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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pertunjukan 

wayang potehi di Klenteng Hong Tiek Hian, Kota Surabaya. Signifikansi penelitian 

ini terletak pada dalang sebagai komunikator yang mempunyai peranan penting 

dalam menjaga eksistensi wayang potehi. Wayang merupakan sebuah pertunjukan 

tradisional yang mulai tergerus zaman. Berbeda dengan tujuan wayang lainnya, 

wayang potehi mempunyai fungsi ritual keagamaan. Penelitian ini menggunakan 

metode deskripsi berdasarkan hasil wawancara dengan dalang wayang potehi di 

lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertunjukan wayang potehi di 

Klenteng Hong Tiek Hian, Kota Surabaya masih terjaga eksistensinya. Eksistensi 

pertunjukan ini didukung dengan adanya peminat atau penyewa pertunjukan 

wayang potehi untuk melakukan tujuan keagamaan sesuai kepercayaan. Selain itu 

peran dalang sebagai komunikator mendukung eksistensi wayang potehi untuk 

semakin dikenal oleh masyarakat meskipun terbatas pada pecinta atau penggemar 

wayang. 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas mengenai eksistensi pertunjukan wayang potehi 

khususnya di kawasan Klenteng Hong Tiek Hian, Kota Surabaya. Wayang 

merupakan kebudayaan yang dikenal masyarakat Indonesia secara umum dan etnis 

Jawa pada khususnya. Menurut Mellema (1954:5) mendefinisikan wayang sebagai 

sebuah produksi teater boneka sebagai aktornya. Pertunjukan wayang dimaknai 

sebagai pertunjukan teater yang memainkan sebuah boneka yang disebut dengan 

wayang. Etnis Jawa menganggap sebuah pertunjukan wayang bukan hanya sebagai 

sebuah hiburan tetapi mengandung filosofi hidup yang bisa diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari. Timoer (1987:7) menjelaskan bahwa wayang mengandung 

arti lebih dalam. Pertunjukan wayang dapat dianggap sebagai gambaran hidup 

semesta. Wayang memberikan gambaran lakon peri kehidupan umat manusia 

dengan segala masalahnya. Cerita pewayangan menceritakan sekitar sejarah yang 

dapat memberikan nilai dan makna tersendiri bagi penontonnya.  



Pertunjukan wayang menyimpan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat 

Jawa dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan kualitasnya. Nilai – 

nilai tersebut berupa nilai kehidupan masyarakat khususnya pada bidang sosial dan 

politik, mengenai baik buruk perilaku manusia dengan segala balasannya. Cerita-

cerita wayang merupakan sejarah dan diceritakan dari masa ke masa tanpa ada 

perubahan pokok cerita. Berlangsungnya pertunjukan wayang memiliki berbagai 

tujuan yang diantaranya sebagai ritual sakral, bentuk rasa syukur, hiburan semata 

dan lain sebagainya. Salah satu jenis wayang yang menarik dan masih 

dipertahankan keberadaannya hingga saat ini yaitu wayang potehi. Tidak hanya 

menarik, wayang potehi merupakan salah satu wayang yang hingga kini sering 

ditayangkan sebagai ritual sakral yang tentu berbeda dengan pertunjukan jenis 

wayang lain yang sering ditayangkan sebagai media hiburan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pertunjukan wayang potehi 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa hokkian dan bahasa Indonesia. Penggunaan 

bahasa Indonesia dilakukan sebagai salah satu bentuk sosialisasi etnis Tionghoa 

terhadap masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat 

komunikasi agar pertunjukan wayang potehi juga dapat diterima oleh masyarakat 

Indonesia. Wayang potehi dipandang sebagai pertunjukan tradisional dengan 

mempertahankan pakem nya. Sebuah pertunjukan wayang potehi sebagai tontonan 

publik pada hakikatnya memiliki tujuan. Dalang yang terlibat dalam pertunjukan 

berperan untuk mencapai tujuan tersebut. Tak jarang pertunjukan wayang potehi 

digelar untuk sebuah acara sakral, sehingga peran dalang menjadi riskan. Peneliti 

memilih pertunjukan wayang potehi karena kebudayaan ini mulai jarang 

ditemukan. Padahal kebudayaan ini eksis dimata masyarakat Tionghoa yang 

ternyata dalang sebagai aktor utamanya kini berasal dari etnis Jawa. 

