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Kegiatan Festival Dalang Bocah tingkat nasional kembali digelar. Sebanyak 20 
peserta dari berbagai propinsi akan mengikuti rangkaian 3 hari kegiatan yang telah 
rutin dilaksanakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI). Ini menunjukkan 

meningkatnya antusias peserta dari tahun ke tahun-yang juga mendorong perkembangan 
teknik pedalangan para peserta secara luar biasa-membuat kita harus percaya : mendidik 
sejak dini adalah fondasi untuk mencapai masa depan.

Regenerasi tradisi menjadi salah satu visi pengembangan yang harus diemban oleh 
semua pihak tanpa terkecuali. Wayang-sebagai bagian dari tradisi yang telah menjadi 
bukti sejarah-merupakan bentuk paling nyata. Sinergi berbagai bentuk kesenian-
seni suara dan vokal, seni sastra, seni musik, seni tari dan gerak, seni pementasan-
memberikan sebuah penampang tentang bagaimana semestinya dan sebenarnya proses 
mendidik seorang anak, dengan puncaknya adalah kebudayaan sebagai dasar berpikir 
dan bertindak. Dari sinergi berbagai bentuk kesenian itu, akan terpatri sebuah khasanah 
pengetahuan mendasar yang menjadi bekal citra diri sang anak saat merumuskan dirinya 
di tengah-tengah pergulatan hidup.

Lebih besar lagi,  bekal inilah yang menjadi dasar bangunan entitas kehidupan 
bermasyarakat. Kemudian kebangsaan, lalu negara. Kemudian sebagai bagian dari 
masyarakat dunia. Sederhana, dan realistis.

PENGARAH Ekotjipto, Kondang Sutrisno, Amb. Eddi Hariyadi
KETUA PELAKSANA Onang Sunaryono

WAKA BID. PAGELARAN Asman Budi Prayitno
WAKA BID. SEKRETARIAT & HUMAS Yatto HS

WAKA BID. LOGISTIK & UMUM Imira Dewi
SEKRETARIS Husaini

KESEKRETARIATAN Husaini, Rosalinda, Ina Sofiyanti
BENDAHARA Wahyu Listyaningsih, Rosalinda

BID. PAGELARAN & KOMPETISI Ragil Susanto, Dunung Basuki,            
Sri Rahayu Setyowati

BID. PAMERAN & BAZAAR Sumari
BID. KEPESERTAAN & KOMPETISI Irwan Rayadi, Edi Koesbianto

BID. PENJURIAN Suryandoro, Bambang Riyanta W
BID. PROTOKOL Ismartiningsih, Rezi Ali, Murtono Pontoh

BID. PRODUKSI/TALENT Desy Saptanti
BID. PENDANAAN Gatot Nugrohodjati, Omar Satriyo

BID. MEDIA PARTNER, PROMOSI & PUBLIKASI Bambang Asmoro, 
Armijn Navaro

BID. DOKUMENTASI Afgha Mulia
BID. LOGISTIK Eka Sri Isnani, Abdul Rochim, Martini

BID. PERLENGKAPAN & PERALATAN Bank Indonesia
BID. KEAMANAN Bank Indonesia

BID. TRANSPORTASI Triwanto, Saenan, Suparman
BID. PEMBANTU UMUM Sumarwoto, Sri Sulansih, Gito

PEPADI PUSAT Gedung Pewayangan Kautaman
Taman Mini Indonesia Indah
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Seperti tahun lalu, FDB kali ini dilaksanakan 
berkat kerjasama strategis yang dibangun 
PEPADI dengan Sekretariat Nasional 

Pewayangan Indonesia (SENA WANGI) dan Bank 
Indonesia (BI) selaku pihak yang memfasilitasi 

Kebudayaan adalah salah satu benteng terakhir yang menjadi perekat yang menjaga 
persatuan dan kesatuan, serta menjadi tolok ukur peradaban suatu bangsa. Atas dasar 
itulah, Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) kembali melaksanakan hajat tahunan 

Festival Dalang Bocah (FDB) tingkat Nasional untuk kali keempat. 

berlangsungnya acara kesenian asli bangsa ini. 
Acara ini dimulai dengan pertunjukkan Jathilan 
yang segera menarik perhatian masyarakat 
sekitar dan pengunjung yang sudah menanti 
dibukanya event tahunan ini.

