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Prolog
WAYANG GEDOG BLITARAN bukanlah entitas budaya
asing sama sekali, atau jenis baru dalam dunia
pewayangan. Lalu, apakah Wayang Gedog Blitaran
merupakan Wayang Gedog atau Wayang Panji yang
selama ini kita kenal? Jawabannya, tidak secara
keseluruhan identik sama, karena WAYANG GEDOG
BLITARAN lebih banyak menggunakan jenis wayang
Purwa dan pada saat
tertentu menggunakan
Panji
dan
wayang
Suluh
yang
disesuaikan
dalam
suatu
tema
yang
sengaja
dibakukan
dalam konsep Trilogi.
Jika
bukan
jenis
wayang yang baru,
lantas apa persamaan
dan
perbedaannya
dengan wayang yang
ada selama ini?
Lalu, Wayang Gedog
Blitaran itu sebenarnya
apa dan bagaimana?
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Tentang

Tulisan ini

Buku, atau lebih tepatnya tulisan dihadapan pembaca
ini merupakan pengantar dari suatu bentuk budaya
―berbeda‖ dan kegiatan yang belum lazim dalam dunia
Pewayangan. Secara sederhana, WAYANG GEDOG
BLITARAN merupakan ramuan antara Jejak, Heritage
dan Legacy. Bisa jadi, Wayang Gedog Blitaran
merupakan ajang pertemuan dialogis antara Arkeolog,
sejarawan,
budayawan,
politisi,
pelaku
bisnis,
pemerhati sosial kemasyarakatan dan seterusnya dalam
suatu tema tertentu. Tema yang tidak hanya berbagi,
dan beradu pengalaman, tetapi dalam suatu tema yang
mampu mewujudkan semangat untuk memotivasi dan
menginspirasi.
Jika diperhatikan, uraian diatas selalu menggunakan
komponen 3 (tiga) suku kata atau kalimat dan memang
demikian Wayang Gedog Blitaran diproyeksikan.
Wayang Gedog Blitaran tidak lebih dari salah satu
representasi dari suatu teori dalam ―TRILOGIKA‖, logika
biasa yang luar biasa.
Akhirnya, sebelum beberapa pertanyaan mengenai
Wayang Gedog Blitaran diatas terjawab, ada baiknya
kita ulas terlebih dahulu mengenai WAYANG itu sendiri.
Selamat Membaca.
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apakah

wayang itu?

WAYANG

menurut
Kamus
Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai boneka tiruan orang yang
terbuat dari pahatan kulit atau
kayu dan sebagainya yang dapat
dimanfaatkan untuk memerankan
tokoh dalam pertunjukan drama
tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan
sebagainya), biasanya dimainkan
oleh seseorang yang disebut dalang,
juga diartikan sebagai pertunjukan
dan bayang-bayang.

Ilustrasi wayang purwa
tokoh Yudistira. Sumber:
Bojani Studio

Dalam konteks buku ini, maka WAYANG merupakan
karya kesenian asli Indonesia yang tumbuh sebagai
warisan budaya dari masa ke masa.
Pendapat diatas memang bukan suatu definisi tetapi
lebih dari upaya penyusun untuk memudahkan
pembaca dalam mencari definisi mengenai wayang
sekaligus untuk melepaskan stigma dari banyak
anggapan selama ini yang menyatakan bahwa wayang
hanya sebatas seni pertunjukan yang bersifat tradisi
atau bahkan hanya dianggap sebagai kesenian untuk
bahan tontonan saja. Sesungguhnya wayang adalah
karya kebudayaan yang memiliki nilai keluhuran dan
keadaban.

5

Wayang berkembang di Pulau Jawa dan Bali secara
kontinyu serta konsisten dalam berbagai ragam tradisi,
bentuk-bentuk dan dinamika sesuai zamannya. Dalam
perkembangannya wayang lebih popular dikenal sebagai
seni pertunjukan yang tidak hanya berkembang di
Pulau Jawa dan Bali saja tetapi juga di beberapa daerah
seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang
terpengaruh oleh kebudayaan kuno tanah Jawa.
Sebagai bentuk kebudayaan yang popular, wayang
memiliki beragam jenis baik menurut bahan pembuatan
seperti wayang dengan media kulit binatang atau
Wayang kulit, media kayu atau wayang golek, wayang
potehi, media kain seperti wayang Beber, wayang
bambu, suket, topeng, multimedia dan lain sebagainya.

