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Kisah-Kisah tentang Kehidupan dan Dunia 

Pertunjukkan Wayang Kulit 

 

Apa itu pertunjukkan Wayang Kulit? 

Wayang Kulit adalah istilah untuk pertunjukan bayangan di 

pulau Jawa yang ditampilkan dengan figur-figur yang dilukis. 

Istilah wayang sering dikaitkan dengan kata-kata yang, eyang, 

atau hyang yang berarti leluhur atau dewa, sementara kulit 

adalah bahan yang digunakan. Dengan demikian, secara literal 

Wayang Kulit dapat diartikan sebagai pertunjukan di mana 

leluhur dan dewa yang diabadikan muncul dalam bentuk figur-

figur yang terbuat dari kulit. 

Asal-usul Wayang Kulit masih belum begitu jelas sampai hari 

ini. Pertunjukan wayang pertama kali disebutkan dalam 

sebuah puisi dari abad ke-12, namun diperkirakan jauh lebih 

tua dari itu, dan mungkin sekali berkaitan dengan munculnya 

bentuk pertunjukkan Asia lainnya yang serupa. Kami sedang 

berhadapan dengan tradisi yang sangat penting di Jawa hingga 

hari ini. Maksud dan tujuan masing-masing dari setiap 

permainan adalah untuk menyajikan kepada penonton 
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dengan menghibur, moral-spiritual, wawasan sejarah-politik 

dan pendidikan - dalam waktu yang bersamaan, meskipun 

penekanannya jelas terletak pada aspek hiburan. 

Dengan pengecualian pada pameran besar Angkor pada tahun 

2007, seni Asia Tenggara tidak tampil menonjol di Museum 

Rietberg dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berubah pada 

tahun 2016 ketika istri almarhum kolektor Paul Stohler, Tina 

Stohler, menyumbangkan koleksi signifikan figur-figur wayang 

kulit yang dikumpulkan suaminya ke museum. Figur-figur ini 

sekarang disajikan kepada masyarakat umum untuk pertama 

kalinya dalam sebuah pameran, bersama dengan koleksi-

koleksi terpilih dari museum etnografi di Zurich dan Burgdorf. 

* 

Apa yang dibutuhkan untuk sebuah pertunjukan wayang? 

Setiap pertunjukan dibuka dengan suara orkestra gamelan 

yang dapat didengar dari jauh dan menarik perhatian 

penonton. Orkestra terdiri dari sekitar dua puluh lima orang 

memainkan berbagai gong, metalofon, dan xilofon. Melodi-

melodi Jawa Kuno diiringi oleh suara sejumlah penyanyi 

wanita. Segera setelah cerita dimulai, pilihan dan irama lagu 
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diatur oleh dalang; dalang dibantu oleh seorang asisten yang 

menyiapkan figur-figur yang akan dimainkan. Bayangan dari 

figur-figur diproyeksikan ke layar putih oleh cahaya yang 

terletak di atas kepala dalang. 

Pertunjukan wayang biasanya dimulai pada malam hari dan 

terus berlanjut sampai dini hari. Tempat yang digunakan 

adalah paviliun tertutup atau tenda besar yang luas, 

kebutuhan fisik seluruh partisipan telah disediakan. Sebuah 

pertunjukan memakan biaya yang tidak sedikit, hal ini juga 

tergantung pada popularitas dalang. Pertunjukan seringkali 

disponsori oleh perusahaan, pemerintah kota, institusi, atau 

perseorangan yang kaya. Pertunjukan privat sangat jarang 

karena pertunjukan wayang pada dasarnya ditujukan untuk 

khalayak ramai.   

Para penonton dapat duduk dan menikmati pertunjukkan dari 

kedua sisi layar. Sisi bayangan dari layar proyeksi – dimana 

figur-figur hanya dapat dilihat garis luar dan lubang-lubang 

kecil – menampilkan ruang mistik-abadi. Namun sebagian 

besar penonton saat ini lebih suka menonton dari sisi dalang 

dimana mereka dapat mengagumi berbagai figur-figur emas 

mengkilap yang menakjubkan. 
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1. + 2. Gunungan 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. nos. 2017.601 and 602 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Gunungan merupakan representasi dari pohon kehidupan. 

Pohon dapat dikenali di bagian tengah ke atas; didalamnya 

ditampilkan berbagai jenis hewan dan pijakan untuk alam 

semesta, sebelum kehidupan manusia dimulai. Sementara di 

bagian bawah, tingkatan simbolik menjadi kental. Gunungan 

adalah figur terpenting karena mencerminkan alam semesta, 

kekuatan alam, dan kematian. Gunungan juga digunakan 

sebagai kerangka acuan untuk menandai awal dan akhir dari 

sebuah pertunjukkan. 

3. Gunungan 

Java, Yogyakarta, 1996 

Völkerkundemuseum Burgdorf, inv. no. 8163 

Sisi sebaliknya dari Gunungan menunjukkan elemen waktu, 

kala, dalam bentuk wajah atau api oranye-merah. Gunungan 

merupakan satu-satunya figur yang memiliki sisi terbalik yang 

dilukis berbeda, tetapi sangat simetris. Bentuk gunungan 

dirancang seperti demikian karena figur ini sering diputar, 

sehingga cahaya yang terletak di belakangnya tampak 

menyala. 
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5. Semar 

Java, Yogyakarta, 19 th c. 

Museum Rietberg, inv. no 2017.561 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Semar adalah tokoh wayang yang paling popular. Ia 

merupakan personifikasi dewa, Sang Hyang Ismaya, leluhur 

manusia Jawa sekaligus dewa tertinggi. Semar diciptakan 

untuk menghubungkan dengan penonton di masa sekarang. Ia 

bijak, jenaka, dan mampu berempati, inilah yang membuatnya 

sangat populer. Figur ini sendiri berbentuk tidak terlalu jelas – 

apakah pria, wanita, maupun manusia. 

