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Pesatnya pertumbuhan dalang bocah belakangan ini 
menegaskan fenomena baru tentang ketertarikan 

masyarakat terhadap kesenian tradisional. Jumlah yang 
terus bertambah bisa terlihat dari minat dan antusiasme 
yang mengajukan diri dari seluruh daerah dalam ajang 
seperti Festival Dalang Bocah. Sesepuh PEPADI, Ekotjipto, 
dalam konferensi pers mengakui, animo kepersertaan dari 
daerah terlihat sangat luar biasa. Kendalanya justru ada 

pada penyelenggaraan yang terbatas pada faktor 
waktu dan pendanaan.

Hal yang luar biasa justru terjadi di Jawa 
Tengah. Sebagai salah satu basis terkuat seni 

tajuk

pewayangan, pertumbuhan jumlah dalang 
bocah menunjukkan lonjakan yang cukup 
tinggi. Temu Dalang Bocah Nusantara, sebuah 
ajang silaturahmi dalang bocah dari berbagai 
daerah di Indonesia yang diselenggarakan 
di Surakarta, menjadi bukti dari pertumbuhan 
yang luar biasa tersebut. Tahun 2005, ajang 
ini dihadiri oleh 29 anak meliputi umur 3 tahun 
hingga awal Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). 10 tahun kemudian, atau tepatnya 
tahun 2015, Temu Dalang Bocah Nusantara 
menghadirkan 185 penampil dalang bocah, 

Pertumbuhan
Pesat Dalang

Bocah dan
Tugas Kita

Semua
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dimana 100 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Dibutuhkan 
lebih dari 16 jam dalam sehari selama 8 hari berturut-turut untuk 
menggelar seluruh penampil.

Mudjiono, sesepuh sekaligus pengampu dari Padepokan 
Seni Sarotama Surakarta, melihat hal ini dalam 2 pandangan. 

Pertama, ia sangat antusias 
dan gembira dengan 
pesatnya pertumbuhan 
jumlah dalang bocah. 
Hal ini menunjukkan 
adanya peningkatan 
apresiasi masyarakat 
terhadap kesenian 
tradisional, khususnya 
seni pewayangan. Wayang 
sebagai media permainan 

juga turut menjadi faktor bagi ketertarikan seorang bocah saat 
menekuni pedalangan. “Temannya main, kemudian cerita ke 
yang lain, sampai ndak mau pulang,” kisah Mudji ditemui dalam 
Festival Dalang Bocah 2015.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan jumlah dalang 
bocah mengisyaratkan sebuah kerja besar bagi seluruh pihak; 
baik dari pengampu, masyarakat, negara, dan bahkan para 
dalang senior. Kecenderungan ‘budaya visual’ yang melingkupi 
generasi saat ini menjadi dasar bagi seorang dalang bocah 
untuk cenderung memainkan karakter wayang dengan kasar. 

Kisah keseluruhan dan pertempuran yang beretika kerap kali 
dilewatkan oleh para dalang bocah, yang kemudian hanya 
mementingkan sabet serta teknik adegan pertempuran 

yang lebih mengarah pada kekerasan.

Di samping itu, konsep ‘dalang 
pasar’ juga menjadi perhatian Mudji. 
Ia tak menampik bahwa pilihan 
menjadi ‘dalang pasar’ sangat 
terbuka untuk era saat ini. Karena 
itu, ia selalu mengingatkan dan 
memberikan dorongan kepada 
setiap pribadi dalang bocah untuk 
menekuni seni pewayangan secara 
lebih utuh. Pembentukan lingkungan 
yang berbudaya dan beradab 
menjadi hal yang sangat penting. 
Dari yang paling kecil adalah orang 
tua; kemudian guru dan pengampu; 
andil negara dalam memberikan 
kesempatan yang lebih luas bagi 
kesenian sendiri untuk menjadi tuan 
rumah di tanahnya sendiri; dan 
tak lupa tugas para dalang senior 
sebagai figur yang dicontoh oleh 
para dalang bocah. “Jangan lupa, 
kita menitipkan seluruh kehidupan 
ini kepada mereka. Mau jadi apa 
mereka, itu pilihan mereka sendiri. 
Tapi sudah jadi tugas dan kewajiban 
kita untuk mengingatkan mereka, 
dan mewariskan peradaban yang 
benar-benar beradab”, tukas Mudji 
dengan semangat. (PJD)
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pernik