Klenteng Hong Tiek Hian berada di Jalan Dukuh No.23, RT.002/RW.05, 

Nyamplungan, Pabean Cantian, Kota Surabaya , Jawa Timur. Selain itu, klenteng 

ini merupakan salah satu tempat yang masih rutin menggelar pertunjukan wayang 

potehi setiap hari. Dalang wayang potehi yang menjadi subjek penelitian ini berasal 

dari etnis Jawa yang tinggal di kawasan pecinan sekitar kelenteng tersebut. 



Pertunjukan wayang potehi digelar setiap hari pada jam-jam tertentu. Kehidupan di 

sekitar klenteng tersebut di dominasi oleh etnis Tionghoa, sehingga etnis Jawa yang 

tinggal di sana berinteraksi dengan etnis Tionghoa secara langsung maupun tidak 

langsung. Bentuk interaksi antar etnis secara langsung misalnya percakapan yang 

dilakukan sehari – hari. Bentuk interaksi secara tidak langsung diawali dengan 

adanya kebudayaan antar etnis yang dihadirkan dan dibiasakan ada diantara 

kehidupan dua etnis tersebut. 

Berbagai penelitian mengenai wayang di Indonesia mayoritas tertuju pada 

wayang tradisional khas Jawa seperti wayang kulit, wayang Purwa, wayang Klithik 

dan sebagainya. Peneliti tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi 

pertunjukan wayang potehi di Kota Surabaya khususnya di Klenteng Hong Tiek 

Hian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan 

informasi dari dalang yang beretnis Jawa dalam menggelar pertunjukan wayang 

potehi di era modern.  

Menurut Smith (1976) dalam Liliweri (2007) menyatakan bahwa 

komunikasi dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan . Edward T.Hall menambahkan 

bahwa komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Fungsi 

komunikasi sebagai sarana menurunkan warisan dari generasi ke generasi 

berikutnya dengan kata lain komunikasi memiliki fungsi untuk menjaga eksistensi. 

Menurut Achmad Maulana (2011:86) eksistensi adalah keberadaan, wujud (yang 

tampak), adanya sesuatu yang membedakan  antara satu benda dan benda yang lain. 

Zaenal Abidin (2007:16) mengatakan bahwa eksistensi  tidak  bersifat  kaku  dan  

terhenti,  melainkan  lentur  dan mengalami perkembangan atau sebaliknya 

kemunduran, tergantung pada kemampuan  individu  dalam  mengaktualisasikan  

potensi-potensinya. Artinya, eksistensi atau keberadaan sesuatu diakui apabila 

terdapat komunikasi baik dalam tujuan mentransfer makna-makna untuk menjaga 

eksistensi ataupun komunikasi yang bertujuan menunjukkan bahwa sesuatu 

tersebut masih eksis atau ada. Uraian tersebut juga menegaskan bahwa dalang 

wayang potehi sebagai komunikator memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga eksistensi wayang potehi tersebut. 



Peneliti mendapatkan data dengan cara melibatkan diri di lapangan dan 

didukung dengan data wawancara. Proses mendapatkan jawaban dari informan 

melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Peneliti menyusun daftar pertanyaan (interview 

guidelines). Daftar pertanyaan yang disusun disesuaikan dengan topik yang akan 

diteliti yaitu mengenai eksistensi pertunjukan wayang potehi pada era modernisasi 

di Klenteng Hong Tiek Hian, Kota Surabaya. 2. Menentukan informan yang akan 

diwawancarai. Peneliti memilih dalang wayang potehi sebagai informan. Dalang 

wayang potehi memiliki peran yang penting dalam proses berlangsungnya 

pertunjukan wayang potehi. Dalang wayang potehi pemegang utama pertunjukan 

karena memainkan wayang dalam pertunjukan. 3. Melakukan indepth interview 

dengan informan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun. Wawancara tersebut 

akan direkam sebagai data yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. 

Selanjutnya, hasil rekaman akan dinarasikan dan dianalisis sebagai pembahasan 

pada penelitian ini. 

PEMBAHASAN 

Perubahan dinasti abad 13 di Cina membuat sebagian etnis Tionghoa 

berlayar menuju Indonesia. Pada abad ke 14, orang – orang Tionghoa datang ke 

Indonesia sejak masa kerajaan. Kedatangan etnis Tionghoa kala itu membuka hal 

baru dalam bidang perdagangan. Salah satu utusan yang dikirim ke Indonesia yakni 

Laksmana Cheng Ho melakukan perjalanan dengan menulis catatan perjalanan. 

