan lain-lain

Artinya, ketika kedua belal h h tangan dalang sedang memainkan wayang

maka keprak atau kepyak dapat juga berbunyi Suatu keprigelan yang

Gambarar 22G bb 22.4.444.CemppalaC l
SSumbmberer :: ngngatirin.wordpdpreress.com
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Uuntuk mencapai tingkat keprigelan atau keterampilan tersebut, 

seorang dalang harus melakukan berbagai latihan yang intensif. Hal ini 

dikarenakan keempat anggota badan, tangan dan kaki harus terus 

bergerak, sementara pikiran dan pandangan terfokus pada apa yang 

dilakukannya di layar/kelir.

5. Keprak 

Kata keprak/kecrek/keprek diambil dari bunyi yang muncul dari 

alat tersebut ketika dipukul, yaitu crek, prek ataupun prak. 

Keprak/Keprek/Kecrek adalah sebuah perangkat atau alat yang terbuat 

dari logam (besi, baja, perunggu) berjumlah 2 atau 3 lempeng dengan 

lebar sekitar 15 cm dan panjang sekitar 20 cm yang memiliki fungsi 

sebagai penguat penonjolan-penonjolan gerak wayang. Tekanan-tekanan 

bunyi yang muncul dari keprak/keprek/kecrek tersebut akan semakin 

memperjelas dan memantapkan gerak-gerak setiap tokoh wayang 

sehingga karakternya akan semakin muncul dan mudah dipahami oleh 

penonton. 

Gambar 2.5.Keprak
Sumber : ngatirin.wordpress.com

 

bergerak, sementntarara pikiran dan ppanandangan terfokus pada apa yang

dilakukannnnya di layar/kelir.

5. Keprprak 

Kata keprak/kecrek/keprek diambil dari bunyi yangg munccul ddarar

alat tersebubutt keketika dipukul, yayaitituu crek, prek atataupupun k prpraak

Kepr kak//Keprek/KeK crcrekek aadalaah h sesebubu hah peran kgkat atau alat yang teterbrbuua

dari logam (besi, baja, peerurunggu) berjumlah 2 atau 3 lempengng ddenenggan

lebar sekitar 15 cm dan panjang sekitar 20 cm yangg mmememililikiki i fufungs

sesebabagagaii pepengnguauatt penononjnjololanan-p-penenononjjollann gegerarak k wawayayangng. TeTekkananann-tetekanan

bubunynyii yayangng muncull dari kkeprak/k/kkeprek/k/kececrekk tetersrsebebutut aakakann semakin

memperjelas dan meemmantappkkan gerak-gerak setiiap tokoh wayang

sehingga karakternyaa akan semaakin muncul dan mudah dipahami oleh

penonton. 

Gambar 2.5.Keprak
Sumber : ngatirin.wordpress.comom
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6. Kotak Wayang 

Kotak ini dibuat dari kayu dengan ukuran 1,5 meter kali 2,5 meter. 

Kotak ini merupakan peralatan yang tak hanya sebagai tempat untuk 

menyimpan wayang, juga sebagai keprak, sekaligus tempat 

menggantungkan keprak. Dari kotak tempat menyimpan wayang ini 

juga akan dikeluarkan wayang, baik yang akan ditampilkan maupun 

yang akan disimping. Kotak akan ditaruh dekat dalang, di sebelah kiri 

dan dekat dalang ditempatkan kepyak. Sedang kepraknya justru bagian 

dari kotak yang dipukul dengan cempala. Keprak adalah suara 

dhodhogan sebagai tanda, disebut sasmita, dengan jenis tertentu 

diwujudkan pemukulan pada kotak dengan menggunakan cempala. 

Sementara pada kepyak, berupa tiga atau empat lempengan logam 

(kuningan/gangsa atau besi) yang digantungkan pada kotak, juga 

dipukul dengan cempala, dalam bentuk tanda tertentu, juga sebagai 

sasmita atau tanda-tanda untuk selain mengatur perubahan adegan,

mempercepat, memperlambat, sirep, menghentikan atau mengganti lagu 

(gendhing). Terdengar nada yang berbeda antara kepyak wayang kulit 

Jogya dan gaya Surakarta.