Mas Penewu Cermo Sutejo, dalang asal Gedong Kuning, 
Yogyakarta, sedang menggelar lakon “Kokrosono Jumeneng Ratu” 
di Museum Seni Rupa & Keramik, Kota Tua Jakarta. Beberapa 

Pertempuran 
Budaya di Kota Tua
Hampir tengah malam. Malam itu adalah malam 

minggu, malamnya anak muda, begitu kata orang-
orang Jakarta. Taman Fatahillah padat dengan anak muda 
yang menikmati malam minggu dengan segelas kopi 
sembari berfoto-foto bersama.
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pengeras suara terpasang 
terdengar hingga ke penjuru 
Taman Fatahillah; bahkan 
hingga ke Batavia Cafe yang 
terletak di seberang Museum 
Seni Rupa & Keramik.

Saya beranjak menjauhi 
Museum Seni Rupa & 
Keramik, mendekati lapangan 
Taman Fatahillah yang padat 
nan ramai. Sayup-sayup 
suara dalang Ki Tejo mulai 
bercampur dengan keriuhan lapangan. Beberapa 
kelompok anak muda bahkan memasang lagu-lagu 
dari berbagai genre; mulai dari dangdut hingga lagu 
rock barat. Semakin menjauh dari kompleks Museum 
Seni Rupa & Keramik, suara-suara itu semakin 
bercampur dalam irama campur-campur yang terkesan 
memekakkan telinga.

Tidak ada yang salah. Pilihan Kota Tua Jakarta 
untuk menggelar Festival Dalang Bocah (FDB) 2015 
merupakan bagian dari strategi mendekatkan wayang 
ke khalayak publik. Siapakah khalayak publik yang 
dimaksud? Kalau FDB digelar di Gedung Pewayangan 
Kautaman Taman Mini Indonesia Indah, tentu khalayak 
yang dimaksud jelas dan terang: para penikmat wayang. 

Di Kota Tua? Persis seperti yang digambarkan 
di atas. Khalayak ramai yang sesungguhnya: 
masyarakat Indonesia.

Dengan corak pluralisme dan demokrasi 
yang begitu terbuka, masyarakat Indonesia 
dibanjiri oleh berbagai bentuk kebudayaan 

yang beragam. Sebagian 
pihak membaginya dengan 
sederhana: budaya 
tradisi dan budaya pop. 
Budaya tradisi sarat 
dengan pesan dan nilai; 
sementara budaya pop 
lebih kerap dikaitkan 
dengan budaya pasar. 
Mana bentuk budaya 
tradisi, dan mana bentuk 
budaya pop, itu pun masih 

dapat diperdebatkan seiring dengan politik 
kekuasaan dan bahkan sang waktu. Atau mana 
yang salah dan mana yang benar, ini juga masih 
membutuhkan obrolan yang panjang yang akan 
disertai dengan emosi dari masing-masing pihak.

Persoalannya justru muncul ketika kita bicara 
identitas. Siapakah kita, akan terlihat dari 
bagaimana kita mewariskan kehidupan ke anak 
cucu. Apa yang kita makan dan telan; apa 
yang kita dengar dan kemudian diucapkan atau 
dinyanyikan; dan bagaimana nurani kita serta 
tindakan yang dapat memberikan dasar bagi 
kehidupan dan penghidupan generasi kelak; ini 
tentu yang akan menjadi pertanyaan kita tentang 
kesenian dan kebudayaan yang sesungguhnya.