Selain sebagai event rutin yang 
diselenggarakan setiap tahun, FDB diharapkan 
dapat menjadi salah satu ajang pelestarian 
kesenian Wayang yang kebradaannya telah 
diakui sebagai ‘Karya Agung Dunia’ oleh 
UNESCO. Bapak Ekotjipto selaku Ketua Umum 
PEPADI Pusat menyatakan, “PEPADI sebagai 
organisasi profesi di bidang Pedalangan dan 
Pewayangan mempunyai tugas memelihara, 
menghidupkan, dan mengembangkan 
seni Pedalangan dan Pewayangan yang 
bekerjasama dengan SENA WANGI dan mitra-
mitra Wayang secara nasional.”

Selain sebagai salah satu upaya pelestarian, 
FDB juga diharapkan mampu menjadi pemicu 
bagi seluruh penggiat Wayang Nasional untuk 
semakin gigih mengembangkan budaya 
Adiluhung warisan para leluhur ini. Eksistensi 
Wayang sebagai sebuah seni pertunjukkan 
tidak mungkin bisa terbangun hanya melalui 
regenerasi Dalang muda semata. Layaknya seni 
pertunjukkan lain, Wayang juga membutuhkan 
apresiasi penonton sebagai wujud dari 
pertunjukkan itu sendiri. Oleh karena itu, 
PEPADI berharap Wayang bisa tetap menjaga 
tujuannya yang juga menjadi salah satu 
pembedanya dari pertunjukkan-pertunjukkan 
lain. Karena selain memberikan tontonan, 
Wayang juga mempunyai misi penting yakni, 
menjadi tuntunan dan menciptakan tatanan, 
bagi khalayak luas.

“Kami melihat regenerasi penonton 
Wayang harus dilakukan dan itu bisa dilakukan 
jika Wayang dimasukkan ke dalam kurikulum 
pendidikan,” papar Bapak Ekotjipto dalam 
pebukaan FDB tingkat Nasional 2012 ini. 
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“Frekuensi pertunjukkan Wayang juga harus 
ditingkatkan dan stasiun-stasiun Televisi bisa 
menyajikan program siaran Wayang. Untuk 
itu kami berharap doa restu dari masyarakat 
sekalian agar perjuangan kami ini bisa 
terwujud.” Lebih lanjut, Bapak Ekotjipto juga 
berharap agar kerjasama strategis dengan 
berbagi pihak yang selama ini saling bahu 
membahu dengan PEPADI bisa semakin erat. 
“Ini merupakan kali kedua FDB tingkat Nasional 
diselenggarakan di Museum Bank Indonesia. 
Kiranya BI bisa menjadi mitra strategis dalam 
melaksanakan perjuangan pelestarian budaya 
nasional ini.” Pak Eko, sapaan akrab beliau juga 
mengucapkan terimakasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu terselenggaranya 
acara ini.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif 

Departemen Peredaran Uang BI, Gatot 
Sugiono juga menyatakan komitmennya untuk 
memperjuangkan Wayang sebagai kebudayaan 
nasional. “Pelestarian kebudayaan Nasional juga 
merupakan salah satu concern dari BI yang selama 
ini mencoba membangun komitmen bahwa, 
herritage bukan hanya untuk dijaga saja tapi juga 
untuk diperjuangkan dan terus dikembangkan,” 
papar beliau dalam sambutan pembukaan. Beliau 
menekankan pentingnya menjaga kebudayaan 
sebagai salah satu pokok dasar yang menjadi 
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Diakuinya Wayang sebagai salah satu 
warisan budaya dunia dapat mengangkat nama 
Indonesia di tengah kehidupan global. “Untuk itu 
diperlukan langkah inovasi untuk tetap menjaga 
kelestarian Wayang dan lebih diterima oleh 
generasi muda saat ini,” tutupnya yang segera 
dilanjutkan dengan pemukulan Gong pertanda 

acara secara resmi dibuka.
FDB kali ini diikuti 

oleh 20 orang peserta 
yang merupakan 
pilihan dari Provinsinya 
masing-masing. Untuk 
bisa mengikuti ajang 
tingkat Nasional ini, para 
peserta harus mampu 
menunjukkan bahwa 
mereka merupakan wakil 
terbaik dari Provinsi 
masing-masing. Predikat 
unggulan Provinsi 
yang mereka sandang ditentukan oleh 
kepengurusan PEPADI di tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten. Atas dasar itulah para 
peserta berhak melenggang ke FDB tingkat 
Nasional. (aovi | Marthin Sinaga)

