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Generasi Baru
Dalang Bocah

Dunia pedalangan, khususnya dalang bocah, kini 
mulai memasuki babak baru. Pernyataan ini 
terkait dengan akses pengetahuan yang dikecap 

anak-anak tersebut. Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan terbukanya arus informasi, harus diakui 
jika dalang-dalang bocah ini mulai dapat mengakses 
pengetahuan dari manapun, kapanpun dan dengan 
cara apapun.

 Anak-anak ini tanpa segan menceritakan awal 
perjumpaan mereka dengan wayang. Mereka menjumpai 
wayang lewat komik, internet, siaran televisi, film dan 
mengaksesnya lewat smartphone, tablet maupun pc 
dan netbook. Bersamaan dengan itu anak-anak ini juga bicara tentang game, futsal ataupun 
bentuk-bentuk permainan lainnya. Dan kecintaan mereka pada dunia pedalangan tak menjadi 
berkurang lantaran aktivitas tersebut. Wayang tetap menjadi yang nomor satu.

 Fenomena ini sesungguhnya patut diapresiasi. Jaman yang bergerak membuat kita harus 
berani merumuskan diri sekaligus menjaga agar kita tak kehilangan jati diri. Untuk itu, wayang 
perlu ditempatkan sebagai salah satu pilar budaya Indonesia dan cara yang dapat ditempuh 
adalah dengan memasukkan wayang sebagai kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia.

 Kita tentu paham bagaimana potensi seorang anak dapat berkembang maksimal apabila 
dibangun sejak usia dini. Lionel Messi, CR7 (Christiano Ronaldo) dan Ronaldinho adalah 
sekedar contoh keberhasilan tersebut. Para pesepakbola ini dapat menjadi pemain yang 
tangguh bukan semata karena bakat ataupun lantaran faktor keturunan. Hal yang sama 
sepatutnya terjadi pada wayang. Lebih dari itu, jika keberhasilan para pesepakbola bersifat 
personal, maka tidak demikian dengan wayang. Kemajuan salah satu unsur pokok dalam 
wayang, misalkan dalang, tak pelak lagi akan membawa dua unsur lainnya, seperti penonton 
dan penyelenggaran, untuk maju bersamanya.

 Nah, jaman telah melahirkan generasi baru dalang bocah. Akankah kita tinggal diam dan 
membiarkan anak-anak tersebut maju seorang diri? (aovi | Cin)
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Layar
Utama

Pagelaran tiga hari Festival Dalang Bocah tingkat nasional tahun 2012 resmi ditutup. Acara 
penutupan ajang regenerasi penggiat kesenian tradisi Adiluhung ini dilaksanakan di Istana Wakil 
Presiden, Jakarta, dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden, Bapak Boediono beserta Istri (7/7).

Penutupan Festival 
Dalang Bocah 2012
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Penutupan FDB 2012 kali ini juga 
merupakan kali pertama diadakannya 
pementasan pertunjukan Wayang 

di Istana Wapres, dimana pementasan 
Wayang oleh Dalang Ki Cahyo Kuntadi yang 
membawakan Lakon Pandawa Boyong digelar. 
Satu hal lain yang menarik dari pementasan 
Wayang ini adalah munculnya Irumi Kano dan 
Agnes, dua orang Sinden asal Jepang dan 
Kanada yang turut mengiringi pertunjukan 
Wayang Ki Cahyo Kuntadi. Acara ini juga 
dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, 
Bapak Ardhayadi M, Menteri Pekerjaan Umum, 
Bapak Djoko Kirmanto dan Menteri Keuangan, 
Bapak Agus Martowardoyo.

Secara keseluruhan FDB 2012 berjalan 
dengan baik dengan antusiasme pengunjung 
yang datang ke Museum Bank Indonesia, 
tempat dilaksanakannya acara, cukup banyak 
ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dari 19 

peserta yang bertanding, akhirnya dihasilkan 
5 penyaji terbaik non ranking yang jatuh pada: 
Bagus Pramita Adi Nugroho (Jawa Timur); 
Apriliawan Endi Wahyu Nugroho (Jawa Tengah); 
Yoga Nurdiansyah KS (Jawa Tengah): Rosiansah 
Dharma Pratama (DIY); dan Danan Wisnu 
Pratama (DKI Jakarta). Kelima peserta terbaik non 
rangking tersebut dianggap mampu menyajikan 
beberapa teknik yang cukup baik untuk kategori 
Dalang Bocah.

Dari kelima peserta tersebut, Bagus Pramita 
Adi Nugroho yang mewakili Provinsi Jawa Timur 
ditetapkan sebagai Dalang Bocah berpotensi 
dengan Penampilan Komprehensif Terbaik. 
Bagus yang mendapatkan nomor urut 6 tersebut 
memberikan penampilan terbaiknya pada hari 
pertama FDB 2012 dengan membawakan Lakon 
Labuh Nagri (Gg. Jawa Timuran). Bocah kelahiran 
Wonogiri, 20 Januari 2001 ini sejak awal memang 
telah mendorong banyak komentar, baik dari 

para pengunjung yang hadir, maupun 
dari beberapa Dalang senior yang turut 
menyaksikan ajang yang diselenggarakan 
Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) 
Pusat ini. Bagus juga berhak mendapatkan 
Piala Bergilir Wakil Presiden yang diberikan 
langsung oleh Bapak Boediono.

Dalam sambutan penutupan, Ketua Umum 
PEPADI Pusat, Bapak Ekotjipto mengucapkan 
terimakasih kepada seluruh stakeholder dan 
pihak yang terlibat dalam acara ini sehingga 
acara bisa berjalan dengan baik dari awal 
hingga akhir. Beliau juga mengungkapkan 
rasa sukacita atas dilaksanakannya 
pertunjukan Wayang yang digelar di Istana 
Wapres untuk menutup rangkaian acara FDB 
2012. “Ini menjadi bukti bagi kami bahwa, 
Bapak Boediono sejatinya adalah pecinta 
pertunjukan Wayang dan peduli terhadap 
kesenian Wayang,” ucapnya yang disahut 
tepuk tangan para hadirin yang menghadiri 
acara penutupan FDB dan pertunjukan 
Wayang di pelataran Istana Wapres. Pak Eko, 
sapaannya, yang juga memilii hubungan 
perkawanan baik dnegan Bapak Boediono 