* 

Kisah-kisah seperti apa yang diceritakan? 

Terlepas dari mitos dan cerita tentang para pahlawan lokal, 

Mahabharata menyediakan sumber cerita yang tak ada 

habisnya, karena itu kisah-kisahnya sangat populer. 

Mahabharata merupakan epos yang berasal dari India yang 

menemukan jalan ke Jawa melalui rute perdagangan sekitar 

dua ribu tahun yang lalu. Dalam perjalanannya, epos ini 

diadaptasi ke lingkungan budaya baru, dalam artian beberapa 

ejaan berubah, tokoh protagonis diberi nama Jawa, disamping 
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itu seluruh lokasi dan peristiwa secara khusus merujuk pada 

lanskap dan sejarah lokal. Mahabharata menceritakan tentang 

perselisihan keluarga antara Korawa dan sepupu mereka, 

Pandawa. 

Dalam tradisi cerita, perbedaan dibuat antara apa yang 

disebut cerita pokok dan cerita carangan. Cerita pokok 

memberikan rincian mengenai kedudukan sosial dan nasib 

sang tokoh yang tidak bisa diubah. Di sisi lain, cerita carangan 

dibuat lebih bebas. Cerita ini biasanya menjelaskan bagaimana 

atau mengapa sesuatu terjadi. Nasib masing-masing tokoh 

adalah subyek diskusi yang menarik, karena setiap dalang 

memiliki versi dan interpretasi cerita sendiri-sendiri. 

Dalam setiap cerita terdapat dua pihak, kiri dan kanan, yang 

saling berselisih. Karakter-karakter yang baik diposisikan di 

sebelah kanan, sementara yang jahat di sebelah kiri. Figur-

figur yang jahat hanya berpikir dan bertindak untuk 

keuntungan mereka sendiri, serta tidak terhindar dari 

kebohongan dan intrik. Sementara yang baik hati selalu 

mempertimbangkan sesamanya, penuh kehati-hatian, serta 

bertindak dengan cara yang mencerminkan kedekatannya 

dengan para leluhur dan alam semesta. 
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6. Yudistira (Javanese: Puntadewa)  

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.567 

Pemberian dari Paul dan Tina Stohler 

Yudistira merupakan putra pertama yang dilahirkan Kunti. Ia 

adalah kakak tertua dari lima bersaudara – Pandawa, karena 

itu ia yang seharusnya berhak menjadi pewaris takhta. Ia 

memiliki karakter yang mulia, sederhana, berbudi luhur, dan 

jujur. Kelemahannya adalah ketidakmampuannya untuk 

berkata tidak dan kegemarannya bermain dadu (judi). Akibat 

bermain dadu melawan Korawa, ia harus kehilangan 

kerajaannya. 

7. Bima (Javanese: Werkodara) 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18561 

Bima, putra kedua Kunti adalah seorang kesatria gagah 

perkasa berhati mulia, ia termasuk salah satu dari Pandawa. 

Kekuatannya dapat dilihat dari ukuran tubuhnya, seperti 

dalam kasus Duryudana (figur 10). Mata dan hidungnya yang 

bulat menunjukkan perilakunya yang kasar, tetapi ia juga 

seorang yang sangat setia dan jujur. Warna hitam kulitnya 

menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan konsentrasi yang 

luar biasa. 
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8. Arjuna (Javanese: Janoko) 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.568 

Pemberian dari Paul dan Tina Stohler 

Arjuna, putra ketiga Kunti adalah penengah Pandawa. Ia 

terkenal karena ketampanannya dan dianggap sebagai 

kesatria yang sangat terampil. Kekuatan magisnya ada pada 

kekuatan konsentrasinya yang luar biasa. Ia dapat dikenali dari 

kepalanya yang sangat condong dan dahi yang rata, warna 

hitam wajahnya  menunjukkan tanda kekuatan 

konsentrasinya, gaya rambut yang digelung, dan tidak 

memakai perhiasan. Politisi terkenal seperti presiden pertama 

Indonesia suka mengidentifikasikan dirinya dengan Arjuna. 

9. Kunti 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.564 

Pemberian dari Paul dan Tina Stohler 

Kunti adalah ibu kandung dari Puntadewa (figur 6), Werkodara 

(figur 7), dan Janoko (figur 8) yang setia dan pengasih. Ia 

merupakan seorang janda. Kepala yang tertunduk, gaya 

rambut yang  disanggul, dan kain panjang yang dikenakannya 

menandakan bahwa ia adalah seorang yang tulus 

membaktikan hidupnya. 
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10. Duryodana 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18018 

Duryudana adalah putra tertua dari seratus bersaudara - 

Korawa. Dia dibujuk oleh saudaranya Dursasana dan 

pamannya Sangkuni (figur 16) untuk naik takhta secara tidak 

sah. Karena ia seorang raja ia ditampilkan mengenakan 

mahkota dan rompi seperti sayap di punggungnya (tanda 

seorang penguasa). Dia memiliki karakter yang kurang baik, 

kepalanya tertahan agak menunduk, dan kedua kakinya 

berdekatan. Pada akhir hidupnya, ia menjadi tokoh yang 

menyedihkan karena Korawa ditakdirkan untuk mati di tangan 

Pandawa dalam perang yang akan terjadi. 

11. Karna  

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.569 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Karna adalah seorang prajurit yang berbudi luhur. Ia 

sesungguhnya adalah putra pertama Kunti, sehingga ia 

merupakan saudara tiri Pandawa. Tidak ada yang tahu, 

bahkan dirinya sendiri, yang mengetahui tentang asal-usulnya 

karena itu Pandawa tidak mengakuinya. Hingga suatu hari 

Korawa menyadari bahwa keterampilan Karna layaknya 
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seorang kesatria, dan mengajaknya bergabung ke pihak 

mereka. Meskipun Karna memiliki karakter yang baik, sangat 

disayangkan ia memberikan kesetiaannya kepada pihak yang 

salah, karena inilah ia terbunuh oleh Arjuna (figur 8). 