Sebagai penyabet penghargaan performa terbaik pada Festival Dalang Bocah (FDB) 2011 tahun 
lalu, Canggih Tri Atmaja Krisno dinobatkan sebagai pementas pembuka pada gelaran FDB 2012. 
Canggih mengambil lakon Gathutkaca Jedhi tepat setelah gong pembuka dibunyikan oleh Direktur 
Executive Departemen Peredaran Uang Bank Indonesia, Gatot Sugiono, yang didampingi Ketua 
Umum Pepadi Pusat, Eko Tjipto.

 Profil Canggih bukanlah bocah anyaran di dunia dalang. Besar dari Sanggar Sarotama 
Surakarta—sanggar yang terkenal karena kepiawaiannya mencetak dalang bocah, Canggih hadir 
dengan sejumlah penghargaan. Sebut saja predikat Dalang Semu pada Temu Dalang Cilik II se-
Jawa, DIY dan DKI tahun 2007. Pada Temu Dalang Cilik berikutnya, ia mendapat predikat Dalang 
Ngabehi pada tahun 2009. Bocah kelahiran Surakarta, 22 Juni 2000 ini kembali meraih penghargaan 
pada Pentas Dalang Pelajar Tingkat Kota Surakarta pada tahun 2008, meraih juara III. Tahun 2010 
meraih juara I Lomba Macapat Tingkat Kota Surakarta. Dalam Temu Dalang Cilik Nusantara IV pada 
Juli 2011, Canggih mendapatkan predikat “Dalang Dadi”. Tak heran, predikat performa terbaik FDB 
2011 menghantarkan Canggih menjadi pembuka pentas FDB 2012. (aovi | PJD)

Canggih Tri Atmaja Krisno

Babak Pembuka FDB 2012
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Meski mendapat pujian dari Dalang 
senior Sri Sulangsih, Cah Wonogiri 
ini mengaku masih belum puas 

dengan penampilannya di atas panggung saat 
membawakan Lakon Babad Wonomarto (Gg. 
Surakarta). “Masih kurang maksimal,” jawab 
pelajar kelas III SDN Kepuhsari ini saat ditemui 
usai turun panggung. Meski mengaku Festival 
Dalang Bocah (FDB) 2012 ini merupakan 
lomba pertama yang diikutinya, penampilan 
Pandam boleh dibilang cukup memukau. 

Terbukti Bapak Ekotjipto dan Ibu Sri Sulangsih 
tidak beranjak dari sisi kanan panggung kala 
menyaksikan penampilannya.

Pandam masih berusia enam tahun saat 
pertama kali berkenalan dengan Wayang. 
Adalah Giriyanto Kuncoro Adi, yang pertama 
kali memperkenalkannya dengan Wayang. Meski 
demikian keinginan untuk menjadi Dalang murni 
berasal dari keinginannya sendiri, bukan atas 
perintah atau arahan Ayahnya yang telah lebih 
dulu memulai profesi sebagai Dalang. “Biasanya 

pas Ayah buka kotak Wayang main-main gitu 
lama-lama jadi suka,” ujarnya saat ditanya 
mengenai momentum pertamanya berkenalan 
dengan Wayang.

Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor 
utama yang mendorong kecintaan Pandam 
terhadap Wayang terus bertumbuh. selain 
keluarga, Pandam aktif menekuni seni Wayang 
di Padepokan Seni Sorotama pimpinan Pak 
Mujiono, S.Kar. Di Padepokan inilah ia serius 
mendalami hobi yang juga telah menjadi cita-
citanya. Dinamika yang dijalaninya bersama 
teman-teman di Sorotaman diakui menjadi 
keasikan tersendiri olehnya.  Walau aktivitas di 
sanggar terhitung padat, namun hal tersebut 
tidak berpengaruh negatif terhadap prestasi 
sekolahnya. Bocah berusia sembilan tahun ini 
justru menyandang Ranking satu dan berhak 
atas predikat siswa terbaik di kelasnya.

Tokoh Anoman menjadi tokoh favorit karena 
kelincahan dan kebaikan hati yang dimilikinya. 
Kebaikan dan ketulusan hati Anoman tersebut 
kemudian menjadi inspirasinya ketika 
menjalani kehidupan sehari-hari. Satu nilai 
yang menurutnya menjadi ciri khas Wayang, 
memberikan pelajaran-pelajaran berharga 
bagi yang mempertontonkan maupun yang 
menyaksikannya. Sebagai Dalang mas depan, 
ia menyimpan keinginan untuk bisa menjadi 
seperti Bayu Aji Pamungkas, Putra Dalang 
Kondang Ki Anom Suroto yang dianggapnya 
memiliki kelebihan dalam teknik sabet dan 
suluk. (AOVI | Marthin Sinaga)

Profil

Pandam Aji Anggoro Putro
Masih Belum Puas
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Memainkan lakon Brojodento Balelo, 
dalang bocah perwakilan provinsi 
Sumatera Utara ini tampil dengan 

memukau. “Saya sudah berusaha semaksimal 
mungkin. Semoga saja penampilan saya tadi 
sempurna,” demikian ucapnya dengan penuh 
percaya diri. FDB kali ini adalah FDB ketiga bagi 
Bayu. Sebelumnya, Bayu sempat mengikuti 
FDB tahun 2008 dan 2009. Di tahun pertama, 
Bayu mendapat juara ketiga, lalu pada tahun 
berikut Bayu memperoleh predikat juara dua. 
“Karena ini yang ketiga semoga saja saya bisa 
juara pertama.. Ya walaupun tingkat persaingan 

di FDB kali ini lebih berat dibanding masa-masa 
sebelumnya.”

Anak laki-laki penyuka sepak bola ini 
menuturkan jika sejarah perkenalannya dengan 
wayang dimulai sejak usianya masih sangat dini. 
“Kata ibu waktu usia delapan bulan kami pigi ke 
Aceh dan di sana saya memainkan wayang. Sejak 
saat itulah saya mulai suka wayang.”

Ditanya mengenai aktivitasnya belakangan 
waktu ini, Bayu yang kelahiran Sidodadi, 14 Juni 
1998, mengatakan jika ia sedang tergoda dengan 
sepakbola. “Teman-teman suka mengejek, kata 
mereka kau sih main wayang terus, jadi tak becus 

main bola,” ujar Bayu sambil tergelak, “padahal 
kalau di rumah, bapak juga sering marah misal 
saya tak latihan wayang dan pigi main bola 
terus. Serba susahlah pokoknya…”

Dalang bocah di daerah tempat tinggal 
Bayu sendiri, Kisaran, memang tergolong 
langka. Para pengiring Bayu juga tergolong 
berusia lanjut. “Mereka tu orang tua-tua 
semua”, ungkap Bayu dengan dialek Medan-
Jawa. “Tapi mau bagaimana, kalau tak ada 
mereka pun saya tak bisa pentas… Yang 
menjadi dalang sedikit, pengiringnya juga, 
walaupun kampung saya itu banyak orang 
Jawanya. Kawan-kawan saya pun lebih suka 
pigi dolan ketimbang nonton wayang…”

Sunadi Cermo, ayah Bayu, nampaknya juga 
sudah melihat gejala ini. “Bapak minta saya tuk 
mainkan wayang dengan bahasa Indonesia.. 
Tapi itu kan sulit… Saya takut bingung kerna 
bahasa yang campur-campur, Jawa-Indonesia 
begitu.. Tapi yang paling penting adalah 
rasanya… Macam ada yang hilang…”