Gambar 2.6.Kotak Wayang
Sumber : duniapusaka.com

 
Kotak ini dibuat dari kayu dengan ukuran 1,55 metterer kkaali 2,5 mmeter

Kotak ini merupakan peralatan yang tak hanya sebbaagai ttemempapat untut k

menyimpan wayang, juga sebagai keprak, sekkala igusu ttempaa

menggantungkan keprak. Dari kotak tempat menyimpaan wawayayanng iinn

juga akan dikeluarkan wayang, baik yang akan ditampiilkan mauaupupun

yang akan disimping. Kotak akan ditaruh dekat dalang, ddi sebelelah kkirir

dan dekat dadalalangng ditempatkan keppyayakk. SSede ang kepraknya a jujusstru bagagiaan

dari kkotak yang didipupukul dedengngan cempala. Keprak adalah susuaar

dhodhogan sebagai tandada, disebut sasmita, dengan jenis terertetentu

diwujudkan ppemukulan pada kotak denggan menggggununaakkann cecempmpala

SeSemementntarara a papadada kekepypyakak, , beberurupapa ttiigaa atatauau eempmpatat llemempengnganan logam

(k(kununiningagan/n/ggangsa aatat u beb si) yayang diganantutunggkakan n papadada kkototak, juga

didipukul dengan cemppalala, dallama  bentuk tanda tertentu, juga sebaga

sasmita atau tanda-ttanda untukk selain mengatur perubahan adegan

mempercepat, mempeerlambat, ssirep, menghentikan atau mengganti lagu

(gendhing). Terdengar nada yyang berbeda antara kepyak wayang kuli

Jogya dan gaya Surakartaa..

Gambar 2.6.KoKotat k Waayayangng
Sumber : duniapussakaka.comm
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7. Dalang 

Sutradara, pemain, artis, serta tokoh sentral dari suatu pertunjukan 

wayang. Tanpa dalang, tidak ada pertunjukan wayang. Apalagi untuk 

pertunjukan wayang kulit. Komunikasi antara dalang dengan unit 

pendukung, perlengkapan dan peralatan pertunjukan wayang merupakan 

komunikasi yang unik. Melalui segenap indera yang dimilikinya, ia 

berkomunikasi dengan kompleksitas orang dan peralatan yang lazim 

digunakan dalam suatu pertunjukan wayang. Tanpa suatu skenario yang 

dipersiapkan terlebih dahulu, pagelaran wayang mampu tampil secara 

spontan, kompak dan tidak pernah mengalami out of order semalam 

suntuk. Sungguh suatu bentuk teater yang aneh dan unik karena 

meskipun tanpa suatu skenario, dalang dapat memilih beratus lakon atau 

cerita baku (babon-pakem), carangan ,anggitan (sanggit) dan tontonan 

dapat berjalan mulus dari jejeran sampai tancep kayon.

Gambar 2.7.Dalang
Sumber : kompasiana.com

 

Sutradara, pemain, artis, serta tokoh sentral darii suatutu pperertunjukkan

wayang. Tanpa dalang, tidak ada pertunjukan wayangg.. Appaalagagii untuuk

pertunjukan wayang kulit. Komunikasi antara dalangg denngagan n ununii

pendukung, perlengkapan dan peralatan pertunjukan wayanng meruppakakann

komunikasi yang unik. Melalui segenap indera yang diimilikiinnya, iia

berkomunikasasii dedenggan kompleksitatass ororanangg dan peralataan n yyang lazazimim

digunakkan dalam suuatatu u pep rtunnjujukakan wayang. TaT npa suatu skenarioo yyaang

dipersiapkan terlebih dahuhululu, pagelaran wayang mampu tamppilil sececar

sppontan, kompap k dan tidak pernah mengag lami out ofof oordrderr sesemam lam

susuntntukuk. SuSungngguguhh susuatatu u bebentntukuk tteateterr yayangng aanenehh dadan ununikik kkaren

memeskskipipunn ttaanpa suatutu skenario, dadalang dappatat mememililihih bbereratatuss llakon atau

cerita baku (babon-paakkem- ), caarar ngan ,anggitan (sanggit) dan tontonan

dapat berjalan mulus dari jejerann sampai tancep kayon.