Wayang riwayatmu doeloe
CATATAN AWAL

yang dapat menjadi petunjuk
jejak masa lalu WAYANG atau tentang pertunjukan
wayang berasal dari dua Prasasti yang dikeluarkan
sekitar Abad ke 4 yakni Prasasti Jaha dan Prasasti
Balitung. Pertama, Prasasti Jaha yang dikeluarkan pada
tahun 840 M memuat istilah ―aringgit‖ yang berarti
pengurus wayang kulit.1 Kedua, Prasasti Balitung pada

1

Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Sri Lokapala sebagai sebuah piagam untuk
suatu pembebasan daerah Kuti. Uraian dengan menggunakan prasasti ini sebagai jejak awal
pewayangan dapat disimak dalam buku karya Sri Mulyono, Wayang, asal-usul, filsafat dan
masa depannya-Volume 1 dari Seri pustaka wayang, Gunung Agung, 1978, hal 22
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tahun 907 M yang didalamnya ada satu bait kalimat
berbunyi ―si Galigi mawayang‖.2
Dengan memperhatikan jejak arkeologi diatas, maka
paling tidak ada petunjuk paling tua yakni pada awal
abad ke-4 yang menyatakan bahwa seni pertunjukan
dengan
episode-episode
dari
Mahabharata
dan
Ramayana telah lazim menjadi tradisi kenegaraan dalam
peristiwa-peristiwa ritual maupun acara-acara untuk
memperingati momentum penting di zamannya.
Selain prasasti tertua diatas, petunjuk mengenai
eksistensi wayang di masa lalu juga bisa diperiksa
dalam prasasti Wahara Kuti 762 S (804 M), Prasasti
Candhi Perot 772 Saka (850 M), Prasasti Wilamaasrama
952 Saka (930 M) yang menyebut istilah
―wayang
wwang‖ dan jejak arkeologi lainnya yang tidak mungkin
disebutkan satu persatu melalui kesempatan ini.
Berbeda dengan catatan arkeologi diatas, menurut
beberapa
sumber
menyatakan
bahwa
wayang
merupakan hasil dari kepercayaan animisme atau
dinamisme nenek moyang kita zaman paling kuno
sebelum adanya bukti tertulis seperti catatan arkeologi
2

Prasasti ini berupa lempengan tembaga dari Jawa Tengah; Royal Tropical Institute,
Amsterdam, contoh prasasti ini dapat dilihat dalam lampiran buku Claire Holt Art in
Indonesia: Continuities and Changes,1967 terjemahan Prof.Dr.Soedarsono (MSPI-2000-hal
431). Prasasti ini dikeluarkan atas nama Raja Belitung dengan teks terjemahan mengenai
desa Sangsang, yang ditandai sebagai sebuah tanah perdikan, yang pelaksanaannya ditujukan
kepada dewa dari serambi di Dalinan. Lagi setelah menghias diri dengan cat serta bungabunga para peserta duduk di dalam tenda perayaan menghadap Sang Hyang Kudur. “Untuk
keselamatan bangunan suci serta rakyat” pertunjukan (tontonan) disakilan. Sang Tangkil
Hyang sang (mamidu), si Nalu melagukan (macarita) Bhima Kumara, serta menari
(mangigal) sebagai Kicaka; si Jaluk melagukan Ramayana; si Mungmuk berakting
(mamirus) serta melawak (mebanol), si Galigi mempertunjukkan Wayang (mawayang) bagi
para Dewa, melagukan Bhimaya Kumara.
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diatas. Kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada
makhluk halus dan roh merupakan suatu religiusitas
yang mula-mula muncul dikalangan manusia primitif.
Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap
benda di bumi ini mempunyai semangat yang mesti
dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu
manusia, tetapi bisa membantu melawan roh jahat dan
untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Wayang dalam
paradigma ini adalah bagian dari kegiatan menyembah
―hyang‖ agar terhindar dari segala malapetaka.3
Wayang sebagai warisan animisme atau dinamisme
nenek moyang memang belum tuntas dalam berbagai
perdebatan hingga saat ini. Namun paling tidak
kenyataan ini dapat dijadikan bukti bahwa warisan
Ilustrasi
wayang
Gedog
tokoh Bubuksahgagangakin.
Sumber: Bojani Studio

