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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan: (1) mendokumentasikan lakon wayang kulit 
Banjaran Prabu Watu Gunung dalam tradisi nyadran; (2) mengungkapkan 
struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dalam tradisi nyadran, 
dan (3) mengungkapkan fungsi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 
dan tradisi nyadran bagi masyarakat Desa Balongdowo-Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan teori struktural yang berusaha mengungkap 
unsur tema, tokoh, alur, dan latar cerita. Dalam menganalisis alur terlebih dahulu 
dilakukan identifikasi kejadian dan peristiwa untuk mengetahui motif cerita. 
Lakon Banjaran Prabu Watu Gunung dan tradisi nyadran merupakan suatu 
bagian dari folklor, sehingga untuk mengungkap fungsi menggunakan teori 6 
(enam) fungsi folklor yang bersifat umum menurut Alan Dundes. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Balongdowo. Kecamatan Candi-Sidoarjo dan Dusun 
Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran-Sidoarjo. Dalang Ki Hasan 
Yulianto sebagai informan kunci lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 
Gunung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan folklor bagi pengarsipan/pendokumentasian. Metode etnografi 
digunakan untuk mendeskripsikan wilayah kebudayaan. Analisis data meng-
gunakan metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data dan mengana-
lisisnya dengan seksama. 

 Hasil penelitian ini sebagai berikut (1) pendokumentasian lakon wayang 
kulit Banjaran Prabu Watu Gunung yang berbentuk prosa dengan disertai 
terjemahan; (2) struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung yang 
terdiri atas unsur tokoh dan penokohan, alur, latar, dan tema. Alur lakon wayang 
kulit Banjaran Prabu Watu Gunung yang terdiri atas 134 kejadian dan 12 
peristiwa, sedangkan motif-motif cerita dalam lakon wayang kulit Banjaran 
Prabu Watu Gunung, yaitu: bertapa, ameng-ameng, tersesat, godaan, pertarungan, 
pelarian, sirna, dan penebusan dosa; (3) fungsi lakon wayang kulit Banjaran 
Prabu Watu Gunung dan tradisi nyadran, yaitu: sebagai alat bantu pendidikan 
anak muda, peningkatan solidaritas kelompok, alat sanksi sosial, sarana kritik 
sosial, dan hiburan. 

 
Kata kunci : wayang kulit, lakon Banjaran Prabu Watu Gunung, tradisi 

nyadran, struktur, dan fungsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang akan kaya dengan budaya dan tradisi. 

Sejak dahulu tradisi dilakukan secara turun temurun yang disampaikan melalui 

lisan. Dalam kebanyakan masyarakat Indonesia dalam masa pra-modern tidak ada 

bahasa tulis – atau lebih tepat, seandainya ada tulisan pun, tulisan itu biasanya 

tidak dipakai untuk sastra dalam bahasa mereka sendiri (Teeuw, 1993:9).  

Upacara tradisional merupakan salah satu ritual yang masih dilakukan 

masyarakat Jawa hingga saat ini. Terdapat beberapa upacara tradisional Jawa, 

diantaranya bersih desa, ruwah desa, sedekah bumi, labuhan, dan sebagainya. 

Upacara labuhan di daerah Jawa pesisiran memilki beberapa sebutan, seperti 

sedekah laut, sadranan, nyadran, larung, dan lain-lain. 

Labuhan di daerah Jawa Timur tepatnya di Desa Balongdowo, Kecamatan 

Candi, Kabupaten Sidoarjo disebut dengan nyadran. Sebagian masyarakat Desa 

Balongdowo juga menyebut nyadran sebagai ruwah desa. Nyadran dilaksanakan 

setiap tahun sekali pada perhitungan kalender Jawa tepatnya pada bulan ruwah. 

Nyadran biasanya dilakukan secara bersama-sama satu desa yang khususnya 

bekerja sebagai nelayan kupang dengan berziarah ke Makam Ibu Dewi Sekardadu 

yang berada di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. 

Dewi Sekardadu adalah sosok yang dianggap keramat oleh masyarakat Desa  
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Balongdowo sebagai sosok yang berpengaruh atas hasil laut terutama kupang.1  

Nyadran sudah turun-temurun dilakukan oleh sesepuh Desa Balongdowo 

sejak dahulu. Tradisi ini dilaksanakan selama empat hari dengan berbagai acara. 

Acara istighotshah dan slametan (kenduren) menjadi pengawal acara sebagai 

permohonan izin kepada Yang Maha Kuasa agar tradisi nyadran berjalan dengan 

lancar. Di samping istighotsah dan slametan, salah satu acara nyadran yang selalu 

dinanti masyarakat Desa Balongdowo adalah pertunjukan wayang kulit.  

Wayang (baca : drama/teater tradisional bentuk wayang), hasil budaya Jawa, 

kini tidak saja dikenal oleh masyarakat Jawa, tetapi sebagian besar masyarakat 

Indonesia, bahkan oleh beberapa masyarakat asing di dunia ini. Begitu juga 

dengan fungsi dan makna wayang, tidak sekedar sebagai hiburan, tetapi juga 

sebagai hasil budaya, pendidikan penerangan, piwulang filosofis.2  Wayang 

adalah salah satu unsur budaya Jawa yang menjadi jati diri bangsa. Wayang juga 

dijadikan sebagai media tontonan, tuntunan, dan tatanan.  

Nyadran tidak pernah terlepas dari adanya pertunjukan wayang kulit. 

Pertunjukan wayang kulit selalu menjadi tontonan utama bagi masyarakat Desa 

Balongdowo. Pertunjukan wayang kulit dalam tradisi nyadran dibawakan oleh 

Dalang Ki Hasan yang berasal dari Sidoarjo. Dalang sebagai pencerita meng-  

                                                           
1 Menurut Solik, Dewi Sekardadu adalah sosok yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa 
Balongdowo terutama para nelayan. Konon, ada ikan keting yang mengerumuni sosok mayat dan 
membawa mayat itu ke tepi Dusun Kepetingan. Kemudian, nelayan-nelayan itu menemukan mayat 
perempuan yang dipercaya oleh nelayan setempat adalah Dewi Sekardadu. Suatu ketika, setelah  
Dewi Sekardadu dimakamkan di Dusun Kepetingan, hasil kupang pada saat itu melimpah sehingga 
nelayan setempat percaya bahwa Dewi Sekardadu pembawa rezeki untuk mereka.  
 
2 Lihat Soediro Satoto, Wayang Kulit Purwa Makna dan Struktur Dramatiknya ( Surakarta:Proyek 
Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985), hlm.3. 
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kreasikan sendiri berdasarkan gaya dan bahasa yang khas Jawa Timuran sehingga 

masyarakat Desa Balongdowo dapat memahami jalan cerita tersebut.  

Pertunjukan wayang kulit dalam tradisi nyadran mengambil lakon jejer. 

Lakon wayang kulit yang dibawakan Dalang Ki Hasan adalah Banjaran Prabu 

Watu Gunung yang berpedoman pada Kitab Mustaka Raja. Lakon banjaran 

merupakan dua lakon yang dijadikan satu. Dua lakon tersebut adalah lakon Laire 

Raden Sumendhe (Watu Gunung) dan lakon Patine Watu Gunung. Dapat 

disimpulkan lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung ini menceritakan 

hidup sampai akhir hayat Prabu Watu Gunung.  

Prabu Watu Gunung merupakan lakon yang bermula dari sejarahnya 

pawukon. Pawukon merupakan salah satu perhitungan Jawa yang telah turun-

temurun dan hingga saat ini masih banyak yang menggunakannya (Dewi, 

2011:230). Banyak sekali kegunaan pawukon ini dalam kehidupan masyarakat 

Jawa, salah satunya adalah orang tua dapat mengetahui ataupun mengenali watak 

anak-anaknya dan dapat dijadikan sarana mawas diri bagi orang yang telah 

dewasa. 

Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung (selanjutnya disingkat 

BPWG) dalam tradisi nyadran sebagai suatu bentuk folklor yang harus dilesta-

rikan, khususnya yang ada di Desa Balongdowo-Sidoarjo, selama ini kurang men-

dapatkan perhatian dari para ahli. Penelitian yang khusus memfokuskan pada 

lakon wayang kulit dalam kaitan dengan struktur dan fungsi bagi masyarakat Desa 

Balongdowo, belum pernah diteliti. Padahal lakon wayang kulit BPWG dan 

tradisi nyadran memiliki fungsi folklor khususnya bagi masyarakat Desa Balong-
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dowo. Oleh karena itu, penelitian terhadap Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung dalam Tradisi Nyadran sangat penting dilakukan. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memiliki batasan 

ruang lingkup. Pertama, batasan masalah pada dokumentasi lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung, yaitu menganalisis struktur dan fungsi lakon. 

Kedua, acara pertunjukan wayang kulit lakon Banjaran Prabu Watu Gunung 

diselenggarakan di Balai Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur pada 22 Mei 2015.  Ketiga, pertunjukan wayang kulit lakon 

Banjaran Prabu Watu Gunung dibawakan oleh Dalang Ki Hasan Yulianto dari 

Sidoarjo dalam tradisi nyadran.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Bagaimanakah dokumentasi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung dalam tradisi nyadran?  

(2) Bagaimanakah struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

dalam tradisi nyadran? 

(3) Bagaimanakah fungsi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

dan tradisi nyadran bagi masyarakat Desa Balongdowo-Sidoarjo? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai 

sebagai berikut. 

(1) Mendokumentasikan lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

dalam tradisi nyadran. 

(2) Mengungkapkan struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

dalam tradisi nyadran. 

(3) Mengungkapkan fungsi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

dan tradisi nyadran bagi masyarakat Desa Balongdowo-Sidoarjo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dalam tradisi 

nyadran memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara 

praktis. Manfaat segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam 

bidang sastra, budaya dan khususnya dalam ilmu folklor. Sedangkan, dari segi 

praktis penelitian ini diharapkan dapat melestarikan pertunjukan wayang kulit dan 

tradisi nyadran sebagai pertunjukan tradisional dan tradisi yang masih ber-

kembang di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, 

penelitian ini juga dapat memberikan gambaran lakon Banjaran Prabu Watu 

Gunung yang dapat dijadikan sebagai media pendidikan dan hiburan. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait yang pernah membahas mengenai struktur dan fungsi 

lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung serta tradisi nyadran sendiri 

oleh para peneliti maupun akademisi, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Soediro Satoto (1985) melakukan penelitian dengan judul, “Wayang Purwa: 

Makna dan Struktur Dramatiknya”, Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret. 

Penelitian tersebut menjelaskan gambaran struktur lakon bentuk wayang purwa 

(kulit) serta fungsi dan maknanya bagi pengungkap tema dan amanat, sarana 

penghayatan, dan pemahaman budaya Jawa. Di samping itu, penelitian tersebut 

memberikan gambaran persamaan dan perbedaan struktur lakon bentuk wayang 

purwa „model‟ Banjaran Karna dengan Karna Tandhing dan memperoleh 

kemungkinan struktur, garap, gaya, dan teknik penyajian lakon bentuk wayang 

purwa. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan semiotik dengan 

menempatkan dalang, lakon, dan budaya Jawa sebagai variabel-variabel 

tergantung dalam model-model semiotik. Objek kajian dalam penelitian ini adalah 

kaset rekaman lakon bentuk wayang purwa/kulit.  

Muhamad Fanani, dkk (1996), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Jakarta meneliti berjudul “Struktur dan Nilai Budaya Cerita Wayang: Hikayat 

Gelaran Pandu Turunan Pandawa, Hikayat Wayang Arjuna, dan Hikayat 

Purasara”. Dalam bukunya tersebut menjelaskan tentang deskripsi tema dan 

amanat, penokohan, latar peristiwa serta ringkasan ketiga cerita wayang tersebut. 

Analisis struktur cerita wayang menggunakan metode struktural berdasarkan pada
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tumpuan teks karya sastra dan hubungannya dengan unsur di dalam teks itu.  

Sukaryanti (2000) meneliti berjudul “Cerita Dewi Sekardadu dalam Tradisi 

Nyadran: Sebuah Analisis Struktur dan Nilai-nilai Sosial Budaya”, Fakultas 

Sastra, Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi. Dalam skripsi tersebut mengha-

silkan pengarsipkan teks CDS, struktur CDS dan nilai-nilai sosial budaya. Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Objek penelitiannya di Desa 

Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Nurul Hidayah (2009). Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas 

Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian berjudul 

“Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar”. Skripsi. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai 

tradisi nyadran yang ada di wilayah tersebut. Hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa tradisi nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar dilaksanakan apabila ada masyarakat yang akan 

melangsungkan pernikahan. Tujuan tersebut adalah meminta doa restu kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan nenek moyang agar acara berjalan dengan lancar. 

Tradisi nyadran dilaksanakan di beberapa tempat, diantaranya: makam leluhur, 

punden Mbah Dipoijoyo, dan rumah penduduk yang mengadakan hajatan. 

Nyadran dilaksanakan pada hari kelima sebelum upacara pernikahan bersamaan 

dengan klumpukan marah.  

Yustina Dian Parmadi (2013). Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

Penelitian tersebut berjudul “Upacara Tradisi Nyadran di Desa Bulusan,
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Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten: Kajian Makna Simbolik dan Nilai 

Religius”. Skripsi. Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa upacara tradisi 

nyadran di desa tersebut memiliki latar belakang sejarah yang berupa cerita lisan 

asal mula Desa Bulusan, kemudian prosesi upacara tradisi berupa membersihkan 

desa dan makam, tabur bunga, malam tirakatan, kenduri rumah, kenduri bangsal 

makam, dan kenduri pelataran rumah. Penelitian tersebut juga mengungkapkan 

makna simbolik dan nilai religius dalam tradisi nyadran di Desa Bulusan.  

Siti Noer Tyas Tuti. Jurusan Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya. 

Penelitian berjudul “Tradisi Nyadran sebagai Komunikasi Ritual: Studi Kasus di 

Desa Sono Ageng, Kabupaten Nganjuk”. Studi Kasus. Studi kasus tersebut 

mengungkapkan bahwa tradisi nyadran di daerah tersebut merupakan tradisi 

terbesar di wilayah Jawa Timur. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada hari 

kamis legi malam jumat kliwon. Tradisi ini merupakan perwujudan rasa syukur 

masyarakat atas rizki dan keselamatan khususnya untuk kaum pedagang dan 

petani. Ritual tradisi tersebut yaitu dengan kirab dan ziarah ke makam danyang 

Desa Sono Ageng. Studi kasus tersebut menggunakan teori komunikasi dan 

metode deskriptif kualitatif.  

Emmanuel Satyo Yuwono (2014) meneliti berjudul “Kejawaan dan 

Kekristenan: Negosiasi dan Identitas Orang Kristen Jawa dalam Persoalan di 

Sekitar Tradisi Ziarah Kubur”, Pasca Sarjana, Ilmu Religi dan Budaya, 

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tesis. Penelitian tersebut dilaksanakan di 

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

Ziarah Kubur dilakukan untuk mendoakan dan menyelipkan harapan atau berkah
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pangestu melalui mereka. Dia juga berpendapat bahwa ziarah kubur yang dilaku-

kan secara bersama-sama disebut juga sebagai nyadran atau mreti desa. Dalam 

hal pemaknaan dan pengetahuan, tradisi nyekar, selametan¸sedekah bumi, dan 

pertunjukan wayang kulit tidak bisa dilepaskan dari hal kekuasaan yang menge-

lilinginya, yaitu cerita dari leluhur mereka.  

Norma Kusmintayu (2014) melakukan penelitian dengan judul “Upacara 

Tradisional Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap (Tinjauan Makna, Kearifan 

Lokal, dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA/SMK)”, 

Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tesis. Hasil penelitian yang dikemukakan, 

diantaranya: (1) hal-hal yang mendasari diadakannya upacara tradisional sedekah 

laut di Kabupaten Cilacap, (2) prosesi sedekah laut dilaksanakan selama dua hari 

pada hari Kamis Wage dan Jumat Kliwon, (3) makna sedekah laut adalah sebagai 

ungkapan puji syukur kepada Tuhan YME atas rezeki yang diberikan dan upaya 

pelestarian alam, (4) nilai-nilai kearifan lokal yang meliputi nilai: religi, sosial, 

budaya, sejarah, ekonomi, dan pendidikan, dan (5) relevansi upacara sedekah laut 

dengan pembelajaran, yaitu dapat menciptakan pembelajaran berbasis budaya 

lokal dan nilai pendidikan di SMA/SMK. 

 

1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Teori Sastra  

Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria (Wellek dan Warren, 

2014:35). Pradopo (2007) teori sastra seperti namanya bekerja dalam bidang 
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teori seperti: (1) penyelidikan hal yang berhubungan dengan apakah sastra itu, (2) 

apakah hakikat sastra, (3) dasar-dasar sastra, dan (4) segala hal yang berhubungan 

dengan teori dalam bidang sastra.  

Dalam mengungkap struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung, penelitian ini menggunakan teori struktural. Membaca dan memahami 

karya sastra bukanlah pekerjaan mudah, karena kita berhadapan dengan sebuah 

teks tertentu yang diberi makna. Salah satu cara untuk memahami karya sastra 

yaitu pendekatan struktural yang bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua anasir dan aspek-aspek karya sastra yang secara bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh. Karya sastra merupakan sebuah struktur yang 

unsur-unsurnya atau bagain-bagiannya saling berjalinan erat (Teeuw, 1984:135). 

