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Dalam bahasa asalnya yaitu Bahasa Latin, kata “festivalis” atau 
“festivus” memiliki arti sebagai perayaan atau pesta. Sejarah 

mencatat bahwa istilah “festival” sebagian besar terkait dengan hari 
perayaan khusus keagamaan, dengan diwarnai oleh kegiatan sosial, 
pesta makanan, pertunjukan musik atau drama, yang dipusatkan di 
sebuah lokasi atau tempat. Dalam perkembangan selanjutnya, sebuah 

tajuk

Festival,
Dalang,

dan Bocah
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festival menampilkan pertemuan atau pameran 
dari bidang seni rupa, kerajinan, presentasi ide, 
produk gaya hidup, makanan, dan lain-lain.

Saat ini, sebuah festival memiliki banyak 
suguhan. Tidak mesti merupakan representasi 
dari upacara agama ataupun ritual. Bagaimana 
dengan festival budaya? UNESCO memakai 
definisi budaya sebagai “khazanah yang sangat 
kompleks mencakup pengetahuan, agama, 
seni, moral, hukum, adat istiadat, maupun setiap 
kemampuan dan kebiasaan manusia sebagai 
anggota masyarakat.”

Salah satu wujud nyata budaya adalah seni. 
Dalam konteks Festival Dalang Bocah Tingkat 
Nasional 2015, wujud nyata itu tidak lain adalah 
seni pedalangan itu sendiri. Dalang adalah 
orang yang memainkan wayang; seseorang yang 
mempunyai keahlian khusus memainkan, yang 
aeahlian ini bisa diperoleh dari turun-temurun 
leluhurnya atau tidak sama sekali. Seorang 
dalang memiliki banyak kemampuan, setidaknya 
menguasai banyak jenis seni yang terpadu: Seni 
Widya (filsafat dan pendidikan), Seni Drama 
(pentas dan musik karawitan), Seni Gatra (pahat 
dan seni lukis), Seni Ripta (sanggit dan sastra), 
dan Seni Cipta (konsepsi dan ciptaan-ciptaan 
baru). Selain itu ia memegang peran sebagai 
manajer dan pemimpin bagi para pengrawit dan 

pesindennya.
Yang berminat untuk menjadi dalang 

bukan hanya orang dewasa, tetapi juga 
kalangan bocah atau anak-anak. Maka 
lahirlah generasi “dalang bocah”. Sebagai 
wakil sebuah generasi yang memilih wayang 
sebagai media kreasinya, maka seorang dalang 
bocah mmewakili sebuah identitas dan nilai-
nilai wayang sesuai masyarakat setempat. 
Pengakuan orang terhadap “dalang bocah” ini 
merupakan kunci utama untuk motivasi. Hal ini 
pada akhirnya, memberikan dampak positif  
pada penyiapan  lingkungan kreatif  yang lebih 
baik.

Jika dirangkai, maka festival + dalang 
+ bocah merupakan acara budaya seni 
pedalangan yang dibawakan oleh anak-anak 
atau bocah. Terdapat beberapa hal penting 
yang dapat diambil dari fenomena ini:
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1. Melalui ajang festival setiap orang mendapatkan 
kesempatan terbuka untuk menyampaikan, 
menampilkan, mengapresiasi, memahami, dan 
menyadari tradisi mulia sebuah seni-budaya, dalam hal 
ini adalah seni wayang dan pedalangan.

2. Festival ini telah membuka prospek baru untuk 
pengakuan seni wayang-pedalangan  dan kekayaan 
budaya di dunia. Ini memperluas kesempatan bagi 
pertukaran budaya. Dikaitkan dengan teknologi 
komunikasi dan globalisasi, orang-orang memiliki 
kesempatan untuk memahami budaya yang bervariasi 
dari berbagai dunia dan menilai diri mereka sendiri 
sebagai bagian dalam kerangka mosaik budaya dunia.

3. Melalui festival ini dapat mendorong orang terlibat untuk 
mendedikasikan diri lebih dalam bagi pengembangan 
dan promosi budaya. Kesenian akan menjadi 
budaya tersendiri dan semakin kuat karena diajarkan 
semenjak anak-anak atau bocah, sehingga semakin 
awal membantu membesarkan budaya dan menjadi 
kepentingan pembangunan nasional.

4. Melalui festival ini turut mempercepat dan membangun 
demokrasi budaya dalam konteks politik bangsa.

Ke depan, yang harus tetap dilakukan adalah lebih 
memperjelas definisi dan membuat strategi kebudayaan 
terkait dengan kegiatan Festival Dalang Bocah Tingkat  
Nasional. Sebuah kerjasama erat perlu dijalin untuk 
memperjelas definisi dan strategi kebudayaan yang 

meliputi: visi budaya (pengembangan pola dalang 
bocah), identitas budaya (cakupan makna dan 
pendidikan dalang bocah), warisan budaya 

(dalang bocah dalam memahami wayang), 
globalisasi (tantangan ajaran wayang di 

era global), multikultur (pesan dan hikmah wayang 
menurut daerah masing-masing), keragaman 
budaya (berbagai jenis wayang), dll. Semua itu 
harus didefinisikan dengan baik dalam Kebijakan 
Budaya Nasional. Dan PEPADI Pusat dapat 
memerankan diri sebagai institut di garis depan 
yang mendefinisikan serta menyusun strategi 
kebudayaan, khususnya untuk wacana wayang dan 
dalang bocah.

Terakhir, fetival dalang bocah tentunya 
diselenggarakan bukan untuk memenuhi hasrat 
orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai 
dalang, tetapi festival dalang bocah adalah lebih 
pada upaya untuk memahamkan anak sejak dari 
dini tentang identitas budaya yang dimilikinya. 
Dalam konteks ini, pendidikan pedalangan 
kepada anak menjadi lebih penting dan bermakna 
ketimbang sekadar bangga bahwa wayang telah 
diakui oleh dunia sebagai budaya luhur. Semoga..



penutupan FDB2015

Setelah selama tiga hari disemarakkan dengan 
penampilan 22 dalang bocah dari 9 provinsi, Festival 

Dalang Bocah (FDB) tingkat nasional tahun 2015 resmi 
ditutup oleh Ketua Umum PEPADI Pusat, Kondang Sutrisno, 
di Museum Seni Rupa & Keramik, Kota Tua Jakarta (22/11). 

Acara
Penutupan

Festival
Dalang Bocah

2015
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Selain Ketua Umum PEPADI Pusat, hadir pula dalam 
acara penutupan tersebut sesepuh sekaligus Ketua 
Dewan Pertimbangan PEPADI Ekotjipto, Presiden 
Union Internationale de Marionnette (UNIMA) 
Indonesia T. A. Samodra Sriwidjaja, seluruh tim 
pengamat FDB 2015, perwakilan dari Museum Seni 
Rupa & Keramik, seluruh dalang bocah penampil, 
serta para pengurus PEPADI Pusat maupun 
perwakilan PEPADI Provinsi.

Acara penutupan dibuka dengan laporan 
pelaksanaan FDB 2015 oleh ketua panitia, Husaini. 
Dalam acara penutupan ini, tim pengamat FDB 
2015 mengumumkan hasil penilaian dan keputusan 
penghargaan terhadap penampilan yang telah 
diberikan oleh para dalang bocah. Ketua tim 
pengamat, Trisno Santoso menyampaikan hasil 
penilaian sebagai berikut,

Seperti layaknya Ketua Umum PEPADI Pusat 
Kondang Sutrisno, ketua tim pengamat Trisno 

Santoso menegaskan makna penghargaan 

FDB 2015 bukanlah sebuah kejuaraan yang 
melahirkan seorang juara. Dalang Mumpuni yang 
diraih Aditya Saputra asal Provinsi Riau lebih 
menekankan pada penguasaan ke-6 aspek yang 
harus dimiliki seorang dalang.

Di akhir seremoni penutupan, Ketua Umum 
PEPADI Pusat Kondang Sutrisno berkesempatan 
membagikan buah-buah wayang kepada masing-
masing penampil dalang bocah. Menariknya, 
pembagian dilakukan berdasarkan permintaan dari 
setiap pribadi dalang bocah. “Wayang-wayang 
ini dibagikan sebagai bekal. Moga-moga, setiap 
wayang di tangan kalian masing-masing bisa 
berkembang, bisa jadi ada temannya,” canda 
Kondang saat menyerahkan wayang kepada salah 
satu dalang bocah.