12. Dursasana 

Java, Cirebon, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18619 

Dursasana adalah putra tertua kedua dari Korawa bersaudara. 

Ia memiliki karakter yang kurang ajar dan tidak sopan. 

Didorong oleh pamannya Sangkuni (gambar 16), ia turut 

terlibat dalam intrik-intrik jahat. Hal ini ditunjukkan dari 

posturnya yang besar, rambutnya yang acak-acakan, mulut 

terbuka, dan jangkauan kakinya yang lebar. 

13. Bisma 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18166 

Bisma sesungguhnya adalah penyebab dari konflik seputar 

suksesi takhta. Hal ini bermula ketika ia bersumpah untuk 

tidak menikah dan memiliki keturunan. Ia ditampilkan dalam 

pakaian seorang begawan (pendeta). Dia memiliki karakter 
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yang mulia; penampilannya tua dan abadi. Dia merupakan 

paman buyut dari Pandawa dan Korawa. 

14. Drona 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18076 

Drona adalah guru dari Pandawa dan Korawa. Meskipun ia 

menyukai Arjuna sebagai muridnya yang paling cakap, ia 

berpihak pada Korawa. Sejauh ini dilihat dari karakternya ia 

berada di sisi kiri (antagonis), dia tidak hanya sombong, tetapi 

juga seringkali berdusta. Meskipun demikian, Pandawa tetap 

menghormatinya sebagai guru mereka. Tampilannya yang 

terlihat buruk disebabkan oleh pertarungan di masa mudanya. 

* 

Dapatkah karakter figur dibaca dari penampilan mereka? 

Ada beberapa ciri yang dapat mengungkapkan karakter figur: 

karakter halus dan mulia ditunjukkan oleh mata berbentuk 

almond, mulut sempit dan tertutup, dahi memanjang, hidung 

runcing, pinggang sempit, dan kaki yang sejajar. Wajah atau 

tubuh yang berwarna hitam adalah tanda kontrol diri yang 



 12 

tinggi. Semakin kecil ukuran figur, semakin tinggi tingkat 

kesadarannya. 

Sebaliknya, figur besar dan perkasa condong pada tindak 

kekerasan yang berlebihan. Karakter-karakter ini sering 

berperilaku buruk dalam pengertian klasik, mereka memiliki 

suara yang keras dan bertindak dengan gegabah dan tidak 

hati-hati. Kontrol diri dan konsentrasi terfokus berada di luar 

mereka. Mereka cenderung memiliki mata dan hidung bulat, 

dahi yang menonjol, dan mulut terbuka yang besar dengan 

bibir yang mencolok. Warna merah pada tubuh atau wajah 

adalah tanda impulsif mereka yang tak terkendali, yang sering 

diekspresikan dalam kemarahan. 

Di Jawa, model karakter yang mulia adalah manusia yang 

bersandar pada dirinya sendiri dan bertindak penuh kasih. 

Untuk mencapai keadaan ini, seseorang harus menjinakkan 

nafsu dan mengatasi keegoisan. Namun, wayang kulit tidak 

membuat perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang 

jahat. Tokoh-tokoh yang tidak berusaha memberikan yang 

terbaik mungkin dihina, tetapi mereka masih diterima secara 

sosial, karena tidak akan ada yang "baik" tanpa yang"jahat". 
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15. Kresna 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.566 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Kresna adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, 

karenanya ia menikmati status spesial. Ia digambarkan dengan 

pinggang yang sempit, kaki yang sejajar, serta mata dan 

hidung yang runcing, menunjukkan bahwa ia memiliki 

kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun, dahi yang 

menonjol mengungkapkan bahwa ia bukan seorang tokoh 

yang rendah hati. Kadang-kadang ia tidak konsisten dengan 

mengatakan yang sebenarnya, tetapi selalu bertujuan untuk 

kebaikan. 

16. Sangkuni  

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.578 

Pemberian Paul dan Tina Stohler  

Sangkuni memiliki sifat yang paling buruk diantara semua 

tokoh. Ia pembohong dan hanya tertarik pada sesuatu yang 

menguntungkan dirinya sendiri. Ia merupakan paman dari 

pihak ibu Korawa (figur 10, 12) dan sangat membenci 

Pandawa (figur 6, 7, 8), sehingga ia selalu merencanakan 

untuk mencelakai mereka. Pada zaman sekarang politisi yang 
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menjadi provokator disamakan dengan Sangkuni, misalnya 

politisi yang mengeksploitasi agama untuk tujuannya sendiri. 

17. Setyaka 

Java, eastern Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18014 

Setyaka adalah putra Kresna (figur 15), ia berada di pihak 

Pandawa. Bentuk tubuhnya mengungkapkan bahwa ia 

mengikuti jalan kebajikan. Dia memiliki wajah hitam, pinggang 

sempit, hidung runcing, mata kecil, dan mulut tertutup. Wajah 

yang menunjuk ke depan dan kaki yang lebar menunjukkan 

bahwa dia juga memiliki sifat yang agak kasar. Pakaiannya 

menunjukkan ciri daerah tertentu; motif batik Cina merujuk 

pada pemilik wayang sebelumnya.  

18. Lesmana 

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.576 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Lesmana adalah putra Duryodana (figur 10). Dapat dikatakan 

ia agak bodoh. Ia lebih suka hidup enak, daripada belajar 

menjadi kesatria yang baik. Ia menghabiskan waktunya untuk 

makan, bermain judi, dan mengejar wanita. Bentuk tubuhnya 

menunjukkan bahwa dia tidak mempraktikkan kebajikan. Ia 
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memiliki perut buncit, hidung dan dahi berkerut, dan mata 

bundar. 

