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 Hasil Wawancara Dengan Ki Kasim Kesdo Lamono dan Paguyuban Cinde 

Laras 

- Bagaimana perkembangan kesenian wayang kulit saat ini ditengah-

tengah perkembangan teknologi yang sangat maju, sebenarnya 

semakin berkembangnya teknologi bukan berarti kesenian tradisional 

terus ditinggalkan tetapi memang banyak dari kalangan anak muda 

sudah tidak menikmati kesenian daerah ini, tetapi dengan kata lain 

memberikan semangat baru bagi pelaku seni sendiri untuk membawa 

kesenian wayang kulit untuk dapat dinikmati oleh semua pihak 

terutama kalangan anak muda. 

 

- Sebenarnya wayang itu memiliki fungsi seperti apa, selain menjadi 

media hiburan. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian yang 

adiluhung dan merupakan warisan nenek moyang, pada zaman Sunan 

Kalijaga wayang diadopsi sebagai media menyebarkan agama Islam, 

dengan tokoh sentral pada saat itu adalah Punakawan. Sebenarnya 

fungsi wayang kulit sangat besar didalam lingkungan kehidupan masa 

lalu dan masa sekarang sebaliknya di masa sekarang wayang kulit 

sebagai media halus yang memberikan pelajaran-pelajaran moral 

kepada para penonton, baik itu agama, sosial, politik dan budaya. 

Semua dapat dimasukkan dalam pagelaran wayang kulit. 
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- Mengenai wayang kulit didalam pakemisasi dan hubungannya dengan 

wayang kulit yang sekarang, didalam pakemisasi tidak dikenal dengan 

improvisasi dari semua unsur pagelaran lakon, sabetan, catur, gendhing 

dan karawitan tidak akan mendapatkan tambahan karena sudah pakem, 

seperti contoh dalam kesenian audio visual tradisional yang lain 

kesenian wayang wong dalam penggunaan busana harus sesuai dengan 

pakem busana wayang telah ada tidak dapat ditambahi dengan unsur 

yang lain, seperti halnya wayang kulit pakem itu aturan.  

 

- Tetapi banyak dilihat sekarang dalang juga melakukan improvisasi 

dalam pagelaran wayang kulit, hal tersebut dilakukan karena tuntutan 

jaman juga kemajuan tekhnologi manusia yang berkemabang pesat 

disinilah seorang pelaku seni khususnya dalam dunia pewayangan 

harus memberi warna baru didalamnya misalnya menggunakan musik 

modern, lagu-lagu modern campursari,dangdut,pop dan inggris dan 

lain-lain. Selain dari kemasannya memalui lakon yang dibawakan 

sekarang juga banyak mengalami improvisasi yang dahsyat karena 

cerita yang dulunya mengangkat topik-topik kuno tetapi seiringnya 

waktu lakon dikemas dengan cerita yang lebih baru, realitas dan 

aktual. 
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- Topik yang sering dimasukkan dalam pagelaran wayang kulit seperti 

apa saja, banyak sekali cerita yang diangkat didalam sebuah kesenian 

wayang kulit tetang ketidakadilan terhadap masyarakat bawah, korupsi 

yang marak terjadi didalam kalangan pejabat, tetapi tidak muluk 

tentang hal itu tentang anak muda zaman sekarang, budaya dan lain-

lain. Tetapi menariknya didalam pagelaran wayang kulit semuanya 

dikemas apik dalam sebuah alur lakon yang saling berkaitan, selain hal 

itu wayang kulit sekarang juga menggunakan teknologi. Tentu saja 

wayang kulit akan tetap mempertahankan eksistensinya didalam media 

hiburan dan edukasi. 

- Nilai moral yang dikemas dalam sebuah pagelaran wayang kulit, tentu 

saja melalui lakon yang terus dikembangkan dan diimprovisasi 

menjadi lebih muda dan disenangi oleh semua kalangan yang melihat. 

Mengenai pakemisasi tetap harus ada karena hal tersebut menjadi dasar 

dalam kesenian wayang kulit. 

 

- Di luar jagad pedalangan telah terjadi perubahan pandangan yang deras 

terhadap segala aktivitasnya, termasuk cara masyarakat dalam 

menyikapi kesenian. Ketenaran para dalang, baik tingkat nasional 

maupun lokal, wajar-wajar saja bila dimanfaatkan untuk membawakan 

pesan-pesan tertentu, semisal untuk kampanye partai politik untuk 

menarik massa melaui pagelaran wayang kulit tetapi disisi lain masih 
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banyak dalang yang memberikan hati untuk tetapi menghibur dan 

memberikan nilai-nilai moral. 