Keseluruhan acara penutupan FDB 2015 
kemudian dimeriahkan oleh pertunjukan Helmi 
Gondo Waskito, dalang bocah asal Pacitan, Jawa 
Timur, yang memainkan lakon “Bima Gugah”. (PJD)
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Penerima Penghargaan 
Festival Dalang Bocah 2015
Dalang mumpuni: : Aditya Saputra (Riau)

3 (tiga) Penyaji Lakon Terbaik :
Branjang Pamadi (Yogyakarta)•	
Muhammad Setyo Mukti Wicaksono (Lampung)•	
Fajar Satria Widayatmo (Yogyakarta)•	

4 (empat) Penyaji Catur Terbaik :

Farhan Maulana (Jakarta)•	
Wisnu Kurniawan (Jawa Timur)•	
Galih Ridho Romadhoni (Jawa Tengah)•	
Fakih Trisera Fil Ardi (Jakarta)•	

5 (lima) Penyaji Sabet Terbaik :

Wahyu Pamungkas (Jawa Tengah)•	
Dyas Syawal Lukman (Sumatera Utara)•	
Athanius Allan Darma Saputra (Jawa Tengah)•	
Muhamad Zaky Kaditama (Yogyakarta)•	
M. Alif  Satria Dirgantara (Jawa Timur)•	

3 (tiga) Penyaji Kreatifitas Terbaik :
Lalu Anom Wire Jagat (Nusa Tenggara Barat)•	
Nabila Salsabilla (Jawa Tengah)•	
M. Burhanudin Ilmansyah (Jawa Timur)•	

3 (tiga) Penyaji Penguasaan Iringan Terbaik :
Devanata (Jawa Barat)•	
Gunawan (Jawa Barat)•	
Parasdya Wisnu Wisanggeni (Lampung)•	

3 (tiga) Penyaji Humor Terbaik :
Sentanu Wijaya (Jakarta)•	
Raditya Ganendra Arsata (Jawa Tengah)•	
Aldo Melodia (Jawa Timur)•	
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pesan penutup

Festival Dalang Bocah 2015 akhirnya resmi ditutup. Ajang yang mempertemukan Dalang Bocah 
dari berbagai daerah ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pecinta Wayang yang 

mendatangi Museum Seni Rupa dan Keramik, tempat FDB 2015 dihelat.

Revolusi Mental 
Dimulai dari Budaya, 
dan Silaturahmi 
adalah Kunci
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Kondang Sutrisno
Ketua Umum PEPADI
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Ketua Umum Pepadi Pusat, Bapak Kondang 
Sutrisno, dalam pidato penutupannya berulangkali 
mengungkapkan kegembiraan atas keberhasilan 
pelaksanaan ajang ini. “Rasanya masih sulit menerima 
Festival Dalang Bocah ini harus ditutup,” ujarnya. Pak 
Kondang merasa kesan FDB kali ini sangat mendalam 
bagi dirinya. Terlebih, ini merupakan event perdana 
Pepadi di bawah kepemimpinannya. Tak lupa beliau 
berpesan pada para peserta agar sepulang dari ajang 
ini tetap menjaga kerendahan hati. “Sepulang dari sini, 
anak-anak (peserta) harus bisa membawa penyegaran 
diri bagi lingkungannya,” pesannya.

FDB 2015 memang sedikit berbeda dengan FDB 
sebelumnya. Sejak awal, nuansa keintiman dan 
kehangatan lebih terasa. Sangat jauh dari kesan 
kompetisi. Tidak ada juara 1, 2, atau 3 seperti 
lazimnya sebuah kompetisi. Semua penampil memang 
memiliki kemampuan yang setara, masing-masing 
memiliki kelebihan. Dewan Pengamat pun merasa 
kesulitan untuk memilih yang terbaik. “Semuanya 
terbaik!” ujar Trisno Santoso, Ketua Dewan Pengamat 
kala pengumuman Pemenang. Alhasil, semua 
mendapatkan predikat terbaik dalam beberapa 
kategori dengan Aditya Saputra, peserta dari Riau 
dinobatkan sebagai Dalang Mumpuni. 

Pak Kondang memang sengaja menggunakan 
pengumuman tak lazim tersebut, setelah melalui 

diskusi panjang dengan Dewan Pengamat. Bukan 
untuk sekedar tampil beda, tapi argumentasi 

dasarnya lebih didasari pertimbangan 

mentalitas anak. “Apakah anak-anak bisa terima 
suatu kekalahan? Orang dewasa saja sulit, apalagi 
anak-anak,” terang Beliau. “jangan sampai 
sepulang dari sini jadi beban mental karena kalah 
dalam Festival. Tidak ada yang kalah.” 

Pria kelahiran Blora ini memang dikenal mencintai 
Wayang sejak lama. Sebelum menjadi Ketua Umum 
Pepadi, beliau lebih dulu dikenal sebagai pendiri 
Yayasan Putro Pendowo yang juga aktif  dalam 
dunia pewayangan dan banyak membantu kiprah 
beberapa Dalang hingga malang melintang seperti 
sekarang. Pada akhir pengumuman, penyuka tokoh 
Wisanggeni ini bahkan memberi kejutan kepada 
peserta. Masing-masing peserta boleh memilih 
Wayang koleksiknya untuk dibawa pulang. Semua 
dilakukan di depan panggung. Pak Kondang 
memang dikenal memiliki banyak sekali koleksi 
Wayang dari berbagai gagrag. 

Sang Ketua Umum sepertinya hendak 
membangung terobosan-terobosan baru bagi dunia 
Wayang dan Pedalangan melalui kepengurusannya 
ini. Baginya, Wayang adalah bagian dari peradaban 
luhur yang harus terus dijaga. Meski tak bisa 
menyembunyikan kelelahan yang tergambar 
di wajahnya, pasca penutupan beliau masih 
menyempatkan diri untuk berbincang dengan tim 
media center FDB 2015. Berikut petikan wawancara 
dengan Pak Kondang Sutrisna di meja media center 
pasca acara. 
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Tim Media Center (MC): Bagaimana perasaannya 
setelah melalui tiga hari yang cukup sibuk ini, Pak?
Pak Kondang Sutrisno (KS): Capek tapi puas. Walaupun 
belum tentu yang kita lakukan bisa memuaskan semua 
pihak. Tapi sak kemampuan kita, tetap memberikan 
yang terbaik. 
Setiap FDB pasti memiliki kesan khusus. Untuk FDB 
kali ini, kesan apa yang paling menonjol? 
Ada perkembangan peserta dari daerah. Semua daerah 
tampil dengan sangat baik. Lalu yang tidak disangka-
sangka, justru dari Riau yang terpilih menjadi Dalang 
Mumpuni. Sampai-sampai Dewan Juri atau Dewan 
Pengamat kesulitan untuk menentukan siapa yang 
terbaik. 

Dari sini kita bisa melihat tolak ukur perkembangan 
mulai dari anak/bocah sedini mungkin sudah 
mempunyai perkembangan yang luar biasa hebat. Jika 
dibandingkan dengan sebelumnya, secara penampilan 
peningkatan peserta kali ini jauh lebih baik. Baik dari sisi 
jumlah maupun dari sisi penyajiannya. 
Dalam pidato penutupan, Bapak sempat 
menyinggung keinginan untuk lebih banyak lagi 
daerah yang terlibat. Apa kendala sehingga banyak 
daerah belum bisa hadir dalam FDB kali ini? 
Jujur kendalanya ada pada waktu persiapan. Saya 
sendiri ingin lebih banyak daerah-daerah yang terlibat. 
Bayangkan, Wayang Golek yang memiliki potensi 

hebat tidak bisa mengirim delegasi. Mengenai 
hal ini, saya akan membangun komunikasi lagi 

dengan teman-teman Pepadi Provinsi, 

khususnya Jawa Barat. Kita sempat bikin 
terobosan komunikasi langsung sampai tingkat 
Kabupaten seperti Cirebon, misalnya. Supaya 
Jawa Barat tetap punya perwakilan. Tapi saya 
sangat menyayangkan, kenapa Wayang Golek 
yang menjadi juara tahun lalu justru kali ini tidak 
muncul. Tentunya kita kepingin masih banyak 
gagrag terlibat dalam FDB, bukan semata gagrag 
tertentu. Dalam Wayang, semua gagrag memiliki 
cirinya masing-masing. Semua sama baiknya. 
Seperti gagrag Bali juga memiliki keunikan, tapi 
tidak bisa hadir. Kami kepingin segala potensi 
dalam pedalangan bisa terus menjalin silaturahmi. 

Kita mau mengembangkan bakat Dalang dari 
usia muda, sejak dini. Tujuannya bukan untuk 
berkompetisi, melainkan mewadahi segala 
perbedaan untuk satu tujuan, Wayang. Jika wadah 
untuk berkumpul bisa dimanfaatkan akan sangat 
berguna untuk membangun semangat satu sama 
lain, terutama semangat anak-anak. Dalang 
bocah sendiri sesungguhnya berkembang cukup 
pesat. Kalau dihitung jumlahnya bisa mencapai 
400an anak. Memang faktor dana menjadi salah 
satu kendala pengembangan. Dalam festival 
ini pun tidak ada sumbangan dari Pemerintah. 
Semua keluar dari hasil kerja keras teman-teman 
pengurus. Memang ada beberapa bantuan dari 
sponsor, itupun masih jauh untuk membiayai 
oiperasional. Karena itu, kita belum mampu 
memberikan honor yang cukup untuk peserta. 
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Saya berharap Pepadi di daerah bisa berkordinasi lebih 
aktif  dan lebih baik lagi dengan Pemerintah Daerahnya, 
khususnya di Pulau Jawa di mana Pemdanya masih 
sangat peduli terhadap seni budaya. 
Relasi antara Pepadi dengan Pemerintah, termasuk 
Daerah sangat besar pengaruhnya? 
Tentu Wayang ini bukan hanya sekedar miliknya 
Pepadi. Wayang ini miliknya Indonesia, sudah diakui 
Dunia, tentunya Pemerintah wajib untuk mendukung. 
Revolusi Mental itu dari mana lagi kalau bukan dari 
budaya? Tidak ada kata lain. Saya pikir, Pemerintah 
memang harus memberikan anggaran khusus untuk 
menembangkan dan melestarikan kebudayaan ini. 
Kalau di daerah sebenarnya sudah ada anggaran untuk 
itu. Justru yang kerepotan itu di Pepadi Pusat. Kita 
mau mintanya ke siapa? Harusnya memang ke Dinas 
Kebudayaan, kalau ke Presiden terlalu jauh. 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilibatkan dalam 
acara ini? 
Kami sudah mengirimkan permohonan supaya 
mendapatkan bantuan, tetapi hingga hari H belum 
mendapatkan. Apa yang kita lakukan, semoga 
didengar oleh Pemerintah. Supaya kelangsungan 
budaya Wayang bukan hanya dipikul oleh Pepadi saja, 
tetapi Pemerintah juga membantu. 
Keterlibatan swasta sendiri bagaimana, Pak? 
Kali ini kita masih dapat sponsor dari BRI, BCA, Bank 