19. Jembawati  

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.565 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Jembawati adalah permasuri Kresna, seorang wanita yang 

lembut, pendiam, dan penuh kasih sayang. Dia merupakan 

contoh istri yang baik, sederhana tetapi diberkahi dengan 

kekuatan batin yang pantang menyerah yang ditunjukkan oleh 

warna wajahnya yang hitam. Cara penataan rambut dan kain 

yang terlipat di bagian belakang merupakan ciri khas gaya 

Surakarta (bandingkan Yogyakarta: Figur 36, 37). 

20. Arimbi 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18094 

Arimbi adalah raksasa wanita. Meskipun wajahnya terlihat 

kasar, ia memiliki sifat yang baik. Sama seperti kakaknya (figur 

22), ia merupakan contoh bahwa karakter seorang tokoh tidak 

selalu dapat disimpulkan dari penampilan luarnya. 
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21. Gatotkaca  

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.584 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Gatotkaca adalah putra Bima (figur 7) dan Arimbi (figur 20). 

Dia memasuki dunia seperti orang dewasa dengan 

keterampilan khusus: dia tidak memiliki rasa takut, kulit 

sekeras baja, dan bisa terbang. Dia menggunakan 

kekuatannya untuk melawan ketidakadilan dan kejahatan, 

sehingga ia sangat populer di kalangan penonton, sedikit mirip 

dengan Superman. Seperti ayahnya, ia memiliki karakter jujur 

dan setia. 

22. Kalabendana 

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.593 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Kalabendana adalah paman Gatotkaca (figur 21). Meskipun 

raksasa, ia mudah disukai dan setia, tetapi agak bodoh. Ia mati 

secara tidak sengaja tertampar oleh Gatotkaca karena akan 

mengungkapkan sebuah rahasia yang membuat marah 

keponakan kesayanganya itu. 
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23. Buto Terong 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 8522 

Buto Terong dikisahkan berasal dari negara yang sangat jauh 

di seberang lautan. Dia adalah lambang seseorang yang 

serakah, tidak pernah puas, dan selalu menginginkan lebih. 

Tidak ada yang berpikir seorang raksasa memiliki watak yang 

mulia; hal ini dapat terlihat jelas dari bentuk tubuh yang 

berbeda. 

* 

Apakah karakter selalu terlihat sama? 

Karakter dapat terlihat sangat berbeda. Misalnya, mereka 

dapat terlihat berbeda karena kondisi kesadaran yang 

berubah (seperti marah). Selain itu, figur-figur juga cenderung 

berubah penampilan seiring dengan bertambahnya usia; 

mereka memakai gaya rambut yang berbeda dan atribut baru 

untuk menunjukkan peran sosial mereka yang berubah. 

Misalnya, rambut yang rontok adalah tanda awet muda. 

Ketika mencapai usia dewasa, seorang tokoh dapat melakukan 

tugas-tugas sosial baru yang kemudian ditunjukkan oleh 
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atribut-atribut tertentu: Bangsawan penguasa mengenakan 

mahkota runcing, sementara kepemilikan tanah ditunjukkan 

dengan sayap di bagian belakang. Beberapa protagonis tidak 

hanya mengubah penampilan tetapi juga nama mereka. 

24. Cekel Endralaya (Arjuna) 

Java, early 20th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18106 

Cekel Endralaya tidak lain adalah Arjuna yang berpakaian 

sebagai seorang petapa (figur 8); Narasi yang menyertai tokoh 

ini dapat dijumpai dalam cerita carangan. Dikisahkan selama 

Arjuna tidak ada, permaisurinya, Sembadra, diculik oleh 

Korawa karena salah satu dari mereka memiliki ketertarikan 

padanya ini menjadi semakin rumit karena (figur 27) kakak 

laki-laki Sembrada, Baladewa, memberi Korawa persetujuan 

untuk menikahi Sembadra. 

27. Kresna 

Java, early 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18011 

Versi Kresna dengan tubuh hitam ini menjadi figur yang cukup 

populer akhir-akhir ini. Di masa lalu, figur ini hanya memasuki 

panggung dalam adegan-adegan khusus di akhir cerita, ketika 
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konflik akan segera berakhir dan diperlukan konsentrasi yang 

sangat intens. Biasanya, Kresna ditunjukkan dengan wajah 

hitam dan tubuh emas (figur 15). 

28. Brahala (Kresna) 

Java, Surakarta, 18th / 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.599 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Ketika Kresna sangat marah, ia akan berubah menjadi raksasa 

yang menakutkan, figur ini umumnya disebut sebagai Brahala. 

Figur dengan empat belas kepala merupakan interpretasi luar 

biasa dari Kresna. Dalam bentuk lain, Kresna yang marah juga 

digambarkan dengan tubuh hitam besar dan rambut menyala-

nyala. 

29. Baladewa 

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.585 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Baladewa yang memerintah sebuah kerajaan adalah kakak 

laki-laki Kresna. Wajahnya yang berwarna merah 

menunjukkan bahwa ia tidak pandai mengendalikan perasaan 

dan reaksi emosionalnya. Wajah yang menghadap ke depan 

menunjukkan bahwa ia tidak dapat bersaing dengan Arjuna 

(figur 24) dalam hal kesederhanaan. 
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30. Jaladara 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18092 

Jaladara menunjukkan figur Baladewa di masa mudanya. 

Rambut yang terbuka jatuh ke bahu dan tubuh yang 

seluruhnya merah, menadakan bahwa ia cepat marah. Ciri-ciri 

ini menjadi kurang begitu jelas ketika ia bertambah tua. 

* 

Para Penasihat dan Badut 

Di dunia Wayang kulit, diasumsikan bahwa untuk bertindak 

baik orang membutuhkan nasihat. Bertindak dengan benar 

bukanlah hal yang mudah karena seringkali hasrat cenderung 

untuk mengambil alih dan mengubah penilaian. Penasihat 

yang baik mengingatkan tuan mereka tentang pentingnya 

hubungan manusia dengan alam semesta, yang juga 

menghubungkan orang satu sama lain. 