- Unsur apakah yang sangat menentukan keberhasilan sebuah pagelaran 

wayang kulit, sebenarnya semua aspek/unsur seperti dalang, 

niyaga,sidhen dan karawitan tetapi lakon yang paling utama dalam 

pagelaran wayang kulit menjadi topik yang diangkat dan di lakon itu 

sendiri para penonton mendapatkan pesan moral yang disampaikan 

oleh para dalang melalui wayang kulit. 

- Lakon pada didasarkan pada pakem, apa bolehkan pakem itu dilarang 

dalam hal ini ditambah atau dikurangi. Sebenarnya lakon tidak 

semuanya berdasarkan pada pakem tetapi lakon itu terbagi menjadi 

beberapa jenis yaitu jenis lahiran, jenis alap-alapan, jenis gugur, jenis 

mbangun, jenis jumenengan, jenis wahyu, jenis banjaran, jenis duta 

dan juga jenis carangan. Lakon carangan ini adalah lakon yang 

merupakan bangunan dari sebuah lakon diluar lakon pakemisasi.  

 

- Lakon carangan lebih dalamnya seperti sebuah improvisasi dalam 

dunia alur cerita yaitu sebuah pengembangan hal yang tidak biasa 

didalam pagelaran wayang kulit salah satu lakonnya Petruk Dadi Ratu, 

pada dasarnya lakon ini termasuk lakon carangan karena dilihat dari 

dimensi apapun lakon ini dapat dikemabangkan yaitu unsur politik, 

sosial, budaya dan juga agama. Meminimalisasi sebuah perluasaan 

lakon yaitu dengan konteks lakon tersebut ingin dibawa kemana yaitu 

melalui lakon carangan, lakon pilihan sesuai dengan pesan apa yang 
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akan diberikan kepada masyarakat atau penonton yang melihat 

pagelaran wayang kulit. 

 

- Lakon bisa diterima karena dalang dan lakon yang dibawakan selalu 

bersinergi dan memiliki rasa yang selalu memberi warna yang menarik 

dalam menyampaikan pesan melalui lakon yang disampaikan, dan 

yang paling susah adalah keluar dari pakem yang lama dan membawa 

cerita yang baru dengan isu-isu yang menarik dan memberikan 

pelajaran yang besar. 

 

- Mengenai lakon Petruk Dadi Ratu  sebuah lakon yang termasuk dalam 

lakon carangan, memang dari awal atau bagaimana, karena ada juga 

lakon carang tetapi merupakan turunan dari sebuah lakon besar. Lakon 

Petruk Dadi Ratu  dari awal sudah merupakan lakon carangan yang 

sangat terkenal karena tersirat banyak makna didalamnya tetapi pada 

dasarnya Lakon ini menggambarkan tentang pesan-pesan agama tetapi 

dimasa ke masa lakon ini terkenal dengan pesan politiknya yang sangat 

kuat. 

- Lakon Petruk Dadi Ratu merupakan salah satu lakon yang populer 

yang dunia pewayangan karena lakon ini memiliki history yang sangat 

mendalam dalam dunia pewayangan yang kaitannya dengan 

masyarakat dan pemerintahan. Sebagaimana yang dilihat bahwa dalang 

memiliki satu lakon yang benar-benar dia senang bawakan sesuai 

dengan apa yang dinamakan dengan lelangenan, Satu lakon ini yang 
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sering dibawakan beliau dalam pagelaran wayang kulit. Karena disini 

Kritik Sosial  terutama terhadap anggota wakil rakyat. 

- Tujuan yang ingin dicapai oleh Ki Kasim Sebagai seorang dalang 

melalui lakon-lakon yang didibawakan yang bertemakan kritikan 

sosial, adalah Ki Kasim ingin menyampaikan  dan mengingatkan, 

dalam hal ini melalui media seni, kepada masyarakat tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara ini. Tidak  hanya korupsi, 

tetapi bentuk-bentuk tindakan penipuan, kekerasan dan ketidakadilan, 

serta banyaknya pelanggaran yang juga disampaikan oleh Slank , 

contohnya dalam lakon yang dibawakan tentang ketidak becusan 

pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi (Sengkuni Mbangun 

Kahyangan).   