NISP, dan beberapa perusahaan swasta lainnya 
yang masih peduli terhadap Wayang. Memang 

kita nggak punya cukup waktu untuk 
mencari sponsor yang lebih dari ini. Tapi 

kita punya program ke depan, nggak lagi saat ada 
event kita baru mau nyari duit, tapi kita akan buat 
program untuk itu. Pepadi tidak harus menerima 
duit, bisa saja melalui kerjasama dengan 
perusahaan yang memiliki program kebudayaan. 
Program ini nantinya akan kita beritahukan juga 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudyaan. 
Beberapa kali FDB sering disinggung tentang 
keinginan untuk membuat jambore. Apakah 
sudah akan dilaksanakan atau masih sekedar 
bayangan saja? 
Ini memang masukan yang cukup baik. Kalau kita 
sudah melaksanakan event seperti ini, janganlah 
kita lepas begitu saja. Kita cenderung ingin 
membuat sebuah ajang yang sifatnya bukan 
festival, tapi ajang silaturahmi. Sebut saja temu 
Dalang Bocah. Tiap tahun kita mau melakukan 
kerjasama dengan pihak-pihak Sanggar. Sanggar 
sesungguhnya memiliki jangkauan lebih luas 
karena tidak ada batasan wilayah. Nah, kita akan 
support sanggar yang mau melakukan. Kita 
ingin menciptakan suasana guyub supaya tali 
silaturahmi antara mereka tidak terputus. 
Soal temu Dalang Bocah ini memang menjadi 
agenda dalam kepengurusan Bapak sekarang? 
Ya, kita agendakan. Yang pasti sudah menjadi 
agenda kita adalah Festival Dalang Bocah setahun 
sekali, Festival Dalang Remaja dua tahun sekali, 
dan kita upayakan ajang silaturahmi setahun 
sekali. 
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Sebagai organisasi profesi, apakah Pepadi juga 
memiliki program terhadap Dalang dewasa yang 
sudah profesional? 
Kalau Dalang dewasa sebenarnya dia sudah bisa 
berkembang sendiri dengan kemampuan yang 
dia miliki. Cuma, saya tidak ada bosan-bosannya 
untuk silaturahmi dengan banyak Dalang. Kita tetap 
membutuhkan kontribusi Dalang dewasa untuk 
memberikan contoh kepada anak-anak dan remaja. 
Selain Dalang bocah dan remaja, serta rencana 
silaturahmi tadi, kira-kira fokus dari program 

kepengurusan yang baru ini akan diarahkan ke 
mana, Pak? 

Hasil dari Munas VI Pepadi akan menjadi 
patokan berjalannya organisasi. Selain ajang 
festival, kita juga akan melakukan kunjungan 
kepada teman-teman kita di daerah untuk 
mempererat silaturahmi dan untuk memahami 
persoalan di daerah serta menyerap aspirasi. 
Belakangan saya sudah melakukan perjalanan 
ke Padang Panjang, Lampung, Madiun, Solo, 
Medan dalam rangka membangun hubungan 
dengan teman-teman di daerah supaya kita 
bisa saling tukar pikiran. Itu semua merupakan 
hasil keputusan Munas yang akan jadi acuan 
organisasi bergerak ke depan. Kita juga 
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melakukan dua kali Diklat (pendidikan dan 
latihan) dalam kepengurusan ini. Pertama di 
Surabaya dan belum lama ini di Lampung. 
Sinden dan pengrawit kita ikut sertakan dalam 
Diklat karena keduanya adalah anggota 
Pepadi. Keduanya merupakan komponen 
penting dalam dunia pedalangan. 

Organisasi harus berjalan lebih aktif  karena 
kita sendiri sudah hampir kehilangan. Sampai-
sampai muncul pertanyaan, apa sih gunaya 
Pepadi? Karena itu kita harus lebih banyak 
diskusi. Saya selalu mengajak Dalang senior 
untuk membantu memahami persoalan di 
daerah sekaligus untuk membantu tukar 
pikiran. Besok, tanggal 28, saya akan ke 
Balikpapan. Saya akan ajak Pak Mantheb 

untuk ngobrol dengan kawan-kawan 
pedalangan di sana. Supaya teman-
teman merasa diayomi dan mendapat 
perlindungan. 
Pertanyaan terakhir, Pak. Boleh tahu 
siapa karakter favorit Bapak dalam 
dunia Wayang? 
Sesuai dengan logo di properti kita, 
Wisanggeni. Wisanggeni punya gerakan 
yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. 
Gerakan yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba 
hilang. Seperti festival kali ini banyak yang 
sifatnya dadakan, butuh inisiatif  yang 
spontan demi kelangsungan acara dan 
organisasi yang lebih baik. (MS)



Dukungan Bersama-sama 
untuk PEPADI

Husaini
Ketua Pelaksana FDB 2015

laporan pelaksanaan

Penyelenggaraan Festival Dalang Bocah 
Tingkat Nasional 2015 kali ini terasa 

berbeda dari sebelumnya. Koordinator 
pelaksana festival dari Persatuan 
Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat 
adalah para pengurus baru PEPADI yang 
diketuai oleh H. Kondang Sutrisno, SE. 
Namun ketua panitia festival tetap dipilih 
orang yang sama dari festival tahun 
sebelumnya, yakni Husaini. Pria kelahiran 
Aceh ini terlihat bersemangat dalam 
menjalankan peran-tugasnya sebagai 
ketua panitia.

Tim redaksi Festival Dalang Bocah 
berkesempatan mewawancara Husaini di 
sela-sela kesibukan festival. Berikut hasil 
wawancaranya.
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Tim Redaksi FDB (TR FDB): Sebelumnya, 
perlu kami tanyakan, mengapa Pak 
Husaini tertarik dan terlibat dengan 
kegiatan PEPADI?
Husaini: Bagi saya, PEPADI itu adalah 
tempat perkumpulan tokoh-tokoh 
mengenai budaya di bidang pedalangan 
dan pewayangan. Itu sangat menarik bagi 
saya, karena di situ saya bisa mendapat 
pengetahuan seperti berbagai macam 
karakter manusia, pribadinya, dan 
semuanya ada di pewayangan.
Sebagai orang Aceh yang berbeda 
secara kultur dari Jawa, hal apa yang 
membuat tertarik di dunia wayang?
Saya memang putra Aceh. Namun ketika 
dulu almarhum Pak Sampurno masih 
memimpin PEPADI Pusat, kami mengikuti 
Beliau, selaku staf  Taman Mini (red. TMII), 
dan kami diajak kemana-mana. Dari situ 
saya tahu PEPADI itu organisasi apa, lalu 
pedalangan itu bagaimana. Di zaman Pak 
Ekotjipto waktu tahun 2008 di Jogja(red. 
Periode II terpilihnya Ekotjipto, SH.), saya 
juga ikut hadir di sana. Tapi saya sudah 
ikut Pak Sampurno sejak 1988.
Lalu apa yang mearik dari pertunjukan 

wayang itu sendiri, secara 
pribadi?

Bagi saya memang jelas, bahwa 
wayang itu selain tontonan juga 
merupakan tuntunan manusia. Itu 
bisa membawa dan menggiring 
pembentukan karakter pula. Juga bisa 
didapat sebagai teladan bagi semua 
orang.
Bisa diterangkan mengenai posisi 
dan peran Bapak di Festival Dalang 
Bocah tahun ini?
Alhamdulillah, sudah dua tahun 
berturut-turut, saya dipercaya sebagai 
ketua panitia. Kemarin tahun 2014 
dan sekarang 2015 di masa ketua Pak 
Kondang, saya masih menjadi ketua 
panitia pelaksana.
Atas dasar semangat apa festival 
dalang bocah itu secara rutin mesti 
dilakukan?
Nah itu yang menarik. Alasan 
mengapa festival dalang bocah 
itu diselenggarakan setiap tahun, 
karena di situlah kita membentuk 
anak-anak dari umur 8 tahun untuk 
menjadi generasi ke depan yang bisa 
menggantikan dalang-dalang sepuh. 
Dan untuk tahun ini perkembangannya 
luar biasa. Penampilan mereka dari 
awal sampai akhir sungguh luar biasa. 
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Perkembangan di daerah sungguh baik. Bagi saya 
ini juga membuktikan keberhasilan PEPADI.
Apakah Bapak yakin ke depan festival dalang 
bocah akan lebih baik?
Husaini: Saya yakin akan menjadi lebih baik. Dengan 
adanya semangat pengurus baru serta apa yang 
sudah ditanam oleh Pak Ekotjipto dulu, dan Ketua 
PEPADI Pusat yaitu Pak Kondang yang memang 
hidupnya bersama dengan wayang, atau kalau 
boleh saya sampaikan, ibaratnya wayang itu sudah 
mendarah daging dalam hidupnya.
Apakah ada kekurangan atau hambatan yang 
nantinya dapat diperbaiki serta solusi?
Kekurangan pasti ada. Dalam melaksanakan 
persiapan pun tentu di sasa sini ada. Tapi itu 
wajar. Ke depan kita mengharapkan dukungan dari 
semua pihak, khususnya dari daerah-daerah dan 
pemerintah. Artinya pemerintah harus mendukung, 
karena festival ini merupakan bentuk program 
pelestarian budaya bangsa. Apalagi sekarang 
pemerintah memiliki Nawacita dengan revolusi 
mentalnya. Membentuk manusia dari bibit-bibit 
generasi muda ini. Kita berharap pemerintah benar-
benar mendukung.
Harapan seperti apa untuk penyelenggaraan 
festival ke depan?
Daerah-daerah yang sudah bersemangat untuk 
turut dalam festival harus dikembangkan jumlahnya. 