Unsur struktur yang perlu dibicarakan dalam suatu karya sastra adalah tema, 

tokoh, alur, dan latar cerita. Tema dan tokoh dianggap unsur struktur yang 

menentukan keutuhan karya sastra. (Teeuw, 1984:136).  

Dalam menganalisis alur cerita terlebih dahulu melakukan identifikasi 

kejadian dan peristiwa. Kejadian adalah pelaku melakukan tindakan dalam suatu 

latar tempat dan waktu (Rusyana dalam Dewi, 1996:41). Peristiwa yaitu kejadian 

yang penting, khususnya yang berhubungan dengan atau merupakan akibat 

“peristiwa” yang mendahuluinya (Sudjiman dalam Dewi, 1996:41). 
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1.7.2 Teori Folklor  

Folklor berasal dari dua kata dasar yaitu folk dan lore (Danandjaja, 1984: 1). 

Secara keseluruhan folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang 

tersebar dan diwariskan turun temurun, di antara kolektif macam apa aja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic 

device). Folklor dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan 

tipenya: (1) folklor lisan (verbal folklore), (2) folklor sebagian lisan (partly verbal 

folklore), dan (3) folklor bukan lisan (non verbal folklore) (Brunvand dalam 

Danandjaja, 1984:21). 

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan 

(Danandjaja, 1984: 21). Bentuk folklor lisan berupa bahasa rakyat, ungkapan 

tradisional, pertanyaan tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian 

rakyat. Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan 

campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan (Danandjaja, 1984: 22). Bentuk 

folklor sebagian lisan antara lain: kepercayaan rakyat, tari rakyat, adat istiadat, 

upacara, dll. Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, 

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat 

dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan material 

(Danandjaja,1984: 22). Bentuk folklor bukan lisan antara lain: arsitektur rakyat, 

kerajinan tangan, dll. 

Dalam hal ini, lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung sebagai 

cerita prosa termasuk folklor lisan. Unsur lisan dapat diketahui dari pengujaran  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



12 

 

 

cerita yang disampaikan secara lisan. Sedangkan tradisi nyadran sebagai tradisi 

termasuk folklor sebagian lisan, yaitu folklor yang yang bentuknya merupakan 

campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan (Danandjaja, 1984: 22). Unsur lisan 

terletak dari cerita singkat asal usul nyadran dari sesepuh Desa Balongdowo. 

Unsur bukan lisan dapat dilihat dari tumpeng dan Pesarean Dewi Sekardadu.  

Folklor mempunyai banyak fungsi. Salah satunya dalam mengungkap fungsi 

lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung, menggunakan teori 6 (enam) 

fungsi folklor yang bersifat umum menurut Alan Dundes, diantaranya : (1) aiding 

in the education of the young (membantu pendidikan anak muda), (2) promoting a 

group’s feeling of solidarity (meningkatkan perasaan solidaritas suatu kelompok), 

(3) providing socially sanctioned ways for individuals to act superior to or to 

censure other individuals (memberi sanksi sosial agar orang berperilaku baik atau 

memberi hukuman, (4) serving as a vehicle for social protest (sebagai sarana 

kritik sosial, (5) offering an enjoyable escape from reality (memberikan suatu 

pelarian yang menyenangkan dari kenyataan, (6) and converting dull work into 

play (dan mengubah pekerjaan yang membosankan menjadi permainan). 

 

1.8 Metode Penelitian  

1.8.1 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 5 

(lima), yaitu: (1) narasumber atau informan, (2) peristiwa, aktivitas, dan perilaku, 

(3) tempat atau lokasi, (4) benda, gambar, dan rekaman, dan (5) dokumen dan 

arsip (Sutopo dalam Kusmintayu, 2014:75). Berdasarkan sumber data tersebut, 
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perolehan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan 

sekunder. 

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan. Pertama, 

kata-kata yang dimaksud berupa dokumentasi dan transkrip hasil wawancara. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan, 

diantaranya: (1) Bapak M. Solik (53 tahun) selaku Kepala Desa Balongdowo, 

untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rangkaian tradisi nyadran 

dan latar belakang pelaksaaan tradisi nyadran, (2) Bapak Danu (44 tahun) selaku 

Sekretaris Kelompok Nelayan Kupang, untuk mendapatkan informasi mengenai 

pelaksanaan nyadran, (3) Ki Hasan Yulianto (41 tahun) selaku dalang wayang 

kulit Jawa Timur (informan kunci), untuk mendapatkan informasi mengenai 

dokumentasi dan fungsi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tindakan. Sumber data sekunder 

berupa peristiwa, aktivitas, dan perilaku dari rangkaian nyadran serta acara per-

tunjukan wayang kulit yang ada di Desa Balongdowo, Sidoarjo.  

 

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan folklor bagi pengarsipan. Penelitian macam pengumpulan dengan 

tujuan pengarsipan atau pendokumentasian ini bersifat penelitian di tempat (field- 

work). Ada tiga tahap yang harus dilalui seorang peneliti di tempat jika hendak 

berhasil dalam usahanya. Tiga tahap itu adalah: (1) tahap pra penelitian di tempat,
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(2) tahap penelitian di tempat yang sesungguhnya, dan (3) cara pembuatan naskah 

folklor bagi pengarsipan (Danandjaja, 1984:193). 

(1) Pra penelitian di Tempat 

Prapenelitian di tempat dilakukan dengan menelusuri buku-buku penelitian 

maupun katalog online yang berkaitan dengan tradisi nyadran dan lakon wayang 

kulit. Selain itu, pra penelitian juga dilakukan dengan terjun langsung ke Balai 

Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Di Balai Desa 

dilakukan pencatatan data primer dan sekunder serta keadaan sekitar Desa 

Balongdowo. Di samping pencatatan, rancangan penelitian juga dipersiapkan agar 

pada saat penelitian di tempat berjalan dengan lancar.  

(2) Penelitian di Tempat 

Penelitian di tempat dilakukan dengan cara wawancara, perekaman, dan 

pengamatan. Untuk keperluan penelitian folklor pada umumnya dua macam saja 

sudah cukup, yakni wawancara yang terarah (directed) dan wawancara tidak 

terarah (non directed) (Danandjaja, 1984:195).  

Pada tahap pertama dilakukan wawancara tidak terarah kepada nara-

sumber, yaitu Bapak M. Solik (53 tahun) untuk mengetahui informasi persiapan 

pelaksanaan dan latar belakang pelaksanaan nyadran. Selain Kepala Desa yang 

menjadi narasumber pelaksanaan nyadran, wawancara tidak terarah juga dilaku-

kan di rumah Bapak Danu (43 tahun) yang merupakan Sekretaris Kelompok 

Nelayan Kupang Desa Balongdowo. Setelah mengetahui keterangan dari hasil 

wawancara tidak terarah, selanjutnya dilakukan wawancara terarah kepada infor-

man kunci, yaitu Dalang Ki Hasan Yulianto (41) yang merupakan pewaris aktif
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 (active bearer) lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung. Wawancara 

terarah dilakukan di kediaman Dalang Ki Hasan, yaitu di Perumahan Bumi Intan 

O-1, Sidoarjo.  

 Selain wawancara juga dilakukan perekaman video untuk mendapatkan 

dokumentasi nyadran dan pertunjukan lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung. Perekaman video dibantu oleh Yusuf selaku penyedia jasa shooting. 

Perekaman rangkaian nyadran dilakukan secara langsung di dua tempat, yaitu di 

Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Dusun 

Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 

2015. Perekaman lakon wayang kulit dilakukan saat pertunjukan wayang kulit 

semalam suntuk dalam tradisi nyadran pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 20.00 

sampai dengan 03.35 WIB. 

Di samping wawancara dan perekaman, penelitian ini juga dilakukan 

pengamatan. Pengamatan adalah cara melihat suatu kejadian (tari, teater rakyat, 

atau permainan rakyat) dari luar sampai ke dalam dan melukiskan secara tepat 

seperti apa yang kita lihat (Danandjaja, 1984:197). Hal-hal yang harus kita amati, 

antara lain adalah: (1) lingkungan fisik suatu bentuk folklor yang dipertunjukkan, 

(2) lingkungan sosial suatu bentuk folklor, (3) interaksi para peserta suatu 

pertunjukan bentuk folklor, (4) pertunjukan bentuk folklor itu sendiri, dan (5) 

masa pertunjukan (Danandjaja, 1984:198). 
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(3) Cara Pembuatan Naskah Folklor Bagi Pengarsipan  

Setiap bahan folklor yang didokumentasikan harus disimpan dalam arsip. 

Cara pengarsipan sendiri mengacu pada pembuatan naskah folklor bagi pengar-

sipan karya Djames Danandjaja3. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengar-

sipan adalah pendokumentasian yang disertai dengan terjemahan.  

 

1.8.3 Dokumentasi dan Terjemahan 

Suatu bentuk folklor lisan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut harus 

melalui tahap pendokumentasian dan terjemahan. Dokumentasi memiliki banyak 

pengertian, diantaranya: (1) pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyim-

panan informasi di bidang pengetahuan, (2) pemberian atau pengumpulan bukti-

bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan 

bahan referensi lain) (lihat KBBI, 1988). Dalam mendokumentasi lakon wayang 

kulit Banjaran Prabu Watu Gunung data diperoleh dengan merekam keseluruhan 

acara pertunjukan wayang kulit lakon Banjaran Prabu Watu Gunung. Setelah itu, 

keseluruhan hasil rekaman video lakon wayang kulit tersebut didengar dan 

didokumentasikan.  

Langkah selanjutnya setelah pendokumentasian keseluruhan teks lakon 

wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gununng, yaitu dilakukan proses terjemahan. 

Terjemahan adalah salinan bahasa, alih bahasa (dari suatu bahasa ke bahasa lain). 

Proses terjemahan dilakukan dengan menerjemahkan bahasa Jawa hasil trans-

kripsi ke bahasa Indonesia. Penerjemahan berpedoman pada Kamus Bausastra

                                                           
3 Lihat Djames Danandjaja, “Cara Pembuatan Naskah Folklor bagi Pengarsipan” (Jakarta: Grafiti 
Pers). 1984. Hlm.201-207. 
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Jawa dan Kamus Bahasa Jawa-Indonesia. Bagi sebagian kata yang tidak terdapat 

dalam kamus ataupun yang tidak mengerti ditanyakan langsung kepada Dalang Ki 

Hasan. 

 

1.8.4 Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik, yaitu mendeskripsikan data dan menganalisisnya dengan seksama. Selain 

itu, digunakan juga metode historis analitik karena penelitian ini juga mengkaji 

aspek-aspek budaya historisnya terutama mengenai cara-cara pewarisan. Model 

yang digunakan adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis), 

yaitu peneliti akan bergerak di antara tiga komponen analisis yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan 

kesimpulan). Aktivitas ketiga komponen di atas bukanlah linier, namun lebih 

merupakan kerja interaktif (Sutopo, 1987:17). Adapun skema analisis interaktif 

sebagai berikut.  

 

 

 

 

  

  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 
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Di samping itu, metode yang digunakan dalam mendeskripsikan wilayah 

kebudayaan adalah metode etnografi. Etnografi adalah suatu kebudayaan yang 

mempelajari kebudayaan lain. Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan 

yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis, dan berbagai macam deskripsi 

kebudayaan (Spradley, 2007: 13). Hasil akhir dari pembuatan etnografi adalah 

menginterpretasikan suatu deskripsi verbal mengenai situasi budaya yang dipe-

lajari (Spradley, 2007: 33). Oleh karena itu, metode etnografi ini berusaha meng-

interpretasikan suasana yang disajikan dengan menggunakan istilah-istilah dan 

makna-maknanya yang asli (native), selain menggunakan istilah yang digunakan 

oleh etnografer. 

 

1.9 Sistematika Penelitian 

Berikut ini sistematika penelitian yang disusun dalam bentuk subbab-subbab: 

BAB I  

 Pada bab I berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masa-

lah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II 

 Pada bab II berisi deskripsi tradisi nyadran, dalang, dan pertunjukan 

wayang kulit lakon Banjaran Prabu Watu Gunung.  

BAB III 

 Pada bab III berisi dokumentasi dan terjemahan lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung. 
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BAB IV  

 Pada bab IV berisi analisis struktur serta fungsi lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung dan fungsi tradisi nyadran bagi masyarakat Desa 

Balongdowo-Sidoarjo. 

BAB V 

 Pada bab V berisi kesimpulan dan saran.   
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BAB II 

DESKRIPSI NYADRAN, DALANG, DAN PERTUNJUKAN WAYANG 

KULIT LAKON BANJARAN PRABU WATU GUNUNG 

 

2.1 Pengantar  

Upacara tradisi nyadran memiliki keanekaragaman yang berbeda di setiap 

daerah. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari segi konsep maupun tata cara. 

Namun tujuannya sama adalah sebagai ungkapan puji syukur atas pemberian 

Tuhan semesta alam. Salah satu daerah yang masih melakukan nyadran adalah 

Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

Nyadran berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata sraddha yang artinya 

keyakinan, percaya atau kepercayaan1. Nyadran merupakan kegiatan masyarakat 

untuk mengunjungi makam nenek moyang atau makam pendiri desa (cakal bakal 

dhusun) dan makam-makam keluarga lainnya pada waktu diadakan upacara bersih 

dhusun (Koentjaraningrat, 1984:364). Sebagian orang menamakan nyadran juga 

sebagai acara ruwah desa.  

Nyadran yang ada di Desa Balongdowo merupakan kegiatan yang dilakukan 

pada bulan ruwah dengan berziarah ke Makam Ibu Dewi Sekardadu sebagai sosok 

yang dianggap keramat dan berpengaruh bagi masyarakat desa khususnya para 

nelayan. Nyadran di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas akan hadirnya pertunjukan 

wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit dalam tradisi nyadran merupakan 

tontonan yang selalu dinanti oleh masyarakat Desa Balongdowo. Di samping itu,

                                                           
1
 Lihat Kalangwan karya P.J.Zoetmulder 
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pertunjukan wayang kulit dianggap mempunyai nilai seni tinggi dan pelajaran 

yang diambil sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. 

 

2.2 Tradisi Nyadran di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo 

Upacara tradisional Jawa merupakan salah satu wujud peninggalan kebu-

dayaan. Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga 

masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya (Purwadi, 2005:1).  

Nyadran dianggap sebagai tradisi yang berarti bagi kehidupan terutama 

dalam memperoleh hasil laut. Kepercayaan masyarakat pada masa Jawa-Hindu 

masih terbawa hingga saat ini. Banyak orang beranggapan bahwa dengan berzia-

rah ke makam leluhur atau tokoh-tokoh magis tertentu dapat menimbulkan penga-

ruh tertentu (Mumfangati, 2007:152).  

Nyadran merupakan salah satu upacara tradisional Jawa yang masih dilaku-

kan oleh masyarakat Jawa termasuk di daerah pesisiran. Nyadran sampai saat ini 

masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Balongdowo, Kecamatan 

Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  

Desa Balongdowo merupakan salah satu desa di Sidoarjo yang masih me-

megang erat tradisi. Jumlah penduduk Desa Balaongdowo sekitar 6973 dengan 

1617 KK2. Mata pencaharian utama penduduk Desa Balongdowo adalah sebagai 

nelayan kupang dan petani, sebagian lagi ada yang bekerja sebagai PNS (Pegawai 

Negeri Sipil), pedagang, dan sebagainya. Desa Balongdowo memiliki anggota

                                                           
2
 Data demografi per April 2015. 
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kebudayaan sekitar 60 orang. Maka dari itu, Desa Balongdowo merupakan desa 

yang masih menjalankan tradisi dengan baik. Para nelayan kupang di Desa 

Balongdowo sudah turun temurun melakukan nyadran.  

Nyadran dimulai oleh para sesepuh Desa Balongdowo yang bekerja sebagai 

nelayan kupang hingga sekarang. Nyadran dilaksanakan sebagai ungkapan puji 

syukur para nelayan kupang kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan hasil 

kupang di Desa Balongdowo (wawancara dengan Bapak Danu, Desa Balongdowo 

RT 06 RW 01, 16 Mei 2015).   

Tradisi nyadran selalu dilaksanakan pada bulan ruwah dan dilihat dari 

pasang surut air laut oleh para nelayan. Nyadran dilaksanakan selama empat hari 

dengan berbagai rangkaian acara. Nyadran seperti biasanya selalu diawali dengan 

acara istighotsah dan kenduren. Acara istighotsah dan kenduren dilaksanakan 

pada tanggal 21 Mei 2015 di Balai Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupa-

ten Sidoarjo, dihadiri oleh para perangkat desa, bapak/ibu pengajian, dan masya-

rakat Desa Balongdowo. Istighotsah dan kenduren dilaksanakan sebagai ungkapan 

puji syukur kepada yang Maha Kuasa karena kondisi desa selalu aman dan 

tenteram. Di samping itu, istighotsah dan kenduren juga sebagai permohonan 

kepada Tuhan agar diberikan hasil gemah ripah loh jinawi.  

Setelah diadakan istighotsah dan kenduren, pada keesokan harinya diadakan 

ruwat desa pada tanggal 22 Mei 2015 di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, 

Sidoarjo. Tujuan ruwat desa adalah untuk membersihkan Desa Balongdowo dari 

hal-hal yang tidak diinginkan (wawancara dengan Bapak M. Solik, Balai Desa 

Balongdowo, 15 Mei 2015). Ruwat desa dihadiri oleh beberapa perangkat desa
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dan sebagian masyarakat Desa Balongdowo. Sesaji yang harus disiapkan untuk 

ruwat desa, yaitu 1 (satu) tumbun padi, 2 (dua) jagung masih berisi, 9 (sembilan) 

helai daun pandan, 1 (satu) tumbun pisang, tumpeng, polo pendem, dan sesajen 

(telur 1 (satu) butir dan bunga mawar). Setelah diadakan ruwat desa dilanjutkan 

dengan pertunjukan wayang kulit pada malam harinya. Pertunjukan wayang kulit 

akan dijelaskan lebih rinci di halaman selanjutnya, yaitu pada subbab 2.4.2. 