Bayu belum tahu siasat apa yang akan ia 
siapkan untuk mengatasi problem tersebut, 
yang pasti ia bersikukuh dengan cita-citanya, 
menjadi dalang atau… “Saya suka Messi, dia 
lincah dan kuat mirip Gatot Kaca. Bukan ukuran 
tubuhnya ya.. Tapi stamina dan kegesitannya… 
Tapi andai disuruh pilih mau jadi pemain sepak 
bola atau dalang, saya tetap akan pilih jadi 
dalang,” ungkapnya menutup perbincangan. 
[aovi | cin]

Profil

                                                     Bayu Gunawan

Antara Mendalang dan Sepak Bola



Profil

Bagus baru saja menuruni panggung utama Festival Dalang 
Bocah (FDB) 2012 yang digelar di pelataran Museum Bank 
Indonesia, Jakarta. Lakonnya, Labuh Nagri, yang dibawakan 

dengan Gaya Jawa Timuran, sukses membuatnya disalami banyak 
orang. Bocah bertubuh kecil itu tersenyum simpul. Bagus adalah 
peserta ke-6 yang tampil di hari pertama FDB 2012 (5/7). Ke-5 
peserta sebelumnya tampil di bawah panduan sinar matahari. 
Bagus beruntung, ia pementas pertama yang menggunakan 
pencahayaan panggung, pementasan malam yang memang 

Bagus Pramita Adi Nugroho
Si Otodidak dari Mojokerto



Festival Dalang Bocah 2012 • day#01           • 9

menciptakan nuansa dramatis ala pertunjukan 
panggung.

Di luar soal lampu, kelahiran Wonogiri, 
20 Januari 2001 itu memang memberikan 
performa yang prima. Teknik yang baik 
dipadukan dengan vokal yang khas 
memberikan corak pada karakter tokoh yang 
dimainkannya. Beberapa penonton terdengar 
ikut meramaikan suasana dengan ceplosan-
ceplosan khas tontonan wayang yang 
dibawakan dalang dewasa. Tak sampai di situ, 
perbincangan singkat dengan bocah berusia 
11 tahun ini memberikan harapan positif akan 
masa depan dunia wayang dan pedalangan.

Berbekal keinginan dan hasrat, Bagus 
mendalami dunia wayang secara otodidak. 
Kisah perkenalannya dengan wayang masih 
membekas di ingatannya, ketika sang kakak, 
Sehono Wisnu Purwo Laksito, mengajaknya 
menonton Ki Enthus di alun-alun kota. Wisnu 
sendiri bukan nama asing di gelar kegiatan 
Festival Dalang Bocah, ia sudah merasakan 
menjadi dalang bocah terbaik. Namun, 
bukan pengaruh kakaknya yang membuat 
Bagus terjun menjadi dalang bocah. Hasrat 
pribadinyalah yang membawa siswa SD IT 
Permata Mojokerto ini memilih mendalami 
dunia pedalangan.

Otodidak dan keinginan yang kuat 
itu dibuktikannya melalui lakon yang 
dibawakannya malam ini, lakon yang menjadi 
pilihannya sendiri. Bagus paham, Kumbakarna 
adalah sosok raksasa yang biasanya selalu 
dikaitkan dengan citra yang buruk, baik rupa 
maupun hatinya. Namun, tokoh Kumbakarna 
membawanya ke tingkat pemahaman yang 

berbeda, sebuah pemahaman yang tidak 
lazim untuk seorang anak usia 11 tahun. “Dia 
(Kumbakarna-red) raksasa, tapi hatinya bersih 
dan ksatria,” ujar Bagus ditemui di ruang ganti 
pemain.

Proses memahami wayang dan dunia 
pedalangan secara otodidak juga memberikan 
kekhasan sendiri terhadap cara berpikir Bagus. Ia 
menolak masuk sanggar ataupun institusi sejenis 
yang akan membawa teknik mendalang hanya 
pada tataran teknis semata. Baginya, menjadi 
manusia pandai yang terus belajar akan jauh 
lebih membantunya memberikan ilmu ketimbang 
mendalami dunia wayang dari segi teknis melulu. 
“Sanggar cuma belajar teknik. Aku maunya 
jadi orang pintar,” sambut Bagus saat ditanya 
apakah tertarik mendalami wayang melalui jalur 
pendidikan formal.