Buktinya, tahun 2014 peserta festival hanya 13 
anak, sekarang meningkat 22 anak. Kita bisa 

yakin tahun depan akan lebih banyak lagi. 

Dari pusat akan ditingkatkan selalu koordinasi 
serta road show ke wilayah dan daerah. Kita 
membina dan merangkul semua pihak demi 
penguatan seni pedalangan ini.
Apakah ada program-program khusus dari 
PEPADI Pusat untuk daerah?
Di daerah itu ada sanggar-sanggar yang 
berada di bawah PEPADI Provinsi. PEPADI 
Pusat melakukan fungsi koordinasi dan 
monitoring agar semua kegiatan berjalan 
dengan baik serta berkembang. Kita 
memahami bahwa PEPADI Pusat tidak 
memiliki anggaran atau disubsidi khusus oleh 
Pemerintah. Kita bersyukur banyak pihak, 
khususnya tokoh-tokoh yang secara individu 
mendedikasikan dan berkorban untuk wayang 
juga berbagai kegiatan PEPADI Pusat. Oleh 
karena itu sekali lagi harapan kita semoga 
Pemerintah dapat memberikan dukungan, apa 
pun itu, demi kepentingan bersama.



di balik layar

Festival Dalang Bocah (FDB) tingkat 
nasional tahun 2015 telah usai digelar. 

Penilaian dan penghargaan telah dilakukan 
dan diberikan kepada seluruh peserta 
dalang bocah oleh tim pengamat FDB 2015 
yang terdiri dari Trisno Santoso, Udreko, 
Suwerdi, Tantan Sugandi dan Sudarudin. 
Di luar itu, sejumlah evaluasi diberikan oleh 
tim pengamat FDB 2015, baik kepada para 
pembina dari peserta, maupun kepada 
gelaran dunia dalang bocah di Indonesia.

Trisno Santoso, ketua tim pengamat FDB 
2015, memberikan tiga poin besar atas 
evaluasi tersebut. Pertama, tentang pemilihan 

Anak Harus 
Dikondisikan 
dengan Benar

Tim Pengamat
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lakon dan bagaimana membungkus lakon 
yang disesuaikan dengan dunia anak-
anak. Trisno dan seluruh tim pengamat 
memberikan catatan penting terhadap 
lakon “Kumbakarna Gugur” yang tidak 
melakukan pilihan adegan yang pas bagi 
anak. Dalam lakon yang sesungguhnya, 
kematian Kumbakarna memang dilakukan 
secara perlahan; dari tangannya, kemudian 
berlanjut ke organ tubuh lainnya karena 
kesaktian yang luar biasa dari tokoh 
Kumbakarna. “Harusnya, adegan itu tidak 
perlu dilakukan oleh seorang dalang 
bocah. Harus kreatif, cukup diceritakan 



bahwa Kumbakarna gugur,” tukas Trisno saat ditemui 
usai acara penutupan FDB 2015.

Betapa tidak, kematian sadis dari tokoh 
Kumbakarna bisa saja mengilhami seorang anak 
untuk menduplikasi kekerasan tersebut; hal yang 
tentu sangat dihindari oleh ajang sekelas FDB. 
Trisno mengakui, kreatifitas membutuhkan inovasi 
yang sedikit keluar dari pakem cerita. Tapi justru 
tim pengamat tidak melihat hal tersebut sebagai 
sesuatu yang terlarang, selama demi kebaikan anak-
anak sendiri. Kreatifitas semacam ini pun bukan kali 
pertama dilakukan.

Kemudian yang kedua, tim pengamat memberikan 
catatan tentang pembentukan karakter sang dalang 
bocah. Ini menjadi penting, mengingat konsepsi 
“dalang kuasa” bisa menjadi fondasi negatif  bagi 
pemahaman anak akan dalang. Bagi Trisno, dalang 
harus menjadi seseorang yang bisa menjadi contoh 
di masyarakat. Pasca ajang seperti FDB inilah, 
pembentukan karakter anak yang sesungguhnya 
dimulai; terutama bagi mereka yang berhasil meraih 
penghargaan baik. “Jangan sampai sombong, ndak 
mau kenal teman dalang bocahnya lagi karena dapat 
penghargaan. Atau ndak kenal gurunya karena sudah 
berguru ke tempat lain,” sahut Trisno.

Masukan ketiga terkait dengan evaluasi sebelumnya; 
pasca ajang. Tim pengamat seringkali menemukan 
kekurangan justru bukan pada penyelenggaraan 

acara, namun lebih kepada pasca acara. Harus 
diingat bahwa acara seperti FDB merupakan 

ajang pendidikan dan regenerasi; dan 
bukan sekedar acara festival tahunan atau 
perlombaan. Tantan Sugandi, anggota 
tim pengamat mencontohkan impiannya 
tentang jambore dalang bocah nusantara 
sebagai ajang sambungan dari FDB dengan 
kepersertaan yang lebih luas. Selain 
memperkaya referensi pewayangan antara 
daerah bagi anak-anak, ajang sambungan 
semacam ini semakin mempererat silaturahmi 
antara para dalang bocah sendiri; para 
orang tua; dan para pengampu yang dapat 
bertukar pikiran atau melakukan garapan 
bersama. “Membentuk karakter anak itu 
harus dari membentuk lingkungan. Kalau 
lingkungan sinergis, memberikan tauladan 
tentang kebersamaan, dan mau saling berbagi 
serta menghargai; niscaya, kita akan memiliki 
generasi penerus yang jauh lebih baik dari 
kehidupan kita hari ini,” tandas Tantan.

Semoga saja… (PJD)
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apresiasi

Bicara soal Wayang, tentu tidak asik kalau melulu 
diceritakan dari sudut pandang pelaku dunia 

pewayangan. Sesekali ada baiknya melihat dari 
sudut pandang berbeda. Di tengah Festival Dalang 
Bocah 2015 ini, ada seseorang yang setia mengamati 
seluruh pertunjukan dari awal hingga akhir. Hebatnya, 
ia berasal dari negeri nun jauh di sana, Italia. 

Giulia, namanya. Dia mengaku awal kepincut 
pertunjukan Wayang karena efek bayangan 

yang dihasilkannya. Efek bayangan yang 

Dara Italia 
Kepincut Wayang, 
Mengidolakan 
Srikandi

   Giulia
(Penikmat Wayang)
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dihasilkan seperti menggugah jiwa kanak-kanak 
dalam dirinya. “Wayang menampilkan nilai-nilai 
estetik yang sulit saya katakan. Mungkin karena 
saya suka melukis dan Wayang sungguh sangat 
inspirasional,” ujar penyuka pertunjukan opera 
dan teater ini. “Bayangan dari pertunjukan 
Wayang itu seperti memancing jiwa kanak-kanak 
saya,” ujarnya seraya tersenyum. 

Selama ini ia belajar tentang Wayang dari 



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

seniman-seniman lukis di Yogyakarta. “Di sana banyak 
pelukis yang mengambil Wayang sebagai objek. Ada 
beberapa seniman lukis yang menggunakan Wayang 
dari sisi estetika, ada juga yang mengambil nilai-nilai 
filsafatnya untuk dijadikan karya.” Kebetulan, Giulia 
sendiri suka melukis. Berbicara dengan sesama 
pelukis mempermudahnya dalam memahami nilai-nilai 
dari Wayang. 

Hal itu lah yang menjadi alasan baginya untuk 
tinggal di Yogyakarta selama di Indonesia. Selain 
itu, Giulia juga ingin tahu bagaimana relasi antara 
sanggar-sanggar seni kontemporer di sana dengan 
sanggar-sanggar tradisional seperti Wayang. 
Menurutnya, pasti ada alasan kuat mengapa banyak 
sekali seniman kontemporer yang menggunakan 
Wayang sebagai sumber inspirasinya. Giulia juga 
tertarik dengan Wayang pasir yang menurutnya 
luar biasa. Kemampuan seorang Dalang untuk 
menghasilkan karya seni semacam itu baginya adalah 
kemewahan yang menginspirasi. 

Kendala bahasa diakui menyulitkannya dalam 
memahami Wayang. Giulia ingin Wayang lebih mudah 
dipahami orang banyak. Ia menilai, Wayang harus 
dituntut untuk lebih mampu lagi menurnkan nilai-nilai 
tradisionalnya dalam bahasa yang mudah dipahami 
orang muda. “Saya suka kalau Wayang bisa disajikan 
dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh 
anak-anak muda,” ujarnya. 