Gambar 2.7.Daalalang
Sumber : kompasiana.ccomo



28 
 

8. Penyimping 

Orang yang membantu dalang dalam menyiapkan wayang yang 

dijajar (disimping) pada debog (simpingan). Tugas menyimping  ini 

sesungguhnya tidak terbatas hanya memasang wayang yang harus 

ditampilkan, akan tetapi juga mempersiapkan segala sesuatu keperluan 

dalang. Misalnya menyediakan wayang–wayang yang akan digunakan 

sesuai dengan urutan adegannya, menempatkan kotak wayang 

berikut keprak dan kepyaknya, menyediakan cempala, memasang dan 

menyalakan maupun mengatur sumbu blencong dan lain-lain. Sekali-

sekali juga membantu pelayanan konsumsi untuk dalang. Untuk 

penyiapan ini terkadang dibantu oleh anak-anak muda sebagai salah satu 

media pendidikan untuk mengenali dan akhirnya mencintai wayang. 

Gambar 2.8.Penyimping
Sumber : Kemenpora.go.id

Orang yang membantu dalang dalam menyiappkak n wawayayang yaang

dijajar (disimping) pada debog (simpingan). Tugas mmenyimimpipingng  inng

sesungguhnya tidak terbatas hanya memasang wayanng g yaangng hararuu

ditampilkan, akan tetapi juga mempersiapkan segala sesuaatu kepererluuann

dalang. Misalnya menyediakan wayang–wayang yang akaan digguunakkaan

sesuai dengagann uru utan adegannyaya, mem nempatkan kootatakk waayayanng

berikut kkeprak ddan kkepepyayaknyaya,, memenyediakan cempala, memasang g ddan

menyalakan maupun mengngatur sumbu blencong dan lain-lainn. SeSekkalig

sekali jugga membantu pelayanan konsumsi untuk dadallangng.. UnU tuk

pepenynyiaiapapan n ininii tete krkadadanang g didibabantntu u olol heh aananak-k-ananakak mmududaa sesebbagaaii sasalalah satu

memedidiaa pependndididikan untntuk mengenanalili dan akhkhirirnya a memencncinintataii wawayyang.

Gambar 2.88.PePenyimmpipingng
Sumber : Kemenpoora.go.ididKK
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9. Gamelan 

Seperangkat alat musik perkusi dan petik serta gesek yang 

mengiringi pagelaran wayang. Jumlahnya sangat banyak. Macam 

gamelan antara lain bonang, gambang, gendang, gong, siter, kempul, 

rebab, dan lain-lain. Gamelan dimainkan secara bersama-sama 

membentuk alunan musik yang biasa disebut gending. Inilah seni kreasi 

musik dalam pagelaran wayang.

10. Sinden/Waranggana

Gambar 2.9.Penyimping
Sumber : Kemenpora.go.id

 

Gambar 2.10.Sinden 
Sumber : Pcssr.com

Seperangkat alat musik perkusi dan petik sertaa gesesekek yyana g

mengiringi pagelaran wayang. Jumlahnya sangat bannyak. Maacaamm

gamelan antara lain bonang, gambang, gendang, gong, ssiter, kkempupul

rebab, dan lalainin-lain. Gamelan didimamainkan secara bberersama-sasamm

me bmbentuk alunan mmususikik yanngg bibiasa disebut gending. Inilah seni krkreaas

musik dalam pagelaran waayay ng.

1010. Sinden/Warangggag na

Gambar 2.9.Penyimpingg
Sumber : Kemenpora.go.idd

Gambar 2 10 Sinden
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Sinden atau waranggana adalah penyanyi wanita dalam seni 

karawitan yang dimainkan dalam pagelaran wayang kulit. Lazim juga 

disebut pesinden. Penyanyi ini selain harus mempunyai kemahiran 

dalam menyanyi dengan suara yang merdu, namun juga harus memiliki 

ketahanan fisik yang prima. Hal ini diperlukan karena biasanya 

pagelaran wayang kulit itu dilaksanakan semalam suntuk. Tentu harus 

mempunyai fisik yang sehat dan kuat untuk melantunkan lagu-lagu jawa 

serta menahan kantuk mulai senja hingga pagi hari.

11. Niyaga/Penabuh 

Niyaga, penabuh atau biasa juga disebut pengrawit adalah orang 

yang bertugas memainkan gamelan. Orang-orang yang bertugas sebagai 

penabuh gamelan harus mempunyai kemahiran khusus dalam 

memainkan lagu (gendhing) sesuai dengan permintaan si dalang. 

Permintaan si dalang tentunya tidak verbalistik, namun penabuh 

gamelan diharuskan memahami isi cerita/lakon wayang dan gendhing 

yang dimainkan hendaknya diselaraskan dengan lakon cerita wayang. 