Pengetahuan Bagus sesungguhnya bukan 
didapat begitu saja. Adalah jasa besar sang ayah, 
Setu, yang mengguratkan tradisi dan budaya di 
benak terdalam kedua putranya. Sejak ditimang, 
Setu membiasakan tembang mocopat mengalir 
dan meninabobokan. Ketika putra-putranya 
telah mengenal wicara, Setu terus menanamkan 
tembang mocopat sebagai bekal dasar berpikir 
sang anak. “Fondasinya mocopat. Karena di situ 
ada nilai kehidupan dan penghidupan. Sederhana, 
tapi punya makna yang akan membentuk 
kepribadian,” jelas Setu.

Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan 
Kabupaten Mojokerto itu, Bagus memiliki 
kelebihan tersendiri. Dari segi teknik pedalangan, 
putra keduanya itu mampu memainkan vokal 
yang keluar dari hati, satu hal yang tidak banyak 
ditemuinya di dalang anak-anak. Selain itu, 

kemampuan mengadopsi irama menjadi 
salah satu penentu Bagus saat menciptakan 
harmonisasi dalam dramaturgi pementasan 
wayang. “Dia (Bagus-red) itu kalo nggendang, 
pinter cara menggiringnya. Halus tapi kena,” 
tambah Setu.

Soal otodidak, Setu menegaskan hal yang 
sama. Pertama kali Bagus memegang wayang 
dan berusaha belajar wayang dilakukannya 
sendiri. Demikian juga saat mempersiapkan 
pementasan FDB 2012 ini, Bagus memilih 
sendiri lakon yang ingin dimainkannya. 
Awalnya, Bagus ingin mementaskan lakon 
gugurnya Kumbakarna. Namun, sang ayah 
yang juga penari dan penembang mocopat 
sangat memahami, lakon paten-patenan 
bukanlah lakon yang cocok untuk dalang 
muda, apalagi dalang bocah yang masih 
berusia 11 tahun. Karena itulah, Setu akhirnya 
membungkus dramaturgi dan penyajian 
pementasan Bagus dengan lakon Labuh Nagri. 
Sang kakak, Wisnu, menjadi pengendangnya.

Namun, sebagai layaknya orang tua, 
pria kelahiran 50 tahun yang lalu ini tetap 
punya harapan sederhana, bahwa putra-
putranya akan hidup sejahtera. Setu tak 
pernah mengarahkan, baik Wisnu ataupun 
Bagus, untuk hidup dari seni atau dari bidang 
apapun. Selama semua dilakukan dengan 
ketentraman hati, niscaya pasti akan berujung 
pada kebahagiaan dan kesejahteraan. “Tugas 
saya sebagai orang tua ya melihat apa 
yang menjadi kekuatan anak, lalu berusaha 
memberikan jalan terbaik. Tapi tetap saja, 
pilihan ada pada sang anak,” tandas Setu 
menutup perbicangan. (AOVI | PJD)
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Dari pada main ngeluyur dan jadi hitam, 
lebih baik kamu ikut Festival Dalang 
bocah saja,” demikian pesan yang 

disampaikan kakek kepada Aditya Nugraha, 
perwakilan dari Kalimantan Tengah. Meski 
dengan nada sedikit protes dan komentar, 
Adit, demikian sapaan sehari-hari bocah 
kelahiran Palangkaraya, 15 Desember 2002, 
akhirnya menganggukkan kepala, menyatakan 
kesediaannya. “Tapi kalau soal hitam sih udah 
dari sananya,” ujar Adit diiringi tawa, “yang 
pasti aku mau ikut kalau ada hadiahnya,” lanjut 
Adit dengan dengan senyum malu-malu. 
Berbekal bakat dan kegemarannya berwayang 
itulah akhirnya Adit mengikuti Festival Dalang 
Bocah (FDB) kali ini.