Puncak nyadran dilaksanakan setelah pengawal acara, yaitu istighotshah, 

kenduren, dan ruwat desa, pada tanggal 24 Mei 2015. Dahulu nyadran dilaksa-

nakan pada malam hari, tetapi sejak awal tahun 2014 perangkat desa sepakat 

mengadakan nyadran pada pagi hari. Hal tersebut diputuskan untuk menghindari 

sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, masyarakat dari desa lain dan anak-anak 

juga bisa ikut menyaksikan keberangkatan perahu-perahu menuju Makam Dewi 

Sekardadu yang ada di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, 

Kabupaten Sidoarjo (wawancara dengan Bapak Danu, Desa Balongdowo RT 06 

RW 01, 16 Mei 2015).  

Masyarakat yang berantusias mengikuti nyadran dengan ziarah ke makam 

Dewi Sekardadu kurang lebih 40 (empat puluh) nelayan dengan sekitar 30 (tiga 

puluh) perahu. Pada saat ini pelaksanaan nyadran tidak meriah dikarenakan 

kurangnya dukungan dari sponsor yang masuk untuk membantu secara materi 

(wawancara dengan Bapak Danu, Desa Balongdowo RT 06 RW 01, 16 Mei 

2015). 

Tradisi nyadran diawali arak-arakan tumpeng dengan berjalan kaki dari 

Balai Desa Balongdowo menuju ke bantaran sungai Desa Balongdowo. Jarak dari
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Balai Desa Balongdowo menuju bantaran sungai Desa Balongdowo kurang lebih 

100 meter. Arak-arakan tumpeng diikuti oleh seluruh perangkat Desa Balong-

dowo dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Suasana yang mengiringi arak-

arakan sangat ramai. Banyak para pedagang yang menjajakan dagangannya di 

sekitar bantaran sungai. Tidak hanya itu, para rombongan nelayan sudah me-

nunggu dengan perahunya masing-masing. Perahu yang digunakan adalah perahu 

motor yang berbahan bakar solar. Para nelayan mengajak keluarga serta tetangga 

yang ikut ziarah ke Makam Dewi Sekardadu. Setelah arak-arakan tumpeng, acara 

dilanjutkan dengan upacara penyerahan tumpeng sekaligus pemberangkatan para 

nelayan menuju Makam Dewi Sekardadu, di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, 

Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Penyerahan tumpeng dilakukan di dekat bantaran 

sungai sekitar pukul 07.00 WIB. Penyerahan tumpeng diserahkan dari Bapak M. 

Solik selaku Kepala Desa kepada Bapak Sultoni selaku Ketua Kelompok Nelayan. 

Tumpeng tersebut nantinya akan dibawa menuju Makam Dewi Sekardadu.  

Setelah acara arak-arakan dan penyerahan tumpeng, rombongan perahu 

berangkat yang dipandu oleh Bapak Lurah. Rombongan perahu berangkat pukul 

08.00 WIB. Perahu pertama merupakan kelompok seni hadrah yang memandu 

dengan shalawatan. Perahu berikutnya adalah rombongan perahu para nelayan. 

Setiap perahu terdiri atas beberapa nelayan dengan membawa anggota keluarga-

nya. Setiap anggota keluarga membawa wadah yang berisikan nasi, ayam 

ingkung, dan secengkeh pisang. Suasana sekitar bantaran sungai Desa Balong-

dowo penuh dengan masyarakat yang menyaksikan pemberangkatan perahu. Di
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setiap tradisi pasti memiliki aturan yang berlaku sebagai pengawas norma. Salah 

satu aturan tersebut juga dimiliki oleh tradisi nyadran. Ketika para rombongan 

melewati Desa Klurak, bagi anggota keluarga yang membawa anak-anak harus 

melakukan aturan yang sudah diterapkan secara turun-temurun dari sesepuh Desa 

Balongdowo. Dahulu bagi kepala keluarga yang membawa anak-anaknya ikut 

nyadran disarankan untuk melemparkan ayam hidup ke dalam sungai Desa 

Klurak. Hal ini bertujuan untuk menghindari si anak kesurupan atau ‘dimasuki 

roh halus’. Namun, sekarang agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir, anggota 

keluarga memberi uang atau jajan kepada anak-anak yang ada di sungai Desa 

Klurak dengan tujuan sedekah juga diperbolehkan (wawancara dengan Bapak 

Danu, Desa Balongdowo RT 06 RW 01, 16 Mei 2015). 

 Rombongan perahu tiba di Dusun Kepetingan pada pukul 09.15 WIB. Di 

dekat bantaran sungai Dusun Kepetingan dipenuhi dengan rombongan perahu 

Desa Balongdowo yang berjajar. Sebagian besar masyarakat Dusun Kepetingan 

menyambut kedatangan rombongan masyarakat Desa Balongdowo. Disana juga 

dijumpai wisatawan asing, mahasiswa, dan peziarah lain dari luar dusun. Setelah 

itu, rombongan nelayan membawa wadah tadi dengan berjalan kaki sekitar 50 

meter menuju Pesarean Dewi Sekardadu. Di area pesarean sudah ada panitia 

yang akan menampung wadah dari rombongan perahu Desa Balongdowo. 

Tumpeng yang dibawa dari arak-arakan diserahkan kepada ketua panitia pesarean 

bersamaan dengan wadah. Tumpeng dan wadah nanti akan dibagikan ke 

penduduk Dusun Kepetingan sebagai bentuk tasyakuran (wawancara dengan 

Bapak Sadiqin, Dusun Kepetingan RT 23 RW 04, Buduran, 24 Mei 2015).
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Suasana sekitar Pesarean Dewi Sekardadu dikelilingi dengan tambak-tambak. 

Mayoritas penduduk Dusun Kepetingan bekerja sebagai nelayan tambak. Di 

dalam Pesarean Dewi Sekardadu sudah ada yang memandu berdoa, yaitu Bapak 

Samadi. Bapak Samadi merupakan juru kunci makam yang selalu diminta tolong 

untuk memimpin doa bagi peziarah-peziarah yang akan nyekar ke pesarean. Para 

rombongan melakukan nyekar dan doa bersama secara bergantian. 

 Setelah melaksanakan nyekar rombongan perahu Desa Balongdowo me-

nuju laut yang tidak jauh dari Dusun Kepetingan. Jarak dari Dusun Kepetingan 

menuju laut sekitar 500 m (meter). Dahulu waktu tradisi nyadran, anak-anak 

dapat turun di laut yang dangkal. Kegiatan yang dilakukan mencari kupang dan 

bermain-main saja. Namun, sekarang kondisi ombak yang tidak memungkinkan 

jadi perahu hanya berputar-putar dan rombongan menikmati makan siang yang 

dibawa dari rumah. (wawancara dengan Bapak Danu, Desa Balongdowo RT 06 

RW 01, 16 Mei 2015). Setelah menikmati suasana laut, rombongan perahu 

kembali ke Desa Balongdowo. Rombongan perahu tiba di bantaran sungai Desa 

Balongdowo sekitar pukul 13.00 WIB.  

Tradisi nyadran tidak hanya sampai pada waktu nyekar saja. Pada tanggal 

25 Mei 2015 merupakan acara penutup dari seluruh rangkaian acara nyadran. 

Acara penutup adalah pertunjukan ludruk. Pertunjukan ludruk didatangkan dari 

Mojokerto, yaitu Ludruk Karya Baru pimpinan Bapak Mulyono. Pertunjukan 

Ludruk diselenggarakan di dekat bantaran Sungai Desa Balongdowo. Para penon-

ton berdatangan dari mana saja, baik anak-anak maupun para sesepuh. Masya-
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rakat sangat antusias menyaksikan pertunjukan ludruk ini. Rangkaian acara 

ludruk, antara lain: koor ‘pembukaan’, tari remo putri, atraksi berupa tarian, tari 

ular, campursari, tari remo putra, bedayan, lawak, dan cerita. Pertunjukan ludruk 

dimulai pada pukul 21.15 WIB sampai dengan 03.00 WIB. 

 

2.3 Dalang Pertunjukan Wayang Kulit  

 Dalang berasal dari kata angudal piwulang. Angudal artinya menceritakan, 

membeberkan, mengucapkan, dan menerangkan seluruh isi hatinya. Piwulang 

artinya petuah atau nasehat. Dengan pendapat tersebut maka dalang adalah 

seorang pendidik atau pembimbing masyarakat atau guru masyarakat (Supriyono, 

2008:1). Dalang ialah orang yang menuturkan sebuah cerita kepada seseorang 

tanpa menggunakan alat bantu berupa boneka wayang (Poerwodarminto dalam 

Hutomo, 1993:56).  

 Didalam masyarakat kedudukan seorang dalang sangat tinggi dan terhormat. 

Seorang dalang dianggap sebagai guru sekaligus bapak yang harus dapat mem-

berikan keteladanan atau contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Maka dari 

itu, fungsi dalang hingga saat ini masih dianggap penting karena mempunyai 

tugas suci, yaitu: selalu hamemayu budi rahayu, memayu hayuning raga, sesama, 

bebrayan agung, nusa bangsa lan bawana (Sutardjo, 2006:14).  

Ki Hasan Yulianto adalah dalang pertunjukan wayang kulit terkenal di Jawa 

Timur khususnya daerah Kabupaten Sidoarjo. Ki Hasan (nama sapaan) lahir di 

Desa Kauman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada saat ini beliau berusia 41 

tahun. Ki Hasan menikah dengan Sihani. Ibu Sihani berasal dari Kediri dan
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dikarunai 4 (empat) anak yaitu, Tita, Shinta Dwi Permadani, Putri Wahyu Ningsih 

(Putri), dan Muhammad Permadi Abiyasa. Saat ini beliau dan keluarganya tinggal 

di Perumahan Bumi Intan Permai O/1, Sidoarjo. Beliau merupakan anak ketujuh 

dari sepuluh bersaudara. Mayoritas keluarga Ki Hasan adalah para santri. Bapak 

beliau sendiri adalah seorang kyai yang bernama Ahmad Matemu dan Ibu Siti 

Mar’ah.  

Ki Hasan Yulianto memiliki ketertarikan pada darah seni, yaitu ingin men-

jadi seorang dalang. Pada saat berumur 14 (empat belas) tahun Ki Hasan nyantrik 

untuk menjadi seorang dalang. Beliau nyantrik selama 10 (sepuluh) tahun dengan 

Dalang Ki Suparno yang tinggal di Dusun Krembung, Desa Mlaten, Kecamatan 

Prambon, Sidoarjo. Berkat cintanya terhadap wayang kulit, pada tahun 2004 

beliau mendapatkan Juara 1 tingkat kabupaten dan tahun 2006 Juara 1 tingkat 

Jawa Timur kategori dalang terbaik.   

 

2.4 Peranan Dalang dalam Pertunjukan Wayang Kulit Lakon Banjaran 

Prabu Watu Gunung 

2.4.1 Sejarah Wayang  

 Dalam menentukan sejarah wayang sampai saat ini belum ada kesepakatan 

darimana wayang berasal. Asal usul wayang berasal dari Jawa asli, bukanlah 

meniru atau mencontoh dari Hindu, dengan 5 (lima) argumen, yaitu: (a) nama-

nama peralatan wayang semua adalah kata asli Jawa, (b) wayang itu telah ada 

semenjak sebelum bangsa Hindu datang ke Jawa, (c) struktur lakon wayang 

digubah menurut model yang amat tua, (c) cara bercerita ki dalang (tinggi rendah
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suara, bahasa, dan ekspresi-ekspresinya) juga mengikuti tradisi yang amat tua, dan 

(e) desain teknis, gaya susunan lakon-lakon juga bersifat atau berkhas Jawa. 

Berdasarkan kelima hal tersebut, bahwa pertunjukan wayang adalah bentuk teater 

yang amat tua usianya, dan wayang tumbuh dari upacara-upacara penyembahan 

nenek moyang, atau wayang mempunyai bagian dari agama lama (Hazeu dalam 

Sutardjo, 2006: 50).   

 Di samping itu, asal-usul wayang tidak perlu dipermasalahkan dan diban-

dingkan. Wayang sudah menjadi milik kita sebagai suatu karya seni yang amat 

bagus. Wayang adalah suatu keindahan yang sangat kreatif dan inovatif dari para 

leluhur yang harus dijaga (Sutardjo, 2006). 

 

2.4.2 Pertunjukan Wayang Kulit Lakon Banjaran Prabu Watu Gunung 

Wayang kulit memiliki banyak pengertian. Kata wayang berkaitan dengan 

Hyang atau Yang, maksudnya bergerak berkali-kali, simpang siur, lalu lalang, 

melayang. Oleh karena itu, wayang dapat pula berarti suksma, roh yang melayang 

atau yang mengitar (Hazeu dalam Sutardjo, 2006:49). 

Kisah lisan wayang kulit, bukanlah yang terdapat dalam pakem, melainkan 

termasuk dalam lakon carangan. Lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan dan tradisi rakyat, justru akan menarik disimak. Itulah sebabnya 

wayang kulit idola orang Jawa, sebagai gambaran kehidupan yang hakiki 

(Endraswara, 2005:200). 

Pada dasarnya pertunjukan wayang kulit merupakan acara keagamaan atau 

upacara yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, yang
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dilakukan pada malam hari dan dilakukan orang yang ahli untuk mengerjakan 

pertunjukan itu, yang dalam hal ini adalah seorang dalang (Lisbijanto, 2013:53). 

Pertunjukan wayang kulit digelar dalam rangkaian acara tradisi nyadran 

yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan ruwah. Nyadran di Desa Balongdowo, 

Sidoarjo tidak terlepas dari acara hiburan kesenian wayang kulit. Pertunjukan 

wayang kulit selalu dinantikan oleh masyarakat Desa Balongdowo. Pertunjukan 

wayang kulit dilaksanakan tanggal 22 Mei 2015 di Balai Desa Balongdowo, 

Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pertunjukan wayang kulit dihadiri oleh 

perangkat desa, pejabat kecamatan, dan masyarakat. Pertunjukan wayang kulit 

berlangsung semalam suntuk, mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 03.35 WIB.  

Sebelum wayangan digelar, acara diawali dengan tari remo dan permintaan 

tembang campursari dari masyarakat. Tari remo merupakan acara pembukaan 

sebelum digelarkannya wayang kulit. Penari remo berjumlahkan 4 (empat) orang 

perempuan. Penari remo ini juga yang akan menjadi sindhen dari wayang kulit. 

Setelah tari remo dan permintaan tembang campursari dilanjutkan dengan penye-

rahan gunungan dari Kepala Desa kepada Ki Hasan selaku dalang pertunjukan 

wayang kulit. Penyerahan gunungan menandakan bahwa pertunjukan wayang 

kulit akan segera dimulai.  

Pemain dalam pertunjukan wayang kulit merupakan tokoh wayang yang 

terbuat dari bahan kulit dan diberi gagang untuk pegangan. Wayang-wayang yang 

digunakan oleh Dalang Ki Hasan adalah buatan beliau sendiri. Ki Hasan membuat 

wayang dari bahan kulit kerbau, sedangkan cempurit terbuat dari kayu atau sungu 

(tanduk) kerbau. Beliau mengukir (mentatah) pada lembaran kulit dan menghias
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dengan warna-warna yang cerah sesuai dengan karakter masing-masing tokoh wa-

yang. Ki Hasan menggunakan cat poster atau tinta sablon dan lem. Bahan kema-

sannya terbuat dari bubuk brown emas atau prada (wawancara dengan Ki Hasan, 

Perumahan Bumi Intan O-1 Sidoarjo, 22 Maret 2016).   

Dalam setiap pertunjukan wayang kulit selalu dilengkapi dengan hadirnya 

dalang, pemain gamelan, waranggana dan wiraswara. Waranggana juga sering 

disebut dengan sinden, berasal dari kata pasindhian yang berarti yang kaya akan 

lagu atau yang melagukan (melantunkan lagu) (Lisbijanto, 2013:20).  

Jumlah waranggana yang tampil dalam pertunjukan wayang kulit ini 

berjumlah 5 (lima) orang, sedangkan wiraswara berjumlah 1 (satu) orang. Dalang 

berpakaian beskap lengkap, sedangkan pemain gamelan berpakaian seragam me-

rah dengan corak batik dan udeng di kepalanya. Pesindhen berpakaian kebaya 

dengan rambut sanggul Jawa. Sedangkan wiraswara berpakaian jas dan celana 

dengan udeng di kepalanya. Mereka duduk dengan posisi bersimpuh. Posisi duduk 

bersimpuh dianggap sopan jika berhadapan dengan seseorang yang dihormati.  

Pertunjukan wayang kulit berlangsung sangat meriah. Banyak masyarakat 

yang menonton dari awal hingga akhir pertunjukan. Penonton wayang kulit 

datang dari berbagai penjuru desa. Mereka berbondong-bondong datang untuk 

ikut menyaksikan. Yang paling unik dari setiap acara pertunjukan wayang kulit 

adalah adanya pasar malam yang berada di sepanjang jalan Desa Balongdowo. 