Semar dan saudara lelakinya, Togog, adalah dewa yang turun 

ke dunia mausia sebagai hamba yang bijaksana dan memberi 

nasihat kepada para bangsawan. Dalam semua cerita, Semar 

memberikan panduan kepada para tokoh yang baik – pihak 

kanan, sementara saudara lelakinya Togog menasihati para 
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tokoh di pihak kiri. Orang yang baik hati berterima kasih 

kepada Semar dan mendapatkan penghiburan darinya, 

sementara orang yang jahat mengabaikan semua nasihat 

Togog, yang berakhir dengan kematian. 

Semar dan Togog jarang memasuki panggung bersama, tetapi 

mereka biasanya ditemani putra masing-masing. Semua tokoh 

ini mewakili suara rakyat jelata dalam berurusan dengan 

bangsawan. Mereka membahas masalah-masalah yang 

relevan dengan penonton dan mengundang banyak tawa 

karena kelucuan mereka. Selain itu, mereka terkadang 

berbicara dalam bahasa Indonesia yang umum - bukan bahasa 

Jawa Krama. 

29. Semar 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18543 

Nama asli Semar adalah Sang Hyang Ismaya. Ia dianggap 

sebagai bapak orang Jawa, yang menjadi alasan mengapa ia 

menjadi manusia dengan tugas khusus. Kebijaksanaan Semar 

melebihi dari karakter lain. Semua orang tahu betapa 

pentingnya Semar, meskipun begitu ia tidak pernah berhenti 

kentut. Ia peduli pada tuannya dan menunjukkan mereka 

untuk memahami permasalahan yang dihadapi. Ia menghibur 
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mereka, membuat mereka tertawa, sambil terus-menerus 

menegur mereka dengan jari yang terangkat. 

30. + 31. Petruk + Garèng 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the Uni. of Zurich, inv. no. 18520 + 18554 

Petruk dan Garèng adalah kesatria sebelum menjadi putra 

Semar, hingga pada suatu hari mereka bertemu dan mulai 

bertarung. Karena keduanya sama-sama kuat pertarungan 

tidak pernah berakhir. Datanglah Semar untuk melihat dan 

menghentikan pertarungan, ia kemudian meyakinkan mereka 

untuk mengikutinya dan menjadikan mereka putranya. Akibat 

pertarungan yang berlangsung cukup lama tersebut tubuh 

mereka menjadi cacat. Meskipun demikian Petruk sangat 

pandai dalam berdebat dan mengkritik. Dalam beberapa 

cerita carangan, ia tampil sebagai protagonis utama. 

Sementara Garèng adalah karakter yang jauh lebih berhati-

hati, dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu agar tidak 

melihat sesuatu yang buruk, sebagai cerminan (kebalikan) dari 

karakter politisi. 
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32. Bagong 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18071 

Bagong adalah putra pertama Semar. Beberapa cerita 

mengatakan bahwa ia muncul dari satu kentut Semar, namun 

ada juga yang mengatakan ia berasal dari bayangan Semar. 

Dari segi bentuk tubuh mereka terlihat mirip. Perilakunya 

cenderung agak kekanak-kanakan. Bagong mengatakan secara 

langsung apa yang sedang dipikirkannya. Hal ini seringkali 

membuatnya tampak kurang ajar dan berperilaku buruk. 

Selama pendudukan Belanda, sosok Bagong dilarang tampil di 

beberapa daerah karena ia selalu mengutarakan pikirannya 

secara terbuka. 

33. Geroeleok 

Java, Cirebon, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.562 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Figur ini hanya dijumpai di daerah Cirebon. Geroeleok adalah 

putra Semar dan menggantikan peran Bagong dalam 

beberapa cerita. Bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa ia 

dihadirkan untuk membuat penonton tertawa. Ia memiliki 

wajah penuh jerawat, punuk berbentuk seperti dada, dan 

keris dengan bentuk yang khas. Dengan menarik tali, dalang 
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mampu menggerakkan rahang bawahnya, menekankan 

bahwa figur ini tidak pernah berhenti berbicara. 

34. Togog 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18495 

Togog awalnya bernama Sang Hyang Tejamaya. Dia adalah 

kakak laki-laki Semar (figur 29), tetapi figur ini dianggap 

kurang begitu penting. Ia biasanya muncul sesaat sebelum 

tuannya berangkat untuk menyerang protagonis. Ia akan 

mencoba untuk menghentikan tuannya dan memberi tahu 

bahwa lawan lebih kuat dari tuannya, dengan cara melebih-

lebihkan kekuatan pihak lawan. 

35. Bilung 

Java, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18623 

Bilung dipilih oleh Togog untuk menemaninya di bumi sebagai 

putranya. Ia cerdas dan pandai serta mampu mendukung 

argumen ayahnya dengan cara yang provokatif. Ia percaya 

bahwa dirinya lebih pintar untuk mengajari putra-putra 

Semar, tetapi mereka hanya merespons dengan mengolok-
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oloknya. Hal ini membuatnya menangis, dan pada gilirannya 

para penonton ikut tertawa. 

* 

Bercerita tentang apa kisah-kisahnya? 

Kisah-kisah yang diceritakan adalah tentang pertarungan yang 

sedang berlangsung antara kekuatan baik dan jahat. 

Pertaruhan antara hidup dan mati, pengetahuan diri dan 

menjadi diri sendiri, tetapi juga tentang cinta dan takdir yang 

tidak dapat dihindari. Pada akhirnya berujung pada pencarian 

rahasia hidup dan kebijaksanaan tertinggi. 