Pada catatan perjalanan tersebut tercatat bahwa etnis Tionghoa yang beragama 

islam terdapat di sepanjang bantaran sungai brantas. Hubungan antara etnis 

Tionghoa dan Jawa pada masa kerajaan dikatakan cukup baik. Para imigran 

Tionghoa di Jawa mayoritas berasal dari Provinsi Hokkian, dapat diartikan bahwa 

imigran Tionghoa di Indonesia menjadi faktor pembawa kesenian wayang potehi 

ke Indonesia. 

Pada masa kolonial, sistem apartheid yang diterapkan Pemerintahan Belanda 

menyebabkan diskriminasi antara etnis Tionghoa dan warga Negara Indonesia. 

Pemerintahan Belanda meletakkan derajat etnis Tionghoa di atas warga Negara 

Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat Indonesia 



kepada etnis Tionghoa. Stigma negatif mulai muncul akibat dari perbedaan hak – 

hak yang diberikan Pemerintahan Belanda kepada etnis Tionghoa dan warga 

Negara Indonesia. Stigma tersebut berlangsung cukup lama. Setelah masa kolonial 

berakhir, paska kemerdekaan Indonesia, kehidupan etnis Tionghoa mengalami 

keterbatasan. Pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto 

mengeluarkan peraturan pelarangan adanya perayaan hingga segala atribut yang 

berhubungan dengan etnis Tionghoa. Peraturan tersebut menimbulkan etnis 

Tionghoa tidak dapat bergerak secara bebas. Pada masa orde baru larangan akan 

segala hal berbau Tionghoa membuat etnis Tionghoa melindungi dirinya termasuk 

budayanya. Hingga saat ini, pagelaran wayang potehi yang berada di Klenteng 

bersifat sakral karena ditujukan untuk para dewa. 

 Soekisman (1975) menjelaskan bahwa satu hal yang biasanya 

dipertahankan oleh etnis Tionghoa adalah hubungan kebudayaannya dengan negeri 

leluhurnya. Mayoritas orang Tionghoa memelihara dengan baik kebudayaan 

aslinya sehingga dipelosok-pelosok dunia yang terdapat masyarakat Tionghoa tentu 

terdapat Pe-Cina-an atau Pecinan atau Cina Town. Sugiri Sutedja (2012) dalam 

jurnal sosioteknologi menambahkan pemusatan komunitas etnis di Pecinan 

menimbulkan rasa kebersamaan sesama etnis menjadi lebih solid, solidaritas, dan 

kesadaran kelompok yang eksklusif. Kondisi konsentrasi kelompok etnis Tionghoa 

dalam  ruang urban serba terbatas menjadikannya hanya memungkinkan kegiatan 

dalam bidang perdagangan saja. 

Pertama kali kehadirannya di Indonesia, wayang potehi dimainkan dengan 

menggunakan bahasa Hokkian.  Maskurin (2014) menyatakan bahwa boneka potehi 

terbuat dari kayu diukir berdasarkan tokoh karakter wayang yang berbeda-

beda.Wayang yang berbentuk boneka dengan tinggi sekitar 30 cm ini hanya 

melakukan pertunjukan di klenteng – klenteng tertentu. Pertunjukan tersebut 

dilakukan sebagai fungsi ritual untuk menghormati arwah leluhur. Pasca orde baru, 

peraturan tersebut dicabut oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan nasionalisme 

dan kehidupan multikultural. Etnis Tionghoa sebagai subjek yang terbatas karena 

peraturan tersebut mulai mengembangkan diri dengan memasuki bidang – bidang 



lainnya seperti politik dan sosial. Berakhirnya masa orde baru menjadi peluang bagi 

etnis Tionghoa untuk mengurangi stigma negatif masyarakat. Proses sosialisasi 

dengan masyarakat menjadi lebih mudah sehingga kebudayaan etnis Tionghoa 

mulai diterima dan dikembangkan. 

Gambar 1 Pertunjukan Wayang Potehi 

(Sumber:Dokumentasi Peneliti) 

Menurut Groenandel (1987) wayang mengandung sejumlah pengertian. 

Pengertian pertama ialah gambaran tentang suatu tokoh , boneka, lebih tegas lagi 

adalah boneka pertunjukkan wayang. Pengertian ini kemudian diperluas sehingga 

meliputi juga pertunjukkan yang dimainkan dengan boneka-boneka tersebut, 

demikian pula lebih luas lagi ialah bentuk bentuk seni drama tertentu. 