Tampil sebagai penutup hari pertama, ini 
adalah kali pertama Adit mengikuti Festival 
Dalang Bocah. Sebelumnya, pengalaman 
berwayang Adit dimulai dari mengikuti 
sang kakak ketika sedang mendalang. Pada 
gilirannya, Adit kemudian turut memainkan 
wayang-wayang tersebut sementara sang 

kakak menuturkan lakon. “Dulu aku suka nangis 
kalo pas capek, kan aku masih kecil… Dan kadang-
kadang aku juga minta gendong…” ungkap Adit 
dengan mimik lucu. Tapi pengalaman dengan 
sang kakak bukanlah persinggungan pertama 
Adit dengan wayang.

Awal perjumpaan Adit dengan wayang dimulai 
sejak ia balita. Hal ini tentu tak mengherankan 
sebab keluarga Adit kebetulan tinggal 
bersebelahan dengan sanggar milik sang kakek. 
“Istilah kata, sejak bangun tidurpun Adit, bersama 
kakak dan adiknya, langsung berpapasan dengan 
wayang dan gamelan, karena memang cuma 
itulah yang ada. Sebab kita nggak punya mainan 
lainnya,” jelas Joko Prayitno, ayah Adit. “Adit ini 
hafal banyak sekali tokoh wayang, padahal saya 
sendiri tidak,” ujar Pak Joko disertai gelak tawa.

Di Kalimantan Tengah dalang bocah sendiri 
terhitung sedikit. Kakak Adit yang kebetulan juga 
dalang, telah beranjak remaja, sementara adik 
Adit, walau sudah menyukai wayang tetapi baru 
berusia 3 tahun dan sudah tentu belum boleh 
mengikuti festival. Untuk terus mengembangkan 

wayang, beberapa sanggar di Kalimantan 
Tengah juga membuka hari-hari khusus 
dimana masyarakat umum boleh mengikuti 
latihan gabungan itu. Hanya sayangnya, 
mereka yang mengikuti latihan gabungan 
itu terhitung kurang konsisten sehingga 
perkembangan wayang, khususnya dalang 
bocah, tak berjalan maksimal.

Dalam festival kali ini Adit membawakan 
lakon Geger Manduro. Lakon tersebut 
menceritakan Raden Kangsadewa yang 
memiliki ambisi untuk menjadi penguasa di 
negeri Mandura. Namun, Prabu Basudewa 
sang raja Mandura merasa risih dengan cara-
cara yang ditempuh Raden Kangsadewa. 
Untuk itu Prabu Basudewa mengirim Raden 
Arya Prabu dan Raden Ugrasena untuk 
menyelesaikan persoalan itu.

Adit sendiri mempersiapkan pagelaran 
ini hanya dalam tempo tiga hari. “Itu kalau 
dihitung total waktu ya… Sebenarnya sih, satu 
haripun saya sudah hafal,” terangnya dengan 
lugu. Ditanya cita-citanya, Adit dengan 
lantang menjawab, “aku mau jadi dalang! Tapi 
aku juga mau jadi polisi… Itu loh, biar kayak 
patung polisi…” Kami semua yang mendengar 
kata-kata Adit terbelalak. Hah, kepingin 
mirip dengan patung polisi?! “Patung polisi 
kan hebat, dia tetap tegak berdiri dalam 
cuaca apapun dan tak pernah menunduk,” 
jawab Adit masih dengan tatapan polos dan 
lugunya. Kami yang mendengar ucapan Adit 
pun tergelak bersama. [aovi l cin]

Profil

                       Aditya Nugraha
Terinspirasi Patung Polisi
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TGL WAKTU ACARA TEMPAT KET

Kamis, 5 Juli 2012 Pk.10.00 - 15.00 WIB BAZAAR & PAMERAN Halaman Museum BI Bid. Pameran

Pk.10.00 - 12.00 WIB PEMBUKAAN Halaman Museum BI Canggih Tri Atmaja Krisno, Lakon Gathutkaca Jedhi

Pk.13.00 - 13.45 WIB Much. Nur Dwi Prasetyo (Prov. Jawa Timur) Halaman Museum BI Gaya Jawa Timuran, Lakon Gatotkaca Winisuda

Pk.14.00 - 14.45 WIB Farhan Maulana (Prov. DKI Jakarta) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Jabang Tetuko