Giulia sendiri saat ini sedang belajar antropologi 
dan seni. Adapun penelitian tentang Wayang yang 

ia lakukan saat ini adalah sebagai refleksi 

budaya, khususnya dari sudut padang Wayang 
sebagai (intangible herritage). “Saya ingin melihat 
efek penetapan UNESCO, tentang politik UNESCO, 
politik di ASEAN,” katanya. Giulia ingin mengetahui 
bagaimana dunia internasional berinteraksi 
tentang Wayang karena Wayang sudah mendapat 
pengakuan dari dunia internasional. 

Selain itu, ia juga ingin menggali lebih dalam 
bagaimana sanggar-sanggar Wayang bisa 
hidup. “Banyak event Wayang dilaksanakan, saya 
ingin tahu bagaimana peran dunia internasional 
seperti UNESCO atau ASEAN terhadap Wayang,” 
tukasnya. “Tadi saya juga bicara dengan bapak-
bapak dari Lombok. Katanya baru lima bulan 
ada sanggar di sana. Dulu semua Dalang kalau 
mau belajar harus otodidak,” kutip Giulia yang 
penasaran betul bagaimana sanggar-sanggar 
tradisional bisa hidup dan berkembang. 

Giulia sendiri mengaku masih perlu belajar 
banyak tentang Wayang karena belum mengetahui 
berbagai tokoh yang ada di dalamnya dan belum 
bisa menilai bagaimana sebuah Wayang bisa dinilai 
bagus dalam sebuah pementasan. Pun demikian, 
Giulia mengaku sangat menikmati pertunjukan 
Wayang walau belum mengerti sepenuhnya apa 
yang disampaikan dari pementasan tersebut. 
Meski belum lama mengenal Wayang, Giulia sudah 
punya tokoh favorit dalam Wayang. Dara Italia ini 
mengaku mengidolakan Srikandi. “Tidak banyak 
tokoh perempuan dalam Wayang dan Srikandi 
adalah sosok yang kuat,” pungkas Giulia. (MS) 
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bintang tamu

Si Anak Ajaib

Helmi Gondowaskito

Kabar santer yang datang dari luar itu ternyata benar: tentang anak kecil yang konon 
mendalang sudah mirip seperti dalang sepuh, suaranya lantang, sanggitnya bagus, 
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sabetnya elok, kepraknya mantap, 
dan lain-lain. Ketika pagi itu tiba di 
Museum Seni Rupa dan Keramik, 
Jakarta, sebagai lokasi tempat 
Festival Dalang Bocah Tingkat 
Nasional 2015, anak itu ditemani 
pengasuh atau guru, kedua orang 
tua serta kakek-neneknya. Benar-
benar bocah polos dan lugu.

Sebelum dia naik panggung, sebagai pengisi 
acara penutupan fetival itu, sebuah stasiun TV swasta 
mewawancarainya. Di depan kamera yang diarahkan 
kepadanya, serta beberapa pertanyaan yang diajukan; 
anak itu tampak tegang, berkeringat, sulit menyampaikan 
pernyataan. “Grogi,” katanya.

Seusai pengumuman para dalang bocah terbaik, 
giliran sang dia mengisi acara. Dia memang bukan 
peserta festival dan belum pernah sekali pun turut dalam 
lomba dalang bocah. Lakon yang dibawakannya adalah 
Wirata Parwa. Semua yang menyaksikan terheran-heran 
dan kagum. Suara bocahnya tidak membuat adegan-
adegan menjadi berkurang maknanya, melainkan tetap 
tampil sebagai peristiwa dewasa dan berbobot. Ukuran 
berat wayang juga sama sekali tidak mempengaruhi 
teknik memainkan setiap tokoh yang ada, misalnya tokoh 
wayang besar seperti Jagal Abilawa. Dia sama sekali 
tidak kerepotan.

Syahdan Wirata Parwa pun usai digelar. Sambutan 
hangat, rasa haru, dan bangga dari para penonton 

pun disampaikan, termasuk beberapa pengurus 
PEPADI Pusat dan pemerhati serta penghayat 

wayang.  Semuanya menyampaikan selamat, 
bersyukur, kagum dan memberikan spirit agar 
dalang bocah itu senantiasa berlatih dan 
bertekun diri untuk menapaki jalan pedalangan 
dan wayang.

Dalang bocah yang baru saja melakonkan 
Wirata Parwa itu bernama Helmi Gondowaskito. 
Putra Pacitan berumur 9 tahun dan duduk di 
kelas 4 Sekolah Dasar. Sejak umur 2 tahun ia 
sudah mulai menikmati video wayang kulit. 
Ke sekolah juga membawa wayang kulit. Baru 
setelah kelas 3, Helmi tidak membawa wayang 
kulit lagi bentuknya sudah rusak dan jelek. 
Wayang yang selalu dibawanya itu adalah tokoh 
Setyaki. Figur ini sampai sekarang menjadi figur 
idolanya.

Lahir bukan dari orang tua dalang dan 
pemerhati wayang kulit, Helmi menekuni satu-
satunya hobi yaitu mendalang. Seorang dalang 
muda, Supinardi Utomo, lantas mengajarinya 
mendalang dan sering mengajak Hemi untuk 
pentas menemaninya. Mula-mula dalam 



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

pementasan, Helmi hanya berperan sebagai 
dalang yang mengawali lakon (mucuki). Tetapi 
kemudian dia sendiri sudah mampu untuk tampil 
sendirian. “Orang-orang dewasa, bahkan para 
dalang sepuh, seringkali berkomentar: edan!,” 
kata Supinardi, menyampaikan kesan-kesan para 
penonton terhadap penampilan Helmi. Bahkan 
dalang kondang Ki Purbo Asmoro menyebut Helmi 
sebagai Anak Ajaib!.

Semula kedua orang tua Helmi tidak begitu 
memperhatikan dan tidak menduga minat Helmi 
begitu mendalam terhadap dunia pakeliran 
wayang. Namun lama-kelamaan mereka menyadari 
bahwa kemampuan Helmi saat mempraktikkan 
kemampuannya dipandang luar biasa. Mulailah 
kedua orang tuanya yang bekerja sebagai buruh di 
kampung, membelikan wayang satu per satu. 

Dalang idola Helmi adalah Ki Purbo Asmoro. 
Namun ia juga mengidolakan, mengikuti dan 
menyontoh Ki Manteb Sudarsono. Termasuk juga 
idola dalang Ki Cahyo Kuntadi untu kemampuan 
lisan (onto wacono). Anak yang selalu meraih 
ranking 1 di kelasnya ini giat dan selalu fokus 
saat berlatih. “Ia cepat memahami koreksi atas 
kekeliruannya, juga cepat menerima masukan 
dan usulan, dan cepat mencermati serta 
mempraktikkan ajaran-ajaran,“ demikian kata 
Supinardi. Dari proses perjalanan dalangnya 
yang masih dini, Helmi sejak dari awal sudah 
menunjukkan fokus konsentrasi hidupnya pada 

wilayah dalang-wayang ini. Saat ini di 

rumahnya terdapat gamelan komplit. Ia pun 
mulai mengasah kemampuannya nabuh 
gamelan, gender, dan kendang.

Beberapa lakon pagelaran yang dikuasai 
Gondowaskito ini adalah Kumbakarna Gugur, 
Bima Gugah, Banjaran Wisanggeni, Banjaran 
Jarasanda, Dewa Ruci, dan Wirata Parwa. 
“Pertunjukan barusan lakon Wirata Parwa, 
itu paling maksimal dan optimal,” begitu 
kesan Supinardi, mengenai penampilan 
Helmi di penutupan Festival Dalang Bocah. 
Sebelumnya ia juga sempat mengisi dalam 
acara Hari Wayang Sedunia 2015. Semoga 
keajaibannya terjaga dan berkembang untuk 
mengawal seni wayang agar lestari. Selamat 
anak ajaib..



dalang bocah

Membuka pertunjukannya dengan senandung 
Keroncong, Athanasius Allan Darma Saputra 

langsung memaksa penonton memberikan 
tepuk tangan. Gagrag Surakarta yang biasanya 
dibawakan dengan kalem, berubah menjadi 
sangat energik pada pementasan kali ini. Padahal 
lakon yang dibawakan terbilang sulit yakni Wiratha 

Parwa. Namun Bocah yang baru berusia 

Bukan Soal 
Sabetan,

Tapi Sastra!

Athanasius Allan 
Darma Saputra

(Jawa Tengah)
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sembilan tahun ini mampu memainkannya 
begitu ciamik. Ia bahkan sempat menyanyikan 
lagu prakanca (lagu anak dalam bahasa Jawa) 
yang diikuti decak kagum penonton di Museum 
Seni Rupa dan Keramik, kawasan Kota Tua, 
Jakarta.

Kemampuan vokal yang dimiliki Athan, begitu 
ia akrab disapa, terbilang sangat mumpuni. 
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Cengkoknya terdengar sangat pas sekali dengan 
genre vokal Keroncong. Tak hanya itu, gelegar 
suaranya sudah menyerupai kemampuan vokal 
Dalang dewasa meski masih terdengar nuansa 
suara anak. Kemampuan yang dimiliki pun cukup 
merata, mulai dari Suluk, Sastra, sampai dengan 
Sabetan, mampu ia mainkan dengan apik. Tak 
heran jika panggung serasa begitu meriah di bawah 
penampilannya.

Suara merdu buah hati pasangan Alfonsius 
Kristiono dan Victoria Ika Puspitarini ini bahkan 
memaksa pembawa acara untuk memintanya 
menyanyikan sebuah lagu Keroncong usai 
pertunjukan. Dengan sigap Athan menyanyikannya 
yang segera diganjar riuh tepuk tangan penonton. 
Sungguh Athan memilki kemampuan terbilang 
cukup lengkap untuk menjadi seorang Dalang.