1

2

3

Keterangan Gambar:
(Cover) Wakil Presiden Bapak Boediono menyerahkan piala bergilir 
kepada peraih Dalang Bocah berpotensi dengan Penampilan 
Komprehensif Terbaik, Bagus Pramita Adi Nugroho; (Depan) Ketua 
Umum PEPADI Pusat Bapak Ekotjipto menyerahkan penghargaan 
kepada seluruh peserta FDB 2012; (1) Wakil Presiden Bapak 
Boediono bersama Ketua Umum PEPADI Pusat Bapak Ekotjipto, 
Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ardhayadi M dan para 
peserta FDB 2012 saat berfoto bersama; (2) Pagelaran wayang 
kulit Ki Cahyo Kuntadi; (3) Para sinden, di antaranya sinden asal 
Jepang, Irumi Kano (kedua dari kanan) dan Agnes, sinden  Kanada 
(kanan).
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juga sedikit bercerita tentang masa kecil Pak 
Wapres. “Bapak Boediono ini sewaktu kecilnya 
sering dibangunkan oleh Ayahnya untuk 
nonton Wayang,” selanya di tengah-tengah 
kata sambutan. Pak Eko juga menyambung, 
“Kami berharap pertunjukan Wayang bisa 
rutin dilaksanakan di Istana Wapres dan diikuti 
juga oleh Kantor-kantor Kementerian lainnya 
sebagai bukti kalau Pemerintah juga peduli 
terhadap Wayang.”

Ungkapan terimakasih secara khusus 
dialamatkan kepada Bank Indonesia yang 
telah menyediakan Museumnya sebagai 
tempat penyelenggaraan FDB 2012. Hal 
yang sama dengan apa yang telah diberikan 
pada tahun sebelumnya. Kerjasama antara 
organisasi Wayang seperti PEPADI dan 
SENAWANGI dengan pihak Pemerintah 
diharapkan bisa berjalan dengan baik untuk 
menjaga kelestarian Wayang sebagai salah 
satu kebudayaan nasional yang telah diakui 
sebagai Karya Agung dunia oleh UNESCO.

Regenerasi dalam dunia kesenian Wayang 
diakui Pak Eko cukup mengkhawatirkan karena 
arus budaya asing saat ini telah sangat deras 
mempengaruhi perkembangan generasi anak 
muda Indonesia. Ajang FDB 2012 menjadi 
salah satu event yang diharapkan bisa 
melahirkan generasi-generasi baru, mulai 
dari Dalang, penonton, dan penyelenggara 
kesenian Wayang. Proses regenerasi ini harus 
terjaga dengan baik agar bisa membentengi 
generasi masa depan Indonesia dari budaya 
luar yang kurang sesuai dengan jatidiri Bangsa. 
PEPADI melalui Pak Eko juga terus berjuang 
agar Wayang bisa masuk dalam kurikulum 

Pendidikan Nasional. Dengan masuknya 
Wayang dalam Sistem Pendidikan Nasional, 
Wayang niscaya bisa lebih dikenal oleh anak-
anak Indonesia. “Wayang bisa jadi pilot project 
bagi Budaya Nasional lainnya untuk dimasukan 
dalam Kurikulum Pendidikan,” papar Pak Eko, 
masih dalam sambutan penutupnya. Untuk 
menjalankan strategi tersebut, peran Pemerintah 
sangat dibutuhkan. Masa depan generasi muda 
perlu dibentengi oleh kebudayaan nasional agar 
bisa sejalan dengan jatidiri Bangsa. “Hal berharga 
dari Bangsa ini terancam hilang, karenanya 
dukungan Pemerintah sangat dibutuhkan.”

Sementara itu, Wakil Presiden, Bapak 
Boediono dalam sambutannya juga memberikan 
tanggapan atas paparan yang diungkapkan 
Bapak Ekotjipto dalam sambutan penutupnya. 
Pelestarian atas Budaya Nasional seperti Wayang 
memang membutuhkan perhatian lebih oleh 
Pemerintah dan layak disambut dengan baik. 
“Pelestarian Budaya, terutama Wayang, perlu 
dapat perhatian serius. Saya salut dengan 
perjuangan yang dilakukan PEPADI dan para 
penggiat kesenian Wayang lainnya,” tanggap Pak 
Wapres. Beliau juga beranggapan kalau ajang 
seperti FDB ini merupakan jalan yang sangat 
baik sebagai proses regenerasi Budaya Nasional. 
di sela kesempatan tersebut, Pak Boediono juga 
mengungkapkan rasa senangnya karena akhirnya 
bisa menggelar pertunjukan Wayang di Istana 
Wapres, kantornya.

Setelah kata sambutan penutup dari Wakil 
Presiden, Pak Boediono secara simbolis juga 
menyerahkan Wayang Bima kepada Ki Cahyo 
Kuntadi, Sang Dalang yang membawakan 
pertunjukan. Para hadirin yang datang pun 

menyambutnya dengan tepuk tangan 
meriah. Tidak lama, Ki Cahyo Kuntadi menaiki 
panggung pertunjukan dan memulai aksinya 
yang sekaligus menjadi penutup Festival 
Dalang Bocah tingkat Nasional 2012. (aovi | 

Marthin Sinaga)

Tak ada yang janggal dari proses penjurian. 
Tim Dewan Pengamat menyelesaikan tugas 
dengan penilaian yang mutlak. Namun, tim 
melihat evaluasi secara keseluruhan, bahwa 
sebagian besar penampil hanya menekankan 
pada sabet. “Wayang bukan cuma gerak. 
Vokal, suluk, dramatisasi, bahkan sampai 
pengendang menjadi satu keseluruhan,” 
tutur sang Ketua, Sumanto, S.Kar.

Sumanto menambahkan, pembinaan dari 
dini justru harus menekankan pentingnya 
wayang secara keseluruhan. FDB justru harus 
menjadi regenerasi secara menyeluruh, baik 
dari aspek gerak, hingga dramatisasi. “Supaya 
pembinaan berjalan seperti yang diinginkan, 
regenerasi dalang yang mumpuni,” kata 
Sumanto lagi. (aovi | PJD)

Wayang Bukan
   Cuma Sabet

Dewan Pengamat
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Bapak Boediono mengungkapkan rasa 
salutnya atas perjuangan PEPADI dan 
beberapa pihak lain yang konsisten menjaga 
pelestarian Budaya Nasional. Menurutnya, 
peran semacam ini hendaknya bisa diikuti 
pihak-pihak lain agar Budaya Nasional 
tidak kehilangan popularitas di tengah 
perkembangan jaman saat ini. Ajang seperti 
FDB adalah momentum tepat untuk menjaga 
proses regenerasi terhadap Budaya Nasional, 
khususnya Wayang, berjalan sehingga Bangsa 
ini tidak kehilangan nilai-nilai dasar yang telah 
dibangun oleh para leluhur.