Hal inilah menuntut ketajaman intuisi bagi penabuh gamelan dalam 

pagelaran wayang, karena dalam pagelaran wayang tidak disediakan 

notasi musik dalam memainkan gamelan. Semuanya menggunakan 

intuisi seniman.

Gambar 2.11.Pengrawit
Sumber : Kfk.kompas.com

dalam menyanyiyi ddeengan suara yangng mmerdu, namun juga harus memilik

ketahanan n fisik yang prima. Hal ini didipep rlukan karena biasanya

pagegellaran wayang kkulit itu dilaksanakan semalaamm suntuk. Tentu haru

mempunnyay i i fifisis k yangng ssehehatt ddanan kkuauat ununtuk melantunkakan lagu-lagu jawa

serta menaahahann kkantuk mulai senja hingggga papagi hari.

11.. NiNiyayagag /Penabbuhuh 

Niyay gag ,, ppenabuh atau biasa jugga disebut penggrawiwitt adadalalahah oorang

yayangng bberertutugagass mmemamaininkakan n gagamemelalan. OOrarangng-ororanangg yayangng bbertugagass ssebaga

pepenanabubuh ggamelan harus meemmpunyai i kek mamahihirarann khkhussuus dalam

memainkan lagu (geenndhing) sesuai dengan permiintaan si dalang

Permintaan si dalanng tentunyya tidak verbalistik, namun penabuh

gamelan diharuskan mmemahammii isi cerita/lakon wayang dan gendhing

yang dimainkan hendaaknk ya ddiiselaraskan dengan lakon cerita wayang

Hal inilah menuntut ketatajaamman intuisi bagi penabuh gamelan dalam

pagelaran wayang karena dalam pagelaran wayang tidak disediakan

GaGambar 2.11.Pengrawit
SSumber : Kfk.kompas.com
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2.2.4.Teknik Pembuatan Wayang Kulit

 Teknik yang digunakan dalam membuat wayang kulit biasa disebut 

dengan istilah tata sungging. Menurut asal katanya, istilah ini berawal dari 

kata tatah yang berarti tingkah laku dan sungging memiliki arti pewarnaan. 

Sehingga kalau digabung menjadi teknik untuk menciptakaan tingkah 

berdasarkan warna dan kulit. Tahapan dari pembuatan wayang kulit atau 

yang biasa dikenal dengan istilah tata sungging ini adalah sebagai berikut: 

1. Memilih kulit yang hendak digunakan sebagai bahan dasar dari 

pembuatan wayang tersebut, semisal kulit lembu maupun kulit sapi. 

2. Mengeluarkan lemak dan daging yang masih menempel pada kulit–kulit 

yang sudah dipilih tersebut, caranya adalah melekatkan lemak pada 

bidang yang terbuat dari kayu dan batang buluh. Setelah itu, kemudian 

bagian yang berlebihan dikikis menggunakan pisau wali sehingga kulit 

benar–benar bersih. 

3. Kulit tadi dijemur di tempat yang agak jauh dari rumah selama dua 

sampai tiga hari agar bau busuknya tidak masuk ke dalam rumah. 

Setelah cukup kering, dilakukan proses pengikisan menggunakan pisau 

kikis.

4. Sehabis proses pengikisan selesai dan kulit bebas dari bulu, kulit 

tersebut dibasuh dan dijemur ulang. Setelah dijemur tukang–tukang akan 

mulai mengukir atau memahat wayang yang akan dibuatnya. 

5. Sketsa raut karakter tokoh dalam pewayangan dibuat dalam kertas putih. 

Walaupun yang dibuat adalah watak-watak wayang melayu purba, tetap 

diperlukan kemahiran dan kreativitas untuk meciptakan suatu karakter. 

6. Jenis corak dan motif perlu disusun dengan teratur sesuai dengan watak 

wayang yang dibuat. Lakaran yang sudah tersketsa pada kulit kerbau 

dipotong mengikuti profil. Lalu lakaran tersebut ditempelkan pada kulit 

dengan lem. Biasanya digunakan lem yang kanji atau lem yang dapat 

larut dan terbuat dari air, 

kata tatah yang berarartrtii tingkah laku ddanan sus ngging memiliki arti pewarnaang

Sehingga kalalaau digabung menjadi teknik uuntn uk menciptakaan tingkah

berdasararkkan warna dann kulit. Tahapan dari pembuaatat n wayang kulit atau

yaanng biasa ddiki enenalal dengaan isistitilaahh ttatata ssununggggini g ini adalah h ses bagai berikut: g

1. Memilih kukullit t yang hendak digunaakakan n sebagag i bahaann dasar dar

pepembmbuuatan wawayyang tersebut, semisal kkululitit lembuu mmauaupupun kulit t sapi.