Pasar malam ini dipenuhi dengan pedagang yang menjajakan dagangannnya, baik 

makanan, minuman, maupun dagangan lainnya. Terdapat juga aneka permainan 

anak-anak yang disediakan di lapangan sebelah Kantor Balai Desa Balongdowo. 
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Penonton sangat menikmati pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh 

Dalang Ki Hasan. Mereka ada yang menonton dari balik layar, samping layar 

maupun dari depan layar. Pada adegan-adegan wayang tertentu, penonton terka-

dang merespon tiap kata yang keluar dari mulut sang dalang apabila ada yang 

menarik. Hal ini menunjukkan bahwa pertunjukan wayang kulit dalam tradisi 

nyadran masih diminati oleh masyarakat Desa Balongdowo.  

 

2.4.3 Tempat Pertunjukan Wayang Kulit 

 Tempat pertunjukan wayang kulit diselenggarakan di Balai Desa Balong-

dowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tempat Balai Desa Balongdowo 

sangat luas, karena dikelilingi dengan kantor kelurahan, sekolah TK, perumahan, 

persawahan, dan bangunan kosong. Durasi pertunjukan wayang kulit dimulai 

pukul 20.00 sampai dengan 03.35 WIB. 

 Dalam pertunjukan wayang kulit diperlukan panggung pertunjukan yang 

berupa layar. Layar atau kelir ini memiliki ukuran yang panjang dan lebar. Di 

bawah layar tersebut terdapat debog (pelepah pisang) yang berfungsi untuk 

menancapkan gagang wayang kulit. Pada layar sebelah kanan dan kiri dipenuhi 

dengan tancapan wayang kulit. Wayang kulit tersebut tidak dimainkan dalam 

pertunjukan. Wayang yang dimainkan diletakkan oleh dalang di atas kotak 

wayang. 

 Pada pertunjukan wayang kulit sebagai penerang layar digunakan lampu 

sorot yang berwarna kuning. Lampu sorot ini dinamakan dengan blencong (lampu
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minyak yang apinya agak besar), namun blencong yang sekarang menggunakan 

lampu listrik. Fungsi blencong ini selain sebagai penerang adalah untuk menyorot 

wayang kulit agar bayangan wayang terdapat di layar terlihat jelas. Selain itu, 

penonton juga dapat melihat pertunjukan wayang kulit dari balik layar.  

 Di setiap pertunjukan wayang selalu diiringi dengan gamelan. Gamelan 

adalah seperangkat alat musik yang menonjolkan metafolon, gambang, gendang, 

dan gong. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa ‘gamel’ yang berarti memukul 

atau menabuh. (Lisbijanto, 2013:16). Gamelan ini berfungsi untuk mengalunkan 

irama yang sesuai dengan adegan.  

 Pada setiap pertunjukan wayang kulit posisi dalang, sinden (waranggana), 

wiraswara, dan pemain gamelan adalah tetap. Dalang selalu berada di posisi 

tengah, sedangkan posisi sinden dan wiraswara berada disamping kanan dalang. 

Posisi sinden tidak selalu berada disamping kanan, hal ini menyesuaikan tempat 

pertunjukan penanggap.  
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Bagan posisi dalang, sinden, wiraswara, pemain gamelan, dan penonton 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Dalang  

 : Sinden/Waranggana 

 : Wiraswara 

 

2.4.4 Fungsi Pencerita (Dalang Wayang Kulit) 

 Seorang dalang dalam pertunjukan wayang kulit merupakan seseorang yang 

bertugas menjalankan cerita dari awal hingga akhir. Di dalam pertunjukan wayang 

kulit, seorang dalang adalah tokoh terpenting, karena harus mampu membawakan 

cerita dengan baik. Tidak mudah membawakan cerita dalam pertunjukan yang 

digelar semalam suntuk. Oleh karena itu, seorang dalang harus mampu mencip-

penonton 
p
e
n
o
n
t
o
n 

kelir 

 

pemain gamelan 

penonton 
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takan dan menghidupkan cerita sehingga penonton dapat menangkap dengan jelas. 

Fungsi pencerita dalang wayang kulit akan dipaparkan sebagai berikut.  

(1) Fungsi Mencipta  

 Dalang dalam pertunjukan wayang kulit memiliki arti yang sangat penting. 

Dalang sebagai pencerita harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai 

cerita-cerita wayang. Banyak kesulitan-kesulitan yang ditempuh selama menda-

lang, salah satunya adalah mengenai cerita yang akan dibawakan, cuaca, penon-

ton, hal-hal ghaib, banyolan-banyolan, maupun kendala waktu (wawancara 

dengan Dalang Ki Hasan, Perumahan Bumi Intan O-1 Sidoarjo, 22 Maret 2016). 

Mengenai cerita yang akan dibawakan, Dalang Ki Hasan banyak belajar dan 

membaca dari buku-buku yang menceritakan lakon wayang kulit.  

 Dalang Ki Hasan membawakan lakon cerita di panggung dengan sangat 

mudah di setiap pertunjukan wayang kulit. Lain pula jika dalam pertunjukan, apa-

bila Dalang Ki Hasan disuruh mengingat atau mengulang lakon yang dibawa-

kannya tersebut susah (wawancara dengan Dalang Ki Hasan, Perumahan Bumi 

Intan O-1, Sidoarjo, 22 Maret 2016).  

(2) Fungsi Mengidupkan Cerita  

 Setiap pertunjukan wayang kulit seorang dalang harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan agar mendapatkan predikat baik dari masyarakat pendukung-

nya. Ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan seorang dalang juga berfungsi untuk 

menghidupkan lakon yang dibawakannya. Seorang dalang berkreasi dan berino-

vasi dalam setiap lakon yang dibawakannya menunjukkan kualitas pertunjukan 

tersebut.
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 Selama pertunjukan wayang kulit, Dalang Ki Hasan memiliki sikap regu, 

greget, sem, nges, dan banyol. Dalam bertingkah laku memainkan wayangnya, 

Dalang Ki Hasan memiliki sikap regu yaitu selama pertunjukan sikap dalang 

selalu dalam keadaan tenang, dan percaya diri.  

 Pada saat dalang menjalankan lakon wayang dengan situasi yang menegang-

kan, beliau selalu menampilkan greget, yaitu bersemangat dengan nada yang 

keras tetapi tegas. Sedangkan, ketika lakon tersebut melukiskan kisah asmara, 

beliau selalu membuat penonton ‘kesengsem’ (bergairah dan mengasyikkan) kare-

na sikap sem-nya yang baik. Selain itu, Dalang Ki Hasan tidak hanya menampil-

kan sikap sem tetapi juga sikap nges-nya. Sikap nges tersebut adalah pada saat 

menampilkan lakon wayang dengan kisah sedih, Dalang Ki Hasan mampu 

membuat penonton menjadi ‘trenyuh’ (terharu). 

 Di samping itu, dalang sebagai fungsi menghidupkan cerita, beliau mampu 

membuat suasana pertunjukan menjadi menyenangkan. Sikap banyolan-nya yaitu 

dengan membuat lawakan yang segar bagi penontonnnya. ‘Banyolan’ tersebut 

berupa sindiran maupun cerita kehidupan pribadi seorang dalang. 
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BAB III 

DOKUMENTASI DAN TERJEMAHAN  

LAKON WAYANG KULIT BANJARAN PRABU WATU GUNUNG 

 

3.1 Pengantar Dokumentasi  

Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung merupakan suatu bentuk 

yang mengandung unsur lisan. Sebelum dilakukan sebuah analisis, lakon wayang 

kulit Banjaran Prabu Watu Gunung harus melalui sebuah pendokumentasian agar 

nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami. Dokumentasi memiliki banyak 

pengertian, diantaranya: (1) pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyim-

panan informasi di bidang pengetahuan, (2) pemberian atau pengumpulan bukti-

bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan 

bahan referensi lain) (lihat KBBI, 1988).  

Dalam mendokumentasi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

data diperoleh dengan merekam keseluruhan acara pertunjukan wayang kulit 

lakon Banjaran Prabu Watu Gunung. Setelah itu keseluruhan hasil rekaman video 

lakon wayang kulit tersebut didengar dan didokumentasikan. Dokumentasi lakon 

wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dilakukan di Balai Desa Balong-

dowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 2015.  

Pendokumentasian lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

(selanjutnya disebut BPWG) harus melalui tahap transkripsi dan terjemahan. 

Didalam folklor, pemindahan dari bentuk lisan ke bentuk tulisan juga disebut 

transkripsi (Hutomo, 1993:18). Transkripsi lakon wayang kulit BPWG
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menggunakan prinsip “pemindahan secara setia” yang artinya semua ucapan 

dalang dipindahkan ke bentuk tulisan agar keadaan teks tidak jauh berbeda dengan 

rekaman. Adapun konsekuensi dari prinsip ini adalah kata-kata yang diucapkan 

dalang yang berupa: salah ucap, makna tidak jelas, salah menggunakan kata, dan 

dialek juga dimasukkan ke dalam bentuk tulisan.  

Teks lakon wayang kulit BPWG dibedakan menjadi beberapa bagian. 

Bagian tersebut yaitu bagian yang diucapkan oleh dalang yang berupa naratif dan 

bagian yang diucapkan dalang dalam bentuk percakapan antar tokoh dalam cerita. 

Didalamnya juga terdapat istilah janturan (cerita wayang kulit yang dibawakan 

oleh dalang dengan nyanyian, atau setengah nyanyian) dan istilah kacarita (cerita 

wayang kulit yang dibawakan oleh dalang tanpa diiringi musik gamelan atau 

dilagukan). 

Ucapan dalang yang tidak selesai, atau ucapan dalang yang terhenti karena 

mengingat sesuatu yang terlupa diteruskan dengan tanda elipsis (….). Teks lakon 

wayang kulit BPWG agar mudah dikutipkan akan disajikan sebagai berikut: 

Bagian 1 (Laire Raden Sumendhe), Bagian 2 (Gara-gara), dan Bagian 3 (Patine 

Prabu Watu Gunung). Setiap lima baris diberi angka, dan urutannya sebagai 

berikut: 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Angka ditempatkan di sebelah kanan 

teks untuk memudahkan penganalisisan lebih lanjut. 

Hubungan antara pengaturan bagian dan angka pembarisan sebagai berikut. 

Apabila saya mengutip, misalnya, “Anyariyosaken candraning negara panjang 

punjung, pasir wukir, siti benawi, loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja”. 

(1.24-25) dari teks, maka angka-angka yang terdapat di belakang kutipan berarti:
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angka 1 mengacu pada Bagian 1 Laire Raden Sumendhe dan angka 24-25 

mengacu pada nomor baris pada bagian yang bersangkutan. Di bagian akhir 

setelah terjemahan juga disertakan dua catatan dokumentasi. Catatan dokumentasi 

pertama berupa kata-kata yang mengandung dialek (d), salah ucap (su), salah 

menggunakan kata (smk), dan makna tidak jelas (mtj). Sedangkan dalam catatan 

dokumentasi kedua berupa kata-kata yang sulit dipahami. Catatan dokumentasi 

tersebut berdasarkan sifat transkripsi dan sistem ejaan yang dianut. Setelah 

dilakukan proses dokumentasi, tahap berikutnya adalah proses terjemahan yang 

akan dipaparkan lebih lanjut pada bab 3.4. 

 

3.2 Sistem Ejaan  

Ejaan ialah „penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis menulis yang 

distandardisasikan‟ (Kridalaksana, 1982:38). Sistem ejaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ejaan bahasa Jawa yang diatur dalam buku Pedoman Ejaan 

Bahasa Jawa yang Disempurnakan. Berikut ini penjelasan ejaan dalam 

pemakaian huruf bahasa Jawa. 

(1) Abjad 

Huruf Nama Huruf Nama 
A a a N n en 
B b be O o o 
C c ce P p pe 
D d de Q q ki 
E e e R r er 
F f ef S s es 
G g ge T t te 
H h ha U u u 
i i i V v fe 
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J j je W w we 
K k ka X x eks 
L l el Y y ye 
M m em Z z zet 
 
 
(2) Vokal 
 

a. Yang tidak berubah : 
 a alon, mari, ora, apa, tampa, dina 
 e emoh, kertas, puter 
 i ibu, limpa, pari, lir, malik 
 o omah, gombak, mengko, otot, bongkot 
 u udan, turi, lumpat, aku, kursi, timun 

 
a. Yang berubah : 
 Lama Yang Disempurnakan 
 é énak, témbok, sore e enak, tembok, sore 
 è èmpèr, arèn, sèn  e emper, aren, sen 

   
 
(3) Konsonan  
 
a. Yang tidak berubah : 
 b basa aba bab 
 d dara padu udud 
 g geger sega grobag 
 h hawa saha luwih 
 k kamar siksa watak 
 l loma alun sikil 
 m mara sami alam 
 n nila kuna awan 
 ng ngaku  angop kakang 
 p pasa apa surup 
 r rosa piring nalar 
 s saka wasuh alus 
 t tapa atos obat 
 w wani sawah  
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b. Yang berubah : 
 Lama Yang Disempurnakan 
 ḍ  ḍ isik, paḍ a dh dhisik, padha 
 dj djogan, podjok j jogan, pojok 
 j juta, aju y yuta, ayu 
 nj njata, anjar ny nyata, anyar 
 ṭ  ṭ ukul, baṭ uk th thukul, bathuk 
 tj tjara, patjul c cara, pacul 

 
 
(4) Nama Diri 

a. Penulisan nama orang dan badan hukum disesuaikan dengan ejaan bahasa 

Jawa yang disempurnakan, kecuali bila ada pertimbangan-pertimbangan 

khusus dari segi hukum, tradisi atau sejarah.  

b. Penulisan nama-nama geografi disesuaikan dengan ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan.  
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3.3 Dokumentasi Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung  
 
 
Genre : Prosa  

(Wayang Kulit) 
 Nama : Ki Hasan Yulianto 

Daerah asal : Kabupaten 
Sidoarjo, Jawa 
Timur 

 Umur 
 

: 41 tahun 

Suku bangsa : Jawa Timur  Jenis kelamin : Laki-laki 
    Pekerjaan : Dalang Wayang Kulit 

Jawa Timur 
    Kebangsaan : Indonesia 
    Suku bangsa : Jawa 
    Tempat Lahir : Desa Kauman, 

Kabupaten Sidoarjo. 
    Bahasa yang 

dikuasai 
: Jawa dan Indonesia 

    Tempat diperoleh 
informasi 

: Di Balai Desa 
Balongdowo, 
Kecamatan Candi, 
Kabupaten Sidoarjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nama : Septia Ariani  
    Suku bangsa :  Jawa 
    Umur : 20 tahun 
    Jenis kelamin : Perempuan 
    Alamat : Perum.Palm Putri Q-26, 

RT.07, RW.03, 
Kecamatan Candi, 
Kabupaten Sidoarjo 
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DOKUMENTASI 

LAIRE RADEN SUMENDHE (WATU GUNUNG) 

BAGIAN 1 
 

Suluk Ganda Kusuma 

Ingsun amiwiti dhalang. Wayangku minangka makhluke dhalang. 

Kothak kayu kuburan sejati, tutup dhuwur baba angkasa dhasar 

ningsor ibu pertiwi. Brajak sangga bahwana larapan, minang buntala 

tunda sapta. Gligen tutupe bumi paluntur, tejo mangkrak palu tur tejo 

mangkrak. Kelirku minangka jagat rina lan wengi. Yana pracike kelir  5 

tapele bumi, krawat kendaline jagat. Oo, plisir gebyare sang lintang 

bima sakti. Blencongku kencana murti urupe. Lir kadya Hyang 

Bathara Brama. 

Ooooo, sulake blencong oooo....  

 

Janturan  

Yanenggeh, sineg ing gelar, swuh rep data pitana sekareng wong a- 10 

kanda, tiyang aringgit gelar cerita purwa jaman purbakala. Pundi ta, 

wiwitane cerita anyariyosaken jejere Negara Sunggela. Kaeka adi 

dasa purwa. Kaeka tegese para sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, 

yaiku ateges wiwitane wong kanda lan apa wase pedalangan sedalu 

mangke. 15 

Sapta midra soseo raja bahwana. Sapta arane pitu. Midra mider raja 

ratu soseo sewu bahwana arane jagat. Yen ta sedina gambara kaping 

pitu midra sejagat lan sang pramudita. Kathah titahing Gusti ingkang 

kaungkulan angkasa kasangga pratiwi kahapit-apit ing samudra laya. 

Saha kathah ingkang samya anggone raras. Pundi ta, wonten gelare  20 

kados praja Sunggela. Yana yanenggeh tumapan prada.  
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Anyariyosaken candraning negara panjang punjung, pasir wukir, siti 

benawi, loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja. Panjang dawa pu-

capane, punjung dhuwur kawibawane, negara pasir samudra wukir 

gunung, benawi tegese bengawan wonten ingkang sarwa tinandur 25 

jenawi, murah kang sarwa tinuku, gemah ripah. Kathah para muka 

njunjung kawibawane negara, celak dhateng katentreman napa maleh 

para dur sila cuti tan antuk ing panggonan. Pasare negara ngungkura-

ken bengawan, nganakaken pasabinan, ngayunaken bandharan ageng 

bumi lawa ketambah undake walu pametu tinan saking mandrawa 30 

negara ketingal subur makmur. 