Di tengah lapangan Taman Fatahillah itu 
pun, di malam minggu yang riuh, pertempuran 
kebudayaan itu terjadi. (PJD)



Orang Indonesia 
Harus Berbudaya

Faqih Trisera Fil Ardi
(DKI Jakarta)

dalang bocah
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Manusia boleh berencana namun Tuhan 
yang menentukan. Hal itu terbukti, 

pada saat Prabu Jarasanda dari Kerajaan 
Giribajra akan mengadakan sesaji kala 
rodra yang mensyaratkan tumbal 100 
raja, rencana tersebut gagal total. Hamsa 
dan Jimbaka, dua raja andalan Prabu 
Jarasanda gugur di tangan Baladewa, 
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sementara 97 raja yang 
dipenjarakan Prabu Jarasanda 
berhasil dibebaskan oleh 
Pandawa dan secara 
sukarela bergabung dengan 
tiga raja untuk mendukung 
terlaksananya sesaji raja 
suya yang akan digelar oleh 
Puntadewa. Adapun Prabu 
Jarasanda pada akhirnya 
gugur di tangan Bima.

Faqih Trisera Fil Ardi 
mendapat sambutan meriah 
dari para pengunjung Festival 
Dalang Bocah VI, 2015 setelah membawakan lakon 
Sesaji Raja Suya. Sabetan Faqih terlihat mantap. 
Beberapa atraksi putar anak panah dan para tokoh 
wayang yang dilakukan Faqih mengundang decak 
kagum dan keprak yang dibuat Faqih pun terdengar 
mantap meskipun tali keprak Faqih putus.

Ditemui seusai acara, Faqih yang kini duduk di 
kelas IX SMP N 139 Jakarta, menjelaskan jika ia mulai 
mengenal wayang sejak kecil. Kecintaan Faqih pada 
budaya Jawa dimulai sejak ia bayi. Tanpa sadar, 
Faqih kerap ditemukan sedang menangis apabila 
mendengar musik dangdut dan akan segera tenang 
apabila mendengar campur sari. Awalnya, sang 

ibu tidak percaya. Namun, 
begitu beberapa kali dicoba 
terbukti Faqih memang 
hanya dapat tenang apabila 
mendengar alunan campur 
sari.

Bukan hanya itu, Faqih 
juga kerap memainkan 
daun nangka sebagai ganti 
tokoh-tokoh wayang ketika 
ia masih kecil. Faqih bahkan 
kerap meminta pajangan 
sendok-garpu bertangkai 
wayang setiap kali 

mengunjungi rumah kerabat yang kebetulan 
memilikinya. Melihat minat serta bakat 
anaknya, sang ayah, Kabul Handoko, segera 
memasukkan Faqih ke Sanggar Saeko Budoyo 
yang berada di Komplek Taman Mini Indonesia 
Indah pada usia 3 tahun. “Awalnya, Faqih itu 
nggak mau belajar. Setiap diajari pasti buang 
muka, tapi kalau dia disuruh pegang wayang, 
dia langsung mau dan langsung memainkan 
wayang-wayang itu,” ujar Pak Kabul.

Faqih Trisera Fil Ardi (2)Akibat kecintaan 
Faqih pada wayang, sang ayah pun harus 
mengumpulkan uang sedikit demi sedikit 
untuk membeli wayang. “Sampai pernah 
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suatu ketika, Faqih meminta dibelikan wayang dan 
kebetulan uang saya itu kurang, tapi penjualnya 
percaya saja dan malah menyuruh saya untuk 
membawa beberapa wayangnya. Padahal, bapak 
penjualnya itu kenal pun tidak dengan saya,” lanjut 
Pak Kabul. “Anak saya yang lain kadang suka meri, 
katanya Faqih lagi, Faqih lagi,” cerita Pak Kabul 
disusul derai tertawa.

Demikian besar cinta Faqih pada wayang, 
tak heran jika setiap kali tidur ia harus ditemani 
wayang-wayangnya. Meski demikian, wayang 
yang paling Faqih sukai adalah gunungan. 
“Sebab di dalam gunungan sudah memuat segala 
sesuatunya. Saya kadang suka gemes kalau lihat 
wayang-wayang yang lain tapi kalau sudah lihat 
gunungan, hati rasanya ayem, tentrem..damai 
banget,” jelas Faqih.