Menyambut pertunjukan Wayang yang 
baru pertama kali digelar di Istana Wapres, 
Bapak Boediono juga sedikit berkomentar 
tentang Lakon yang dibawakan oleh Ki 
Cahyo Kuntadi. “Lakon Pandawa Boyong ini 
kalau tidak salah bercerita tentang upaya 
membangun negeri Astina pasca perang 
Baratayudha,” ujarnya. Setiap cerita Wayang 
menurut beliau menyimpan pesan-pesan 
berharga yang sangat cocok untuk dijadikan 
acuan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. “Semangat membangun Negeri 
yang dibawakan dalam Lakon Pandawa 
Boyong ini hendaknya menginspirasi kita 
dan perlu kita contoh,” tutupnya menekankan 
pentingnya semangat dalam membangun 
Negeri dari kehancuran. (aovi | Marthin Sinaga)

Dalam penutupan Festival Dalang Bocah (FDB) tingkat Nasional 2012 
yang diselenggarakan PEPADI bekerjasama dengan SENA WANGI 
dan Bank Indonesia serta beberapa pihak lainnya, Wakil Presiden, 

Bapak Boediono berkesempatan memberikan sambutan penutup. Beliau 
memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang menghadiri penutupan 
FDB 2012 agar terus mengupayakan pelestarian Budaya Nasional. Budaya 
Nasional menurut beliau merupakan perekat nilai-nilai kebangsaan dan 
perjuangan yang dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

Layar
Utama

Wakil Presiden Bapak Boediono

Wayang adalah Inspirasi
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Wacana

Wayang
di Tengah-tengah
Generasi
Instan

Pengakuan dan penghargaan 
dunia atas wayang melalui 
UNESCO hanyalah babak 
pembuka. Tugas selanjutnya 
adalah menempatkan wayang 
sebagai bagian dari kehidupan 
keseharian di tengah-tengah 
geliat jaman dan persinggungan 
kebudayaan dunia.
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Gelaran Festival Dalang Bocah (FDB) 2012 
menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. 
Regenerasi dan pembinaan dalang 

muda, wayang dan dinamika jaman, hingga 
geliat organisasi sekelas PEPADI dan SENA 
WANGI yang terus berusaha menciptakan 
inovasi demi impian ‘menempatkan wayang 
sebagai tuntunan bagi orang banyak’, menjadi 
cakrawala evaluasi kita bersama; evaluasi yang 
harus menggambarkan sebuah visi ke depan 
tentang posisi wayang di tengah-tengah 
jaman.

FDB sebagai inagurasi seorang dalang 
bocah bukan semata-mata pagelaran dan 
festival. Terungkapnya kembali wacana lama 
dalam proses penjurian, yaitu  penekanan 
gerak dan sabet oleh sebagian besar peserta 
kontingen juga menjadi cerminan untuk 
melihat arah visi regenerasi dan pembinaan 
dalang muda. Sumanto, S.Kar, ketua Tim Dewan 
Pengamat FDB 2012 secara tegas memberikan 
masukan kepada seluruh pembina kontingen 
untuk memberikan dasar-dasar pedalangan 
sejak dini, agar FDB 2012 benar-benar menjadi 
regenerasi yang utuh bagi pemahaman 
seorang dalang anak.

Di luar persoalan di atas, elemen penonton 
dan penikmat dunia pewayangan menjadi 
salah satu penentu yang tak bisa dipisahkan. 
Di tangan penonton, dalang memiliki 
komunikasi dua arah yang utuh dan mengena, 
baik saat menggelar lakon maupun di luar 
panggung. Dalam arti luas, penonton dan 
penikmat kemudian bukan sekedar mereka 
yang menikmati pementasan langsung; para 
hobbies dan penggemar wayang, komunitas-

komunitas, pengamat, 
dun ia  lua r  neger i , 
atau bahkan sekedar 
mereka yang punya 
ketertarikan. Merangkul 
dunia di luar dunia 
pewayangan yang ada 
selama ini bisa menjadi 
strategi bagi regenerasi 
dan perluasan wayang 
sebagai pengetahuan 
dan tuntunan. “Elemen 
wayang bukan sekedar
dalang. Semua yang terlibat dalam pertunjukan 
juga menjadi bagian kesatuan. Dan yang 
terutama, keterlibatan para penonton sangat 
menentukan,” tutur Pak Ekotjipto, Ketua Umum 
PEPADI Pusat saat memberikan sambutan pada 
pembukaan FDB 2012.

Dalang Nanang Hape memandang, wayang 
memberikannya pandemen atau dasar-dasar 
kehidupan yang sesungguhnya memiliki nilai 
universal. Membaginya kepada seluruh manusia 
adalah tugas utama pelaku dunia pewayangan, 

tak terkecuali dirinya. 
Agar dapat diterima 
oleh kalangan yang 
lebih luas ,  Nanang 
berusaha menjumput 
tradisi dan menemukan 
harmonisasinya dengan 
format pertunjukan 
yang dimengerti oleh 
k a l a n g a n  u m u m . 
“Generasi (sekarang-
red) ini  punya hak 

yang sama untuk mengenal wayang dan 
semua sistem nilai yang termuat di dalamnya. 
Kesalahan bukan di pundak mereka kalau 
generasi ini tidak punya ingatan yang cukup 
dengan kebudayaan leluhurnya,” tegas 
Nanang.

Hal senada diucapkan Ibu Sri Sulansih. 
Dalang perempuan yang telah hidup 
di beberapa generasi ini memandang 
pentingnya kesempatan bagi dalang anak 
yang berangkat dari lingkungan yang kurang 
memiliki ikatan tradisi seperti Jakarta untuk 
bisa mengartikulasikan wayang. Bu Sri 
menambahkan, hal yang terpenting justru pada 
bagaimana sebuah generasi memandang, 
memperlakukan dan menghargai karya dan 
sejarah. Bu Sri tidak menolak pertunjukan 
kolaborasi dan inovasi, walau ia menekankan 
pentingnya memperlakukan wayang secara 
terhormat. “Wayang bukan sesuatu yang suci. 