2.2. MeM nggeleluuarkan lemak dan daging yang masih mmenemmpepell papadad  kululiti –kuli

yaanng sudah dipilih tersebut, caranya adalah meelelekatktkanan llemak ppad

bbidang yang terbuat dari kayu dan batang buluh. Seteelah ititu,u, kkemuddiai n

bagian yang berlebihan dikikis menggunakan pisau walali sehih ngnggaga kulli

benar–rr benar bersih. –

3. Kulit tadi dijemur di tempat yang agak jauh dari rumahh selamaa dudu

sampai tiga hari agar bau busuknya tidak masuk ke ddalam rrumaahh

Setelah cukukupp kekeriring, dilakukan prprososeses ppengikisan menggugunnakan pipisasau

kikis.

4. Sehabis proses pengikisaan n selesai dan kulit bebas dari bululu,u, kkuli

tersebut dibasuh dan dijemur ulang. Setelah dijemur tukakangng–tuukakangng akan

mumulalaii memengngukukirir attauu mememamahahat t wawayyangg yyanang g akakanan ddibibuauatntnya. 

5.5. SkSketetsasa rauautt kkarakter ttoko ohh ddalamm ppewayanngagan didibubuatat ddalalamam kkerertas putih

Walaupun yang dibuatt aadalah waw tak-watak wayang melayu purba, tetap

diperlukan kemahirann dan kreativvitas untuk meciptakan suatu karakter.

6. Jenis corak dan motif f perlu disuusun dengan teratur sesuai dengan watak

wayang yang dibuat. LLakarann yang sudah tersketsa pada kulit kerbau

dipotong mengikuti profiil.l LLalu lakaran tersebut ditempelkan pada kuli

dengan lem Biasanya digunakan lem yang kanji atau lem yang dapa
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7. Kertas lakar yang sudah dilekatkan pada kulit lalu dilepas dan dicuci. 

Kulit yang sudah dicuci dibiarkan mengering. Watak–watak dari yang 

tersebut akan diperkuat dengan sebilah bambu. Bambu diraut dan 

dipagian tengahnya diikat tegak pada bagian tengah wayang, lalu diapit 

menggunakan benang. 

8. Selain bambu yang dapat digunakan sebagai tulangan adalah tanduk 

kerbau. Warna juga memiliki bagian yang penting, karena dari warna 

akan timbul karakter pada tokoh pewayangan. 

2.3 TINJAUAN UMUM KI ANOM SUROTO 

2.3.4.Biografi Singkat Ki Anom Suroto 

Ki Anom Suroto merupakan seorang dalang wayang kulit purwa yang 

lahir di Juwiring, Klaten Jawa Tengah pada pada tahun 1975. Dalang yang 

memulai pembelajarannya sejak usia 12 tahun ini mendapatkan ilmu 

pedalangannya langsung dari ayahnya, Ki Sadiyun Harjadarsana, Ki 

Nartasabda dan beberapa dalang senior lainnya. Selain itu, Ki Anom Suroto 

juga pernah mengikuti kursus pedalangan yang diadakan oleh Himpunan 

Budaya Surakarta, Pasinaon Dhalang Mangkunegaran, Pawiyatan Kraton 

Surakarta dan pernah juga bersekolah ke Sekolah Pedalangan Habhiranda 

yang berada di Yogyakarta. 

Gambar 2.12.Ki Anom Suroto
Sumber : Jhovanco.wodpress.com

dipagian tengahnhnyaya diikat tegak paadada bagian tengah wayang, lalu diapi

menggunanakakan benang.

8. Selaainin bambu yangg dapat digunakan sebagai tutulal ngan adalah tanduk

kkerbau. WaWarnrna a juga mmememilliikii babagigianan yyana g penting, kkara ena dari warna

akan timbubul kakarrakter pada tokoh pewayayangngana .