Ketrampilan Faqih diperoleh bukan hanya dari 
sanggar tetapi juga dari menyimak vcd wayang 
maupun mengaplikasikan teori yang diberikan 
sang ayah. “Ayah saya bukan dalang tetapi dia hobi 
wayang dan teori yang ayah saya berikan itu pasti,” 
lanjut Faqih.

Ayah Faqih sendiri sebenarnya cukup terheran-
heran dengan kemampuan Faqih. Baginya, Faqih 
dapat berkembang berkat ‘penemu-nya’ sendiri, 
dalam arti Faqih berhasil mendapatkan kunci 
tehnik-tehnik tertentu hanya dengan menyimak vcd. 

Tak heran, meski tak berguru langsung pada dalang 
tertentu tapi Faqih dapat dengan fasih mengikuti 
kunci gerakan-gerakan tersebut. Beberapa dalang 
yang kemudian hari sempat didatangi Faqih pada 
akhirnya sering manganggap Faqih sebagai muridnya 
meski tidak nyantrik secara langsung.

Bagi Faqih, ketrampilan yang ia peroleh bukan 
datang serta merta. Faqih sempat bercerita jika ia 
memiliki luka di tangan yang kemudian dianggap 
sebagai pertanda turunan dalang sabet oleh 
beberapa orang tua. “Mbah saya dari ibu juga 
dalang, meski saya hanya keturunan jauh,” ungkap 
Faqih. Berkat kecekatannya, bahkan mantan 
Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono 
sempat menitikkan air mata ketika menyaksikan Faqih 
mendalang. Saat itu Faqih masih duduk di kelas dua 
SD.

Untuk mengimbangi ketrampilan lahiriahnya, Faqih 
juga membekali diri dengan pasa senen kemis, 
mutih, dzikir dan doa malam. “Kalau pati geni belum 
pernah karena berat,” kata Faqih sambil tertawa. 
Faqih sendiri selalu ingat ucapan Pak Manteb, jika 
kepercayaan tak boleh mengalahkan keyakinan. Dan 
bagi Faqih, tidak ada hal yang paling ia harapkan 
kecuali dapat hidup mulia.

Satu cita-cita Faqih lainnya adalah dapat melihat 
orang Indonesia menjadi lebih berbudaya. “Jalannya 
bisa lewat apa saja, seni tari, wayang atau lainnya..
yang penting Indonesia bisa menjadi bangsa yang 
maju.” (Cin)
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dalang bocah

Nyanyian pembuka yang 
dibawakan sungguh 

membangunkan bulu kuduk. 
Meski telinga tak mampu 
mendengar dengan jelas apa 
yang dikatakan karena persoalan 
bahasa, namun lirih iramanya 
sungguh menyayat. Beberapa 
bahkan menganggap iramanya 
bernuansa mistis.

Senandung Lirih 
Wayang Sasak

Lalu Anom Wire Jagat
(Nusa Tenggara Barat)
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Lalu Anom Wire Jagat merupakan satu-satunya 
penampil Wayang Sasak asal Lombok, Nusa Tenggara 
Barat. Sebagaimana biasanya penampilan Wayang 
Sasak, Jagat, sapaan akrabnya, memainkan lakon 
Negare Mangade pun dengan sangat sederhana. 
Namun di balik kesederhanaannya inilah Jagat 
mampu mencuri perhatian penonton yang memadati 
Museum Wayang, kawasan Kota Tua, Jakarta.

Jagat mempelajari Wayang secara otodidak. Ia 
tidak mengikuti kursus atau sekolah khusus untuk 
menjadi seorang Dalang. Adalah Sang Kakek 
yang berprofesi sebagai pedalang. Sempat 

terputus satu generasi, Jagat kemudian 
melanjutkan profesi Kakeknya. Lalu Abdul 
Rahim, Ayahanda dari Jagat, mengaku sempat 
tidak ingin meneruskan profesi Ayahnya. 
Namun setelah melihat bakat Jagat dalam 
mendalang, Abdul Rahim tak berpikir panjang 
untuk mewarisi segala yang diketahuinya soal 
Wayang Sasak kepada Jagat.