3
Lihat S. Dwidjosasmito, H. M. Radjien Hardjodiwirjo, Wayang, Warga, 1982, hal
8 dan juga lihat dalam buku karya Dr. Liaw Yock Fang, Sejarah Kesusastraan Melayu
Kelasik,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal 115
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budaya wayang di Indonesia telah banyak memancing
para ahli untuk meneliti keberadaannya, dari dulu
sampai saat ini.
Dalam konteks buku ini, asal usul wayang dapat
dipahami sebagai hasil akulturasi budaya Hindu – India
yang masuk beriringan dengan penyebaran agama
Hindu di Indonesia dan secara massif budaya wayang
dari masa ke masa telah menyesuaikan kebudayaan
yang sudah ada di Indonesia.
Akar pertunjukan wayang
menggunakan
cerita
RAMAYANA
dan
MAHABHARATA. Cerita itu
sendiri juga dapat ditemukan
diberbagai relief candi Kuno
seperti
di
Borobudur,
Prambanan, Panataran dan
lain-lain, selain juga terdapat
cerita PANJI sebagai cerita
yang berasal dari warisan
leluhur
masyarakat
Ilustrasi wayang purwa
Jawa Kuno.
tokoh Kresna. Sumber:
Bojani Studio

Dalam
perkembangannya,
Wayang mendapat ―sentuhan‖ yang cukup signifikan
oleh orang-orang yang dikemudian hari dikenal dengan
sebutan Para Wali, seiring dengan masuknya agama
Islam di Indonesia.4 Dalam hal ini, peran Raden Patah
4
Lihat Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo;buku pertama yang mengungkap Wali
Songo sebagai fakta sejarah, Kerjasama Pustaka IIMaN, Trans Pustaka, dan LTN PBNU,
2012
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dan Sunan Kali Jaga sebagai salah satu bagian dari
Para Wali tersebut memiliki andil yang cukup besar
karena dalam beberapa literature dua tokoh ini sering
disebut-sebut ketika wayang dibicarakan. Para Wali
penyebar agama Islam di Jawa membagi wayang
menjadi tiga. Wayang Kulit di wilayah Jawa bagian
timur, wayang wong di Jawa Tengah dan wayang golek
di Jawa Barat. Carilah WAYANG di Barat, di Tengah dan
di Timur.
Dalam tradisi folklore khas Jawa memuat pesan carilah
WAYANG identik dengan carilah Jati Diri manusia
sebagai Hamba Tuhan di muka Bumi. Pesan tersebut
berbunyi, ―golek ana‖ ing Kulon (Kulo-Kawula), ―ana
wong‖ (orang-isi) di Tengah, jadikan ―Kulit‖ ing Pakeliran
dadi Wiwitan – Wetan atau di Timur.
WAYANG mengalami perubahan dan semakin membumi
di kepulauan Nusantara. Representasi perwujudan
WAYANG khas religiusitas Hindu-Jawa dengan Tuhan
yang diwujudkan sebagai Dewa-dewa dan figure orang
dalam wujud persis sama dengan bentuk fisik manusia
pun beralih menjadi perwujudan ―Kepanjangan tangan‖
Tuhan di Muka Bumi dengan bentuk fisik tokoh-tokoh
yang semula berwujud manusia berubah menjadi
bentuk fisik yang tak lagi sempurna seperti Mahkluk
ciptaan Tuhan, tetapi fisik tokoh pewayangan yang
dibentuk secara imajiner melalui corak dan pakem
WAYANG dengan kekuatan pakelirannya sebagai media
untuk menampilkan wujud tokoh pewayangan berikut
lakon atau cerita yang disampaikan melalui bayangbayangnya.
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WAYANG pun bukan lagi hanya dapat dianggap sebagai
karya cipta yang bernuansa religiusitas saja atau hanya
dianggap sebagai kekayaan budaya Hindu, Islam, tetapi
sudah menjadi warisan budaya Asli Indonesia.5
Founding Father,
Presiden Pertama
Republik
Indonesia Bung
Karno
merupakan salah
satu
penyulut
kebanggaan
budaya wayang.
Selain
Bung
Karno
―gandrung‖
dengan
wayang
juga
ia
menggunakannya
untuk keperluan
politik perjuangan mencapai Indonesia merdeka dan
politik ―Nation and Character Building‖.
Uraian diatas dapat ditemukan, minimal didalam karyakarya Bung Karno selama hidupnya. Untuk memberikan
5