Athan boleh disebut sebagai salah satu Dalang 
Bocah yang berkarakter. Bocah yang menyukai 
adegan goro-goro ini mampu memanfaatkan betul 
adegan kesukaannya itu dengan berbagai sisipan 
pesan moral, khususnya bagi anak-anak seusianya. 
Goro-goro dianggapnya sebagai ruang yang paling 
pas untuk menyisipkan pesan moral, justru karena 
adegan tersebut berisi canda tawa.

Humor menurutnya menjadi medium tepat untuk 
menyampaikan pesan karena lebih membekas di 
ingatan orang. “Anak-anak sekarang banyak yang 

nggak suka bahasa Jawa, jadi harus diingatkan. 
Supaya kita bisa melanjutkan visi leluhur. 

Sukur kalau bisa bawa nama Jawa ke luar 

negeri. Gitu lho, Mas, maksud saya,” ujarnya saat 
ditanya mengenai pesan dalam adegan goro-goro.

Mengidolakan Purbaswara karena memiliki 
kemampuan teknik yang komplit dan seimbang, 
Athan juga memilih untuk tidak melulu menekankan 
teknik sabet sebagai andalan. Meski menyukai 
sabet, Athan ingin kemampuan yang ia miliki 
seimbang. Athan malah lebih menyukai sastra 
yang dianggapnya sebagai bekal dasar untuk 
menjadi Dalang yang sesungguhnya. Sastra 
dinilainya sebagai dasar dari seorang Dalang untuk 
memahami betul cerita dan pesan yang hendak 
disampaikan dari pementasannya.

Pembawaan bocah kelahiran Semarang, 9 Maret 
2006 ini boleh dibilang sudah seperti orang dewasa. 
Dengan tenang ia menjawab semua pertanyaan 
yang diajukan seputar pementasan dan aktivitasnya 
sebagai Dalang Bocah. Athan seakan mampu 
menepis mitos jika seorang Dalang hebat hanya 
bisa lahir dari keluarga Dalang. Pendamping Athan 
di Festival Dalang Bocah 2015 sendiri beranggapan 
jika soal bakat turunan bukanlah hal utama. “Soal 
bakat, itu nomor sekian lah. Yang penting adalah 
kemauannya,” ujar sang pendamping.

Jebolan sanggar Kridha Utama ini juga memiliki 
cita-cita menjadi seorang Dosen Pedalangan. Sejak 
dini ia sudah memiliki gambaran sekolah apa saja 
yang hendak ditempuhnya nanti. Selepas SD, SMP, 
ia hendak mengenyam bangku Sekolah Menengah 
Karawitan Indonesia (SMKI), sebelum akhirnya 
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kuliah di Institut Seni Indonesia di Solo. Baginya, dunia 
Dalang sudah seperti nafas di mana ia tak mampu 
hidup tanpanya. Karena itu juga ia ingin agar dunia 
Wayang perlu dilestarikan karena sarat akan nilai-nilai 
luhur. Keinginan menjadi dosen juga tidak terlepas dari 
idolanya, Purbosworo yang juga merupakan Dosen 
sekaligus Dalang.

Sejak dini Athan membiasakan dirinya dengan 
disiplin. Jadwal yang dimilikinya sebagai Dalang 
Bocah terbilang cukup padat. Sehari sebelum 
beranjak ke Jakarta untuk mengikuti FDB 2015, Athan 
harus mentas di Salatiga lantaran harus mentas 
bersama Dalang kenamaan Ki Purboasmoro. Bocah 
Semarang ini pun tidak bisa mengikuti penutupan 
FDB karena harus segera terbang ke Semarang 
untuk menjadi penyaji di acara dies natalies STIEPARI 
Semarang. Dalam FDB ini, Athan membutuhkan waktu 
sebulan untuk persiapan. Lakon Wirata Parwa yang 
dibawakannya sempat menjadi jawara dalam festival 
tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi di Semarang. 
Sementara Januari nanti, Athan harus bersiap ke 
Thailand dalam rangka pertukaran seni budaya.

Masih sangat belia, namun Athan mampu 
berprestasi sebagai seorang Dalang Bocah. 
Hebatnya, ia tidak memiliki guru khusus untuk 
mengajarinya mendalang. Athan hanya memiliki 
guru pendamping yang biasa menemaninya dalam 

menggarap sebuah lakon. Ilmu mendalangnya 
boleh dibilang banyak didorong oleh hasratnya. 

Pengagum Waljinah ini kerap keliling ke 
rumah Dalang-dalang kenamaan untuk 

menimba ilmu. Berdasarkan keterangan sang 
Ayah, dalam perjalanannya Athan selalu 
membawa buku untuk belajar. Tak heran jika di 
tengah jadwal padatnya, ia tak pernah lepas dari 
ranking tiga besar di kelasnya.

Bertempat tinggal di tengah-tengah Yogyakarta 
dan Solo, Athan mengaku lebih memiilh gagrag 
Surakarta karena sudah terbiasa sehingga lebih 
mudah dimainkan. “Surakarta lebih mudah, Mas. 
Dibuat halus bisa, digarap gendingnya juga 
lebih gampang,” ujar Pelajar SDN 02 Salatiga 
ini. Athan mengaku menyukai Dalang sejak 
kecil. Adapun perjumpaannya dengan Wayang 
adalah melalui tayangan video. Sejak itu, ia jadi 
sering minta dibelikan video tentang Wayang 
kepada orangtuanya. Menjadi Dalang baginya 
bisa mendapat banyak hikmah dari sejarah yang 
diwariskan turun temurun oleh leluhur.

Saat ditanya mengenai karakter Wayang idola, 
lantang Athan menjawab, Bagong. Alasannya, 
dibalik jenakanya, Bagong memiliki karakter 
yang unik. “Bagong sering nyelekop tapi sering 
dianggap nggak nyambung sama orang lain. 
Padahal, celekopannya itu punya makna yang 
dalam,” papar Athan yang segera mengejutkan 
sang penanya. Tak disangka anak sekecil 
ini punya pandangan yang begitu luas dan 
mendalam. Bukan hanya soal Wayang sebagai 
seni pertunjukan, tapi juga Wayang sebagai 
sebuah karakter. (MS)
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dalang bocah

Jejaring Wayang 
Yang Hilang

Raditya 
Ganendra Arsata
(Jawa Tengah)

Perang telah terkobar di bumi 
Alengka. Prabu Dasamuka 

marah besar karena banyaknya 
prajurit dan senopati yang gugur di 

medan laga melawan prajurit Ramawijaya. Akhirnya, Rahwana membujuk Kumbakarna 
adiknya untuk bersedia menjadi senopati. Jamuan makan besar pun segera dihidangkan 
demi membujuk Kumbakarna.

Kumbakarna melenting berputar dan hup, tangan kecil Raditya Ganendra Arsata 
dengan cekatan menangkap gapit wayang tersebut. Padahal, tubuh Radit sekilas terlihat 
terlalu mungil untuk berhadapan dengan wayang Kumbakarna.
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Siswa kelas III SDN 2 Salatiga ini baru pertama 
kali mengikuti Festival Dalang Bocah, namun 
demikian penampilannya begitu memikat hati. 
Membawakan lakon Kumbakarna Gugur, Radit 
yang tak memiliki garis darah dalang tampil 
dengan penuh percaya diri dengan iringan 
kawan-kawannya sendiri yang berasa dari 
Sanggar Padharasa.

Radit dan kawan-kawan tentu lebih dari sekedar 
beruntung. Meski tak memiliki garis darah dalang 
namun mereka dapat menyerap pengetahuan 
dari seni pedalangan yang secara kultural kerap 
diasosiasikan lekat dengan mereka yang memiliki 
darah turun langsung. Mbah Sardjono, sesepuh 
sekaligus pendiri dari Sanggar Padharasa 
membenarkan hal terebut dengan keyakinan 
penuh. “Bisa!” Mbah Sardjono menjawab dengan 
lantang. “Ini Radit dan kawan-kawan adalah 
buktinya.”

Radit sendiri datang ke Sanggar Padharasa 
sebelum ia memasuki TK. Orang tua Radit 
sengaja ‘menitipkan’ sang putra lantaran 
kesenangannya pada wayang. Dan sebelum 
Radit baca-tulis ia sudah mempelajari hal 
yang paling mendasar, yakni pengenalan 
huruf  Jawa yang dibuat dalam bentuk suluk; 
Suluk Hanacaraka. Membangun kemampuan 

mendengar, merasa dan terbiasa, sebelum 
kelak menjadi sebuah laku, tentu bukan sebuah 

pengetahuan yang murah. Ia adalah 

bagian penting dari sari pati ngelmu dan inilah 
yang berusaha ditanamkan oleh Mbah Sardjono.

Meski kini sudah terbilang sepuh dan hampir 
memasuki usia 74 tahun, namun Mbah Sardjono 
tetap menerapkan etika dasar kepada seluruh 
murid didiknya. Sanggar Padharasa memang 
tergolong unik. Seluruh anak-anak yang 
nyantrik dengan Mbah Sardjono diwajibkan 
untuk mempelajari baik itu tehnik mendalang 
maupun menjadi pengrawit. Radit sendiri adalah 
pengendang sekaligus pengrawit, demikian juga 
dengan kawan-kawannya yang lain. Hal tersebut 
sengaja dibangun oleh Mbah Sardjono untuk 
mensinergikan hubungan antara pendalang 
dengan pengrawit. ‘Olah rasa’ ini kelak berguna 
agar mereka sama-sama mengerti peran dan 
kedudukan tiap elemen. Selain itu, untuk dapat 
lulus dari Sanggar Padharasa setiap anak 
diwajibkan untuk memainkan lakon Wahyu 
Makutarama. Lakon tersebut jelas datang 
bukan tanpa alasan. Syarat tersebut tak lepas 
dari pengalaman yang pernah ditimba Mbah 
Sardjono.