Teman-teman Jagat sendiri cukup banyak 
yang menyukai Wayang namun hanya dirinya 
yang menjadi Dalang. Pun demikian, Jagat 
tidak pernah merasa berbeda dengan 
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teman sebayanya. Bocah yang menyukai berbagai 
permainan tradisional ini sangat senang bermain 
kethek –sebuah permainan tradisional memukul 
kayu–bersama teman-temannya. Bocah yang belajar 
mendalang sejak kelas 2 Sekolah Dasar ini kerap 
menyelipkan cerita Jayengrana (tokoh utama Wayang 
Sasak).

Sekilas Wayang Sasak mirip dengan Wayang Bali. 
Keduanya sama-sama menghadap ke luar. Penonton 
hanya melihat bayangan dari Wayang yang terpantul 
lewat kelir (layar). Hal ini menjadi salah satu pakem 
dalam Wayang Sasak di mana Wayang itu sendiri 
adalah bayangan. Sehingga bayangan dari Wayang 
itulah yang dipertontonkan.

Perbedaan utama antara Wayang Sasak dengan 
Wayang Bali dan Wayang Kulit Purwa dari Jawa 
terletak pada kitab Babon yang digunakan. Jika jalan 
cerita Wayang Kulit Purwa berasal dari gubahan kitab 
Mahabaratha dan Ramayana, isi cerita Wayang Sasak 
berasal dari Serat Menak. Tokoh yang digunakan 
dalam berbagai lakonnya banyak mengambil dari 
tokoh-tokoh lokal dan disampaikan dengan bahasa 
lokal.

Pada intinya, Serat Menak yang menjadi inti cerita 
dari Wayang Sasak juga menceritakan pertempuran 
antara nilai-nilai kebenaran dan kebathilan. Serat 

Menak sangat terkait dengan kisah-kisah 
perjuangan dari para Rasul dan Nabi dalam 
Islam sehingga banyak memengaruhi kehidupan 
masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak.

Lalu Abdul Rahim menyayangkan adanya 
kelompok yang mengatasnamakan agama 
sebagai dalil untuk menentang Wayang. 
Menurutnya, gerakan semacam itu sarat 
dengan muatan politik. “Kelompok seperti 
itu bukan hanya memecah belah, tapi juga 
menghancurkan peradaban manusia,” ujarnya. 
“Wayang justru mengajarkan nilai-nilai yang 
santun. Kalau saja dulu metode dakwah 
menggunakan cara-cara radikal seperti 
banyak sekarang ini, mungkin si Lombok itu 
tidak akan ada yang mau mengikuti.” Alasan 
tersebut diperkuat dengan argumen bahwa 
Wayang menjadi media yang digunakan untuk 
menyebarkan agama.

Penyebaran Islam sendiri banyak 
menggunakan Wayang sebagai media, tak 
terkecuali di Lombok, khususnya bagi suku 
Sasak. Konon, hiduplah seseorang bernama 
Amir Hamzah yang menyebarkan ajaran 
agama Islam. Kegagahan dan keperwiraannya 
kemudian digubah menjadi sebuah cerita 
yang dikenal dengan Hikayat Amir Hamzah. 
Hikayat Amir Hamzah kemudian digubah 
dalam bahasa Jawa menjadi Serat Menak. Dari 
sinilah kemudian Wayang Menak berkembang. 
bermula dari Jawa, Wayang Menak kemudian 
mengalami akulturasi dengan masyarakat suku 
Sasak yang kemudian berubah menjadi Wayang 
Sasak. (MS)
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dalang bocah

Cublak cublak suweng,
suwenge ting gelèntèr…
Mambu ketundhung gudèl,
pak empong lera-léré…
Sapa ngguyu ndelikkaké,
sir sir pong dhelé kopong…
Sir sir pong dhelé kopong…

Bukan Sekedar 
Pertunjukan

Nabila Salsabila
(Jawa Tengah)
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Beberapa tembang dolanan bocah terdengar 
mengiringi pertunjukan yang dibawakan 

Nabila Salsabila pada pembukaan hari ketiga 
Festival Dalang Bocah VI, 2015. Gagak, ayam, 
kancil, raja hutan singa barong bergerak lincah 
melintasi kelir dengan iringan suara halus siswi 
kelas 4, kelahiran Sukoharjo, 26 Juli 2006. Tentu 
tak ada yang mengira jika sebenarnya belum 
genap satu tahun Nabila mendalang.