Wayang sebagai budaya Asli Indonesia, utamanya Jawa sebagai pulau yang
memiliki sumber sejarah yang memadai mengenai terbentuknya wayang dengan akar
ceritera Ramayana dan Mahabharata khas Hindu – India yang telah diadaptasi secara
kultural dalam perkembangannya telah banyak dibicarakan para ahli. Uraian detail mengenai
hal ini dapat disimak dalam karya Dr.G.A.J.Hazeu (buku Bijdrage tot de Kennis van het
Javaansche Tooneel, 1897 Leiden, Belanda) Dr.W Rassers, (buku Over de Oorsprong van
het Java-ansche Tooneel) dan lain-lain termasuk buku Traditional Drama And Music of
Southeast Asia – Edited by M.Taib Osman, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur. Th. 1974
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nilai lebih buku ini, maka dibawah ini 3 (tiga) penggal
kalimat dari petikan tulisan dan pidato bersejarah Bung
Karno yang mencitrakan wayang tidak hanya sebatas
folklore asli Indonesia tetapi sebagai kekuatan yang
mengandung semacam ―mantra sakti‖ yang ikut menjadi
sarana pembentuk Indonesia Merdeka.
Pertama,
Sebagai Aria Bima-putera, yang lahirnya dalam zaman
perjuangan, maka Indonesia Muda inilah melihat
cahaya hari pertama-tama dalam zaman yang rakyat
Asia, lagi berada dalam perasaan tak senang dengan
nasibnya. Tak senang dengan nasib ekonominya, tak
senang dengan nasib politiknya, dan tak senang
dengan segala nasib yang lain-lainnya.6
Kedua,
Sebagai di dalam cerita wayang sebelum ksatria
Dananjaya datang, kita lebih dulu sudah melihat sinar
tejanya
dan
sudah
mendengar
nyanyian
burungburung yang mengantarkan dan mengikutinya,
– begitulah pula datangnya hari kemudian yang indah
itu kini sudah dialamatkan lebih dulu kepada kita,
yang menunggu-nunggunya dengan hati yang
mengharap-harap.7

6
Kalimat tersebut tertuang dalam karya Bung Karno berjudul Nasionalisme,
Islamism, dan Marxisme, sebuah tulisan bersejarah yang dimuat dalam Koran Suluh
Indonesia Muda pada tahun 1926. Tidak berlebihan kalimat diatas ditulis Bung Karno
sebagai kalimat pembuka tulisan bersejarah itu.
7
judul asli pidato tersebut Indonesia Klaag an dengan arti yang sama. Indonesia
Menggugat adalah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Soekarno pada persidangan di
Landraad, Bandung, 18 Agustus hingga 22 Desember 1930. Bung Karno didakwa melanggar
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dan Ketiga,
Wayang kulit dibuktikan oleh Professor Brandes bukan
pembawaan orang Hindu. Orang Hindu memperkaya
wayang kulit, membawa tambahan lakone Lakon
terutama sekali Mahabarata dan Ramayana. Tetapi
dulu kita sudah punya wayang kulit, tetapi belum
dengan Mahabarata dan Ramayananya. Sebagian
daripada restan wayang kulit kita dari zaman praHindu, yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Dawala,
Cepot dan lain-lain itu. Itu pra-Hindu. Kita dulu
mempunyai wayang kulit yang menceriterakan
kepahlawanan kepahlawanan kita, sejarah para
leluhur. Kemudian datang orang Hindu membawa
lakon Mahabarata dan Ramayana. Karena kita ini
satu bangsa yang bisa menerima segala hal yang baik,
lakonlakon itu kita masukkan di dalam wayang
sebagai perkayaan daripada wayang kulit kita.8
Tidak bisa dipungkiri, wayang sangat dekat dengan
Bung Karno dan tentunya juga ikut andil dalam
memantik api perjuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Api perjuangan yang pernah dikobarkan
Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan itu
pun ditulis dengan tinta emas sejarah sepanjang masa
dan getaran perjuangannya pun masih bisa kita
rasakan hingga saat ini. Getaran kebanggan sebagai
bangsa yang unggul dengan warisan budayanya.

