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Ketika Dunia Anak
Terluka..

Kita berguru pada masa lalu, namun kita memandang 
untuk masa depan. Anak menjadi cermin bagi kita 

tentang warisan dan nilai-nilai kehidupan yang akan 
diturun-temurunkan, diajarkan sebagai peninggalan. Di 
tangan merekalah segala masa depan terbentang. Tentang 
kehidupan. Tentang ilmu pengetahuan. Tentang etika dan 
kebudayaan. Tentang cinta dan rasa menghargai satu sama 
lain.

Apa yang terpampang melalui kejadian kekerasan 
anak belakangan ini adalah tamparan besar untuk kita 
semua. Orang tua, masyarakat, dan bahkan negara, ikut 
bertanggung jawab atas kerusakan yang cenderung tak lagi 
masuk akal manusia biasa. Di tangan kitalah semua, beban 
dan tanggung jawab ini harus dipikul bersama.

bukaan

Festival Dalang Bocah 2015 kali ini berusaha 
menghadirkan sekelumit dunia anak yang 
jauh dari hal-hal tersebut. Melalui wayang, 
anak mencoba belajar bermain sembari 
menghadirkan kisah yang sarat akan nilai 
dasar kehidupan. Ia berusaha menumpahkan 
emosinya yang belum juga terasah cukup, 
untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah 
tontonan yang memadukan seluruh elemen 
dalam pertunjukan wayang.

Di luar itu semua, wayang hanyalah satu 
jalan dari seribu pilihan untuk memberikan 
pendidikan kebudayaan kepada anak.



Jadwal Agenda
Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional Tahun 2015
Museum Seni Rupa & Keramik, Kota Tua Jakarta, 20 - 22 November 2015

agenda
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Temu Media FDB 2015

temu media

20 - 22 November 2015, Museum Seni Rupa & Keramik, Kota Tua Jakarta

Bertempat di ruang pers Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, digelar 

konferensi pers Festival Dalang Bocah 
Tingkat Nasional 2015 yang ke-6 kalinya. 
Pada kesempatan itu, Kepala Pusat 
Informasi dan Humas Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, Ismail Cawidu, 
berkenan memimpin acara tersebut 
didampingi oleh Ekotjipto, SH (Ketua 
PEPADI Pusat periode 2003-2014), 
Kondang Sutrisno, SE (Ketua PEPADI 
Pusat periode 2015-2020), dan Sudarko 
Prawiroyudo (Dewan Penasehat PEPADI).

Salah satu bahasan utama konferensi 
pers tersebut di antaranya tentang 
wacana “Protes”, yakni sebuah 

“tuntutan moral” dari anak-

anak terhadap generasi tua yang telah banyak memberikan 
contoh perilaku tidak baik. Suara anak-anak itu diwakili oleh para 
dalang bocah, dengan harapan protes itu dapat didengar oleh 
kalangan tua, yang semestinya menjadi figur teladan bagi mereka.

Selain itu, khazanah seni pedalangan ini akan tetap lestari karena 
regenerasi para dalang telah dimulai semenjak dini oleh anak-
anak. Tentu saja harus diakui bahwa kemampuan dalang bocah 
ini berbeda dengan rata-rata anak pada umumnya, disebabkan 
mendalang memerlukan kemampuan kognitif, afektif, dan mental 
yang luar biasa. Melalui Festival Dalang Bocah ini, mereka 
akan turut melestarikan serta mengembangkan wayang untuk 
menyampaikan ajaran dan pitutur luhur, dengan bersumber dari 
kearifan lokal masing-masing daerah tempat wayang itu berasal.

Peran Budaya
Dalang Bocah



FDB 2015 
Resmi 
Dibuka

pembukaan FDB2015

Festival Dalang Bocah (FDB) tingkat nasional tahun 2015 telah resmi dibuka di 
Museum Seni Rupa & Keramik, Kota Tua Jakarta, 20 November 2015. Hadir 

dalam pembukaan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia 
(PEPADI) Pusat, Kondang Sutrisno; Ketua Umum SENA WANGI, Suparmin Sunjoyo; 
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pembukaan FDB2015

sesepuh PEPADI dan SENA WANGI Solichin, 
Ekotjipto dan Sudarko Prawiroyudo; Ketua 
Panitia, Husaini; ke-22 peserta dalang bocah 
didampingi orang tua dan Ketua PEPADI 
daerah serta utusannya; dan perwakilan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
& Perlindungan Anak serta perwakilan unit 
pengelola Museum Seni Rupa & Keramik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PEPADI 
Pusat, Kondang Sutrisno memberikan apresiasi 
setinggi-tingginya terhadap dedikasi yang 
ditunjukkan dari seluruh PEPADI daerah, 
khususnya para peserta dalang bocah yang 
akan tampil di FDB 2015 ini. Antusiasme ini 
telah terlihat di daerah masing-masing. Di 
Solo misalkan, Temu Dalang Bocah berhasil 
mengumpulkan sebanyak 315 peserta.