Pada awalnya, Mbah Sardjono sempat diminta 
mandegani atau membantu Ki Nartosabdo. 
Setelah beberapa saat nyantrik pada dalang 
kondang tersebut Mbah Sardjono yang berasal 
dari Wedi, Klaten memilih untuk meneruskan 
perjalanan hingga tiba di kota Solo. Di sana, 
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Mbah Sardjono menjadi murid terakhir dari Romo Bei 
Sutarno, guru kursus Pasinaon Dalang Mangkunegaran. 
Pada waktu itu, Mbah Sardjono berhasil menempuh 
pendidikan hanya dalam waktu 9 bulan, sementara 
umumnya kelulusan ditempuh dalam waktu tiga tahun. 
Selama pendidikan, buku baku yang digunakan sebagai 
pegangan adalah lakon Wahyu Makotarama, tak heran 
jika Mbah Sardjono kemudian berusaha mewariskan 
metodologi yang sama kepada anak didiknya. Laku 
kelana Mbah Sardjono kemudian membawanya pada 
aktivitas di Panunggaling Dalang Republik Indonesia 
(PADRI).

Mbah Sardjono sendiri sejak tahun 1973 telah menetap 
di Salatiga, namun baru berhasil mendirikan Sanggar 
Padharasa pada tahun 2004. Sempat mengalami masa 
vakum panjang antara tahun 2006-2012, Sanggar 
Padharasa kembali unjuk gigi terutama setelah 
pementasan perdana yang dilakukan oleh Radit pada 
acara merti desa. Mulai sejak itu banyak anak tertarik 
untuk bergabung dengan Sanggar Padharasa. Hingga 
kini tercatat 34 orang anak menjadi anggota, dengan 
usia tertua kelas III SMP.

Radit memang terhitung istimewa, ia unggul bukan 
sekedar dalam penguasaan teknis. Tali rasa-nya kepada 
sang guru pun demikian besar. Ada kalanya, Radit 
menenggak sisa air minum milik Mbah Sardjono lantaran 
kepercayaannya atas berkah dan tuah sang guru; satu 

kebiasaan yang bukan lagi menjadi rahasia bagi 
mereka yang hidup dalam lingkungan seni tradisi. 

Selain itu, Radit hanya mau menggunakan catatan 
gendhing yang ditulis oleh Mbah Sardjono secara 
langsung ketimbang menerima bahan foto-copyan.

Sebagai sebuah metoda pendidikan, kultur 
yang coba dibangun Sanggar Padharasa telah 
mengembalikan mata rantai yang hilang dalam 
dunia seni pedalangan. Sanggar Padharasa 
berhasil mengelola kompleksitas seni tradisi 
dan perkembangan yang ada melalui jalur-jalur 
budaya yang selama ini terpinggirkan. Ia bukan 
saja sanggup memayungi kebutuhan teknis-formal 
dalam seni pedalangan namun juga berhasil 
menyambung tali rasa dalam hubungan horisontal 
maupun vertikal; sesuatu yang secara holistik 
harusnya menjadi catatan bagi dunia pendidikan 
di Indonesia. (Cin)
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dalang bocah

Ingin Memiliki 
Hati Seputih Kulit 
Anoman

Wisnu Kurniawan
(Jawa Timur)

Gesekan kebab nan menyayat rasa, 
membuka penampilan Wisnu Kurniawan 

siang di hari terakhir Festival Dalang Bocah 
2015. Mewakili Jawa Timur, penampilan 

Wisnu justru terlihat lebih kalem. Alunan 

musik pengiring sangat mendayu, mengajak 
penonton untuk duduk tenang menatap pakeliran.

Bocah 13 tahun ini membawakan lakon Salya 
Gugur. Prabu Salya adalah sosok berkepribadian 



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

santun, luhur, dengan jatidiri yang kokoh. Prabu 
Salya terpaksa terlibat dalam Baratha Yudha 
di pihak Kurawa karena terlanjur menyanggupi 
permintaan Duryudhana. Pun demikian, Prabu 
Salya tetap menaati janjinya sepenuh hati. 
Pemilihan lakon dilatari pandangan keteladanan 
yang dimiliki Prabu Salya dapat menjadi contoh 
perihal kesantunan dan tanggungjawab.

Bocah kelahiran Tulungagung ini memiliki 
kemampuan sabet cukup baik. Terbukti dari 
beberapa adegan yang dimainkannya, Wayang 
seakan tidak mau lepas dari genggamannya 
meski berulang kali ia lemparkan. Karakter 
vokal yang dimiliki memang tidak terlalu 
menggelegar, namun ia mampu memainkan 
vibra suara dengan cukup apik.

Pengagum tokoh Anoman ini mengaku mulai 
mendalang sejak kelas tiga Sekolah Dasar. 
Ia baru mulai mentas setahun kemudian. 
Sedangkan Festival Dalang Bocah 2015 ini 
merupakan ajang festival perdananya. Perkenalan 
Wisnu dengan Wayang dimulai sejak kecil, kala ia 
melihat sebuah pertunjukan Wayang di kampungnya. 
Semenjak itu Wisnu kepincut lalu menggeluti Wayang 
dengan serius. Wisnu ingin seperti Anoman yang 
memiliki tanggungjawab tinggi. “Pingin punya umur 
panjang kayak Anoman. Dia juga punya hati yang 

baik. Makanya kulitnya digambarkan putih. Itu 
gambaran hatinya yang tulus.”

Wisnu mengaku betul-betul jatuh cinta 
dengan Wayang. Baginya, Wayang bisa 

menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. 
Jauh berbeda dengan mainan anak-anak yang 
banyak dimainkan sekarang. Bocah Tulungagung 
ini pun kerap bermain Wayang dengan teman-
teman yang selalu mendukungnya untuk 
mendalang. Dukungan tersebut bukan hanya 
datang dari temannya, tapi juga dari sekolahnya 
yang sangat senang mana kala Wahyu memberi 
tahu ia hendak ikut FDB 2015 di Jakarta.

Meski juga menyukai sepakbola, anak didik 
Sanggar Budi Luhur ini mengaku lebih memilih 
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Wayang. Baginya sepakbola hanyalah aktivitas 
olahraga untuk melatih nafas. Teknik mendalag yang 
disukai Wisnu adalah catur yakni teknik bahasa 
dan wacana yang diucapkan dalam pakeliran. 
Kesukaannya pada almarhun Ki Narto Sabdo adalah 
karena Ki Narto dalam memainkan sastra dalam 
pertunjukannya. “Ki Narto memainkan sastranya 
datang dari hati, betul-betul dirasakan, Mas,” ujarnya.

Wisnu JatimTulungagung memang sarat pecinta 
Wayang. Perkembangan Wayang di daerah ini 
cukup bagus. Antusiasme masyarakat pada Wayang 
sangat tinggi. Tak pernah pertunjukan Wayang sepi 
penonton di daerah tersebut. Dukungan terhadap 
Wayang di Jawa Timur juga terbilang sangat baik. 
Mulai dari Pemerintah tingkat Provinsi sampai 
Kabupaten beserta Dinas terkait, memberi dukungan 
terhadap perkembangan Wayang dan pedalangan.

Wisnu menuntut ilmu mendalang di Sanggar 
Budi Luhur di bawah asuhan Hadi Sanyoto. Saat 
ini Sanggar tersebut memiliki murid cukup banyak, 
lebih dari 50 orang. Di sanggar Budi Luhur, para 
calon Dalang digembleng dan dibina dengan etika 
dan budi pekerti. Hadi Sanyoto yang juga menjadi 
pengasuh Sanggar Budi Luhur beranggapan kalau 
seorang Dalang harus memiliki karakter yang kuat.

“Kalau karakter sudah terbina, akan lebih mudah 
diarahkan,” jelasnya. Budi Luhur berupaya 

membangun acuan dasar agar calon Dalang 
memahami betul apa yang diucapkan saat 
beraksi. Hadi menekankan pendidikan Dalang 
pada unsur sastra. Menurutnya sastra menjadi 
bekal penting di mana asal usul dari sebuah cerita 
dalam Wayang terpaparkan. “Jangan sampai 
anak ngoceh nggak ada artinya.”

Tentang Wisnu sendiri, Hadi membenarkan 
jika anak itu memang memiliki kemauan yang 
keras. Keuletannya dalam belajar mendalang 
menghantarkannya meraih juara pertama di 
tingkat Provinsi. Hadi juga merasa beruntung 
mendapat dukungan moril dan materil dari 
dinas pendidikan dan pemerintah daerahnya. 
“Alhamdullillah, Pemerintah Jawa Timur sangat 
mendukung pelestarian Wayang, Mas” ujarnya. 
Mulai dari kegiatan sehari-hari sampai festival 
seperti ini, Pemerintah selalu berpartisipasi.”