Menurut Dwi Woro Mastuti (2004) dalam penelitiannya potehi berasal 3 

suku kata bahasa mandarin yaitu poo , tay dan hie. Poo  berarti kain, tay berarti 

kantung , hie berarti wayang.Pertama kali pertunjukan wayang potehi yang 

ditampilkan di Klenteng Hong Tiek Hian oleh para encik. Encik adalah sebutan bagi 

dalang wayang potehi yang asli Tionghoa dan tidak bisa menggunakan bahasa 

Indonesia pada waktu itu (Mudjiono. Wawancara, 24 September 2017). Para encik 

tersebut menggunakan bahasa hokkian yang berasal dari daerah Fujian di dataran 

Cina. Awal dari pertunjukan wayang potehi menggunakan bahasa Tionghoa 

sehingga menarik penonton di sekitar klenteng untuk melihat pertunjukan. 

Klenteng Hong Tiek Hian termasuk klenteng tertua di Surabaya yang masih 

mempertahankan pertunjukan wayang potehi (Mudjiono. Wawancara, 24 



September 2017). Pertunjukan wayang potehi di klenteng ini tidak pernah absen. 

Klenteng Hong Tiek Hian yang berada di kawasan Pabean Dukuh Kupang hingga 

sekarang masih mementaskan pertunjukan wayang potehi. Kaum Tionghoa yang 

beribadah atau tinggal di sekitar klenteng tersebut masih memiliki minat terhadap 

kesenian wayang potehi. Minat tersebut dapat dilihat dari respon etnis Tionghoa 

melakukan permintaan untuk pertunjukan wayang potehi. Hal tersebut terlihat dari 

jam pertunjukan yang digelar setiap hari masih didengar meskipun tidak dilihat 

secara langsung. Selain itu, di klenteng Hong Tiek Hian ini dianggap sebagai pusat 

belajar dalang wayang potehi sebelum menjadi dalang dengan jam pertunjukan 

yang padat (Sutrisno. Wawancara, 17 Oktober 2017). Pernyataan tersebut 

berdasarkan fakta di lapangan bahwa mayoritas dalang wayang potehi yang masih 

bertahan saat ini berasal dari klenteng ini.  

Gambar 2 . Panggung Pertunjukan Wayang Potehi. 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Kehadiran wayang potehi di Indonesia menambah kekayaan budaya 

Indonesia. Adanya akulturasi budaya yang terjadi pada wayang potehi menambah 

daftar versi pertunjukan wayang potehi. Pada perkembangannya, pertunjukan 

wayang potehi saat ini terdapat dua versi yaitu versi klasik dan kontemporer. 

Persamaan dari kedua pertunjukan tersebut adalah penggunaan boneka wayang 

potehi dan panggung pertunjukan yang sama. Perbedaan wayang potehi dengan 

wayang lainnya tampak dari bentuk wayangnya. Wayang potehi terbuat dari kain 



blacu yang dibentuk menjadi sebuah kantong hingga dapat dimasuki oleh tangan. 

Tinggi wayang potehi yaitu 30 cm. Pakaian yang digunakan wayang potehi berbeda 

dengan wayang pada umumnya. Pakaian wayang potehi khas negeri Cina dengan 

sulaman simbol bercorak tumbuhan dan hewan. Mimik muka pada wayang potehi 

dari bentuk mata cenderung sipit dan kulit wayang potehi memiliki warna yang 

berbeda – beda sesuai dengan karakternya. Selain itu , dari segi musik pengiring 

menggunakan alat musik khas tradisional Tionghoa. 

Pada versi klasik, durasi pertunjukan wayang potehi bersifat normal yaitu 

dua jam. Cerita yang dibawakan oleh dalang untuk versi klasik yaitu legenda 

kerajaan Tionghoa. Legenda kerajaan Tionghoa diceritakan dalam bentuk cerita 

seri atau bersambung dari episode per episode hingga hari ke hari. Jam main 

wayang potehi versi klasik berbeda tergantung klenteng sebagai tempat 

pertunjukannya. Satu hari pertunjukan wayang potehi dapat dua hingga tiga kali 

ditampilkan dengan durasi dua jam per pementasan. Ceritanya dibuat bersambung 

sehingga menghabiskan waktu dua minggu hingga sebulan. Wayang potehi versi 

klasik diadakan ketika terdapat perayaan umat Tionghoa atau atas permintaan 

yayasan.  Pementasan wayang potehi versi klasik tersebut diadakan di klenteng. 