Samya bebaran ingkang sampun ginelar. Mboten ta para priya agung 

najaritas najarita, tiyang dhusun kulak centhak mrica bakul ngedol 

biting ubenga peken tanpa bandha pisan bebasan. Nyuwek godhong 

sak suwek, kayu sak cuklek, janji guyub rukun marang bangsane. Tak  35 

wawoh marang pangerane ana sak ciptane. 

Yana…sandhang lan pangane. Senajan cerita tiyang aringgit nggadah 

ingon-ingon kaya apa, bebek, ayam kutha masia lembu yen wancini-

pun enjing… dipunjangaken wonten ing papan pangonan. Yen wanci-

nipun surya punjang gunung sepanjang jiwa kala. Raja samya ma-  40 

ngertos wangsul dateng kandhangipun kiyambak-kiyambak…kaya si- 

nawur wana ketingal andriya. 

Wauta mangkana, dhasare Negara Sunggela iku negara kang gede, 

obor padang jagate, dhuwur kukuse pun carane. Akeh negara padha 

ngaturna blondhong pun areng-areng bakal dadi. Peni praja peni  45 

padha asong putri kirab tandhaning panungkur. Saha kathah ratu 

manca praja ingkang samya Sang Nata, ingkang samya raras setia 

legawa manunggaling praja kang tinebak, kayuyung dateng pra-

wirataman mboten sajroning praja najarita maca negara. Samya 

kawibawan nunut kamugten bebasan sing adoh tumiyung, sing cedak  50 
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samiyung mangling tinen saking mandrawa negara ketingal adhem 

ayem tentrem. 

Sinegeg gantia cinarita tiyang aringgit, gelara negara digelar sedina 

masa rampunga, sewengi masa nututna. Anyariyosaken sinten ta ing-

kang pusakaning praja Prabu Brama Tama…. Widadari ing dewi  55 

nyuwun jejuluk. Sang Prabu Brama Tama aja kok pitana kuru patih 

gendari suta des tara tak atmaja. Dhasar pancen ratu agung binaturata 

berbudi bawa laksana. Ambeg kula martos sinuwun ing pagelaran, 

kahapit-apit tejo dimeng kukung kandhang para… makotos-kotos 

…Sang Nata ngagem busana keprabon lenggah wonten kursi gading  60 

kencana. Gak katon manungsane, katon gebyar cemlarat candraning 

Sang Nata cinandra saking mandrawa kaya dewandaru lang-lang 

jagat, samya ketingal ambyor. 

Kok ngandika tiyang aringgit tumapan mboten langkung…sak lebete 

larbaya. Sak derengpun Sang Prabu angandika sinten ta ingkang ka- 65 

seba wonten ngarsaningpun Sang Prabu. Ya iki minangka mentri 

pangkarsaning praja. Setya kabeh Kala Yaksa minangka dalem praja 

Sunggela. Sak menika Patih Kala Yaksa dhateng konjuk Tumeng-

gung Jaya Lelana. Sak ikipun Tumenggung Jaya nuwun inggih 

Tumenggung Jaya ngandika. Sak ikipun Tumenggung Jaya ngandika  70 

konjuk Tumenggung Jaya Japra. Sak jabahipun pagelaran ingkang 

sampun nggenah nggadane para wadyabala …ingkang sampun siap 

siaga wonten ing pagelaran jawi, pasewakan Sang Nata cinandra 

saking mandrawa ketingal…. 

Lir peksi Jaya Klana. Lir tundene peksi arane Manuk Jaya menang.  75 

Lelana kalap-kalap kaya manuk sinamber kalap-kalap jepiping para 

wadyabala dhateng wonten ingkang samya kejuit dados dhawuh pa-

ngandikaning Sri Rama. Candraning para wadyabala ingkang saking 

mandrawa sampun ketingal ander kaya dayang-dayanga. Sak sijine 

alun-alun saking kathahe para wadyabala. Gak katon…alun-alun 80 
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cinandra saking mandrawa, kayu kandek keterak ombak mblabar. 

Tentreme pasewakan…srengeng jiwa ngilingna Patih.  

Wauta mangkana, wonten paribasan ingkang tebih den awe ingkang 

celak denrapetaken mangkana pangudas parang…lisan Sang Prabu.  

 

Suluk  

Salukane wong awayang. Kacariyos pembukane cerita. Binarung  85 

suwaraning sang pradangga. Miwah suwaraning waranggana. Kaeka 

isine bahwana minangka asihe ndriya. Kinarya mangayut hayuting 

pring para pamiyarsa sadaya.  

  

Prb. Brama Tama : Hong Wilaheng, Hyang-Hyang Adi Nendro 

Ngesti Buthara Jagat, yen Jagat Dewa Ba- 90 

  thara. Wush, mandraguna. Mengko-mengko 

dhisik, Patih! Patih Kala Yaksa, jeneng slira-

mu tak timbali ana ngarsane ingsun, aja kaya 

wong nampa bebungah marang panjenengan 

ingsun. Kang arupa jenang dodol kang legi  95 

  gurih, wanudya kang rompyoh-rompyoh, si-

nome sak pekek gending citrane curiga lanjek 

pamore ora, Patih. Akeh para wadyabala dak 

sepeleh para sarjana sujana kang wis katimba-

lan ana ing ngarsane ingsun, nanging ora ana  100 

  sing wenang nampa dhawuhe ingsun mung 

kejaba jeneng sliramu. Jeneng sira iki kang 

bisa angobor-ngobori guwa garbane ingsun, 

kang lagi peteng ambabat babati gua garbane 

ingsun, kang lagi arekek mung kejaba Patih  105 

  Kala Yaksa. Patih, bisa marai awakmu mara 

dadi matura! Patih.  
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Janturan  

Ceteman….Sang Patih ana....sang pintunana nyelir kadya kaya. Oo, 

mangkana, sang winca mantri arsa ngarsa ngandika. Lir kadya…. ing 

bantala.  110 

  

Kala Yaksa : Hek…hek…hek...hek…Bojleng-bojleng, 

Hangkala Manik Kala Yudra Raja Dewaku. 

Inggih sinuwun. Sak derenge kula matur dha-

wuh. Kula ngaturaken sembah sungkem kula 

mugi kunjuk wonten sak handapepun pepada  115 

  paduka. Kawula noknon, nuwun.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Ya wis tak tampa, tak tampa ta- 

nganku ndadekna sukarnane penggalehne ing-

sun mung pangestuni ingsun tampanana, 

Patih. 120 

Kala Yaksa : Hek…hek… Kawula noknon. Sampun kaca-

dong ngasta kekalih kacencang rekma kang 

ndadosaken jimat kula paripih, sinuwun. Ka-

wula noknon, nuwun.   

Prb. Brama Tama : Patih Kala Yaksa, kaya apa jeneng sliramu iki  125 

  tak timbali ana ngarsane ingsun mara dadi 

Patih, matura!  

Kala Yaksa : Hek…hek…Kawula noknon. Mboten kados 

sak menika wancinipun tinimbalan, sinuwun. 

Gugup kula wonten jawi kados tinubruk kula  130 

  lepat, sinuwun. Gelaptuna mboten gebyare 

cleret. Mboten semerap dhateng kados alang- 

alang salamba pinanjer ing madyaning alun-

alun. Ketiup ing barat maruta kumejot kumitir 

kecarok awor dhumateng maras. Dhuh sinu- 135 
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  wun, ngetijing kula wonten jawi. Sareng won-

ten ngarsa paduka, kula mboten nggadhah 

was sumelang napa-napa. Kawula noknon, 

nuwun.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Apa sabab ana njaba tak timbali  140 

  kaya mangkono? Bareng ana ngarsane ingsun 

jeneng sliramu iki ora nduwe was sumelang 

apa-apa. Jeneng sira iki ndulu marang panje-

nengan ingsun iki katon apa? Patih, enggal 

matura! 145 

Kala Yaksa : Hek…hek…Kawula nok. Menika mboten sa-

ged matur kathah-kathah. Anggenipun abdi 

matur mekaten mbok bilih Gusti angersaka- 

ken pejah gesang kula. Sampun kapundhut 

mbenjing utawi mben. Senajan kapidana ing 150 

  sedalu mangke. Ingkang abdi ngaturaken tem-

bung wadana sak kurepe pengabahan. Sume-

leh pejah, bilih Gusti angersakaken pidana 

menapa. Alam mungging rampatan bebasan 

lumiring borong sak kersanipun kemawon. 155 

  Kawula noknon, nuwun.  

 

Janturan 

Mandap ing sliraning Sri Nata kala ngendikan merkadek kesambit-

sambit sambirana Sang Nata. Kawula noknon, sang midanana lir pek- 

si ning…….priya.  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara  160 

  Wasesaning Jagat, hm. Memunduran kaya 

wong nampa dusa loro, Patih. Endi ana ceri-  
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  tane, Patih? Sak galak-galake sardula ora tega 

mentala mangsa gogore dewe. Tak saka geget 

marang buntute dewe. Kabeh iku mau tak 165 

  timbang ala becik ira dadi Patih ana ing Nega-

ra Sunggela, Patih.  

Kala Yaksa : Hek..hek...lha nggeh, matur sembah nuwun, 

Sinuwun.  

Prb. Brama Tama : Kang wekasan, kaya apa jeneng sira iki kewa- 170 

  jiban ana Negara Sunggela?  

Kala Yaksa : Wah, angsal pamit pripun paduka. Kula meni-

ka dados nata dateng para kawula senajan te- 

kan ndesa, tekan gunung kutha ngareh sedha-

wuhipun sami dateng peraturane Gusti dha- 175 

  Wuh. Mekaten, Sinuwun.  

Prb. Brama Tama : Apa kena bab percaya sababmu ana ngarsa-

ning ingsun?  

Kala Yaksa : Yen paduka mboten mangertos, sumangga 

panjenengan amreksani kiyambek ana sinu- 180 

  wun pitunana…kula tampi.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah, hahahah. Sukur-sukur mangayu 

bagya ya,…ya. Yen mangkono jeneng sira iki 

ora nganti malo dadi mentri pangkasaning 

praja, lak mengkono, Patih!  185 

Kala Yaksa : Kawula noknon. Nggeh, ngestuaken dhawuh.  

Prb. Brama Tama : Ngerti tak timbali ana ngarsaning ingsun?  

Kala Yaksa : Sinuwun, jampeng-jampeng mboten manger-

tos migatosipun napa paduka menika nimbali 

dhateng pun abdi dalem, supaya sumangga 190 
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  panjenengan matur dhateng pun abdi dalem 

mbok menawi abdi dalem kabeh saged pa-

ring katrangan dhumateng pri paduka, me- 

katen sinuwun.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara  195 

  Wasesaning Jagat, Patih!  

Kala Yaksa : Wonten ngadhawuh?  

Prb. Brama Tama : Anggon ingsun ngumpulake dening para 

wadyabala dening prajuwing kang utama 

praja ana ing pasewakan agung dadine ing  200 

 

 

 kono ana amba barake para kawula cilik 

jalaran. Para kawula cilik wis padha saeka 

guyub rukun gak kurang sandhang klawan 

pangan sajroning tatanan praja Negara 

Sunggela. 205 

Kala Yaksa : Lha nggih, ngestuaken dhawuh. Paduka me-

nika timbali dhateng sedhawuhipun menika 

prajuwing kang nata. Timbali dhateng para 

wadyabala praja niku migatosipun menapa, 

sinuwun? 210 

Prb. Brama Tama : Patih!  

Kala Yaksa : Nggih, wonten ngadhawuh?  

Prb. Brama Tama : Ing sejarah kang wis lakon rikalasmana, 

anggon ingsun najarita kedak…panjenengan 

ingsun isih turun saka dewa kang… yaiku  215 

  panjenengan ingsun iku putraning Dewaning 

Bathara Brama.  

Kala Yaksa : Hek…hek… Engge, ngestuaken dhawuh.  
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Prb. Brama Tama : Mula anggon ingsun iki mudhun ana ing 

alam madya padha kautus dening Kanjeng  220 

  Brama Dewa ing Bathara Brama rikalas-

mana. Siji, panjenengan ingsun kang nata 

sajroning Negara Sunggela.   

Kala Yaksa : Inggih.  

Prb. Brama Tama : Panjenengan ingsun Prabu Brama Tama, ing  225 

  kono panjenengan ingsun sing nduwe dulur 

kang alam, yaiku Prabu Brata Sudirga.  

Kala Yaksa : We, ladalah, Patih.  

Prb. Brama Tama : Oleh palelae Gusti Kang Akarya Jagat ana 

ing endi palelae wong tuwa. Anggon ingsun  230 

  iki mbedah sajroning alam madya padha isik 

uwang-uwung, ning nyatane panjenengan 

ingsun iki oleh kamugten mbok bilih para 

jumeneng nata sajroning Negara Sunggela.  

Kala Yaksa : Lha nggeh,…mrika sejarah ingkang sampun  240 

  klampah menika leres, sinuwun. Wong urip 

wonten ing alam bebrayan. Wong urip won- 

ten alam dunya niku abot ngatos ninggala- 

ken sejarah, sebab negara niku ngge wonten 

sejarahe. Mudhun ndesa ugi mekaten. Desa  245 

  niku ngge wonten sejarahe, luwih-luwih me-

nungsa, lha niki. Nganti menungsa ninggala-

ke dening sejarah, walah keblinger. Kabeh 

bener ning ora apik, tapi apik ning tanpa tan- 

pa leres, lha niki. Niki manungsa ninggalake 250 

  dening sejarah, mekaten sinuwun. Lha je-

neng mbok menawi menika sasampunipun 

nglenggahi Negara Sunggela.   
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Prb. Brama Tama : Patih, mula panjenengan ingsun iki bakal 

lengser jroning keprabon ing kono lengser 255 

  sajroning kedhaton. Panjenengan ingsun 

bakal metu ana ing Negara Sunggela. Wong 

sakperlu panjenengan ingsun bakal tapa 

brata, napakna dening putra-putraku kabeh. 

Muga tansah putra-putraku kabeh bisa dadi  260 

  wong kang utama, bisa nata dening kahana-

ning negara.  

Kala Yaksa : Lha ngge, leres menika reka dalane wong 

tuwa kaliyan anak. Lila dados tiyang sepak 

niku ngge alam sanget nata kahananing anak  265 

  sampun mantos si anak menika, ngge meni-

ka tumindak nylimur laku gelap pengertian. 

Mugia tansah putra-putra paduka menika da-

dos manungsa ingkang utama wonten Nega- 

ri Sunggela. Mugia tansah njunjung dhukur  270 

  asmane wong tuwa dening negara nusa kla-

wan bangsa, mekaten sinuwun.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Ya, sukur mangayu bagya. 

Matursuwun, matursuwun.  

 

Prb. Brama Tama : Sukur mangayu bagya. Yen mengkono tak  275 

  ugemi apa sing dadi sabda dhawuh pangan- 

dikanmu panjenengan ingsun.  

Kala Yaksa : Inggih. Matur sembah nuwun. Ingkang me- 

napa panjenengan bade mangkat koncap sa- 

king Negari Sunggela? 280 
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Prb. Brama Tama : Patih, sajroning panjenengan ingsun tapa 

brata manurun marang Gusti Kang Akarya 

Jagat, iku ngatura abdi kinasihku melbu sa-

jroning pasewakan agung. Mugia tansah ab- 

di kinasihku bisa paringi pitedah, bisa paring 285 

  ketrangan marang panjenengan ingsun.  

Kala Yaksa : Inggih. Ngestuaken dhawuh. Nyuwun pamit, 

kula timbalane abdi kasih paduka, sinuwun.   

    

Wauta mangkana, ingkang sampun medal jawi Sang Patih 

Kala Yaksa. Sinten ta ingkang badhe kaseba wonten ngarsaning pun  290 

Sri Nata? Eca kanca wana dalan eca kanca wana marga iya,…miyak 

a, e miyak a coy. E,…ya,…ya,…miyak-miyak dada ratpapan 

pundak wot-wotan pupu…kandek kadya kabotan gelung sinabet 

nyerpepeh-nyerpepeh kaya sapa Kanjeng Brama….  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Togog. 295 

Togog : Lha ngge,…ngestuaken dhawuh, sinuwun.  

    

Nyerpepeh-nyerpepeh kaya Kanjeng Brama. Piyak ing para 

wadyabala, piyak ing para prajurit kang utama. Awit wonten duta 

ingkang mlebet wonten ing pasewakan…pring para wadyabala. 

Sinten ta menika, anenggih ingkang abdi kinasih mlebet wonten  300 

ngarsaning Sang Nata. Mboten obah, mboten ngadeg kaya-kaya 

ketenggengen wonten ing pasewakan pun penggagasane Sang Nata. 

We, ladalah kok kadungaren…Mugia tansah gawe padhange suasa-

na. Aja nganti  ana…ana sajroning pasewakan menika ta pengga- 

gasane Sri Nata Prabu Brama Tama. Wauta mangkana, pangudas 305 

marine ndriya Sang Nata arsa angandika dateng…  
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Prb. Brama Tama : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Hmm, kaya ingsun tak 

deleng saka kedape netraku kaya abdi kina- 

sihku, Togog. E, ladalah, Togog! Banjur pi- 310 

  san, banjur pisan marang kawalku merbab-

ke matura! Togog.  

  

Togog : Gombyang-gambyung wong gunung kulak 

pohong sak karung, tobur-tobur. Wadhuh, 

lho ngge sinuwun, sak derengipun kula ba- 315 

  dhe dhawuh. Kula ngaturaken sembah sung-

kem kula mugi konjuk wonten sak handa-

pepun padha paduka.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Ya wis tak tampa, tak tampa ta-  

nganku dadekna sukalehne panjenengan ing- 320 

  sun mung pangestuni ingsun tampanana.  