Tapi wayang adalah 
karya kebudayaan 
y a n g  m e m i l i k i 
kekayaan aspek , 
y a n g  d i l a n d a s i 
pengetahuan dan 
tuntunan hidup. 
Sudah sepatutnya 
w a y a n g  d a n 
k e b u d a y a a n 

diperlakukan sebagaimana mestinya,” tandas 
Bu Sri.

Karena itu, Bu Sri sangat mendukung 
kegiatan semacam FDB. Selain regenerasi 
dalang secara teknis, menanamkan wayang 
secara baik dan benar kepada anak-anak 

Bapak Ekotjipto (aovi | PJD)

Nanang Hape (Helmi ‘Babe’)

Ibu Sri Sulansih (aovi | PJD)
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akan memiliki dampak yang besar terhadap 
pembentukan kebudayaan di sebuah generasi. 
Bu Sri berharap, para dalang anak dapat 
menempatkan wayang secara lebih utuh, 
bukan sekedar teknis atau hanya untuk mainan 
belaka. “Semoga generasi wayang ini bisa 
tumbuh untuk meredam pikiran-pikiran buruk. 
Dari karakter-wayang yang ada, mereka bisa 
belajar untuk membangun sesuatu yang lebih 
besar dari apa yang ada sekarang,” tambah Bu 
Sri lagi.

Dua sinden pengiring para dalang bocah 
dalam FDB 2012 memberikan masukan yang 
begitu berharga. Selain acungan jempol atas 
peningkatan kualitas dari para pementas, 
Ibu Sri Yanti dan Ibu Sri Lestari memberikan 
gambaran akan arti dunia pewayangan bagi 
pelaku dan penikmat secara keseluruhan, 
khususnya para pementas FDB 2012. Menjadi 
sinden tak sekedar memiliki vokal yang bagus, 
namun menciptakan nuansa yang satu dengan 
seluruh elemen pagelaran menjadi sebuah 
nilai tersendiri. “Yang terpenting adalah olah 
roso. Tanpa itu, seorang sinden akan kesulitan 
untuk ngepaske dengan lain-lainnya,” ungkap 
Bu Sri Lestari.

Karena itu, di tengah jaman yang menuntut 
motif ekonomi ketimbang motif keselarasan rasa, 
kedua sinden ini memaklumi banyaknya para 
sinden yang memilih jalur panggung campur 
sari ketimbang tetap setia sebagai sinden. Kedua 
sinden senior ini tak menolak fenomena semacam 
ini, walau mereka tetap berkeinginan agar profesi 
sinden menjadi sebuah pilihan terbuka bagi 
dunia hari ini. “Utamanya niat ingsun dulu agar 
pekerjaan ini berjalan baik. Dan jangan lupa, 
jangan kotori waranggana, pahamilah artinya, 
peran dan juga maknanya secara mendalam,” 
papar Bu Sri Lestari ketika ditanya mengenai 
harapannya atas profesi sinden yang dijalaninya 
ini.

Menyikapi FDB sebagai metode regenerasi 
dalang, Ketua Pelaksana Pak Onang Sunaryono 
memberikan diskusi baru menyoal bentuk 
dan serapan wayang bagi generasi hari ini. 
Dorongan PEPADI untuk memasukkan wayang 
dalam kurikulum resmi adalah strategi yang 
harus diperjuangkan sebagai langkah nyata 
menyelaraskan wayang dengan dunia hari ini. 
Namun, Pak Onang justru melihat sosialisasi 
secara terbuka merupakan strategi yang tak 
boleh dinomor-duakan. Ia senang melihat 
pengunjung keluarga yang datang hanya untuk 
melihat pementasan dalang anak-anak, walau 
terlihat ketidakmengertian isi dari apa yang 
dipentaskan. “Yang penting niatnya. Kalau sudah 
ada niat, lebih mudah untuk diajak,” sahut Pak 
Onang.

Walau demikian, Pak Onang sangat mengerti, 
mensosialisasikan wayang secara terbuka bukanlah 
hal yang mudah. Berbagai cara sebenarnya 
sudah dilakukan, termasuk mengangkat Wayang 

Sandosa yang menggubah bahasa dalam 
wayang menjadi Bahasa Indonesia, agar dapat 
dipahami oleh kalangan masyarakat yang 
lebih luas. Alhasil, muncul pro-kontra yang 
justru membuka wilayah 
diskusi dan pemahaman 
baru terkait perkembangan 
wayang ke depan. “Saya 
sendiri mengakui, nonton 
wayang kalau bahasanya 
bukan Bahasa Jawa, ngga 
kena di rasa saya. Tapi 
mungkin ini salah satu 
cara yang harus ditempuh,” 
Pak Onang memberikan 
pendapatnya.

Di luar persoalan yang
masih membutuhkan proses
dan cara, wayang telah berjibaku dalam 
lumpur kenyataan hari ini. Generasi teknologi 
informasi hari ini membukakan mata kita, 
bahwa media pengetahuan dan tuntunan 
mereka bukan lagi sekedar keterlibatan 
yang aktif. Kemudahan menekan tombol 
dalam perangkat keras telepon genggam 
atau komputer jinjing secara signifikan telah 
menggeser keterlibatan olah roso mereka. 
Butuh siasat dan strategi lebih, dengan 
keterlibatan pihak yang jauh lebih luas untuk 
bisa menempatkan wayang sebagai tuntutan 
bagi orang banyak, khususnya anak-anak, 
agar wayang tak hanya berjalan di seputaran 
pelaku dunia pewayangan semata. Mengutip 
kata Pak Onang Sunaryono, “Tanpa rakyat 
dan masyarakat, wayang tak akan ada apa-
apanya...” (aovi | PJD, Cin, MS)

Dua sinden, Ibu Sri Yanti & Sri Lestari (aovi | PJD)

Pak Onang Sunaryono (aovi | PJD)



Nah, coba itu diperhatikan… Kalau 
lampunya sudah warna kuning itu 
tandanya kamu harus hati-hati karena 

waktunya berarti tinggal sedikit. Jangan sampai 
bahan-bahanmu masih sisa banyak. Pokoknya 
temponya diatur dengan baik ya,” suara Pak 
Suryadianto terdengar diantara ramainya 
para penonton. Rupa-rupanya Pak Sur sedang 
mengarahkan Willy, putra keduanya yang 
kebetulan menjadi salah satu peserta Festival 
Dalang Bocah tahun ini.