Undang Undang Hukum Pidana, pasal 161, 171, dan 153 yang dikenal sebagai Haatzaai
artikelen atau melawan kekuasaan.
8

Kursus Presiden republik Indonesia, Ir. Soekarno Tentang Pancasila di Istana
Negara, pada tanggal 16 Juni 1958
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Ilustrasi Foto Bung Karno
mendalang. Sumber: ANRI

Wayang merupakan budaya universal. Tidak berlebihan
jika kita menyebut Wayang Indonesia telah menjadi
khasanah kekayaan warisan budaya dunia. Ada benang
merah warisan budaya Indonesia dengan warisan
budaya di negera sekitarnya.

Ilustrasi foto Bung Karno dan delegasi kebudayaan Wayang Wong lakon Ramayana. Sumber: ANRI
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Wayang tumbuh di Cina dengan istilah Wa-yaah
(Hokian), Wo-yong (Kanton), Woying (Mandarin) dan
istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama-sama
merujuk pada seni pertunjukan bayang-bayang,
kesenian yang sama dengan wayang dalam bahasa
Jawa. Lebih dari itu, budaya wayang juga hadir di
Timur Tengah, dengan sebutan Karagheuz, di Thailand
disebut Nang Yai dan Nang Talun, di Cambodia disebut
Nang Sbek dan Nang Koloun. Dari Thailand ke Malaysia
disebut Wayang Siam. Sedangkan yang langsung dari
India ke Indonesia disebut Wayang Kulit Purwa. Dari
Indonesia ke Malaysia disebut Wayang Jawa. Di
Malaysia ada 2 jenis nama wayang, yaitu Wayang Jawa
(berasal dari Jawa) dan Wayang Siam berasal dari
Thailand.
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Wayang kabar saat ini
ORGANISASI

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan
Kebudayaan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
disingkat UNESCO), pada tanggal 7 November 2003 telah
menetapkan WAYANG sebagai seni pertunjukkan
bayangan boneka tersohor dari Indonesia sebagai
sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai
dalam seni bertutur (MASTERPIECE OF ORAL AND
INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY). Artinya,
UNESCO pada tahun 2003 telah memasukan WAYANG
ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda
Warisan Manusia. Secara tertulis UNESCO juga
menetapkan Wayang sebagai Warisan Budaya Tak
Benda pada tahun 2008.
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Setelah mendapat pengakuan
dunia, maka pada tahun
2018 ini Indonesia telah
mencanangkan
Wayang
sebagai
identitas
budaya
bangsa
Indonesia.
Pemerintah
Republik
Indonesia pada tanggal 17
Desember
2018
melalui
Keputusan
Presiden
(KEPPRES) Nomor 30 Tahun
2018 tentang Penetapan Hari
Wayang
Nasional
telah
menetapkan setiap tanggal 7
November
sebagai
HARI
WAYANG NASIONAL.
Berdasarkan uraian diatas,
maka
WAYANG
pada
umumnya, WAYANG GEDOG
BLITARAN khususnya hadir
dengan
tekad
untuk
mewujudkan suatu media
aktualisasi warisan budaya
Adhi Luhung atau kekayaan
jejak masa lalu yang bernilai
tinggi sekaligus Heritage yang diakui oleh Dunia
Internasional dan disyahkan oleh Negara sebagai
TONTONAN, TUNTUNAN dan TATANAN yang universal
dalam upaya penggalian semangat pembangunan
manusia seutuhnya yang bermuara untuk mewujudkan
KEADABAN dan KEBERADABAN sebuah PERADABAN
Umat Manusia yang berbudaya luhur dalam bingkaian
semangat MAMAYU HAYUNING BAWANA.
17

Wayang GEDOG Blitaran
uraian yang menjadi LATAR BELAKANG
WAYANG

dengan panjang lebar telah diulas dalam
pembahasan awal buku ini sebagai pondasi untuk
mengenal apa dan bagaimana WAYANG GEDOG
BLITARAN. Wayang ini sesuai tempat lahirnya berada di
Kelurahan GEDOG kecamatan Sananwetan Kota
BLITAR.