Para pahlawan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang 

tidak terselesaikan; bahaya menanti mereka dalam bentuk 

raksasa agresif yang kejam, sementara teman-teman palsu 

dan penasihat berusaha menipu mereka. Tetapi kisah-kisah ini 

juga berhubungan dengan fakta bahwa setiap orang "baik" 

harus menaklukkan kelemahannya sendiri dan banyak orang 

"jahat" yang mendatangkan jejak kebaikan bagi mereka. 

Adegan pertempuran sangat populer karena mereka 

menawarkan dalang kesempatan untuk menampilkan semua 

keahliannya. Figur-figur berputar-putar di udara dan 
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menabrak layar, disertai ketukan kendang dan pencahayaan 

untuk memberikan efek dramatis. 

36. Srikandi 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18491 

Srikandi merupakan salah satu permaisuri Arjuna (figur 8, 38), 

namun ia tidak memberikan anak kepadanya. Keduanya 

menjadi dekat ketika Arjuna mengajarinya seni memanah. Ia 

berusaha mempertahankan kerajaan ayahnya yang terancam 

oleh raksasa berbahaya yang disebabkan olehnya. Ia adalah 

wanita yang sangat dinamis yang tahu apa yang dia inginkan, 

karena ini dia cukup terkenal. Di Jawa, ia menjadi patokan 

untuk cita-cita wanita yang berjiwa petualang dan 

beremansipasi. Dalam sebuah cerita Srikandi tiba-tiba 

berubah menjadi pria, ini salah satu alasan mengapa dirinya 

sering diidentifikasikan dengan identitas transgender. 

37. Banowati 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18492 

Banowati adalah istri Duryudana (gambar 10), sehingga secara 

tidak langsung ia berada di pihak kiri, Korawa. Namun ia 
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sangat mencintai Arjuna dan menjadi istrinya setelah 

Duryudana gugur dalam perang besar. Banowati dan Srikandi 

memiliki sifat dan tubuh yang serupa. Keduanya cerdas dan 

berani. Rambut panjang yang jatuh ke belakang dan kain yang 

dilipat ke depan adalah ciri khas untuk gaya Yogyakarta 

(bandingkan Surakarta: figur 44). 

38. Arjuna 

Java, Surakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.570 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Arjuna dikatakan tidak terkalahkan. Kekuatan konsentrasinya 

begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan 

perhatiannya, sebuah kemampuan yang ia peroleh dari 

kekuatan alam semesta. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh 

yang telah menemukan jalan untuk dirinya sendiri dan 

menemukan rahasia alam semesta. 

39. Cakil 

Java, Cirebon, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18080 

Cakil dianggap sebagai tokoh yang sangat tidak menyenangkan, 

seperti yang terlihat dari wajahnya, kepala yang menengadah, 

hidung dan bibir yang tebal, dan gigi taringnya. Ia dikisahkan 
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berasal dari negeri asing dan sering dijumpai bersama dengan 

Buto Terong (figur 23). Ia selalu muncul di awal cerita dalam 

peran sebagai lawan Arjuna, yang kemudian dilanjutkan untuk 

membunuhnya. Pada gambar ini keris (objek 54) terlihat jelas, 

tidak seperti dalam kasus Arjuna (figur 38) di mana keris itu 

dibungkus kain. 

40. Narasoma  

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.575 

Gift of Paul and Tina Stohler 

Narasoma adalah seorang pangeran muda dan sukses, namun 

sebagai seorang kesatria ia tidak diperbolehkan menikahi putri 

raksasa Bagaspati (gambar 41). Agar Narasoma bisa hidup 

bahagia dengan putrinya, Bagaspati merelakan dirinya untuk 

dibunuh Narasoma. Tetapi pada saat kematiannya, Bagaspati 

mengucapkan kutukan kepada Narasoma bahwa kelak 

menantunya ini akan mati dengan cara yang mengenaskan. 

Mengapa ia awalnya setuju dengan pernikahan tetapi 

kemudian mengutuk Narasoma merupakan topik diskusi yang 

panjang. 
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41. Begawan Bagaspati 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.598 

Gift of Paul and Tina Stohler 

Begawan adalah gelar yang diberikan kepada orang bijak, 

pendeta, atau raja yang melakukan praktik meditasi. Di Jawa, 

Bagaspati dianggap sebagai keturunan Ismaya yang masuk ke 

dunia sebagai Semar (figur 29). Adalah sangat jarang tokoh 

raksasa yang tubuhnya selalu dibuat terlihat kasar, tetapi 

memiliki karakter yang mulia dan baik seperti Bagaspati. 

42. Bima 

Java, Surakarta, 19th c.  

Ethnographic Museum of the University of Zurich, inv. no. 18666 

Di sini figur Bima digambarkan berpakaian seperti tukang 

daging; dalam penyamaran ini ia disebut sebagai Jagal 

Abilawa. Rambutnya terburai tetapi posturnya jelas lebih 

proporsional daripada Rajamala (figur 43). Seperti saudaranya 

Arjuna, Bima juga menemukan hubungan batinnya dengan 

alam semesta selama hidupnya yang memberinya kekuatan 

batin yang stabil. Figur ini milik Mangkunegara yang dibuat 

sekitar 1860. 
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43. 30  Rajamala 

Java, Yogyakarta, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.595 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Karakter jahat figure ini jelas dikenali dari mata yang bundar 

dan terbuka lebar, hidung yang tebal, serta bentuk mulut 

dengan gigi yang tajam dan bibir yang menggembung. 

Disamping itu rambutnya acak-acakan, langkah kakinya lebar, 

dan berukuran besar. Pinggulnya dibungkus dengan batik 

berpola parang rusak, yang menunjukkan status sosial yang 

tinggi. Rajamala menantang Bima untuk berkelahi, akibatnya 

ia terbunuh dalam pertarungan yang sengit. Adegan dramatis 

memberi dalang kesempatan untuk mempertunjukan seluruh 

tingkat keterampilannya. 

* 

 

Prospek ke depan 

Pertunjukkan wayang terus berkembang hingga hari ini. 