Togog : Engge, sampun kula tampi daturaken jimat 

kula paduka. Nyuwun sewu, kadengaren 

Gusti kula Prabu Brama Tama timbali dha- 

teng kula. Niki wonten napa kok dungaren,   325 

  wong gunung, dianggap kula niki punaka-

wan, dianggap kula niki wong mburi kok 

nganti tinimbalan. Weh sinuwun,  migatosi-

pun menapa, sinuwun?   

Prb. Brama Tama : Togog. Anggon ingsun iki bakal koncap sa- 330 

  ka Negara Sunggela kok!  

Togog : Lho, samean iku kanjeng koncap saking Ne- 

gari Sunggela, lha perlue napa sinuwun?  
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Prb. Brama Tama : Madya panjenengan ingsun bakal tapa brata 

napakake dening putraku. Wulansah pu-  335 

  traku iki dadi manungsa kang utama ana ing 

alam bebrayan.  

Togog : Wadhuh, nggih nyuwun sewu sinuwun, 

nyuwun sewu. Tiyang menika badhe tapa 

brata medal saking negari, merga wong tapa 340 

  brata, wong tapa, wong tafakur niku mboten 

gampang, mboten gampang. Ceridaya meni- 

ka wonten dhasaripun. Nek mboten ngga-

dhah dhasaripun, mboten usah atek tapa 

brata.  345 

Prb. Brama Tama : Sing tegese kaya apa kok?  

Togog : Ngoten sinuwun. Wong tapa brata, wong 

manurun marang Gusti Kang Akarya Jagat, 

nek pun kita niki nyuwun dhateng Gusti 

Kang Akarya Jagat ngge Gusti Kang Maha  350 

  Kuasa, ing ngriku banjur kita niku kudu 

enem, enem nol, lha niki. Puting rambut 

nganti delamakane sikil kudu enem ning te-

gese mbenakake rasa, niki digenapake riyen. 

Ingkang sampun klampah, ingkang kados  355 

  ngoten niku wau wonten dhasaripun nggeh 

a. Setunggal dhasare napa? Ndoro niki kudu 

lakoni sabar riyen. Sasampun lakoni sabar 

kudu Ndoro niki nglampahi nerima. Yen 

sampun nglampahi nerima banjur lakoni te- 360 

  men. Nek pun mlenggahi temen banjur lila. 

Lho, sing wekasan niku sing abot.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



56 

 

 

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Togog jeneng sliramu iki mi- 

nangka dadi sesepuh ana ing Negara Sung-

gela, nanging dening apa jeneng sliramu iki 365 

  paring pitedah, paring katrangan sing kaya 

mangkono, niki migatine napa kok?  

Togog : Lho, yek mboten murbot tampa gunung 

ngge a, sampean manembang manurun 

Gusti Kang Akarya Jagat iki cek mboten tu- 370 

  was, pegel, cek e wonten pigunane. Lha, nek 

sampean iki mboten mlenggahi sabar, neri-

ma, temen, lila, ya pundi saged, siwun. Mula 

wong sabar niku kudu ngadepi dening kaha-

nan kang nyata, niki. Kahanan sing nyata 375 

  niku kudu dihadepi. Sebab dunya iki sane-

pane Gusti, dunya niki ngge menika sanepa-

ning Gusti, lha niku. Kadang kula kale sam- 

pean ngge kebujuk dening tatanan wonten 

alam bebrayan niki, Gus. Ngoten. 380 

Prb. Brama Tama : O, ladalah, ya,…ya,…ya. Sing tegese temen 

iku apa kok?  

Togog : Wong urip iku pun atek wiyar-wiyur. Nek 

ngalor ngge ngalor, nek ngidul ngge ngidul. 

Nek teka ngge teka, nek mboten ngge mbo-  385 

  ten. Sempet teka kadang teka mboten. Lha, 

niku jenenge wiyar-wiyur. Lha, nek tiyang 

niku wiyar-wiyur niku iwu. Sebabe wong 

temen niku nggone mindakna dhawuh. 

Dhawuh sinten? Dhawuh rasane dewe sing 390 

  mantep wonten ngarsaning Gusti, lho. Tanpa 

ucap rasa sing muni.  
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Kala Yaksa : Wah, ngono ta. Ancene wong temen iku ya aneh.  

Togog : Ya aneh temen. Jarene wong kula mbiyen iku te- 

men bakal ketemu. Niki tekun bakal tekan, lho.  395 

Kala Yaksa : Ya,…kok, ya.  

Togog : Merga wong temen iku mlati sucine batin. Nek 

iya, ya, nek nggak, nggak, lho niki, angel niki. 

Wong kula kadang-kadang isa cerita tapi nggak 

isa lakoni. Lha niki mboten wong liya, awak kula  400 

  dewe ngoten niku. Nek iya, ya, nek nggak, nggak. 

Apa jerone muni iya, banjur dilakoni iya …cedeh. 

Nek sampean niate tapa, ngge budal tapa, pun atek 

tola-tole. Sebabe napa? Pengguda sak dalan-dalan 

kok. Wong tapa brata, wong manurun marang  405 

  Gusti Kang Akarya Jagat niki ngge a, diguda du-

nya kuat, diguda drajat pangan tuwas. Lho, diguda 

bojo niku lho sing wangel, iwu. Pun kathah pan-

dhita, kathah begawan, kathah resi, brahmana lu-

gur derajate wong perkara wong wedok niku ka-  410 

  thah, kathah. Lha niki, niki sing angel. Ngongkon 

putune mulai cilik nganti dewasa, dewasa nganti 

tuwa, lho. Mulai cilik nganti tuwa tuku. Napa per-

tukane? Direwangi dikir, direwangi sholat sakben 

bengi awan bengi gak kendak manurun Gusti  415 

  Kang Akarya Jagat, eh nyatane kathah sing ceblok 

perkara wong wadon,…niki. Kathah bahwana, resi 

kathah pandhita, begawan, lan sapanunggalane.   

Kala Yaksa : Wah iya, padha karo mene kematian ngono, Gog, 

padha. Akeh wong tuwa nek pengen dirabi, nek 420 

  dikongon maneh dianggep sunah. We, ladalah, 

hahaha sunah.  
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Togog : Lha, ngge niku. Mula nek wong temen ngge 

mboten angsal bohong, niku mlampahi te- 

men. Luwih-luwih nerima, lho ngge a. 425 

  Wong urip wonten alam bebrayan, wong iku 

nek gelem nerima niku, dunya niku nyuwun 

sewu, Gus, mboten rame kaya ngeten. Sing 

nggarai rame mboten karu-karuan niku pola- 

e manungsane. Kula kale jenengan niki 430 

  mboten saged nerima, ngge. Diparingi sitok 

sek ditambahi, mulae kurang nrima. Lha, 

nek wong nrima niku ngge angel kok, angel 

kok. Kula dewe lantaran isa cerita nek gak 

isa nglakoni, lho niki. Nerima niku angel.  435 

Prb. Brama Tama : Mengkono.  

Togog : Lho ngge,…sebabe wong nerima niku tata-

ane lair batin. Njebarna dhadha, lho. Meng-

kono dunya iki ancen cuba klawan penggu-

da. Sinten sing kuat, cobaning Gusti peng-  440 

  guda sak dalan-dalan kang rasa dening naf-

sune awake dewe. Sapa sing kuat, ing ngriku 

bakal kejunjung derajate dadi menungsa, lha 

niku. Mangkane nek durung isa nyampur- 

nakna wujude puting rambut delamakane 445 

  sikil, wujude menungsa pun arep-arep melbu 

ning dening suwarganing Gusti. Kang weka-

san, lila Gus, lila ngesti dhawuh…pamrih 

sangu barang apa ae. Wong niku ngge won-

ten kekurangane, wong niku ngge wonten  450 
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  keluwihane. Kadang keluwihane menika mboten 

umpama diterapaken ngge mboten saged cocok 

kale lintune. Kadang kekurangane ngge ngoten. 

Kaya-kaya… nyatane napa? Kabeh saged nerima, 

niku ngge wonten. Niki, niki dunya. 455 

Kala Yaksa : Wah, awakmu maeng kadengaren, Gog, teka-teka 

kok nganti wejang marang Gusti kula Prabu Bra- 

ma Tama.  

Togog : Lho, lha nyuwun ketrangan dateng kula, lila, Gus. 

Yen kyai, yen tapa brata manurun marang Gusti 460 

  Kang Akarya Jagat, kula paring pitedah dateng 

panjenengan napa cuba pangguda menika saged 

nata dening rasa sampean.  

 

Prb. Brama Tama : Sukur mangayu bagya. Yen mangkono To- 

gog, metua nang njaba! Cepakake dening  465 

  ingsun kang awujud kreta sosro dita, sasra 

sewu dita damar, kreta damar sewu mi-

nangka jeneng Srigati…  

Togog : Oh, nggih. Ngaturaken nyuwun sewu, sinu- 

wun. 470 

  

Prb. Brama Tama : Patih Kala Yaksa.  

Kala Yaksa : Nggih. Ngestuaken dhawuh, sinuwun.  

Prb. Brama Tama : Metua nang njaba ben…tatanan saka…. Ra-

jeg wesi sing mergara. Awakmu pada kom- 

pyongan nderekna panjenengan ingsun ba- 475 

  dhe tapa brata.  

Kala Yaksa : Inggih. Ngestuaken sinuwun.  
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Wauta mangkana, ana pangandikaning Sri Nata. Aja jelar 

wong iku sing ganding kaping kencana lempar hamparan mbentok 

Sang Nata mlebet wonten ing kedaton. 480 

Wauta mangkana, Sang Nata mlebet ana Sanggar Pamuja 

Praja manuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat napa ingkang 

sampun ben sedya. Wauta mangkana, mboten anyariyosaken Sang 

Nata, anyariyosaken geger gumuruh para wadyabala.  

  

Janturan 

Gending kendal sang gumrek gumuruh saka jroning praja.  485 

Wong pari kendang ingkang carana saka jroning praja. Yen cerita 

saka jroning praja. 

 

Sigeg! njero geger njaba para wadyabala. Tumricinge gega 

man mrengeng turangga pancak baris dana gelar wonten jabaning 

Alun-alun Negara Sunggela. Candraning para wadyabala ingkang  490 

ancak pinebah apa mencolot ten candraning ancak siwalan kaya 

…wadyabala, selo candraning selo arane watu. Kang ana golong-

golong mangetan, golong-golong manula. Tepung….mangap won-

ten jabaningpun pagelaran. Wauta, ingkang sampun nampi dhawuh, 

Sang Patih Kala Yaksa munggah panggung nabuh ……candraning  495 

para wadyabala kanya ceto-ceto Alun-alun Negara Sunggela.    

 

T. Jaya Ngalaka : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Enak anggon ingsun lu-

maksana dhadhak kepanggruh dening sapa?  

Pak Mujenih : Ngge nyuwun sewu, ndoro. Dalem abdi pu- 500 

  nakawan, kula Pak Mujenih, ndoro.  

T. Jaya Ngalaka : Sing mburi sapa?  

Pak Munduh : Kula Bapak Munduh ta.  
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Pak Mujenih : Wa, ladalah, ah, kok pikirane lurah mumet .  

T. Jaya Ngalaka : Sedya klawan ngarep. 505 

Pak Mujenih : Ngge. Kula dereng tepang kale ndoro. Ndoro 

menika sinten?  

T. Jaya Ngalaka : Tumenggung Jaya Ngalaka kang dadi dasa-

namaku.  

Pak Mujenih : Oh, ngge, Ndoro Jaya Ngalaka. Ngge matur  510 

  sembah nuwun. Kula badhe matur sekedhik 

dhateng ndoro.  

T. Jaya Ngalaka : Matura Paman!  

Pak Mujenih : Nggeh, kula matur sembah nuwun sanget 

dhumateng Bapak Lurah saka Bapak Perang- 515 

  kat Desa, khususe masyarakat Dusun Balong-

dowo mriki. Ngge, kula matur sembah nuwun 

sanget, dening napa? Kula sak rombongan 

niki dipun keparengaken pentas wonten Mba-

le Dusun Balongdowo mriki. 520 

Pak Munduh : Oh, ngono a, Cak.  

Pak Mujenih : Ya. Tur maleh, mangga kula ngge matur su-

wun sanget dhumateng para penggemar, para 

pring sepuh, para kakang saking pundi ma-

won. Menika sami…anggen kula uri-uri bu- 525 

  daya Jawa kuna iki.  

Pak Munduh : Oh ya,…  

Pak Mujenih : Kang wekasan, kula ngge matur suwun sanget 

dhumateng menika Bapak Lurah saking pundi 

mawon. Wau wonten Bapak Lurah saking Si- 530 

  dodadi, Bapak Lurah saking pundi, ngge ma-

tur sembah nuwun salawuh-lawuh. Ngge me-

nika adi cara ruwah desa.  
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Pak Munduh : Ya, Cak. Cak, awak dewe iki mari ana Balai De- 

sa Balongdowo, mene pindah nggon ndi, Cak? 535 

Pak Mujenih : Nek awan iku aku mene iku disuwun karo Bapak 

Lurah Kendal Cabe.   

Pak Munduh : Oh, ngono.  

Pak Mujenih : Ya. Dadi awan iku aku dikongon wayangan. Be-

ngi pindah nak nggone Balai Desa Gelam, Tula- 540 

  ngan.  

Pak Munduh : Lha ya, kok gelem ae.  

Pak Mujenih : Lho, engkok dhisik ta. Sing mbaraknana.  

Pak Munduh : Oh, ngono.  

Pak Mujenih : Ya, mene. Sare nyambi iki disuwuni, dijaluki  545 

  tulung karo Bapak Lurah Kendal Cabe. Bareng 

aku tak pikir-pikir, ngge Pak Lurah ngeten ma-

won, wong jeneng kula niki mantun wayang 

wonten Balai Desa Balongdowo ngge samean 

ngenteni sak rantange kula. 550 

Pak Munduh : Lha, kok cek enak e.  

Pak Mujenih : Lha, yak apa? Wong karipan kongon wayangan.  

Pak Munduh : Lha, ya,…  

Pak Mujenih : Ya. Lho, suwe titik guruku keweden. Bapak 

Kuswarno iku kewede, tanggal telu likur iku wa- 555 

  yangana awanan. Bengi, bapak sing wayangan. 

Lho, ya wis tak tempuh a. Lha sing ngongkon 

guru a. Bareng ngono tak.  

Pak Munduh :  Bareng ngono apa, Cak?  

Pak Mujenih : Bareng, oh ngge pak pun watos. Masalah wa- 560 

  yang ngge kula sing tanggung jawab. Pak Lurah 

teka.  

Pak Munduh : Pak Lurah Kendal Cabe.  
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Pak Mujenih : Ya,…ya,…Gus, pun, pun lali lho, Gus. Oh, mbo-

ten Pak Lurah, pun tenang mawon. Wong kula  565 

  niki ngge tetep dugi, tapi kula ngge wonten lali. 

Lha, Pak Lurah dewe dipun lali, lho yak apa?  

Pak Munduh : Alus ceritae.  

Pak Mujenih : Lha, yak apa, lha ya sia-sia. Lha, tanggal pat 

likur ana nggone mari pindah Balai Desa Gelam  570 

  ana nggone Pabrik Gula Tulangan.  

Pak Munduh : Oh, ngono.  

Pak Mujenih : Ya. Mantuku belanja wis kanggo sak penitiku 

…borongan dadi situk. Sak konsumsine dipas-

rahna nang nggone dhalang. 575 

Pak Munduh : Oh, ngono. Soal maem e yak apa.  

Pak Mujenih : Wah, katringan, Coy. Beres, aja kuatir. Masa 

wong kanggo konsumsi limang juta ae gak cu-

kup.   

Pak Munduh : Cukup a? 580 

Pak Mujenih : Ya cukup wong limang juta a. Akua e rong dus, 

mi ne sak wadah, perkara kopi, perkara camilan, 

pokok‟e beres.  

Pak Munduh : Wadhah, melok riben ya enak tok, Cak.  

Pak Mujenih : Iya. Wong aku ya kudune ya nyenengna karo  585 

  wong nduwe omah kok.  

Pak Munduh : Ya,…buktikna tanggal pat likur.  

Pak Mujenih : Ya,…mangga. Aku ambek mene rombongan 

sembarang iku ya kudune lha ngunu a.  

Pak Munduh : Ya, kudune ngono. 590 

Pak Mujenih : Mbiyen iku sing minterna iku ya,…ya rombo-

ngan sing minterna, sing ndidik aku wayangan 

awan. Wayangan awan iku ya,… golongane iku.  
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Pak Munduh : Oh, ngono.  

Pak Mujenih : Ya. Lha, nek wis dadi kudune ngerti karo wong 595 

  mburi.  

Pak Munduh : Oh, ngoten.  

Pak Mujenih : Ya. Kaya Wak Lurah ngunu kudu ngerti karo 

perangkate. 

 

Pak Munduh : Oh. 600 

Pak Mujenih : Ya.  

Pak Munduh : Ya,…ya,…  

Pak Mujenih : Tanggal sanga likur iku terusa sampe tanggal 

lima las.  

 

Pak Munduh :  Oh, ngono. 605 

Pak Mujenih : Ya,…ngge puji sukur.  

Pak Munduh : Ya. Bengi iki.  

Pak Mujenih : Pokok e mulai mbari Desa Sari Raga iku tak 

gawe lakon jejer.  