Gedog merupakan salah satu desa yang semula berada
diwilayah administrasi Kabupaten Blitar dan sejak
tahun 1982 Gedog menjadi salah satu kelurahan yang
berada diwilayah Kota Blitar.9

9
Secara legal formal Gedog tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243). Riwayat dan keberadaan Kelurahan Gedog Dan Kota
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Riwayat paling lama mengenai keberadaan kesenian
Wayang di desa Gedog tidak ditemukan jejak ataupun
catatan yang cukup memadai. Namun ingatan
masyarakat tentang Wayang di desa Gedog masih
terekam dengan baik. Wayang di Gedog tumbuh
menggeliat sejak tahun 1973 dan mencapai puncak
kejayaannya pada tahun 1975 dalam bentuk wayang
wong atau wayang orang ―Ngesti Wargo‖. Tidak hanya
wayang Wong, wayang kulit juga berkembang dan
demikian juga seni pakeliran dengan karawitannya.
Dalam perkembangan setelah tahun 1988 Wayang di
Gedog mulai meredup, diikuti meredupnya varian
kesenian lain yang mengekor kemudian.
Tahun 1973, Wayang di Gedog semula didirikan dan
dikembangkan secara partisipatif. Eksistensinya pun
juga lebih bersifat sosial kemasyarakatan dengan
mengusung konsep budaya wayang dari, oleh dan
untuk masyarakat Gedog dan sekitarnya. Artinya,
kegiatan berkesenian yang pernah bertahan sampai 15
tahun itu sangat jauh dari unsur bisnis akan tetapi
dampaknya sampai saat ini masih bisa dinikmati
generasi penerus. Sebut saja misalnya mengenai
pendirian Sekolah Dasar (SDN Gedog 1 Blitar) yang
awalnya belum memiliki gedung sendiri, melalui
berbagai sumbangan dan hasil pertunjukan wayang
berhasil memiliki gedung sendiri yang sampai saat ini
masih berdiri.

Blitar tidak diulas secara panjang lebar dalam kesempatan ini. Untuk itu, uraian singkat ini
perlu ditambahkan dengan referensi yang relevan.
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Dari seluruh Setidaknya ada 3 (tiga) tokoh yang perlu
disebut, yakni ki Bojani, ki Anggono Suko dan ki
Djokosusanto untuk mewakili dari seluruh cerita dan
tokoh-tokoh yang pernah mendirikan wayang di desa
Gedog. Sebuah desa kecil yang terkenal dengan Candi
Gedog dan legenda Jakapangonnya ini.10

Wayang GEDOG Blitaran
dari riwayat wayang kampung menuju

budaya literasi

NGESTI

WARGO adalah sebuah nama
paguyuban wayang orang yang pernah Berjaya pada
masanya di Desa Gedog (Kelurahan Gedog). Paguyuban
itu didirikan tahun 1973 oleh Ki Bojani (alm), Ki
Anggono Suko dan Ki DjokoSusanto, dengan para
pemainnya berasal dari keluarga Bojani dan masyarakat
sekitar Desa Gedog. Selain
wayang Wong atau wayang
orang, melalui paguyuban
tersebut juga dikembangkan
tradisi wayang kulit dan
pembuatan
kelir
pewayangan serta karawitan
khas
Blitaran
yang
berafiliasi dengan budaya
Ki Angono Suko dengan karyanya
jawa tengah-an.
10

Referensi mengenai Candi Ggedog dan Jakapangon dapat ditemukan dalam buku
“Candi Gedog; Legenda yang dikultuskan Sejarah Yang Dilupakan”
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Tahun
2019
ini,
dalam ingatan salah
satu
pendirinya
bernama Ki Anggono
Suko paguyuban itu
bernama
SUKO
BUDOYO.
Namun
menurut
Ki
Ki Djokosusanto
DjokoSusanto
dan
memainkan
wayang
dua orang ―pelaku
sekaligus
penerus‖
Wayang Gedog yakni Ki Andi Sujanto dan Ki Subandrijo,
paguyuban wayang ditingkat kampong tersebut
bernama NGESTI WARGO.