Sejumlah dalang telah berhasil memperluas tradisi seni klasik 

dengan menciptakan cerita dan figur baru. 
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Salah satu tokoh yang mengembangkan ini adalah Dalang Ki 

Entus Susmono (1966–2018) yang mendapat pengakuan 

internasional dengan figur Wayang Rai Wong-nya (rai = wajah, 

wong = manusia). Dengan tujuan untuk menjangkau audiens 

yang lebih muda, ia membuat figur yang wajahnya terlihat 

lebih seperti manusia. Selain narasi lama, ia menciptakan 

kisah-kisah baru, misalnya, tentang kesia-siaan perang, 

menampilkan figur seperti Osama bin Laden dan George W. 

Bush. Tidak hanya itu, ia juga melakukan hal-hal seperti 

mengganti penasihat tradisional terkenal dengan Teletubbies 

atau Gatotkaca dengan Superman - sebagai contohnya. 

Tokoh selanjutnya adalah Dalang Ki Sukasman (1943–2009), 

yang belajar Seni Rupa dan Desain Grafis di Institut Seni 

Indonesia di Yogyakarta. Setelah meraih gelarnya, ia tinggal di 

Rotterdam selama bertahun-tahun di mana ia bekerja sebagai 

desainer panggung dan menemukan inspirasi dalam bentuk 

seni Eropa. Menurutnya, desain figur-figur itu tidak 

dimaksudkan untuk tidak berubah selamanya, jadi dia mulai 

memproduksi figurnya sendiri dengan sentuhan tersendiri, 

avantgarde dilekatkan pada figur-figur wayang. 
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44. Srikandi.    45. Kunti.    46. Kresna.    47. Udawa 

Java, Yogyakarta, 21th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2019.557 + .556 + .555 + .558 

Pembelian dari Dalang Ki Catur Kuncoro, 2019 

Empat contoh dari figure-figur Wayang Rai Wong Ki Entus 

Susmono. 

Estetika mereka mengikuti pakem klasik sehingga karakter 

yang sudah melekat tetap dapat dikenali (bandingkan: Kresna, 

figur 15, 27; Kunti, 9; Srikandi, 36). 

48. Udawa 

Java, 19th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2017.583 

Gift of Paul and Tina Stohler 

Ini adalah representasi klasik Udawa (gambar 44). Udawa 

adalah adik laki-laki Kresna (gambar 15, 27) dan Baladewa 

(gambar 27), dan seorang menteri di istana Kresna. Hidung 

yang runcing, mata sipit, mulut kecil, dan pinggang sempit 

menunjukkan bahwa ia adalah salah satu karakter yang baik 

dan kesatria yang tangguh. Di sisi lain, kepala yang terangkat, 

jangkaua kaki yang lebar, dan warna tubuh merah 

menunjukkan bahwa ia juga memiliki lebih sedikit sifat mulia. 
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49. Garèng 

Java, Yogyakarta, 21th c.  

Völkerkundemuseum Burgdorf, inv. no. 8164 

Versi Garèng ini (figur 31) adalah ciptaan asli oleh Dalang Ki 

Sukasman. Wayang ini dibeli di Yogyakarta pada tahun 1996. 

50. Togog.    51. Bilung 

Java, Yogyakarta, 21th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2019.560+561 

Pembelian dari Dalang Ki Catur Kuncoro, 2019 

Dua tokoh Bilung dan Togog ini adalah contoh kreasi baru 

yang terinspirasi dari karya-karya dalang terkenal, Ki 

Sukasman. 

* 

Dalang 

Dalam bahasa Indonesia, orang yang memainkan wayang 

disebut dalang. Dalam istilah sehari-hari ia juga disebut 

“mastermind” karena pengetahuan yang sangat luas yang ia 

miliki. Total ada sekitar 500 karakter yang sifat dan ciri yang 

harus ia kenali untuk disampaikan kepada para penonton 

kebijaksanaan etika dan moral Jawa, sambil menceritakan 

nasib masing-masing tokoh. Dengan demikian, dalang adalah 
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pemain, penyair dan filsuf dalam satu. Ia hafal semua cerita 

dan tanpa membutuhkan naskah. Dan karena setiap 

pertunjukan adalah peristiwa tersendiri, tidak ada cerita yang 

diceritakan dengan cara yang sama, melainkan selalu 

ditafsirkan ulang dan disesuaikan dengan acaranya. 

Dalang terkenal biasanya berasal dari keluarga dalang. Nilai-

nilai dan kepercayaan Jawa diberikan kepada mereka sejak 

masa kanak-kanak dan mereka mulai mempraktikkan suara 

dan gerakan berbagai tokoh sejak awal. Sejak pertengahan 

abad ke-20, seni dalang juga diajarkan di perguruan tinggi seni 

di Jawa Tengah, meskipun sampai sekarang sekolah saja 

belum mampu menghasilkan dalang yang benar-benar 

terkenal.  

Setiap dalang harus terdaftar secara resmi; saat ini di Jawa 

ada sekitar 5.000 dalang. Setiap generasi menghasilkan 

beberapa dalang yang terkenal, dan biasanya ada tiga hingga 

empat dalang yang sangat terkenal. Karena popularitas 

mereka, kadang-kadang mereka diminta untuk mengadakan 

pertunjukan hampir setiap malam, dan tentunya setiap akhir 

pekan. Di Jawa Tengah pertunjukan wayang dijadwalkan 

setiap akhir pekan, kadang-kadang beberapa pertunjukkan 

diselenggarakan pada malam yang sama. 



 35 

52. Kris, damascened dagger 

Java, Surakarta, 19th/20th c.  

Museum Rietberg, inv. no. 2005.610 

Gift of Brigitte Werner 

53. Kris, damascened dagger 

Java, Yogyakarta, 19th/20th c. 