Putri dari Wiwit Pribadi ini bukan turunan 
dalang. Tetapi, meski tanpa darah seni bukan 
berarti ia tak dapat berkarya. Nabila justeru 
memiliki beberapa bakat istimewa seperti pintar 
menabuh, macapat dan juga nyinden. Dan 
lantaran suara khas Nabila inilah yang membuat 
Pak Mudji, pengampu Sanggar Sarotama, 
mengarahkannya tuk menjadi dalang.

“Nabila ini salah satu anak yang berbakat, 
apa-apa dia bisa,” ujar Bu Emi Sugihati, 
kepala sekolah SDN Palur 02/4 , tempat Nabila 
bersekolah. “Nah, kebetulan di sekolah kami itu 
karawitan adalah salah satu ekstrakulikuler wajib 
dan sekolah memang bekerja sama juga dengan 
sanggar Sarotama.”

SDN Palur 02/4 adalah satu-satunya sekolah 

di wilayah Sukoharjo dengan esktrakulikuler 
karawitan. Meski demikian SDN Palur tak 
memiliki gamelan. “Gamelan itu kami pinjam 
Pak Mudji,” jelas Bu Emi. “Apalagi kalau 
kebetulan anak-anak hendak ikut acara seperti 
festival begini…kami harus latihan setiap hari 
di tempat Pak Mudji. Untung orang tua siswa-
siswi ini seluruhnya mendukung meski harus 
latihan sampai jam sepuluh malam. Dan kita 
juga benar-benar beruntung karena Pak Mudji 
memang mendedikasikan hidupnya untuk 
kesenian ini sehingga selalu terbuka ketika kami 
membutuhkan bantuan.”

Keinginan kuat pihak sekolah untuk nguri-
uri budaya Jawi bukan tanpa alasan. Sebagai 
pendidik, Ibu Emi memang melihat perbedaan 
antara anak yang mempelajari seni dan budaya 
dengan yang tidak. “Seni itukan bukan sekedar 
pertunjukan tapi di dalamnya ada olah rasa, budi 
pekerti dan juga tata krama di dalamnya dan 
itulah yang paling kita butuhkan sekarang ini 
untuk mendidik anak-anak kita. Istilahnya, anak-
anak itu lembaran kosong, masih polos, belum 
terkontaminasi apa-apa, nah di sinilah orang 
tua, guru dan tenaga pendidik lain memainkan 
peran.”
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Dalam festival yang baru 
diikutinya tuk pertama kali ini, 
Nabila membawakan wayang 
kancil dengan lakon Si Gagak. 
Lakon tersebut berkisah tentang 
si Gagak dan Prabu Singa 
Barong yang mengganggu 
hewan-hewan lain maupun 
warga Desa Gunungsari. 
Akibatnya, binatang dan warga 
desa menjadi ketakutan. 
Beruntung ada kancil 
yang cerdik, yang berhasil 
menghentikan keganasan 
keduanya. (Cin)
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dalang bocah

Saat tampil di bawah blencong dan di depan 
kelir, Branjang Pamadi membawakan 

lakon Kangsa Lena tanpa beban. Tuturnya 
lancar, suaranya lantang, dengan menguasai 
perwatakan karakter wayang. Layaknya seorang 
dalang senior, ia membawakannya dengan tanpa 
teks naskah.

Dalang Antagonis

Branjang Pamadi
(Yogyakarta)

Ia masih berumur 11 tahun dan duduk di kelas 
4 Sekolah Dasar. “Waktu masih kecil anak ini 
sudah saya ajak menemani ndalang kemana-
mana. Juga sering mengikuti, menemani bapak 
saya dan ikut ngladeni,” cerita Dandun Hadi 
Witono, sang ayah. Branjang memang sejak 
lahir hidup dalam suasana dalang dan wayang. 
Bapaknya dalang dan kakeknya, Mas Penewu 
Cermo Sutejo, yang tidak lain juga merupakan 
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salah satu dalang sepuh Jogjakarta. Ibunya juga 
seorang dalang, bernama Titik Samiarsih.