Mewakili provinsi Jawa Tengah, Willy 
Setiabudi, demikian nama lengkapnya, 
sebenarnya belum terlalu lama menjadi 
dalang. Bocah kelahiran Purbalingga 4 April 
1999 ini kira-kira baru tiga tahun lalu mengenal 
wayang dalam arti sesungguhnya. Perkenalan 
Willy dimulai ketika ia menyaksikan banyak 
pagelaran wayang pada saat bulan Ramadhan. 
Bagi Willy, pagelaran tersebut benar-benar 
memikat hatinya karena sangat menghibur dan 
penuh dengan tuntunan. Untuk mewujudkan 

keinginannya menjadi dalang, Willy tak perlu 
jauh-jauh berlatih di sanggar atau lain-lain 
tempat. Beruntung karena sang bapak adalah 
pembuat wayang, maka dengan mudah Willy 
memiliki pembimbing sekaligus teman ngobrol 
yang menyenangkan. Modal itu seterusnya 
dikembangkan Willy, bahkan pada gilirannya 
banyak teman-teman Willy yang tertarik untuk 
menekuni bidang pedalangan ini.

“Pengiring-pengiring saya juga teman-teman 
saya sendiri. Mereka itu masih kecil-kecil sekali. 
Usianya antara 7-8 tahun,” ujar Willy dengan 
suara agak lirih. “Kami juga sering main bareng, 
misalkan saja main PS, main bola atau lainnya…
tapi itu kan cuma selingan aja. Nah, kalau sudah 
main wayang biasanya kita semua semangat dan 
selalu kompak.”

Pertumbuhan dalang cilik di Purbalingga 
belakangan waktu memang meningkat pesat. 
Pak Sur mengatakan jika mungkin saat ini 
masyarakat telah melihat potensi tersebut. 
“Biasanya kan kalau sudah ada contoh lalu 

lainnya tertarik untuk ikut mengembangkan… 
Jadi setelah mereka melihat oh, ternyata anak 
juga bisa menjadi dalang, maka mereka mulai 
termotivasi. Motivasi itu datangnya bisa dari 
anak itu sendiri atau bahkan berkat dorongan 
orang tuanya, karena kedua hal itu juga sama 
pentingnya,” tutur Pak Sur.

Pak Sur sendiri tak berpangku tangan 
melihat fenomena ini. Walau pada awalnya ia 
hanya seorang pembuat wayang tetapi Pak 
Suryadianto kemudian mendirikan sanggar 
yang dapat mewadahi potensi anak-anak ini. 
“Hati saya terketuk setelah menyadari bahwa 
anak-anak ini memiliki bakat yang sedemikian 
besar, oleh karena itu saya kemudian 
mendirikan sanggar pada tahun 2008 lalu,” 
tambah Pak Sur.

Festival Dalang Bocah kali ini adalah 
festival pertama dimana Willy terlibat di 
dalamnya. Pada festival ini Willy membawakan 
satu lakon kesukaannya, Jabang Tetuko. 
“Lakon ini ceritanya soal Gatotkaca waktu 
dia mengalahkan Prabu Kala Pracona dari 
Gilingwesi. Saya senang dengan tokoh 
Gatotkaca karena dia itu baik dan pemberani. 
Gatotkaca juga terkenal sebagai bayi 
suci,” ungkap Willy menjelaskan kenapa ia 
membawakan lakon ini.

Ditanya apa cita-citanya, Willy yang 
nge-fans berat dengan dalang senior, Ki 
Sugino Siswocarito, mengatakan jika ia 
ingin membahagiakan orang tuanya juga 
membanggakan keduanya. Oke deh, selamat 
berkarya dan semoga sukses ya. (aovi l cin)

    Willy Setiabudi
  Dalang Cilik
Asli Purbalingga

Profil
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Sepintas badannya terlihat terlalu kecil 
untuk mengangkat Wayang Golek 
yang berjejer di depannya. Tak dinyana, 

penampilannya justru berbanding terbalik 
dengan apa yang tampak di mata. Menjadi 
penampil pertama Wayang Golek sebagai 
perwakilan dari Provinsi Jawa Barat tidak 
memberikan kesan kikuk pada Bima Arya. 
Siswa kelas 3 SDN Sempur Kaler, Bogor 
ini mampu memaksa decak kagum para 
penonton yang memadati pelataran Museum 
Bank Indonesia, tempat diselenggarakannya 
Festival Dalang Bocah (FDB) tingkat Nasional 
2012. Bima sangat mahir dalam olah sabet dan 
beberapa teknik gerakan lainnya. Penjiwaan 
yang dilakukannya tatkala memainkan Wayang 
sungguh berbanding terbalik dengan usianya. 
Ia seakan mampu memberikan ruh, bisa 
mengikuti kemauan Wayang itu sendiri, tidak 
sekedar menjadi Dalang yang memainkan 
Wayang. Meski dialog yang ditampilkan 
sedikit, namun cara membawakannya sudah 
seperti Dalang dewasa.

Memainkan Wayang Golek bukanlah hal 

mudah, terlebih lagi ukuran dan beratnya yang 
cukup jauh jika dibandingkan dengan Wayang 
Purwa (kulit). Apalagi ukuran tubuh sang Dalang 
memang masih sangat kecil. Namun demikian, 
Bima tetap menyajikan beberapa peragaan 
teknik sabet yang sangat mumpuni untuk bocah 
seusianya. Pada adegan Dipati Karta sedang 
menunggang kuda, terlihat Bima terpaksa berdiri 
demi menghasilkan tontonan yang sempurna 
sehingga penampilannya terlihat sangat hidup. 
Kepiawaiannya dalam memainkan adegan 
Wayang berkuda tersebut sontak membuat 
pelataran Museum BI bergemuruh akibat tepuk 
tangan penonton.

Ada juga adegan Tari Buta-buta yang disajikan 
sangat lucu dan menarik serta hidup. Penonton 
pun dipaksa kembali bertepuk tangan, namun klai 
ini tepuk tangan justru keluar ketika ada Wayang 
yang dimainkannya terpeleset dan jatuh ke depan 
panggung. Bima Arya diiringi oleh karawitan 
dewasa sangat kompak dengan dalangnya. Ketika 
Gatutkaca Gugur  terkena panah Basukarna dan 
raganya jatuh di kereta Karna Jayaperbangsa,  
Arimbi dan Bima menghampiri  dengan penuh 
kesedihan. Alunan musik dan nyanyian Sinden 
sangat mendukung adegan  menjadika  ending 
dari ceritera Jaya Perbangsa sangat mengena.