2.2.33 TINJNJAUAUANA  UMUMUM KI ANOM SUROTO 

2.3.3.4.4.BBiograraffi Singkat Ki Anom Suroto 

KiKi AAnoomm SSuroto mmere upakkan seoeorang dalalanang g wawayayangng kkululitit ppuurwa yang

lahihir ddi Juwiring, Klaten JaJawa Tenngag h pada pada tahun 1975. Dalang yang

memulai pembelajarannyya sejak uusia 12 tahun ini mendapatkan ilmu

pedalangannya langsungg dari ayyaahnya, Ki Sadiyun Harjadarsana, K

Nartasabda dan beberapa dadalang ssenior lainnya. Selain itu, Ki Anom Suroto

juga pernah mengikuti kursuus ppedalangan yang diadakan oleh Himpunan

Budaya Surakarta Pasinaon Dhalang Mangkunegaran Pawiyatan Kraton

Gambbarar 22..1212.KiKi AAnonomm SuSuroto
SuSumbmberer :: JhJhovanancoco.w.wododprpresesss.cocom
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 Ki Anom Suroto dikenal orang melalui kelihaiannya membawakan 

suluk. Suluk adalah kalimat pengantar sebelum masuk ke inti cerita. Beliau, 

mampu menyampaikan misi–misi dari sponsor dengan baik, menyajikan 

percakapan antar tokoh dalam pewayangan dengan kontras dan 

menyampaikan nilai-nilai yang melatarbelakangi suatu lakon dengan baik 

pula. 

 Selain aktif mendalang, Ki Anom Suroto juga giat melakukan 

pembinaan terhadap generasi-generasi muda yang tertarik mempelajari seni 

pewayangan. Berawal dari penyelenggaraan forum kritik yang berupa 

sarasehan dan pentas pedalangan yang diadakan di rumahnya yaitu Jalan 

Notodiningratan 100 Surakarta yang diadakan pada Hari Rabu Legi, acara 

itu kini terus berlanjut di kediamannya yang berlokasi di Kebon Seni 

Timasan, Pajang, Sukoharjo. Ki Anom Suroto merupakan dalang yang 

memiliki rasa peduli yang sangat besar terhadap perkembangan seni budaya 

tradisional Indonesia ini. Beliau merupakan pemrakarsa lahirnya Koperasi 

Dalang Amarta yang bergerak di bidang simpan pinjam dan penjualan alat 

pagelaran wayang dan Yayasan Sesaji Dalang, yayasan yang tujuannya 

membantu para seniman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seni 

pedalangan.

 Ki Anom Suroto merupakan salah seorang dalang yang dikenal pada 

masanya melalui banyak penghargaan baik dari level lokal maupun 

nasional. Tak hanya pandai mengarang sebuah singgat lakon pewayangan, 

iapun juga pandai menciptakan beberapa gending jawa. Video pagelarannya 

pun telah direkam dalam bentuk CD. 

2.3.4.Karya dan Prestasi Ki Anom Suroto 

 Sudah banyak karya dan prestasi yang telah dituangkan oleh Ki Anom 

Suroto selama 67 tahun berkiprah sebagai dalang. Berikut adalah daftar 

karya dan prestasi yang pernah beliau raih: 

percakapan antar ttokokoh dalam ppewewayangan dengan kontras dan

menyampaikkanan nilai-nilai yang melatarbelakanngigi suatu lakon dengan baik

pula. 

 Selain akktitif f mendndalalanng,g, KKi AnAnomom Suroto jugaa giat melakukan

pembinaan teerhrhadadapap generasi-generasi mududa yayang tertarik meempm elajari sen

pewawayayangngan. Beerarawal dari penyelenggaararaana  forumum kkriritik yangng berupa

sasararasesehan dadan pentas pedalangan yang diadakan n did ruumamahnhnyaya yaitutu Jalan

NNotodidinningratan 100 Surakarta yang diadakan pada HHara i RaRabubu Legi, aacara

itu kini terus berlanjut di kediamannya yang berlokassi dii KKebebon SSene

TTimasan, Pajang, Sukoharjo. Ki Anom Suroto merupakakan dadalaangng yanng

memiliki rasa peduli yang sangat besar terhadap perkembangaan seneni i bub dayay

tradisional Indonesia ini. Beliau merupakan pemrakarsa lahirrnya Kopeperaass

Dalang Amarta yang bergerak di bidang simpan pinjam dan ppenjualalan aalaa

pagelaran wayayangng ddanan Yayasan Sesajajii DaDalalang, yayasan yaangng tujuaannnnyya

membantu para se inimann yayangn  ingnginin mmengetahui llebbih lanjut mengenaaii sesen

pedalangan.