 

Pak Munduh : Gawe lakon jejer? 610 

Pak Mujenih : Ya. Bengi iki lakone loro. Lair sak matine.  

Pak Munduh : Oh, ngono.  

Pak Mujenih : Ya. Iku jenenge banjaran. Lha, aku gawe lakon 

banjaran. Bengi iki lakon loro sewengi. 

 

Pak Munduh : Oh, ya. Pokok e, Cak mene iku ya lakon jejer. 615 

Pak Mujenih : Ya. Mben iku ya lakon jejer. Pokok e nganti, cek 

gak Pandawa ae. 

 

Pak Munduh : Ya, Cak.  

Pak Mujenih : Ya. Ngge nyuwun sewu niki wau guyonan  

  kula. 620 
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T.  Jaya Ngalaka : Ladalah, Pak Mujenih!  

Pak Mujenih : Lha, Ndoro niki kersane napa?  

T. Jaya Ngalaka : Kautus dening Gusti. Ing kono nderekna Gus-

ti koncap saka Negara Sunggela, sakperlu ta- 

pa brata manurun marang Gusti Kang Akar- 625 

  ya Jagat, napakake dening putra-putra Gusti 

Prabu Brama Tama.  

Pak Mujenih : Oh, ngoten.  

Pak Munduh : Niku jenenge wong tuwa, Cak. Saking kepi- 

ngine nduwe anak sing temen. Saking kepi- 630 

  ngine nduwe anak sing sholeh, kok diarani 

tapa, bengi iki. 

 

Pak Mujenih : Ya.  

Pak Munduh : Ya, muga-muga kelakon, Cak.  

Pak Mujenih : Ya. Ngge, mangga kula nderekaken, ndoro. 635 

T. Jaya Ngalaka : Aja nganti kepalang adoh! Ayo enggal nde-

rekna ingsun. 

 

 

Kacarita  

Golong-golong para wadyabala, pancak baris. Tingkahe para wa-

dyabala tumricinge begawan mrengeng. Direwangi ngalor ngidul 

tepung gelar kang ngalap-ngalapi dhateng Sang Prabu Brama Tama. 640 

Saking kathahe para wadyabala sak perkada ingkang ngagem busa-

na putih kumpul pada putih kaya kuntul aneba swara. Ingkang busa-

na ijo kumpul padha ijo kaya sawah tinanduran. Ingkang busana 

ireng kumpul padha ireng kaya apa gagak areraton. Ingkang busana 

abang kumpul abang kaya geni kanuragan. Wauta, sinten ta ingkang 645 

samya ngadeg jejeg kaya tugu sela karta…kena kang ampak-ampak 

sampun genyo jumangkak …Prabu Brama Tama kancik wonten 

Tepis Gunung Gajah Mungkur.  
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Kacarita  

Wauta mangkana, ana bengawan kok seje ceritane pada lakone. 

Sinten ta ingkang kandek wonten madyaning marga niki. Dewi Sin- 650 

ta klawan Dewi Landep dhasare putra saking Kahyangan Duryan-

dara, putraning Dewaning Basundara. Ing ngriku medal saking per-

juangan Duryandara niki kahyangan ondar-andir, lisane Sinta kla-

wan Landep kautus dhateng wonten ing alam madya padha nglewati 

dening pengengeran. Dipun paringi wujude ameng-ameng wedhus 655 

klawan banyak. Ingkang sampun ruda resa kaya-kaya bingung anak 

petir lor klawan kidul mandek wonten madyaning marga… 

 

 

Dewi Sinta : Dikethok kaya lombok, dirajang makotos- 

kotos, Yayi Landep.  

Dewi Landep : Dhuh, Kakang. Kakang Mbok Sinta, ana apa  660 

  Kakang?  

Dewi Sinta : Ya, yayi. Awake dewe koncap saka kahya-

ngan kancik ana ing alam madya, pada ora 

ngerti lor klawan kidul. Mula tak suwun sing 

ati-ati ndereknapun, Kakang. 665 

Dewi Landep : Aja kepalang adoh ya, yayi!  

Prb. Brama Tama : E, ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Paman!  

Pak Mujenih : Kula ndoro.  

Prb. Brama Tama : Anggon ingsun lumaksana ana madya ning  670 

  marga, dhadhak kepanggruh wanudya kang 

sulistya.  

Pak Mujenih : Ngge, nyuwun sewu ndoro. Samean iku ke- 

nek takon, gak kenek katut!  

Prb. Brama Tama : Ngono Paman! 675 
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Pak Mujenih : Lho, ngge samean takon. He, mengko dhi-

sik!  

Prb. Brama Tama : Sapa kang dadi dasanamamu?  

Dewi Sinta : Ki Sanak, yen sliramu durung tepung ma- 

rang aku ya aku Dewi Sinta.  680 

Dewi Landep : Aku Dewi Landep, Ki Sanak.  

Dewi Sinta : Balia sapa kang dadi dasanamamu?  

Prb. Brama Tama : Nata saka Negara Sunggela Prabu Brama 

Tama kang dadi dasanamaku.  

Pak Mujenih : Kula Pak Mujenih. 685 

Pak Munduh : Kula Bapak Munduh ta.  

Prb. Brama Tama : Wigatining jeneng sliramu ana madya ning 

marga? 

 

Dewi Sinta : Aku iki ora ngerti lor klawan kidul. Aku bi- 

ngung Ki Sanak, banjur aku iki menyang  690 

  endi? Wong kaya aku iki kautus marang 

wong tuwaku, yaiku dening pengengeran. 

Mula Ki Sanak, aja ganggu marang wong 

kaya aku, Ki Sanak.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah, hahaha hm. Pak Mujenih! 695 

Pak Mujenih : Kula ndoro.  

Prb. Brama Tama : Nyatane Dewi Sinta klawan Landep iki mu-

dun ana ing alam madya pada nggoleki de- 

ning pengengeran. We, ladalah Paman, hm 

eman-eman, hm eman-eman, gak ana wong 700 

  ayu denok-denok, mung kejaba Dewi Sinta 

klawan Landep. 

 

Pak Mujenih : Mengke dhisik, mengke dhisik ya. Niate bu- 

dal ngarep wau, sampean iku tujuane apa? 
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Prb. Brama Tama : Tapa brata! 705 

Pak Mujenih : Lho, tapa brata. Bareng budal, nok tengah 

ndalan kepetok wong wedok ngge a. Niki 

cuba niki, Gus, cuba lak apa? Sak dunya en- 

tek perkara wong wedok a nek sampean ka- 

tut. 710 

Pak Munduh : Sampean aja ngomongi aku, Cak!  

Pak Mujenih : Pun, sampean nek kenek kula ilingaken pun 

diputusaken ngge a. Sampean tampa mawon 

pun niku bab perkara Ndoro Dewi Sinta kla- 

wan Landep.  715 

Prb. Brama Tama : Pak Mujenih!  

Pak Mujenih : Kula ndoro.   

Prb. Brama Tama : Sing dadi nata yaiku aku Prabu Brama Ta-

ma. Nata Sunggela iki Prabu Brama Tama 

apa jeneng sliramu? Hm. 720 

Pak Mujenih : Lho, dikandani ya gak kenek a. Nek sampe-

an tetep nekad, ngge sak karep sampean, 

pun. Kula niki punakawan dukung mawon 

ya.   

Pak Munduh : Aja kakean ngomong, a Cak! Wong kok  725 

  akeh omonge. Usung-usung beres, gak nja-

luk, gak usah. 

 

Prb. Brama Tama : Hm, wong ayu denok-denok, aja samar yen 

sliramu goleki pengengeran. O, ladalah, 

panjenengan ingsun Nata Sunggela bakal 730 

  sanggup apa sing dadi panglira, nanging je-

neng sliramu kudu manut marang panjene- 

ngan ingsun dadi garwane ingsun. Kudu ma-

nut dadi garwaku. Manut apa ora? Gak ma-  
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  nut, aja takon dosamu jeneng sliramu! 735 

Dewi Sinta : Kok becik! Kaya wong kebubu setan, nggak 

ngono carane dadi wong lanang. Dhuh, Ra-

den, mbok ya ditata ucapmu!  

Dewi Landep : Kakang mbok, aja cedak-cedak! Yayi.  

Pak Mujenih : Gak usah. Kok ngene ati lara rek, ah. Wa- 740 

  lah, ganteng-ganteng kaya yok-yok a gak 

keturutan. Haha.  

Prb. Brama Tama : He! Aja mlayu marang Prabu Brama Tama.  

 

Kacarita    

Saking bantere playune Dewi Sinta klawan Landep, kabujeg dha-

teng Nata Sunggela. Wauta mangkana, ingkang sampun klebet sak 745 

jero wana dirbaya, gunung dhukur diunggahi, jurang jero diuduni, 

alas peteng dileboni. Punang candraning kayu gero-gero kayu sawo 

penata rewo kayu suren gelaran kayu cangkring sindhung-sindhung 

randu alas sinamil kayu juwet getakan kayu klampis pepetan alang-

alang. Wauta mangkana, ingkang sampun genyo lumajar, sak nalika  750 

nggone Dewi Sinta klawan Landep, ing mriku kesasar wonten 

Pertapan Sendhang Pancuran.  

 

Raden Kasumbi : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning  

Jagat. Kakang Wira Paksa!  

Wira Paksa : Mengko dhisik, aja samar maneh. Ajinepun  755 

  Kakang Niti karsa.  

Raden Kasumbi : Kakang iki, wong kaya aku iki, ngatura ma-

rang Raden Rama Begawan Dhukut Banyu.   

  Mula nata kahananing pertapan aja nganti ana 

para murka kang bakal rusak tatanan perta- 760 

  pan.  
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Wira Paksa : Iya, Yayi. Mula tak estakna dhawuhe Kanjeng 

Rama Dhukut Banyu. Pun Kakang klawan  

  sliramu iki, ayo pada jaga nata ketentrama-

ning tatanan Pertapan Sendhang Pancuran. 765 

Raden Kasumbi : Oh, mengkono.  

Wira Paksa : Gak ngono. Iku ana wanudya tawang-tawang 

nangis iku sapa?  

 

Raden Kasumbi : O, ladalah.  

Wira Paksa : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning  770 

  Jagat. Mengko dhisik, Nini. Sapa kang dadi 

sir dasanamamu? Sapa? dadi matura! Jeneng 

sliramu iki tak deleng saka kedape netra ing-

sun, rambutmu maneba ngiwa, klawanmu kri-

ngetmu dreresan, ana apa? 775 

Dewi Sinta : Dhuh, Pangeran. Yen sliramu durung tepung 

marang apa ya aku, ya aku Dewi Sinta.  

Dewi Landep : Aku Dewi Landep.  

Dewi Sinta : Dhuh, Raden. Sliramu iki sapa?  

Wira Paksa : Kenalna aku, abdi kinasih putra cantrik Kan- 780 

  jeng Rama Begawan Dhukut Banyu. Aku Wi-

ra Paksa kang dadi dasanamaku.  

Niti Karsa : O, ladalah. Aku Niti Karsa kang dadi dasana- 

maku, Ki Sanak.  

Wira Paksa : Ana apa? 785 

Dewi Sinta : Dhuh, Raden. Aku nyuwun senjata pitulungan 

marang jeneng sliramu. Aku diputha-putha 

nata saka Sunggela. Aku njaluk tulung, aku 

arep diruda peksa, aku ora gelem, Raden.  
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Wira Paksa : Iya. Wauta mangkono, panjenengan ingsun bakal  790 

  tak paringi senjata pitulungan. Melbua sajroning 

Pertapan Sendhang Pancuran. Ngadepa marang 

ngarsane Kanjeng Rama Dhukut Banyu. Perkara 

nata sumber Prabu Brama Tama, aja samar! Aku 

sing ndandani! 795 

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat, hm. Enak anggon ingsun 

mula kirana…Dewi Sinta klawan Landep 

dhadhak ana…sapa kang dadi dasanama-

mu? Matura!  800 

Wira Paksa : Yen sliramu durung tepung marang wong 

kaya aku, ya aku putra cantrik Kanjeng Ra- 

ma Begawan Dhukut Banyu. Aku Wira Pak- 

sa kang dadi dasanamaku. Balia sapa?  

Prb. Brama Tama : Oh. O, ladalah, ahahaha….Wira Paksa! 805 

Wira Paksa : Ya.  

Prb. Brama Tama : Nata sumber Prabu Brama Tama. Apa Wira 

Paksa?   

Wira Paksa : Paring senjata pitulungan marang Dewi Sin-

ta klawan Landep, aja mbok jeneng sliramu  810 

  iki ruda peksa. Ora ngono watak manungsa 

kang utama. Tak suwun balia. Aja ngrusak, 

aja nggubrah pawugeran sing wis ketata. Ba-

lia sinuwun Brama Tama!  

Prb. Brama Tama : O, ladalah, hmm. Wani mbalekna Nata  815 

  Sunggela, hmm. Gak ngurus jeneng sliramu 

iki putra cantrik Begawan Dhukut Banyu.  
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  Wani mbalekna Nata Sunggela pada karo 

…sliramu.  

Wira Paksa : Gelem bali ora? Gak gelem bali aja takon  820 

  dosamu sida tak iwer cagak pustakamu!  

Prb. Brama Tama : O, ladalah.  

 

Prb. Brama Tama : He, Wira Paksa!  

Wira Paksa : Apa?  

Prb. Brama Tama : O, ladalah. Tak rungok-rungokna….rajeg  825 

  wesi wani. Wani mbok apakna, lho Nata 

Sunggela pada karo gawe geger sliramu.  

Wira Paksa : Oh, terima iki!  

Prb. Brama Tama : We, ladalah. Merangan ya.  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Hahahaha. Mbok anggep aku iki  830 

  apa?  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Pak Mujenih!  

Pak Mujenih : Kula ndoro.  

Prb. Brama Tama : Hm, sawangane cantrik klepak-klepek dha-

dhak. 835 

Pak Mujenih : Wong sampean dikandani ya nggak kenek 

ae ah. Wong budal pertapa wau dikandani 

kale mbah e Togog, ngge. Cek gak ngenggo- 

ni dhasar petang perkara. Lho, pun niat 

nggeh a, sang tekad-tekad abadi lho, bareng  840 

  ana tengah dalan kepethuk wong wedok, lho 

lali tujuane ndoro.  
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Pak Munduh : Pancen iku wong wedok iku, Cak. Tak kira 

pada ae, Cak-cak. Timbangane aku nang 

omah ya nggak kuat…ngandani kok.  845 

Pak Mujenih : Tak kira ndoro niki nek pun diilingaken. 

Sampun, panjenengan mangga telepon dha- 

lang nggeh a. Ndoro niki nata napakaken 

dhateng putrane Ndoro Prabu Brama Tama.  

Prb. Brama Tama : Pak Mujenih! Aja wejang! Aku budal dewe,  850 

  hm. Aja kira aku gak ngerti kandamu!  

Pak Mujenih : Ealah. Dibaleni, sak mono akehe gak ngan-

del.  

Pak Munduh : Pun sembarang. Sak karep-sak karep sampe- 

an. Nek isa sampean gocap, nek isa sampe-   855 

„  an rabi karo-karone nggeh a. Ndoro niki wis 

nduwe bojo nggeh a, Ndoro cinta karo Ndo-

ro Landep niku sek bujang, sek perawanpun 

cocok. Minangka ratu bojone sitok lak gak 

cocok?  860 

Prb. Brama Tama : Iya, ya. Kudune?  

Pak Munduh : Kudune telu, papat, cocok niku wau. Gak 

apa rabi maneng, ah yak apa ta?  

Prb. Brama Tama : Hm, lak ya ngono dadi punakawan. Hm, 

satus seket!  865 

Pak Munduh : Lajeng. Wis trima ae! Wis aku gak isa 

ngandelna awakmu! Apa? Tuwek kok ya 

gak teges!  

Pak Mujenih : Gak enak ati omongan adikku rek ah! Yak 

apa?  870 

Pak Munduh : Wis!  
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Kacarita    

Dhasare turun Dewaning Bathara Brama. Ing ngiku mendel sak 

witawis Prapa Aji Jaya Kawijayan napa den rapa. Sak nalika, seka-

behe kanuragan ingkang sampun dipun dhateng Prabu Brama Tama, 

sak nalika ragane Brama Tama gugur sirna samudra.  875 

  

Prb. Brama Tama : Saktia daya kuasa. Umpama Prabu Brama 

Tama kalah. O, ladalah.  

Prb. Brama Tama : Sapa?  

Niti Karsa : O, ladalah. Aku Niti Karsa, adik Kakang 

Wira Paksa. 880 

Prb. Brama Tama : Oh.  

 

Bg. Dhukut Bny : Hong Wilaheng, ingsun urip sejati, sejatine 

urip. Eh, mangko dhisik ya.  

 

Bg. Dhukut Bny : Mengko dhisik ya. Tak sawang saka kadoan 

kaya-kaya nggone sira iki kaseser yudra lan  885 

  bisa ngentasi gawe marang Nata Sunggela.  

Wira Paksa : Wonten inggih Kanjeng Rama sekti digdaya 

kuasa?  