Dengan antusiasme yang begitu besar, Ketua 
Umum PEPADI Pusat ini percaya, dalang 
bocah akan menjadi sebuah solusi menarik 

untuk menjawab 
regenerasi dan 
pendidikan 
kebudayaan sejak 
dini. Rata-rata 
dari anak yang 
belajar dalam dunia 
pedalangan secara 
tidak langsung 
mendapatkan 
ranking 10 besar di 
dunia akademiknya. 
Demikian pula 
di rumah, anak 
yang belajar 
mendalang akan lain dari anak-anak 
lainnya. “Ini yang menjadi perhatian 
kita semua, terutama melalui acara 
Festival Dalang Bocah ini, Moga-moga 
apa yang diupayakan saat ini bisa 
menjadi perhatian pemerintah juga” kata 
Kondang dalam sambutannya. (MS & PJD. 
Foto: MS)
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Betawi
Punya

Wayang!

dalang bocah

Sentanu Wijaya

Perjalanan Jaka Pinulung dalam mencari sang ayah, 
Arjuna, mendapat tantangan. Hal tersebut terjadi 

lantaran kekhawatiran jika keberadaan Jaka Pinulung 
akan mengganggu Arjuna yang sedang menunaikan 
tugas sebagai ksatria. Namun demikian, Jaka Pinulung 
tetap pada tekadnya. Ia justeru ingin menemui sang 

Jaka Pinulung, Bambang Kumara Mencari Bapa
Lakon dari Sentanu Wijaya, Penyaji dari wilayah DKI Jakarta
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dalang bocah

ayah lantaran berharap dapat meneladani 
sikapnya; menjadi pahlawan yang sanggup 
membela negara.

Lakon Jaka Pinulung, Bambang Kumala 
Mencari Bapa yang dibawakan Sentanu 
Wijaya mengawali Festival Dalang Bocah 
2015. Lakon yang dibawakan dengan gagrak 
Betawi tersebut sudah barang tentu menarik 
lantaran tidak semua orang mengetahui jika 
Betawi pun ternyata memiliki wayang. Lakon 
wayang Betawi pada dasarnya tidak jauh 
berbeda dengan wayang lainnya dan tetap 
menginduk pada lakon Mahabarata. Namun 
pada unsur musik, bahasa dan penyajiannya 
lah yang membuat wayang Betawi menjadi 
unik. Padu padan budaya Betawi, Sunda 
dan Jawa membawa nuansa tersendiri dan 
justeru membuat ia menjadi kaya.

Tanu sendiri memainkan 
wayang Betawi dengan 
bahasa Indonesia 
berlogat campuran 
Betawi dan Sunda. 
Kebetulan Tanu 
sekeluarga tinggal 
di wilayah Tambun 
yang secara geografis 
memang berada di 
wilayah Jawa Barat dan 
mendapat akar dari 
wayang Cirebon. Satu 
hal yang menarik adalah ini merupakan kali pertama 
Tanu menjadi dalang. Wow! “Saya berlatih kurang dari 
satu bulan, kira-kira tiga kali latihan,” ujar Tanu ketika 
diwawancarai dalangbocah.com. “Sebelumnya saya 
hanya menari, misalkan tari topeng tapi sekarang 
selain menari saya juga ingin menjadi dalang,” lanjut 
Tanu.
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dalang bocah

Lalu, dari mana asal-muasal Tanu 
mengetahui dunia pedalangan? “Saya 
sering menontong Engkong ndalang,” kata 
Tanu. Sentanu Wijaya, bocah kelahiran 
Bekasi, 12 Mei 2003 ini merupakan cucu 
dari dalang kondang asal Betawi Ki Naman 
Sanjaya, yang sudah mulai berkarya sejak 
tahun 70 dan mengenal dunia pedalangan 
dari sang ayah yang merupakan dalang 
Betawi pertama, yakni Dalang Blentet. 
Selain dibantu oleh sang kakek, Tanu 
juga didukung oleh sang nenek, Mak Nci 
Suwarsih, yang menjadi sinden dalam 
pentas perdana Tanu ini. Mak Nci sendiri 
sudah menjadi sinden sejak tahun 1974. 

Tentu adalah sebuah keberuntungan berada 
di keluarga yang mencintai seni-budaya, 
khususnya dunia tari dan pedalangan. 
Bahkan Engkong, panggilan sang kakek, 
memberi nama tokoh wayang pada seluruh 
cucu maupun cicitnya. “Biar anak turun ingat 
leluhurnya, ingat kakeknya yang dalang 

juga...biar mereka bisa mewarisi 
nilai-nilai luhur yang ada di dalam 
pewayangan itu,” tutur Engkong yang 
menemani Tanu wawancara.

Jaka Pinulung sendiri dalam 
perjalanannya sempat terhasut oleh 
pihak Kurawa dan pada akhirnya 
justeru berhadap-hadapan dengan 
ayah kandungnya sendiri. Beruntung 
Jaka Pinulung dapat hidup kembali 
setelah mendapat banyu panguripan, 
air kehidupan, setelah ia terkena keris 
ayahnya. “Kurawa ini ibarat narkotika, 
pornografi, kekerasan yang melibatkan 
anak ataupun tayangan-tayangan 
dan hiburan yang tidak mendidik. 
Dan jika orang tua tidak mengambil 
tanggungjawab yang utuh untuk 
mendidik anak, sudah pasti anak-
anak kita akan menjadi korban dan 
masa depan kita dipertaruhkan,” ujar 
Engkong menutup perbincangan. (CHN) 
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