 Ki Anom Suroto merupakan salah seorang g dalangg yyanangg ddikekenanall pad

mamasasanynyaa memelalaluluii bbanynyakak ppenenghgharargagaan bbaiaik k dadariri llevevelel llokalal mmaupun

nanasisiononalal. TaTak k hahanya pandndai mengararang sebuaahh singggagat t lalakokonn pepewwayangan

iapun juga pandai mencipptatakan beebberapa gending jawa. Vidideo pagelarannya

pun telah direkam dalam bentuk CD.. 

2.3.4.Karya dan Prestasi Ki Annomo  Suuroto 

 Sudah banyak karya dann prprestasi yang telah dituangkan oleh Ki Anom

Suroto selama 67 tahun berkiprah sebagai dalang Berikut adalah dafta
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Karya: 

1. Singgat Lakon Semar Mbangun Kahyangan. 

2. Singgat Lakon Karna Duta. 

3. Singgat Lakon Wahyu Tejamaya. 

4. Singgat Lakon Antareja Mbalela Gathutkaca. 

5. Singgat Lakon Semar Maneges. 

6. Singgat Lakon Amarta Binangun 

7. Singgat Lakon Abimanyu Lair 

8. Singgat Lakon Wasi Jaladara 

9. Singgat Lakon Lintang Trenggana dan lain - lain

10. Gendhing Jawa Mas Sopir. 

11. Gendhing Jawa Berseri. 

12. Gendhing Jawa Satria Bhayangkara. 

13. Gendhing Jawa Nyengkuyung Pembangunan. 

14. Gendhing Jawa Nandur Ngunduh dan lain-lain.

Prestasi: 

1. Diangkat sebagai abdi dalem Panewu Anon-anon dengan nama Mas 

Ngabehi Lebdocarito (1978).

2. Memperoleh Satya Lencana Kebudayaan RI (1995).

3. Satu–satunya dalang yang telah berhasil mendalang di lima benua di 

dunia yaitu di Amerika Serikat (1991), Jepang, Spanyol, Jerman, 

Australia, India, Nepal, Thailand, Mesir dan Yunani.

4. Menjabat sebagai Ketua III Pengurus Pusat PEPADI untuk periode 

1996- 2001.

5. Terpilih sebagai Dalang Kesayangan pada Pekan Wayang Indonesia VI 

(1993).

6. Diangkat sebagai Bupati Sepuh dengan gelar Kanjeng Raden 

Tumenggung Lebdonagoro (1997).

3. Singgat Lakon WaWahyhyu Tejamaya. 

4. Singgat LaLakkon Antareja Mbalela Gathutkacca.a. 

5. Singnggat Lakon Semamar Maneges. 

6. SSinggat LaL kokon n Amarrtata BBininanangugun n 

7. Singggat LaLakokon n AAbimanyu Lair 

8. SiSingnggag t Lakoonn WWasi Jaladara

9.9. SiSinggagatt LLakon Lintang Trenggana dan lain - lalainin

1010. Geenndhing Jawa Mas Sopir. 

11.. GGendhing Jawa Berseri. 

1212. Gendhing Jawa Satria Bhayangkara. 

13. Gendhing Jawa Nyengkuyung Pembangunan. 

14. Gendhing Jawa Nandur Ngunduh dan lain-lain.

Prestasi: 

1. Dian kgkat sebag iai aabdbdi i dad lemm PaPanewu Anon-anon dengan namaa MMa

Ngabehi Lebdocarito (19778)8).

2.2. Memperoleh Satya Lencana Kebudayyaan RI (1995).

33. SaSatutu–uu sasatutunynya a dadallangng yyanang g tetelalah h bebe hrhasasilil mmenendadalalangng ddii lilimama bbenenua d

duduniniaa yayaitituu di Amemerika Serikkatat (19911)), Jeppanang,g, SSpapanynyolol, Jerman

Australia, India, Nepal,l, Thailannd,d  Mesir dan Yunani.

4. Menjabat sebagai KKetua III Peengurus Pusat PEPADI untuk periode

1996- 2001.

5. Terpilih sebagai Dalangg Kesaayyangan pada Pekan Wayang Indonesia V

(1993).

6 Diangkat sebagai Bupati Sepuh dengan gelar Kanjeng Raden