Perkenalan Bima dengan Wayang terjadi kala 
Bima masih berusia 3 tahun. Awalnya, ia kerap 
diajak Sang Ayah, Jajat Sudrajat yang merupakan 
salah satu Dalang yang cukup terkenaldi Daerah 
Bogor, Jawa Barat. Tak jarang BIma harus 
rela begadang dan tidur di panggung untk 
menemani, menyaksikan, sekaligus belajar lewat 

penampilan Ayahnya. Meski demikian, niat 
menjadi Dalang tidak datang atas peksaan 
orangtuanya. Dengan tegas ia menjawab 
bahwa niat mendalang adalah kemauannya 
sendiri, “Bukan karena disuruh Ayah, Saya 
mau sendiri,” ujarnya. Bahkan saat ditanya 
mengenai cita-citanya, Bima dengan tegas 
menjawab kelak ingin menjadi Guru Dalang. 
Meski demikian, hobi Bima tidak jauh berbeda 
dengan kebanyakan anak-anak seusianya, 
bermain Playstation dan internetan.

Syahlan Rasidi yang menjadi Pembina Bima 
dalam kesempatan kali ini pun turut bercerita 
perihal kebanggannya terhadap Bima. 
Menurutnya, Bima merupakan Dalang Bocah 
terbaik yang dimiliki Jawa Barat saat ini. Hal 
itu paling tidak dibuktikan oleh keberhasilan 
Bima menyabet Juara I dalam Pentas Dalang 
Cilik tingkat Provinsi Jawa Barat. Penampilan 
Bima dianggap Syahlan mampu membayar 
kerja keras PEPADI Kota Bogor yang selama 
ini giat melakukan pembinaan terhadap 
Dalang-dalang muda di Kota Bogor. Kegiatan 
pelatihan-pelatihan yang digiatkan Pengurus 
PEPADI Kota Bogor saat ini memang memiliki 
keinginan untuk melahirkan lebih banyak 
lagi Dalang-dalang Bocah seperti Bima. Hal 
itu dianggap akan sangat membantu proses 
regenerasi Wayang Golek yang saat ini makin 
sedikit peminatnya. Kehadiran Bima juga 
diharapkan dapat menstimuli ocah-bocah 
lain seusianya untuk ikut aktif dalam kesenian 
Wayang Golek di Kota Bogor. (Bambang Asmoro; 

AOVI | Marthin Sinaga)

Bima Arya
Biasa Tidur
di Panggung

Profil
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Muh Setyo Mukti, atau akrab disapa 
Mukti, sempat turun panggung 
dengan perasaan tak menentu. Tapi 

bukan lantaran ia tak hafal lakon atau lainnya, 
melainkan karena ia sempat melihat lampu 
merah telah menyala sementara ia masih belum 
selesai dengan lakon yang dibawakannya. Ya, 
lampu merah memang menjadi penanda jika 
waktu yang diberikan kepada para penyaji 
hampir usai.

Tampil sebagai pembuka di hari ketiga, 
atau hari terakhir Festival Dalang Bocah 2012 
(7/7), Mukti yang menjadi wakil dari provinsi 
Lampung, membawakan lakon Wahyu 
Makutha Rama, gaya Surakarta. Kehadiran 
siswa kelas V SD Tiuhbalak, Way Kanan ini 
sedikit mengejutkan. Bagaimana tidak, Mukti 
sebenarnya baru saja menggeluti dunia ini. 
Kira-kira, delapan bulan lalu atau tepatnya 
medio November 2011.

Awal cerita, Mukti meminta seperangkat 
alat gamelan dan satu set wayang kepada 
sang ayah, sebagai hadiah khitan. Sang ayah, 
yang juga ketua Sanggar Mukti Budaya, 
menyanggupi permintaan anaknya tersebut 
dengan satu syarat, bahwa ia harus mendalang 

pada acara khitan tersebut. Alhasil, jadilah Mukti 
membawakan lakon Wahyu Jati Agung untuk 
kali pertamanya. Keberhasilan Mukti pada hari 
itu pada gilirannya mengundang banyak anak 
di sekitar untuk datang dan mengikuti latihan 
karawitan yang digelar tiap satu minggu sekali. 
Mayoritas anak-anak ini justeru bukan berasal 
dari Jawa, melainkan dari berbagai wilayah di 
Sumatera dan lainnya.

Perkembangan Mukti dalam tempo 8 bulan 
sendiri terbilang pesat. Pak Ganda Tukino, 
pembimbing Mukti, mengatakan jika dalam 
rentang waktu tersebut Mukti telah berhasil 
membawakan 16 kali pentas. Wow! Sebenarnya 
bakat Mukti dalam bidang kesenian tidak datang 
tiba-tiba. Selama ini Mukti memang terkenal 
karena kecintaannya pada dunia ini. Mulai dari 
menggambar, menyanyi, bermain drumband 
sampai memainkan jaran kepang, semua 
dilakoninya dan semua menjadi kesenangan 
utamanya.

“Sebelum kenal wayang, Mukti itu senangnya 
main jaran kepang. Dia pinter sekali dan nggak 
pernah bisa berhenti kalo sudah mainan jaran 
kepang. Lah, itu ya persis sama kalau dia sudah 
pegang wayang… Karena dia senengnya sabetan, 

dia itu nggak akan leren kalau wayang-
wayangnya belum benar-benar hancur,” 
ungkap ibunda Mukti disambut gelak tawa 
beberapa beberapa rekan peserta yang 
kebetulan turut menyaksikan wawancara 
ini. Hebatnya lagi, meski bergelut dengan 
seni tradisi, tapi Mukti juga tak kehilangan 
kemampuan untuk menikmati game atau 
sekedar bermain bola.

“Nah, kakaknya sekarang mulai ketularan… 
Dia juga kepingin main wayang, makanya 
nanti akan minta bimbingan Pak Ganda lagi,” 
tambah sang ibu. “Iya, nanti saya mau ikut 
Festival Dalang Remaja. Doakan ya…” jawab 
sang kakak dengan antusias.