Kondisi Tulungagung yang memiliki begitu 
banyak pecinta Wayang sendiri dianggap Hadi 
sangat membantu pekerjaannya. “Kalau di rumah 
(Tulungagung), pengaruh Wayang semakin 
meningkat. Banyak murid sekolah formal yang 
masuk Sanggar untuk pendidikan ekstra karena 
Wayang dianggap sangat berguna,” ucap Hadi 
menjelaskan kondisi Pewayangan di Tulungagung. 
(MS)
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dalang bocah

Bermula 
dari 
Internet

Muhammad 
Zaky 
Kaditama
(Yogyakarta)

Salah satu sebutan dari Hanoman sang kera sakti 
adalah Senggana. Diceritakan bahwa Hanoman 

atau Senggana diminta untuk mendatangi Dewi Sinta 
yang disekap Rahwana di Alengka, dengan membawa 
pesan dari Prabu Rama. Dengan membawa amanah ini 
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berangkatlah Hanoman menunaikan tugas. Namun di 
tengah jalan ia dihadang oleh saudara sepupunya, 
Anggada. Alasannya, Anggada hendak merebut 
tugas mulia Hanoman. Ia ingin menggantikan 
Hanoman untuk mengemban amanah itu. Tentu saja 
Hanoman menampik dan terjadilah pertempuran 
antara keduanya. Hanoman pun dapat mengalahkan 
saudaranya itu dan menempuh tugas sampai 
bertemu Dewi Sinta.

Sepenggal cuplikan dari kisah ini dibawakan 
oleh dalang bocah Muhammad Zaky Kaditama, 
dalam lakon Senggana Duta. Ia masih berumur 
10 tahun. Lahir 16 November 2005 di Magelang, 
Jawa Tengah. Duduk di kelas 4 Sekolah Dasar dan 
tinggal di Catur Harjo, Taman Martani, Kalasan, 
Yogyakarta. Sejak Taman Kanak-kanak Zaky sudah 
menggemari wayang. Pertama kali wayang kulit yang 
dipegangnya adalah tokoh punakawan, Petruk.

Bapaknya awalnya tidak menyadari kegemaran 
Zaky bermain wayang. Waktu itu masih sekolah di 
TK kecil. Setelah ia mengetahui minat anaknya, ia 
belikan wayang kardus untuk bermain-main. Lama-
lama disadari ternyata hobi itu bukan sekedar 
hobi semata. Zaky tampaknya serius. Dari wayang 
kardus diganti dengan wayang kulit yang berukuran 
kecil. Setelah berjalannya waktu, akhirnya dibelikan 
wayang kulit ukuran sebenarnya.

Siapa yang mendampingi dan mengajari 
Zaky mendalang? Karena bapaknya tidak 

mengenal dunia wayang dan pedalangan, 
dan mulanya menganggapnya sebagai 

permainan, maka Zaky kecil tidak mengalami 
pembelajaran atau didikan langsung dari 
seorang dalang. Berbekal notebook kecil hadiah 
orang tuanya, ia mengunduh banyak rekaman 
pentas dalang di youtube dan MP3 yang ada 
di internet. Dari situ ia belajar sendiri; otodidak. 
Dengan kemampuan serapan apa adanya sesuai 
nalar bocah.

“Dia itu seperti kleyang, kabur kanginan,” 
Kata bapaknya, Sukadi, untuk menggambarkan 
betapa Zaky seolah-olah mengembara sendiri 
ketika memasuki khazanah dunia wayang yang 
dalam pandangan Sukadi itu sangat berat 
risikonya. “Zaky mendownload banyak rekaman 
wayang dan MP3. Terus menirukan gaya dalang-
dalang, “ tambah Sukadi. Dari pengalamannya 
itu Zaky menekuni seni pedalangan “diajari” oleh 
para dalang lewat dunia maya. Gagrag yang 
dipilihnya adalah gaya Surakarta.

Selanjutnya Zaky bertemu dengan seorang 
dalang, Ki Parjoko, yang melatihnya selama 
4 (empat) bulan. Ibarat sebuah mutiara yang 
masih di tinggal dasar lautan, akhirnya Zaky  
“ditemukan” oleh Gandung Jatmiko, pengurus 
PEPADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Persiapan 
5 (lima) hari dilakukan dengan latihan untuk 
tampil di kejuaraan dalang bocah. Anak yang 
mengidolakan dalang Ki Seno Nugroho dan 
meraih rangking pertama di sekolahnya ini 
selanjutnya diikutkan dalam festival dalang bocah 
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tingkat Provinsi DIY. Dengan mengejutkan ia mendapat 
juara ke-2.

Proses belajar berlanjut, dan ia pun juga sudah 
menguasai lakon Lahire Gatotkaca, Aji Narantaka, dan 

Wahyu Makutoromo. Potret seorang anak bernama 
Zaky ini merupakan potret perjuangan dan 

kesungguhan. Ia yang mengidolakan tokoh 
Hanoman, dengan kesadaran bocah, 
menapaki pedalangan dan wayang dengan 
kesungguhan, tanpa malu, tanpa harus 
kehilangan dunianya. Selamat menempuh 
jagad wayang gus..
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dalang bocah

Pokoknya Senang 
Banget!

Aldo Melodiya
(Jawa Timur)

Aldo Melodiya, siswa kelas VII MTs 
Singogalih, menampilkan lakon Anoman 

Duta dengan gagrak Jawa Timur dalam 
FDB kali ini. Pada beberapa kesempatan 
Aldo bahkan mendapat sambutan 
penonton lantaran kerenyahannya 
membawakan materi maupun banyolan-
banyolannya.

“Anoman itu walaupun kera, hewan, 
tetapi dia baik, dia jujur dan jadi pahlawan. 
Saya senang dengan Anoman, dengan 
Gatotkaca, dengan Ontorejo. Semua 

wayang saya suka tapi tiga-tiganya tadi itu yang paling saya suka.” Bicara tentang wayang Aldo 
memang selalu bersemangat. Beberapa kali bahkan obrolannya sulit diputus. “Aku itu senang 
wayang sudah dari kecil…pokoknya seneeennnggg baaaanget!”
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Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Lurah Tarik, 
Notodihardjo, yang kebetulan hanya tinggal berselang 
tiga rumah dengan Aldo. “Aldo ini memang aneh kok. Dari 
kecil itu sudah hobi main wayang. Kira-kira usia tiga tahun 
dia sering duduk di bawah pohon dan main wayang pakai 
daun-daun yang berserakan. Sedikit lebih besar dia mulai 
main wayang pakai kertas dan senang keliling nonton 
wayang di desa-desa tetangga. Kalau lakonnya dia suka, 
dia kuat nonton sampai pagi…tapi kalau dia nggak suka, 
dia minta langsung pulang,” jelas Pak Lurah. “Dan Aldo 
ini istimewa, dia hafal lebih dari 300 lakon wayang!”

Wayang memang segalanya bagi Aldo. Bahkan, Aldo 
tak ragu untuk mendebat wayang yang dianggapnya 
keluar dari pakem. Saat ini Aldo juga sudah menerima 
tanggapan wayang semalam suntuk untuk kegiatan 
macam tingkep atau selamatan tujuh bulanan, di 
desanya. Pentas pertama Aldo digelar saat dia duduk 
di kelas empat SD dan lakon yang dibawakannya 
adalah Wahyu Tunggul Naga. “Kebetulan tahun-tahun 
belakangan ini antusiasme warga terhadap wayang 
meningkat. Jadi jika ada kenduri biasanya mereka 
menanggap wayang dan bukan jenis hiburan lain,” jelas 
Pak Lurah.

Di wilayah Jawa Timur, seni pedalangan memang 
mendapat tempat tersendiri. Bahkan di Taman Budaya 
Jawa Timur, seni pedalangan mendapat porsi anggaran 
paling besar. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala UPTD 

Taman Budaya Jawa Timur, Bapak Sukatno, yang 
juga adalah sekretaris PEPADI Jawa Timur. “Tahun 

2015 ini kita bahkan mengagendakan 25 

kali pagelaran wayang yang melibatkan dalang 
lokal maupun nasional. Porsi terbanyak tetap kami 
berikan kepada dalang-dalang lokal.” Aldo sendiri 
menjadi salah satu dalang yang turut mendapat 
dukungan dari Pemerintah Daerah.

Sebagaimana anak lain, Aldo juga tetap 
bermain selayaknya anak-anak seusianya. Ia 
pun bersekolah meski tak dipungkiri jika secara 
akademik nilai Aldo memang tergolong biasa. 
Aldo bahkan mengakui dengan riang kalau ia 
kerap tertidur di kelas. “Saya suka nggak kuat, 
jadi ya saya merem saja…untung ibu guru nggak 
pernah marah,” ujar Aldo sambil terkekeh. Meski 
demikian, Aldo membayar semua dengan wayang. 
Dalam urusan yang satu itu, bahkan Pak Lurah 
pun hanya bisa menggelengkan kepala ketika 
mendengar babaran Aldo. “Saya itu heran dari 
mana dia mendapat semua pengetahuan itu…
apa yang dibicarakannya itu terkadang jero, dalam 
sekali. Ngalah-ngalahi sing tuwo pokoke wis… 
(mengalahkan orang-orang tua pokoknya).”

Setiap anak memiliki keunikannya tersendiri. 
Adalah tugas orang tua, guru dan kita semua 
untuk mendukung arah pertumbuhan anak sesuai 
dengan karakternya masing-masing. Jangan 
sampai spirit sebagaimana yang dimiliki Aldo 
harus padam hanya lantaran cara pandang yang 
keliru dalam memaknai pendidikan ataupun 
keberhasilan. Maju terus, Aldo! (Cin)