Testimony wayang Gedog
Bojani Studio

di

Apalah arti sebuah nama, alasan ini bisa jadi perlu
dimunculkan. Prinsip, wayang Gedog Kota Blitar
merupakan warisan budaya yang hingga saat ini masih
lestari, meskipun gaungnya mulai meredup seiring usia
para pendiri dan pelaku sejarahnya yang sudah tidak
lagi muda.
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Tahun 2019 ini juga, wayang Gedog Kota Blitar kembali
digiatkan kembali. Bukan hanya semangat para
pendirinya yang menyulut semangat ini, tetapi lebih dari
itu semangat ―nguri-nguri‖ budaya wayang sejak zaman
kuno sampai semangat kecintaan Bung Karno terhadap
wayang yang bersemayam di bhumi Blitar harus
menjadi pemantik generasi kini dan nanti.
Jejak dalam relief, prasasti, candi peninggalan masa
lalu yang tersebar di seantero Blitar Raya adalah
kekayaan intelektual pembentuk budaya wayang
Blitaran yang harus tetap lestari. Pun demikian, spirit
Nation and Character Building dari Bung Karno harus
senantiasa
berkobar-kobar
didadanya
generasi
Indonesia yang mengaku berkepribadian di bidang
budaya. Untuk itu, wayang dari Gedog, wayang dari
wilayah Blitar ini terpanggil untuk menempuh jalan lain
agar dapat diterima oleh generasi saat ini dan
diharapkan juga dapat diterima oleh generasi masa
depan. Tentu saja upaya ini bukanlah sebuah upaya
terbaik, namun berupaya untuk lebih baik atau
setidaknya berbeda. Wayang dengan misi tersebut pun
kini telah menemukan bentuknya yang baru dengan
nama WAYANG GEDOG BLITARAN.
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Testimoni
1.

KI ANGGONO SUKO (lahir Kepanjenlor-Blitar, 3
Januari 1919).

―Pada tahun 1973 saya dan Bojani mendirikan wayang orang
Suko Budoyo dengan tidak dibayar. Tetapi mampu
mengumpulkan
dana
untuk
(keperluan)
kemanusiaan
uatamanya (untuk) warga gedog. Mudah-mudahan generasi
saat ini dan nanti tetap (bersedia) “Nguri-uri” Wayang Gedog.
Anggono Suko, 13-3-2019‖
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2.

KI DJOKO SUSANTO (lahir Sananwetan-Blitar,
10 Januari 1940).
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―Salam budaya. kami (nama) Djokosusanto telah bergabung

pada kebudayaan di Desa gedog tahun 1973. Orang yang
utama (mendirikannya adalah) Bapak Bojani sebagai (selaku)
manajer total pada (pimpinan manajerial sekaligus) pemilik
paguyuban wayang orang. Bapak Anggonosuko (selaku)
manajemen teknis dan sekenario atau sutradara. Saya pak
Djokosusanto (bertindak sebagai) pelaksana lapangan,
pengatur tari, skenario, dekorasi. Adapun KOP wayang
tersebut "NGESTI WARGO" Desa Gedog dari tahun 1973
sampai usia ini. Mudah-mudahan tumbuh berkembang dengan
semboyan Mekaring Budaya Dadiyo Lestari Selamanya.
Djokosusanto, 24-3-2019‖
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3.

KI SUNYOTO (Generasi terakhir Dalang Asli dari
Kelurahan Gedog Sananwetan Blitar).
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4.

BONDAN WIDADA (Seniman Patung Bung Karno
Istana Gebang, Patung Bung Hatta Bukittinggi,
Monumen PETA, Patung Bung Karno Universitas
Bung Karno Jakarta).
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apa

dan

bagaimana

Wayang Gedog Blitaran
WAYANG GEDOG BLITARAN sepintas namanya
mirip WAYANG GEDOG atau wayang Panji, namun
Wayang Gedog Blitaran bukanlah jenis atau bentuk
tertentu mengenai wayang, apalagi hanya diartikan
sebatas jenis wayang panji saja.11 Meskipun dalam
paradigma warisan budaya Panji, daerah Blitar memiliki
aneka cerita panji yang didukung deretan relief zaman
kerajaan di beberapa candi tetapi lebih dari itu Blitar
juga memiliki warisan budaya wayang purwa cerita
Ramayana dan Mahabharata yang tercantum dalam
relief zaman kerajaan di beberapa situs bersejarah.
Tidak hanya kekuatan jejak arkeologi, secara folklore
Blitar yang notabene Bumi Bung Karno ini juga berhak
atas folklore wayang yang diwariskan oleh Bung Karno.
Wayang
wayang
wayang
wayang

Gedog Blitaran bisa saja menggunakan jenis
purwa pada tema tertentu juga menggunakan
gedog maupun wayang suluh dan pendekatan
beber. Sehingga keberadaan Wayang Gedog