Museum Rietberg, inv. no. 2005.620 

Pemberian Brigitte Werner 

Dalang serta para pemain gamelan, mengenakan kostum 

tradisional khusus, dengan tutup kepala tradisional yang 

disebut blangkon, dan dilengkapi keris. Keris yang dikenakan 

terselip di sabuk di bagian belakang. Karena para pemain 

gamelan dan dalang bermain dengan punggung menghadap 

penonton, keris dapat terlihat jelas; keris sarat akan makna 

karena diyakini memiliki hubungan dengan kekuatan alam 

semesta. 

54. Oil lamp 

Java 

Peminjaman 

Lampu minyak seperti ini digunakan untuk menyalakan cahaya 

dari nyala api di tengah layar; kini, penggunaannya sudah 

mulai digantikan dengan lampu listrik. Lampu memiliki bentuk 

burung Garuda, bentuk yang juga ditemukan dalam gaya 
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rambut para figur. Dahulu lampu minyak diposisikan di atas 

dalang untuk mencegah bayangannya jatuh di layar. Bersama 

dengan cahaya, dalang dianggap sebagai pencipta 

pertunjukan, ialah yang menghidupkan figur-figur wayang 

sekaligus menentukan nasib mereka. 

55. Wayang golek figure, female dancer 

Java, Yogyakarta, 19th/20th c. 

Museum Rietberg, inv. no. 2017.657 

Pemberian Paul dan Tina Stohler 

Wayang golek adalah bentuk wayang yang populer di Jawa 

Barat dan sepanjang pantai utara (golek berarti "boneka"). 

Secara tradisional, sosok tiga dimensi dalam bentuk penari 

wanita biasanya muncul di bagian akhir wayang kulit untuk 

menandai pertunjukkan telah selesai. Kini tokoh-tokoh lain 

juga digunakan untuk tujuan ini, dalam beberapa pertunjukan 

bagian ini dihilangkan begitu saja. Ki Catur Benyek Kuncoro 

dalang dari Yogyakarta misalnya, memiliki figur yang 

merepresentasikan presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. 

* 
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Pembuatan Wayang 

Figur-figur dibuat dari kulit binatang dengan kualitas terbaik, 

biasanya yang dipakai adalah kulit kerbau dari ritual 

penyembelihan yang didatangkan dari Sulawesi. Setelah 

melalui pengeringan yang lama, seorang penyamak 

menipiskan kulit dengan hati-hati untuk menghilangkan sisa 

lapisan lemak dan rambut hingga menjadi lembaran kulit 

dengan tebal sekitar 1mm. Lembaran-lembaran kulit 

selanjutnya dijual ke bengkel pengrajin wayang kulit, dimana 

nantinya akan ditatah, dilukis dan disepuh emas sampai 

membentuk figur-figur wayang. 

Teknik tatah dan lukis dikerjakan secarara tradisional, dimana 

satu daerah dan daerah lainnya memiliki detail yang 

bervariasi. Lukisan dilakukan di kedua sisi. Warna wajah dan 

tubuh memberikan petunjuk tentang karakter figur. Banyak 

figur juga disepuh; emas meningkatkan daya tahan dan nilai 

figur, tetapi tidak memiliki makna khusus terkait dengan 

karakternya. Tiang penyangga (gapit) dan penggerak tangan 

terbuat dari tanduk kerbau, kayu, atau plastik diproduksi oleh 

pengrajin yang berbeda, dan diikat ke figur sesudahnya. 
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Selama dekade 1990-an, komposisi cat berubah. Pengrajin 

mulai menggunakan cat akrilik dibandingkan cat berdasar lem 

ikan dengan pigmen dan ekstender. Cat berdasar lem ikan 

menciptakan lapisan yang sedikit lebih tebal, sehingga 

menyebabkan figur-figur yang lebih tua cenderung memiliki 

permukaan yang lebih halus. Di Jawa, banyak figur-figur yang 

sudah sangat tua kehilangan warnanya, karena semua cat 

terkelupas saat digunakan. Figur-figur yang dikoleksi di Eropa 

menunjukkan bukti teknik melukis kuno ini. 

56. Figur dalam pembuatan 

Java, Yogyakarta, 1960 

Völkerkundemuseum Burgdorf, inv. no. 8161-70 

Untuk pembuaran lubang-lubang kecil, lembaran kulit 

diproses pada sebuah balok kayu. Seniman yang terampil tahu 

semua bentuk dan membuatnya dengan sepenuh hati. Ia 

menggunakan pin logam untuk membuat goresan di 

permukaan kulit. Figur yang sudah jadi digantung terkadang 

hingga satu tahun sebelum lapisan cat diaplikasikan: pertama-

tama figur disiapkan; dalam hal ini warna primer kekuningan 

pada figur tua sering berwarna putih. Lapisan emas diterapkan 

di bagian akhir, sebelum menambahkan detail akhir dengan 
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bantuan sikat hitam kecil. Mata adalah bagian terakhir yang 

dilukis untuk penyelesaian sebuah figur. 

57. Alat Pelubang + Gumpalan Lem 

Java, Yogyakarta, 20th c.  

Völkerkundemuseum Burgdorf, inv. no. 20234 +20232 

Bentuk secara keseluruhan dibuat dengan cara dilubangi dan 

tidak dipotong. Alat pelubang diputar 90 derajat setiap kali 

setelah palu dipukulkan, menghasilkan torehan kecil setiap 

waktu. Bahkan lubang terkecil paling tidak membutuhkan tiga 

kali pukul. Yang paling penting adalah lubang memiliki tepi 

yang rapi dan halus, sehingga cahaya dapat tembus tanpa 

hambatan. Dibutuhkan pengrajin yang terampil hingga tiga 

bulan untuk menghasilkan figur besar. 

Gumpalan lem dilarutkan dalam air dan dicampur dengan 

pigmen dan ekstender; cat harus diaplikasikan pada hari yang 

sama, jika tidak maka lem kehilangan daya rekatnya. 
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