Fungsi dari pertunjukan ini sebagai fungsi ritual untuk menghormati arwah para 

leluhur atau sebagai bentuk rasa bersyukur atau permintaan umat Tionghoa. Fungsi 

ritual tersebut dinilai sakral sehingga pertunjukan wayang potehi di klenteng akan 

tetap berlangsung meskipun tidak ada penonton. Selain itu umat Tionghoa 

menganggap melalui pertunjukan wayang potehi ini sebagai bentuk ungkapan 

bersyukur terhadap hidupnya. 

Pada versi kontemporer, durasi pertunjukan wayang potehi lebih singkat 

antara satu hingga dua jam. Dalang wayang potehi yang melakukan pertunjukan  

versi kontemporer akan berimprovisasi untuk menceritakan legenda kerajaan Cina 

secara ringkas namun tidak mengurangi poin penting di dalam cerita tersebut. 

Lokasi yang digunakan untuk pertunjukan yakni tempat hiburan seperti mall atau 

gedung kesenian. Tujuan dari wayang potehi versi kontemporer ini adalah sebagai 

fungsi hiburan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat mengenai wayang 



potehi. Pada versi kontemporer, dalang wayang potehi akan menyelipkan 

senandung Jawa atau selipan kata-kata daerah sesuai dengan daerah pementasannya 

agar dapat menarik perhatian penonton. Alat musik yang mengiringi pertunjukan 

wayang potehi kontemporer ini masih menggunakan alat musik tradisional 

Tionghoa dengan kolaborasi alat musik modern seperti gitar. 

Perbedaan dua versi ini akan dimainkan sesuai permintaan yayasan yang 

menaungi wayang potehi. Terkadang terdapat pula sebuah klenteng dengan 

permintaan untuk memberikan pertunjukan wayang potehi versi kontemporer.  

Dalang wayang potehi wajib melakukan ritual untuk panggung wayang 

potehi yang baru pertama kali digunakan untuk pementasan. Ritual tersebut berupa 

persediaan darah ayam segar yang akan dioleskan di tiap tiang panggung besar 

wayang potehi. Darah ayam tersebut didapatkan dengan cara dalang menggigit 

ayam yang mempunyai warna hitam atau putih seluruhnya. Gigitan tersebut hanya 

untuk mengambil darah segar ayam tanpa harus ayamnya mati. Setelah panggung 

besar digunakan, selanjutnya akan dibongkar dan disimpan. Ritual ini berguna 

untuk menangkal roh–roh jahat. Ketika disusun kembali, ritual tersebut tidak 

dilakukan lagi. Pertunjukan wayang potehi di mall terdapat ritual yang lebih 

sederhana hanya menyiapkan buah – buahan sebagai sesajen dan kertas ci-swak. 

Menurut dalang wayang potehi, memainkan wayang cenderung mengarah ke 

barang-barang ghaib sehingga wayang potehi juga perlu untuk dirituali juga. 

Sehingga ritual ini akan berlaku pada pembukaan dan penutupan pertunjukan. 

Panggung besar wayang potehi mempunyai nama bu tai, panggung kecil 

bernama tay lau, panggung yang lebih kecil untuk bonekanya bernama pay lau. 

Dalang wayang potehi yang menganut agama islam melakukan ritual untuk 

menghormati agama lain. Secara agama, dalang masih melakukan kewajiban 

sebagai umat muslim. Namun, apabila di satu tim terdapat agama yang sesuai 

dengan etnis Tionghoa, sang dalang tidak merasa keberatan untuk digantikan 

tugasnya dalam melakukan ritual. Namun apabila pada satu tim terdapat umat 

muslim semua, dalang yang akan melakukan ritual tersebut sesuai perannya. 



Pertunjukan wayang potehi di era kontemporer bukan hanya memasukkan 

unsur alunan lagu yang digemari masyarakat namun juga bahasa dari daerah 

pertunjukan. Tak sedikit dalang wayang potehi mempelajari bahasa daerah 

pertunjukan untuk melengkapi pertunjukannya. Dalang wayang potehi 

beranggapan bahwa hal tersebut mempermudah dalang untuk melakukan interaksi 

kepada penonton sehingga pesan dapat lebih mudah tersampaikan. 

Budaya Tionghoa menjadi sebuah budaya baru yang berdampingan dengan 

etnis Jawadi kawasan pecinan. Dalang wayang potehi etnis Jawa terbiasa dengan 

bahasa Indonesia dan Jawa beradaptasi dengan bahasa baru lagi yaitu bahasa 

hokkian dan mandarin. Bahasa yang digunakan ketika melakukan pertunjukan 

wayang potehi merupakan bahasa hokkian dengan level halus seperti krama inggil 

dalam bahasa Jawa.Sukar Mudjiono sebagai dalang wayang potehi menganggap 

bahwa budaya atau seni adalah hal yang universal. Apabila orang asing dapat 

mempelajari budaya Indonesia, harusnya orang Indonesia juga dapat mempelajari 

budaya asing. 