11
Terkait wayang Gedog, bisa disimak dalam Sunardi, Bambang Suwarno dan
Bagong Pujiono berjudul Revitalisasi dan inovasi wayang gedog, terbitan ISI Press
Surakarta, 2014. Juga bukunya Godard Arend Johannes Hazeu dan Harjana Hadipranata
berjudul Kawruh asalipun ringgit sarta gegepokanipun kaliyan agami ing jaman kina,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1979 dan Henri Nurcahyo (nama ini adalah tokoh yang sering ke
Blitar mengupas cerita Panji dengan bukunya), Konservasi budaya panji, Dewan kesenian
Jawa Timur, 2009
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Blitaran lebih dekat dan bisa disebut juga dengan
WAYANG TEMATIK.
Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh identitas
apa dan bagaimana Wayang Gedog Blitaran sebagai
berikut :
WAYANG GEDOG BLITARAN adalah karya
aktualisasi wayang Purwa, Wayang Gedog atau
wayang panji dan wayang suluh yang memuat
jejak dari masa ke masa (trace of the past),
warisan budaya (heritage) dan nilai-nilai unggul
kebudayaan yang digali (legacy) dari sumbersumber yang ada di daerah Blitar khususnya,
Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya serta
dikemas dalam satu kesatuan sinergis menjadi
sebuah budaya kontemporer mengusung visi
―DARI GEDOG UNTUK NUSANTARA, DARI
BLITAR UNTUK INDONESIA DAN DARI
INDONESIA UNTUK DUNIA‖.
Adapun bentuk wujud karya aktualisasi dari Wayang
Gedog Blitaran meliputi trilogy ramuan dari perpaduan
antara seni rupa, seni pertunjukan (Wayang pakeliran
dan wayang orang/Wong) dan media literasi dalam
sajian sesuai tema cerita (lakon) pewayangan yang
diselaraskan dengan kebutuhan dan momentum yang
melingkupinya.
Metode
tematik
diatas
bersifat
komunikatif dan dialektif (wujudnya bisa dalam bentuk
diskusi/sarasehan/ dialog interaktif dan sejenis) yang
bermuara pada perwujudan suatu ―Literasi Hidup‖ yang
menjadikan
Wayang
Gedog
Blitaran
sebagai
TONTONAN, TUNTUNAN dan TATANAN
sesuai
dinamika perkembangan.
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Karena
Wayang
Gedog
Blitaran
senantiasa
menggunakan tematik yang memuat trilogy atau tiga
unsur jejak, heritage dan legacy, maka Wayang Gedog
Blitaran selain dapat disebut dengan WAYANG TEMATIK
juga dapat disebut dengan wayang TRILOGIKA yakni
logika biasa yang luar biasa. Bagaimana menjadikan
wayang ini sebagai sarana berbagi pengetahuan (sharing
knowledge), bagaimana menjadikan wayang ini sebagai
sarana motivasi dan bagaimana menjadikan wayang ini
sebagai sarana yang mampu menumbuhkembangkan
inspirasi untuk membaca sekaligus menjawab TANDATANDA ZAMAN.
Bukan sebatas mimpi atau cita-cita, namun sebuah
jalan lain yang harus ditempuh. Wayang Gedog Blitaran
sesungguhnya tidak lebih dari upaya orang daerah
dalam ikut serta memperkaya khasanah kebudayaan
bangsa.
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Penutup
WAYANG GEDOG BLITARAN

hadir

dalam

wujud tematik seni rupa (seperti lukis, kerajinan maupun
kriya), seni pertunjukan kontemporer (seperti seni panggung,
sarasehan, talkshow, eksplorasi maupun diskusi) dan media
atau literasi.
Oleh sebab itu, buku ini tentunya tidak berdiri sendiri,
namun buku ini merupakan materi pengantar untuk
tematik khas Wayang Gedog Blitaran. Begitu juga
sebaliknya, buku atau tema cerita Wayang Gedog
Blitaran yang akan dihadirkan tersebut menjadi satu
mata rantai dari buku pengantar ini.
Buku ini dapat diperoleh di kampoeng cyber, BTN
ASABRI Kelurahan Gedog Sananwetan Kota Blitar atau
dapat
diunduh
melalui
media
daring
www.cyberblitar.com dan untuk materi tematik Wayang
Gedog Blitaran, baik dalam bentuk buku maupun
beragam karya seni yang menjadi kesatuan tema dapat
diperoleh pada saat penyelenggaraan acara sesuai
jadwal
yang
ditetapkan
diumumkan
melalui
www.cyberblitar.com.

--- Salam Trilogika ---
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