-   Ketika terjadi banyak kasus korupsi beliau juga sangat gentar 

memberikan nasihat-nasihat melalui lakon-lakon yang dibawakannya 

ketika banyak sebagian dalang-dalang netral/dalang hiburan dan dalang 

yang berpartai, beliau mengganggap bahwa kesenian wayang 

merupakan bagian dari peranan pembangunan dalam bangsa karena 

masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah lebih dekat dengan 

kesenian tradisional sehingga dengan cara ini beliau mampu 

memberikan pelajaran yang sesungguhnya terhadap masyarakat. 

-  Penguasa yang bertahta mereka seperti apa yang ada dalam sebagian 

tokoh-tokoh dalam pewayangan yang beringas, rakus, murka dan 

berkuasa atas segalanya. Tahta yang disandang sebagai bukti dalam 
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mereka berkuasa. Dunia pewayangan itu dunia dalam kenyataannya 

semua lakon-lakonnya menggambarkan tentang bagaimana kehidupan 

ini baik-buruk, negatif-positif, kaya-miskin tetapi disalah satu sisi 

bahwa dalam kehidupan harus memiliki rasa welas asih itu yang 

diajarkan dalam dunia pewayangan.  

-  Saya berfikir apa yang terjadi didalam negara kita saat ini adalah bukti 

bagaimana media wayang kulit memberikan gambaran yang 

sesungguhnya sebelum media-media atau tekhnologi yang sekarang 

memberikan wacana, media wayang melalui lakon-lakonnya menjadi 

gambaran yang menarik bagaimana keadaan yang terjadi saat ini, 

padahal waktu itu para pembuat lakonpun belum tahu apa yang terjadi 

seratus tahun bahkan seratus abad yang akan datang tetapi bisa kita lihat 

bahwa lakon menjadi titik yang sangat menarik bagaimana kita bisa 

belajar dari situ. 

-  Banyak yang menganggap bahwa media wayang kulit sebagai media 

yang tidak kompeten namun disatu sisi kita bisa melihat sebagian besar 

para pencalon-pencalon anggota parlemen yang tentunya berbasis di 

Jawa Tengah dan sekitarnya mengunakan wayang kulit sebagai media 

untuk berkampanye dan memperoleh massa yang banyak. Disini juga 

wayang juga sebagai pengritik yang mampu mewadahi rakyat untuk 

memberikan tanggapannya mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan 

yang ada didalam sekitarnya.  
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-   Paguyuban Cinde Laras ini merupakan bagian dari hidup saya yang 

mendukung pagelaran wayang kulit menjadi berwarna dan memiliki 

improvisasi perfoamnce yang berbeda para niyaga dan sinden 

memberikan hati yang besar dalam setiap pagelaran wayang kulit yang 

dibawakan. Sehingga Niyaga-niyagapun menjadi khalayak yang 

memperhatikan dan mendengarkan dengan jelas bagaimana alur cerita 

yang ada dalam sebuah lakon yang dibawakan. 

-  Kesenian memerlukan publik  atau penerima yang diinginkan selalu bisa 

membangun suasana yang menarik dan antusias biasanya disamping 

dalang menyampaikan tetapi dalang juga berkomunikasi dengan 

penonton yaitu pada saat limbukan dan gara-gara disaat itulah dalang 

melakukan feedback dengan sejumlah penonton dengan dialog ringan 

dan menghibur sehingga semua kalangan dapat merasakan suasana saat 

pagelaran wayang kulit digelarkan. 

-  Lakon Petruk Dadi Ratu akan menjadi lakon yang selalu memberikan 

wadah tersendiri dalam hati masyarakat, menjadi pengajaran yang terus 

akan berkembang dan melalui improvisasi lakon yang benar oleh 

dalang itu sendiri. Selama masyarakat Indonesia mau melek terhadap 

semua media tidak hanya tekhnolgi modern namun media tradisional 

seperti wayang kulit. 

-  Pak Dalang selalu memberikan pengajaran-pengajaran dalam setiap 

pagelaran wayang kulit, disatu sisi wayang yang dianggap ndeso 
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mungkin tidak bagi seorang seniman-seniwati. Dari lakon yang 

dibawakan sangat membangun masyarakat agar melek terhadap kritikan 

dan berani mengutarakannya. Dalang yang pro terhadap rakyat berbeda 

dengan dalang hiburan atau dalang pro partai. 

-  Untuk lebih bisa mendalami sebuah lakon dan lakon tersebut dapat 

diterima oleh semua kalangan adalah seorang dalang dengan 

seperangkat pagelarannya yaitu memberikan konteks dan wacana yang 

menarik didalam pagelaran wayang kulit. 

 