KESIMPULAN 

 Pertunjukan wayang potehi yang merupakan kebudayaan etnis Tionghoa 

kini dalam usaha eksistensinya dilakukan oleh dalang wayang potehi dan etnis 

Tionghoa sendiri dengan tujuan keagamaan. Dalang yang berperan sebagai 

komunikator mempunyai peran penting dalam mempertahankan kebudayaan ini. 

Menariknya, berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa 

dalang wayang potehi berasal dari etnis Jawa yang mempunyai latar belakang 

berbeda dengan kebudayaan yang dibawakan. Pada penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan bahwa faktor lingkungan yang membuat dalang tersebut 

memilih karir menjadi seorang dalang wayang potehi. Pertunjukan wayang potehi 

merupakan salah satu media hiburan pada saat itu yang tersedia di kawasan pecinan, 

Klenteng Hong Tiek Hian, Kota Surabaya. Adegan- adegan yang ditampilkan 

melalui pertunjukan wayang potehi menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat 

wayang potehi sehingga dalang mulai mempelajari kebudayaan tersebut.  



Dalang wayang potehi disebut dengan sehu. Sebelum menjadi sehu, dalang 

melalui beberapa tahapan yang cenderung dilakukan agar dalang terbiasa seperti 

memegang boneka, memainkan alat musik khas Tionghoa, menggunakan bahasa 

hokkian dan mempelajari pakem pertunjukan wayang potehi. Pakem merupakan 

sebuah hal yang wajib dilakukan oleh dalang ketika pertunjukan wayang potehi 

berlangsung. Peran dalang tak hanya memainkan wayang potehi namun juga 

melakukan regenerasi. Regenerasi dilakukan oleh dalang kepada peminat wayang 

potehi. Namun, sayangnya peminat untuk menjadi seorang dalang tidak sebanyak 

yang dibutuhkan. Dalang wayang potehi melakukan regenerasi secara pribadi 

dengan memperhatikan lingkungan sekitar ketika melakukan pertunjukan. Usaha 

untuk melakukan regenerasi ini merupakan sebuah bentuk fungsi komunikasi 

dalam mewariskan kekayaan budaya agar eksistensinya tetap terjaga.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan 

bahwa pertunjukan wayang potehi mengalami perkembangan untuk 

mempertahankan keberadaannya di era modernisasi saat ini. Wayang potehi 

berkembang menjadi dua versi yaitu versi klasik dan modern. Pertunjukan wayang 

potehi versi klasik mempunyai tujuan keagamaan. Tujuan keagamaan tersebut 

tergantung kepada kepentingan penyewa pertunjukan wayang potehi. Pada versi 

klasik, pertunjukan wayang potehi dianggap sebagai media untuk melakukan 

permohonan kepada para dewa. Selain itu, pertunjukan ini dapat bermakna sebagai 

ungkapan rasa syukur penyewa pertunjukan wayang potehi yang menganggap 

membagi kebahagiaannya dengan orang lain melalui pertunjukan wayang potehi. 

Tujuan lain dari pertunjukan ini yaitu sebagai bentuk menghormati arwah leluhur.

 Pertunjukan wayang potehi versi modern merupakan perkembangan dari 

versi klasik. Pada era modernisasi saat ini, sebuah budaya bersifat fleksibel 

mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

tujuan pertunjukan wayang potehi versi modern berbeda denga versi klasik. Tujuan 

dari versi modern yaitu lebih fokus sebagai media hiburan kepada masyarakat luas. 

Wayang potehi dihadirkan di tengah masyarakat sebagai bentuk usaha eksistensi 

dari para dalang. 



 Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai kesimpulan 

bahwa pertunjukan wayang potehi pada era modernisasi di Klenteng Hong Tiek 

Hian, Kota Surabaya masih terjaga eksistensinya. Eksistensi pertunjukan ini 

didukung dengan adanya peminat atau penyewa pertunjukan wayang potehi untuk 

melakukan ritual keagamaan sesuai kepercayaan. Selain itu peran dalang sebagai 

komunikator mendukung eksistensi wayang potehi untuk semakin dikenal oleh 

masyarakat meskipun terbatas pada pecinta atau penggemar wayang. 
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