Ditanya tokoh favoritnya, Mukti yang 
sedang asyik memainkan wayang dan 
membuat gerakan salto sontak berhenti dan 
dengan cepat menyebut nama werkudara 
serta sosok Puntadewa. “Soalnya mereka 
pemberani dan Puntadewa itu raja.” Terus, 
kenapa kalau dia raja? “Raja itu bisa mengatur 
rakyatnya dan saya ingin seperti Puntadewa,” 
jawab Mukti. “Saya mau menjadi presiden 
yang bisa mendalang,” tegas Mukti tanpa 
sedikitpun ragu. “Wah, nomor urutnya 
berapa? Nanti saya coblos deh,” seloroh ayah 
dalang Monik Dwi Rahayu yang kebetulan ada 
di samping Mukti.

Kesungguhan Mukti rupa-rupanya telah 
menginspirasi kawan-kawannya. Ia juga 
telah berhasil menularkan wayang kepada 
lingkungan terdekatnya, satu hal sederhana 
yang dapat kita contoh bersama. (aovi l Cin)

Muh Setyo Mukti Wicaksono
Presiden yang Bisa Mendalang

Profil
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Monik Dwi Rahayu, gadis manis 
berkacamata itu tampil dengan sangat 
serius. Ia terihat sangat menikmati 

pentasnya di atas panggung. Hadir untuk 
kali kedua di Festival Dalang Bocah, Monik, 
demikian sapaan bocah itu, membawakan 
lakon Kangsa Adu Jago dengan gagrak 
Surakarta.

Meski tampil dengan kosakata Jawa yang 
sangat terbatas, tapi Monik berhasil memberi 
sajian memikat kepada para penonton 
yang hadir. Dan justeru, keterbatasannya ini 
dimaksimalkan melalui koreografi, seperti 
memainkan lakon para Punakawan tanpa 

suara. “Kalau boleh jujur, lingkungan Monik di 
Balikpapan memang kurang mendukung. Sedari 
kecil karena hidup dengan berbagai anak-anak 
dari berbagai suku daerah, Monikpun terbiasa 
bercakap-cakap dengan bahasa campuran. 
Syukurlah kami berhasil menyiasati situasi ini,” 
terang ayah Monik.

Monik memang menjadi satu-satunya peserta 
yang mewakili provinsi Kalimantan Timur. 
Kecintaan Monik pada wayang dimulai ketika 
ia duduk di sekolah dasar dan sejak saat itulah 
Monik tak sekalipun absen untuk menyaksikan 
pagelaran wayang di Balikpapan. Bakat Monik 
ini bukan tanpa alur, sebab memang ditularkan 

dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai 
dalang. Nah, mulai usia kelas 5 SD, Monik 
mulai terbiasa membawakan pagelaran dalam 
durasi 1 jam dan wayang pun segera manjadi 
satu-satunya dunia bagi Monik. Seluruh 
ekspresinya kemudian ditumpahkan melalui 
medium tersebut.

Monik yang kini duduk sebagai siswi 
SMP Katolik Yos Sudarso sangat menyukai 
tokoh Werkudara. Ditanya apa cita-citanya 
kemudian, Monik menjawab dengan cepat, 
“seni budaya… Saya ingin menjadi tokoh seni,” 
ungkapnya dengan senyum simpul. (aovi | Cin)

Profil

Monik Dwi Rahayu

Wayang,
Satu-satunya
Dunia
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Ini adalah kali pertama Rosiansah Dharma 
Pratama menjejakkan kaki di ibukota, 
dan kedatangannya khusus untuk 

mengikuti Festival Dalang Bocah 2012 yang 
diselenggarakan dipelataran halaman Museum 
Bank Indonesia, 5-7 Juli.

Dengan jujur, Rosiansah mengatakan jika 
situasi tersebut membuatnya sedikit grogi. Ia 
merasa tidak pede atau kurang percaya diri. 
Ditambah lagi, Rosiansah benar-benar baru 
tiba di Jakarta, persis di pagi yang sama saat 
ia harus menyajikan pagelarannya. Itu karena 
beberapa pengrawit dan penggedang yang 

mengiringinya harus tampil dalam beberapa 
pentas di kotanya. “Lumayan capek sebenarnya, 
tapi ya begitulah keadaannya. Semoga saja 
penampilan saya tidak mengecewakan,” ujar 
Rosiansah dengan tutur lembut.

Syukurlah, Rosiansah yang mewakili Daerah 
Istimewa Yogyakarta berhasil membawakan lakon 
Lahirnya Sekuntrem dengan sempurna. Sempat 
mendapat applause karena tehnik sabetannya, 
Rosiansah yang kini duduk di kelas VIII SMPN 
II Karang Mojo, Gunung Kidul, mengatakan jika 
pertama kali ia mengenal wayang justeru dari 
televisi.

Dulu, katanya, sewaktu ia masih TK, 
ia senang menanti siaran wayang yang 
ditampilkan di beberapa televisi yang ada. 
Untuk itu, Rosiansah bahkan rela lek-lekan 
(red. melek begadang) sekedar menanti 
jadwal tayang wayang yang biasanya memang 
disiarkan tengah malam buta. “Saya senang 
nonton wayang di tv,” ujar Rosiansah, “jam 
berapapun pasti saya tunggu. Pokoknya saya 
harus nonton,” lanjutnya kemudian.

Perkenalan Rosiansah dengan wayang 
terus berlanjut. Setelah masa-masa layar kaca, 
Rosiansah kemudian menyaksikan pertunjukan 
wayang secara langsung. Beruntung, Yogya 
memang kaya dengan pagelaran dan 
situasi itu tak disia-siakan Rosiansah. Proses 
macam ini digeluti Rosiansah juga lantaran 
penggambaran karakter Bima yang sangat 
lekat dalam dirinya. Bima, bagi Rosiansah, 
adalah tokoh yang sangat gigih dalam 
upayanya mencapai tujuan. Pada gilirannya, 
kegigihan itu terus menginspirasi Rosiansah 
dalam menjalani kehidupan.