Pk.15.00 - 15.30 WIB ISHOMA

Pk.15.30 - 16.15 WIB Pandam Aji Anggoro Putro (Prov. Jawa Tengah) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Babad Wanamarta

Pk.16.30 - 17.15 WIB Tri Wiryawan (Prov. Kalimantan Barat) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Nggeguru

Pk.16.30 - 18.15 WIB Bayu Gunawan (Prov. Sumatera Utara) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Langen Rahayu

Pk.18.15 - 19.00 WIB ISHOMA

Pk.19.00 - 19.45 WIB Bagus Pramita Adi Nugraha (Prov. Jawa Timur) Halaman Museum BI Gaya Jawa Timuran, Lakon Labuh Nagri

Pk.20.00 - 20.45 WIB Apriliawan Endi Wahyu Nugroho (Prov. Jawa Tengah) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Langen Rojomolo

Pk.21.00 - 21.45 WIB Fakih Trisera Fil Ardi (Prov. DKI Jakarta) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Babad Alas Mertani

Pk.22.00 - 22.45 WIB Aditya Nugraha (Prov. Kalimantan Tengah) Halaman Museum BI Gaya Purwo Surokarto, Lakon Kongso Leno

Jumat,6 Juli 2012 Pk.10.00 - 15.00 WIB BAZAAR & PAMERAN Halaman Museum BI Bid. Pameran

Pk.10.00 - 10.45 WIB Faqih Nugroho (Prov. Jawa Tengah) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Kongso Leno

Pk.11.00 - 11.45 WIB Galih Tri Atmojo (Prov. DKI Jakarta) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Sesaji Rojo Suyo

Pk.11.45 - 13.00 WIB ISHOMA

Pk.13.00 - 13.45 WIB Willy Setiabudi (Prov. Jawa Tengah) Halaman Museum BI Gaya Banyumas, Lakon Jabang Tetuka

Pk.14.00 - 14.45 WIB Gesang Aji Dwipayana (Prov. Jawa Barat) Halaman Museum BI Wayang Kulit Cirebon, Lakon Gugurnya Prabu Naga Percona

Pk.14.45 - 15.30 WIB ISHOMA

Pk.15.30 - 16.15 WIB Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip (Prov. Jawa Barat) Halaman Museum BI Gaya Golek Purwa, Lakon Jayaperbangsa

Pk.16.30 - 19.00 WIB ISHOMA

Pk.19.00 - 19.45 WIB Yoga Nurdiansyah KS (Prov. Jawa Barat) Halaman Museum BI Wayang Golek Purwa, Lakon Ramasyara

Pk.20.00 - 20.45 WIB Rijal Ramajaya (Prov. Jawa Barat) Halaman Museum BI Wayang Golek Purwa, Lakon Brajamusti Nitis

Pk.21.00 - 21.45 WIB Bima Arya (Prov. Jawa Barat) Halaman Museum BI Wayang Golek Purwa, Lakon Jayaperbangsa

Sabtu,7 Juli 2012 Pk.10.00 - 15.00 WIB BAZAAR & PAMERAN Halaman Museum BI Bid. Pameran

Pk.10.00 - 10.45 WIB Muh Setyo Mukti Wicaksono (Prov. Lampung) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Wahyu Makutha Rama

Pk.11.00 - 11.45 WIB Monik Dwi Rahayu (Prov. Kalimantan Timur) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Kangsa Adu Jago

Pk.11.45 - 13.00 WIB ISHOMA

Pk.13.00 - 13.45 WIB Rosiansah Dharma Pratama (Prov. D.I. Yogyakarta) Halaman Museum BI Gaya Yogyakarta, Lakon Lahire Sekutrem

Pk.14.00 - 14.45 WIB Danan Wisnu Pratama (Prov. DKI Jakarta) Halaman Museum BI Gaya Surakarta, Lakon Dewa Amral

Pk.15.00 WIB ISHOMA Acara FDB selesai, persiapan ke Istana Wapres

Pk.19.00 - selesai PENUTUPAN, Pertunjukan Wayang Kulit oleh Ki Cahyo Kuntadi Istana Wakil Presiden Upacara Penutupan dan Penyerahan Hadiah

* Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.