Pada Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2015 
ini, Branjang baru turut serta untuk pertama kalinya. 
Meski begitu berbagai prestasi hasil kejuaraan dan 
lomba dalang bocah tingkat kota dan provinsi pernah 
diraih; sebagian besar menyabet gelar pertama. Ia 
mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. “Waktu kelas 
3 SD anak ini sudah pernah tampil selama 3 jam 
pakeliran, sudah ditanggap orang,” cerita bapaknya.

Ada keunikan pada dalang bocah Branjang. Jika 
banyak dalang memilih tokoh wayang idolanya adalah 
tokoh utama atau tokoh yang membawakan misi 
kebenaran dan kebaikan (protagonis), lain dengan 
Branjang. Ia memilih tokoh lawan (antagonis) sebagai 
idolanya seperti buto (raksasa), cakil, para raja lalim 
seperti Prabu Kangsa dan yang lainnya. “Sejak awal 
saya memperhatikan watak dan karakter anak saya. 
Ketika memainkan tokoh-tokoh antagonis dia begitu 
menjiwai dan pas. Meskipun dengan tokoh-tokoh lain 
tetap bisa,” kata Dandun Hadi Witono. “Itu tampak 
pada beberapa lakon yang dia mainkan, begitu bagus 
saat membawakan karakter-karakter antagonis itu,” 
lanjutnya.

Beberapa lakon pagelaran yang sudah dihapal baik 
oleh Branjang adalah: Kangsa Adu Jago, Senggono 

Cipto,  Brojomusti Mbalelo, dan Gatotkaca Lahir. 
Sedangkan lakon favorit yang dibawakannya 
adalah Kangsa Lena atau Kangsa Adu Jago. 

Kisah ini menceritakan tentang seorang 
Raja Sengkapura, Prabu Kangsa yang 
merasa gundah dan resah karena 
memikirkan putra-putri Prabu Basudewa 
yaitu Kakrasana, Narayana, dan Lara 
Ireng. Ketiga putra Mandura itu dianggap 
sebagai musuh yang membahayakan dan 
harus dibunuh.

Dengan dalih adu manungso atau duel 
antarjagoan, Prabu Kangsa minta pada 
Prabu Basudewo, yang juga ayah tirinya, 
untuk memenuhi keinginannya. Meski 
sesungguhnya niat utamanya adalah 
untuk mencari dan menghabisi putra-
putri Mandura tersebut. Pada saat laga 
itu digelar, jago tanding dari kerajaan 
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Sengkapuro yaitu Suratimantra kalah dan tewas di gelanggang. Pada saat itulah Prabu 
Kangsa melihat ketiga putra-putri Mandura. Sang raja berhasil meringkus Kakrasana 
dan Narayana. Namun pada akhirnya Prabu Kangsa tewas oleh senjata cakra milik 
Narayana dan nenggala milik Kakrasana.

Dalang favorit Branjang ada dua orang. Untuk gaya atau gagrag Jogja dia memilih 
kakeknya sendiri, Mas Penewu Cermo Sutejo. Sementara untuk gagrag Surakarta ia 
memilih Ki Sudirman, dalang dari Sragen. Ketika ditanya mengapa memilih keduanya, 
Branjang menjawab, “Karena wayangnya bisa urip.”

Perjalanan seorang dalang bocah Branjang Pamadi masih sangat panjang. 
Tetapi dengat spirit yang telah dijalani sejak muda, ia akan berperan sebagai salah 
satu generasi penerus wayang, generasi pelestari seni pedalangan, seperti yang 
senantiasa dipesankan oleh sang bapaknya sendiri, untuk mengawal wayang yang 
tidak akan pernah punah sampai kapan pun. Selamat berjuang.