Rosiansah juga mengaku jika ia memiliki 
dalang yang dianggapnya mumpuni, ialah 
Pak Manteb Sudharsono dan Seno Nugroho. 
Dari Pak Mantep, Rosiansah menimba ilmu 
suluk sementara dari dalang Seno, Rosiansah 
memperhatikan detail sabet. Cita-cita 
Rosiansah sendiri tak muluk-muluk, ia hanya 
ingin terus menimba ilmu pedalangan dari 
siapapun, sehingga kelak ia dapat memberi 
yang terbaik yang ia mampu. (aovi | Cin)

Profil

Rosiansah Dharma Pratama

Belajar Wayang
dari Layar Kaca

Festival Dalang Bocah 2012 • day#03           • 14

ao
vi

  |
  P

et
er

 Jo
ha

n 
D

ja
ng

oe
n



Profil

Erik Aryo Putranto dan Syaiful Puguh Yulianto, kedua 
bocah berusia 9 tahun itu terlihat asyik memainkan 
handpone dalam genggaman tangan mereka. 

Bersama-sama, keduanya menempelkan handphone 
tersebut ke telinga. Meski tampak lucu karena berdesalan 
tapi wajah mereka menunjukkan keseriusan. Sesekali 
keduanya juga nampak berbicara lalu kembali menyimak 
rekaman yang sedang mereka dengarkan. Rupa-rupanya, 
kedua bocah itu tengah asyik mendengarkan lakon 
Abimanyu Ranjab yang dibawakan oleh dalang Cahyo 
Kuntadi.

Danan Wisnu Pratama

Dari Komik Wayang 
Lalu Turun Ke Hati
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“Ini ceritanya soal Abimayu itu loh… 
Waktu dia kena seribu panah yang nyerbu 
bareng-bareng,” dengan nada suara tergopoh 
saking bersemangatnya, Syaiful berusaha 
menceritakan isi rekamannya. Kedua bocah ini 
ternyata adalah dalang cilik yang bergabung 
dengan Sanggar Nirmalasari, Cinere, pimpinan 
Bapak Asman. Kehadiran mereka di Festival 
Dalang Bocah kali ini adalah untuk memberi 
dukungan kepada rekan mereka, Danan Wisnu 
Pratama.

Danan sendiri tampil sebagai penyaji 
terakhir dalam Festival Dalang Bocah kali 
ini. Membawakan lakon Dewi Amral dengan 
gagrak Surakarta, Danan yang menggunakan 
beskap hijau pupus, sempat menyita perhatian 
penonton. Gaya dan penampilan Danan yang 
lugas membuatnya tampil memikat dan penuh 
percaya diri.

Danan sendiri mempersipkan pertunjukan 
selama 1 bulan penuh. Sekitar dua atau tiga 
hari dalam seminggu, dihabiskannya untuk 
berlatih. Danan mengenal wayang sejak usia 3 
tahun dan memutuskan untuk berlatih secara 
rutin semenjak usia 5 tahun. Masa-masa 
perkenalan Danan dengan wayang sendiri 
diawali lewat komik.

“Waktu kecil saya punya banyak komik 
wayang, nah, karena saya suka baca jadi 
saya mulai inget cerita-cerita itu. Pokoknya, 
gara-gara komik-komik itu saya jadi senang 
wayang… Setelah saya agak besar saya juga 
mulai nonton film-film wayang. Di rumah 
saya banyak tuh dvd wayang,” ucap Danan 
dengan nada ceria. “Saya juga senang belajar 

dan ketemu banyak orang, makanya saya sampai 
empat kali pindah sanggar. Asyik, bisa ketemu 
banyak teman-teman dalang,” menjelaskan 
kenapa ia sempat berpindah dari Saeko, Sanggar 
Sumbang Budaya, TMII dan akhirnya kini berada 
di Sanggar Nirmala.

Wayang memang demikian mengesankan 
bagi Danan. Ia juga ingat bagaimana wayang 
dapat menyembuhkan rekannya, Yustanza Razali 
atau akrab dikenal dengan sebutan Ki Kuncir, dari 
authisme. “Alhamdulillah sekarang Stanza sudah 
benar-benar bisa sembuh dan itu karena wayang 
loh…” ujar Danan. “Berarti manfaat wayang dan 
mendalang itu memang besar, kan?!” tambahnya 
lagi.

Kecintaan Danan pada seni ternyata tak 
semata dituangkannya dalam bentuk pagelaran 
wayang. Di sekolah, Danan juga berusaha 
menggeluti dunia sinematografi dan berperan 
sebagai aktor maupun penata suara, khususnya 
pembuatan soundtrack film. Atas aktifitasnya 
itu Danan sempat mendampat ‘ganjaran’ karena 
film horor yang dibuatnya mengantongi dua 
penghargaan dan salah satunya adalah sebagai 
film dengan tata musik terbaik.

Namun demikian, kecintaan Danan terhadap 

wayang tak pernah tergantikan. Bocah 
kelahiran Jakarta 8 Mei 1999 yang sangat 
menyukai Sujiwo Tedjo ini ternyata juga 
mengidolakan Semar. “Semar itu gimana ya… 
Banyak orang bilang kalau Semar kerjanya 
cuma ngelucu aja, padahal sebenarnya 
enggak. Semar itu emang gemuk dan lucu 
sih tapi yang paling penting Semar itu tokoh 
kunci…” terang Danan panjang lebar. “Kalau 
buat aku, Semar itu penuntun sejati yang bisa 
membawa kita ke jalan yang benar. Makanya, 
aku juga selalu senang dengan apapun lakon 
Semar… Mulai dari Semar Boyong, Semar 
Mbangun Khayangan dan lain-lain,” tambah 
Danan.

Berkait dengan cita-citanya, Danan 
mengungkapkan jika dirinya masih punya 
mimpi. Danan berharap, kelak, dirinya bisa 
memperoleh kesempatan untuk membuat 
sebuah film laga, seperti halnya film-film 
barat yang ia saksikan, namun dengan semua 
karakter tokoh wayang. “Ya, biar bisa ditonton 
sama orang yang nggak ngerti wayang dan 
biar kebudayaan kita juga nggak punah,” 
ujarnya penuh semangat, seraya menutup 
perbincangan. (AOVI | Cin)

“Waktu kecil saya punya banyak komik wayang, 
nah, karena saya suka baca jadi saya mulai inget 
cerita-cerita itu. Pokoknya, gara-gara komik-
komik itu saya jadi senang wayang… Setelah 
saya agak besar saya juga mulai nonton film-film 
wayang. Di rumah saya banyak tuh dvd wayang,”

Festival Dalang Bocah 2012 • day#03           • 16



+6221 3315 2255 • infoaovi@gmail.com
www.absolutelyindonesia.com

Unduh lengkap digital magz Festival Dalang Bocah 2012

www.absolutelyindonesia.com

the“W”ofLife