Bg. Dhukut Bny : Oh, mlongo. Ya, aja samar pun. Tak sawate 

pusaka telang tok bakal lebur…  890 

 

Kacarita    

Tiwas bangkit bunga susah…cilaka manungsa ora ngerteni. Pesa-

ning peksi pesanggahe rikalasmana…tetulunga wong sak deweke 

ora ana manungsa turun sak deweke. Golek ana manungsa tetulu-

nga sajroning gawa…wejange mati gawe ruangan dewe wis ora ana 

sewengi. Wauta mangkono, mboten pangertos sangkaning belahe. 895 
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Dadal jebar…dhadha ketrajang, sing jaga telang tok. Sak nalika 

Prabu Brama Tama ing kantri paring pusaka telang tok gak katon 

sak kabutan wonten Gunung Gajah Mungkur.   

 

Bg. Dhukut Bny : Mengko-mengko dhisik ya. Dewi Sinta!  

Dewi Sinta : Nuwun inggih Kanjeng Rama, wonten nga- 900 

  dhawuh?  

Bg. Dhukut Bny : Aja samar! Nyatane Nata Sunggela iki wis la 

bakal bali ana ing Pertapan Sendhang Pancu-

ran.   

Dewi Sinta : Nuwun inggih Kanjeng Rama. 905 

Bg. Dhukut Bny : Ngene. Slirane iki nak wiwita marang Kan-

jeng Rama. Wiwitana dhisik ngenger ing ko-

no ya. Mumpung jeneng siramu iki isik anom. 

Pun baba iki wis tuwa banjur jeneng sira iki 

ben ana pigunane, ben ana tuwase nggene sira 910 

  iki ngenger klawanpun baba.  

Dewi Sinta : Inggih. Kados pundi Kanjeng Rama?  

Bg. Dhukut Bny : Ngene. Mula sliramu iki bakal tak paringi pi-

wulang, tegese tak wejang wulang wuruk. 

Wulang wuruk kanggo pribadi lira tegese ma- 915 

  nurun marang Gusti Kang Akarya Jagat. Pi-

wulangipun baba iki aja sampik kadengaran 

marang murid-muridku liyane, sabab ora ana 

sing tak paringi wujude piwulang sing kaya 

mangkono iku sing bakal tak aturake marang 920 

  jeneng sliramu sir Dewi Sinta.    

Dewi Sinta : Mekaten. Inggih, mboten gados sapa-sapa 

Kanjeng Rama. Kula saged nampi napa ing-  
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  kang kanda Kanjeng Rama. Sumangga panje-

nengan wejang napa kula anut… uripku pas- 925 

  rahning dhateng Kanjeng Rama Begawan 

Dhukut Banyu. 

 

Bg. Dhukut Bny : Oh, mengono. Ngene. Mula sliramu iki bakal 

tak wulang babakan kawruh kanggone sir Sin- 

ta, ning mung aja ana ning kene. Yen ana ke- 930 

  ne bakal kadengaran dening murid-muridku 

liya-liyane.  

Dewi Sinta : Banjur wonten pundi?  

Bg. Dhukut Bny : Ayo! Ana sajroning Sanggar Pasarean, tegese 

Sanggar Pasarean iku papan paturonan, ya...  935 

Dewi Sinta : Napa inggih namung tiyang kalih?  

Bg. Dhukut Bny : Iya, pun baba klawan jeneng sira, mantun 

ya,…sabab pun baba ngesakake dening sli-

ramu, Sinta.   

Dewi Sinta : Inggih. Kula manut Kanjeng Rama. Sumang- 940 

  ga panjenengan wejang kula Kanjeng Rama.  

Bg. Dhukut Bny : Iya, ya,…tak wejang ya. Ayo! Melbu sajro-

ning papan paturonan.  

 

Bg. Dhukut Bny : Sinta.  

Dewi Sinta : Inggih Kanjeng Rama wonten ngadhawuh? 945 

Bg. Dhukut Bny : Ngene, Nduk. Mula apa sing dadi dhawuh pa- 

ngandikaning pun baba.  

Dewi Sinta : Kados pundi Kanjeng Rama?  

Bg. Dhukut Bny : Ngene,…iki gawe en ing kono kanggo nata 

pribadi lira. 950 
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Dewi Sinta : Kados pundi?  

Bg. Dhukut Bny : Rungokna ya, Nduk!  

Dewi Sinta : Inggih.  

 

Bg. Dhukut Bny : Ingsun balongsa, marang ingsun dewe saka 

reregete ragane ingsun, saka boloe atine ing-

sun, saka murkane nafsune ingsun, lan saka  955 

  laline uripe ingsun…ingsun ruwat saka kodrat 

ingsun dewe. Mula tak suwun jeneng kita pu-

traku Sinta angger mapan sare kudu diwaca, 

banjer tangi kudu diwaca.   

    

Kacarita    

Ingkang sampun hawejang dateng Dewi Sinta. Wauta, awing-  960 

awang kahyanganipun Kahyangan Suralaya, merbab wujude Dewa-

ning Bathara Guru.  

 

Bathara Guru : Hong Wilaheng Sekareng Bahwana. Oh, Dhu- 

kut Banyu, Dhukut Banyu. Lha, kok wanita 

diwejang kaya mangkono iku lak ya pada karo  965 

  pandhita sing kurang tata ardiga. Kurang apa 

sing kaya apa wejang iku ora ana sajroning tata-

nan pasarean! Wejang iku kudu ana jabaning pa- 

turon! Oh, gak ngono, ya ta? Urip bakal gawe se-

jarah. Yen ora gawe sejarah sing kaya…Oh, gak 970 

  bakal rame tatanan ing alam madya pada. Ya,… 

kaya apa engkok ganjarane?  
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Wauta mangkono, ingkang sampun nggene mlebet wonten Sanggar 

Pasarean Dewaning Bathara Guru. Ing ngriku mlebet wonten guwa 

garbanipun lisan Dhukut Banyu. Sak nalika minger keblate Bega- 975 

wan Dhukut Banyu.  

 

Bg. Dhukut Bny :  Ya,…Sinta.  

Dewi Sinta : Wonten ngadhawuh? Wonten ngadhawuh 

Kanjeng Rama?  

Bg. Dhukut Bny : Ngene, Nduk. Mula sak wise nggone sliramu  980 

  iki tak wejang, tak wulangi ilmu kawruh ing 

kono balia. Sira iki bisa nata. Putraku Sinta, 

iki manuta! Turutana pun baba ya!  

Dewi Sinta : Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Kanjeng Rama 

sampun mekaten. 985 

Bg. Dhukut Bny : Wis ta. Wis ta Sinta, turutana ya,...Nduk. Yen 

jeneng sliramu nuruti marang pun baba, oh 

bakalan mulya uripe putraku Sinta klawan 

Landep ana ing Pertapan Sendhang Pancuran.  

Dewi Sinta : Mboten, mboten Kanjeng Rama, mboten. 990 

Bg. Dhukut Bny : Wis ta Sinta, nuruta ya,...  

Dewi Sinta : Mboten Rama, mboten, mboten ngapunten ki-

yambek.   

    

Kacarita     

Ingkang sampun dipun ruda peksa. Wauta mangkana, mboten kiyat 

hawa nafsune lisak Begawan Dhukut Banyu.  995 
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Kacarita  

Lisak Begawan Dhukut Banyu, ingkang sampun sanggama careng 

dhateng kang putra Dewi Sinta. Wauta mangkana, ingkang sampun 

ketetesan dewi piji, pijine sampun twetes wonten guwa garbanipun, 

lisak Dewi Sinta medal Dewaning Bathara Guru.   

 

Bathara Guru : Hong Wilaheng Sekareng Bahwana Wilaheng.  1000 

  Oh, Dhukut Banyu. Sinta dhudhuk semono… 

Urip sing gawe sejarah. Sepuluh dunya iki rame 

tahananing ya, tak sawang saka kadoan.  

    

Wauta mangkana, ingkang sampun dheleg-dheleg lisak Dhukut 

Banyu. Gelise wong angkanda cerita pagedongan. Ing ngriku Dewi  1005 

Sinta sampun mandek angsal sangang wulan karsa…jabang bayi, 

kaya-kaya loloh gulung gendake. Pandhita ingkang lumit, pandhita 

ingkang wasita. Ingkang sampun mboten kiyat kinging gawa nafsu-

ne, sak nalika Dhukut Banyu mandhap ceblok derajate pandhita.  

 

Bg. Dhukut Bny : Kok becik. Laku napa sing tak lakoni? Dusa  1010 

  apa sing tak sandhang, Gusti? Ya anakku, 

Wira Paksa karo Niti Karsa jaga nang lenga 

tala, pun…metu saka Pertapan Sendhang Pan-

curan. Oh, Dewa, Dewa kok becik aku!  

 

Kacarita     

Cupeg  maleh sang Begawan Dhukut Banyu, kaya-kaya… pandhita  1015 

ingkang…gelar pandhita ingkang sampun lumit, pandhita ingkang 

sampun wicaksana, ning nyatane mboten kiyat dening gawa hawa 

nafsune.  
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Kacarita  

Arsa putusake dening dosane, ing ngriku sak nalika jumangkak lisak 

Begawan Dhukut Banyu ambyor dateng samudra kegulung ombak 1020 

sirna marga layu.  

 

Kacarita  

Ingkang sampun lisak tala, sekabat Wira Paksa ing ngriku murka 

nggoning Wira Paksa karsa mundut wujude lisak tala mundut kepa-

lan semono. Kautus Begawan Dhukut Banyu. Wauta, kinging katri-

bawane lisak tala, sak nalika sekabat Wira Paksa ning katribawane 1025 

lisak tala mlesat njebur samudra medal ning katri bahwana.  

 

Wira Paksa : E, ladalah. Kok becik Dewa-dewa. Aku kasiksa. 

Ya ta, banjur laku apa sing dilakoni. Kok becik 

kudu dilakoni. Aku gawe tenger pancak wana.   

    

Kacarita  

Sekabat Niti Karsa, ing ngriku asal mundut wujude lisak tala. Mbo- 1030 

ten mangertos sangkaning belahe ningkatri bawane lisak tala, sak 

nalika mlesat tiba ana sak lebete wana ing ngriku Niti Karsa … 

Raden Kasumbi.  

 

Dewi Sinta : Mengko dhisik ta, Yayi.  

Dewi Landep : Kakang mbok, ana apa Kakang mbok? 1035 

Dewi Sinta : Yayi, sahening anggonku iki wis nglahirake de-

ning putraku kang alam Raden Sumendhe. Kok 

becik ta Yayi, Sumendhe iku wis wayahe dewa 

ya kok sik nakal ae. Nek jaluk maem ora kenek 

nggak, ora kanti nanging aku ngerti kabeh iku 1040 
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  wau salahku. Nggoning aku…semono diguda 

marang Kanjeng Rama Dhukut Banyu.  

Dewi Landep : Dhuh, Kakang mbok. Wis ta Kakang. Sing mbi- 

yen ya mbiyen, ora usah diceritana maneh. Saiki 

ayo digoleki ana endi Raden Sumendhe ya,… 1045 

  Kakang. Kok, nganti Sumendhe iki kok nganti 

wektu sajroning pertapan iki..kaya apa.  

Dewi Sinta : Ngene ya, Yayi. Anggone pun kakang iki adang 

durung mateng, Sumendhe nyuwun dedhaharan. 

Saking jengkele atiku nganti Sumendhe tak thu-   1050 

  thuk enthong. Ing kono nang endi? Ayo digoleki! 

Anakku, kok becik Sumendhe ana endi? Ayo di-

goleki!  

 

Dewi Sinta : Aku emoh pisah karo putraku siji-sijine. Aku 

emoh pisah karo putraku, Yayi. 1055 

Dewi Landep : Dhuh Kakang mbok, aja nangis ya,…Kakang. 

Laku apa sing dilakoni awak dewe sing kaya 

mengkene kakang?   

Dewi Sinta : Adikku! Ndereknapun Kakang! Ayo! Goleki de-

ning putraku Raden Sumendhe. Putraku Sumen- 1060 

  dhe ana endi?  

    

Dewi Sinta : Kok, becik nang endi ora ketemu. Ayo digoleki 

ya,…Yayi.   

Dewi Landep : Ya,…ya Kakang mbok, sing sabar ya,…Kakang.  

Dewi Sinta : Gak ngonone. Iki kaya Nata Sunggela ya, Yayi. 1065 

  Aja cedak ya! Ayo mlayu, Yayi!  
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Kacarita 

Ingkang sampun tapa brata, sak nalika ketika Dewi Sinta klawan 

Landep gugur tataning Brama Tama. O, ladalah.  

 

Kacarita  

Ingkang sampun tumajal Dewi Sinta klawan Landep sak nalika 

saking bantere kesasar ana Negara Gilingwesi. 1070 

  

Prb. Sridhusta : E, ladalah. Bareng nggon ingsun iki lenger mu-

lane atiku melang-melang kaya ninggalna ja- 

bang bayi sak dhukure waton, dhadhak ana wa- 

nita. Wanudya teka iki sapa?  

Dewi Sinta : Dhuh, sinuwun. Kula menika Dewi Sinta lan  1075 

  menika Landep, sinuwun. Prabu menika sin-

ten?   

 

Prb. Sridhusta : Prabu Sridhusta, nata saka Negara Gilingwesi 

nggak ngonone wong ayu. Rambutmu maneba 

ngiwa tengen iki, kringetmu dreresan, jaritmu  1080 

  nganti suwek, ana apa?  

Dewi Sinta : Inggih. Kula menika dikejar dhateng Prabu 

Brama Tama saking Negara Sunggela. Aku 

arep diruda peksa. Kula mboten sedya, mboten 

purun, mekaten sinuwun. 1085 

Prb. Sridhusta : Wis! Perkara Nata Sunggela gampang ya. Apa 

jare Prabu Sridhusta tak dandanane, nanging 

ana syarate! 

 

Dewi Sinta : Syaratepun kados pundi?  

Prb. Sridhusta : Gelem apa ora jeneng sliramu iki dadi garwa- 1090 

  ku?  
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Dewi Sinta : Namung purun?  

Prb. Sridhusta : Karo-karone. Aku nek siji iku emoh, kudu loro.  

Dewi Landep : Yak apa Kakang mbok? Gelem ae lho, Dik. 

Timbangane awak dewe turu ijen. Kakang ya 1095 

  seneng se bendinane ana sing ngudang?  

Dewi Sinta : Iya. Enak apa turu ijen nek gak ana wong loro?   

Dewi Landep : Ya,…ya Kakang mbok aku manut ae. Sak 

minggu pisan digilir aku ya gelem lho, Kakang.   

Dewi Sinta  Gak nesuh a Yayi? 1100 

Dewi Landep : Ora Kakang. Ora apa aku nesuh, wong aku ya 

gelem kok karen-karen.   

Dewi Sinta : Ya wis lah kate apa?  

Prb. Sridhusta : Yak apa hm? Manut? Nek manut, ya sing siji 

tak tatakake dening paturon, yaiku tak temui  1105 

  wujude mori abang, banjur tak paringi kem-

bang mawar putih. Sing siji paturon, yaiku tak 

paringi wujuding mori kuning tak paringi kem-

bang mawar biru. Jabane sandar pasarean iku 

tak paringi wujude kendil. Ing kono kendil pitu  1110 

  sajroning kendil iku tak caosake wujude banyu 

banjur tak paringi kembang warna pitu ben 

arum kanggo…jeneng sliramu klawan ingsun 

kemanten anyar. Nek iki tak suwun aja royo-

kan. 1115 

Dewi Sinta : Aja royokan ya,…Yayi.  

Dewi Landep : Ora, ora, Kakang.  

Dewi Sinta : Ya wis, mumpung gurung ya aku dhisik tim-

bangane aku ngesakake gak enak karo dulur. 

 

Prb. Sridhusta : Wis mikira tak dandanane wujude Prabu Bra- 1120 

  ma Tama.  

Dewi Sinta : Engge, sinuwun.  
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Prb. Sridhusta : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning 

Jagat. Apa bener iki Nata Sunggela Prabu 

Brama Tama? 1125 

Prb. Brama Tama : O, ladalah, iki sapa?  

Prb. Sridhusta : Tepungna, panjenengan ingsun Nata Negara 

Gilingwesi Prabu Sridhusta.   

Prb. Brama Tama : Wigati Prabu Sridhusta!  

Prb. Sridhusta : Aja ganggu gawe marang calon garwaku  1130 

  Dewi Sinta klawan Landep! Yen sliramu 

wani ganggu gawe calon garwaku. O, lada-

lah, jeneng sliramu bakal tak iwur cagak 

pustakamu tak gawe….Alun-alun Negara 

Gilingwesi. 1135 

Prb. Brama Tama : He, Sridhusta!  

Prb. Sridhusta : Apa! O, ladalah.  

Prb. Brama Tama : Wani garwa marang Sinta klawan Landep. 

O, ladalah…  

Prb. Sridhusta : Oh, wong edan! 1140 

 

Prb. Sridhusta : We, ladalah. Sekti digdaya kuasa Nata 

Sunggela Prabu Brama Tama, lha dhadhak 

iki ana wong tapa kecepit dening watu ngan-

ti dibulet oyot-oyotan. He, Jagat Dewa Ba-

thara apa sing digoleki? Hm. Oh, nek ngono  1145 

  Iki saktia sing temenan ya ta? Tak sambate! 

Dhuh, Raden, aku nata saka Negara Giling-

wesi. Aku Prabu Sridhusta nyuwun senjata 

pitulungan. Mula jeneng sliramu iki paring 

senjata pitulungan marang wong kaya aku  1150 
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  tandane jeneng sliramu iki lila, legawa, 

tulus. Nggone sira iki tapa brata, ning lakune 

kudu paring senjata pitulungan. Kasa balike, 

yen sliramu ora gelem paring senjata pitulu-

ngan, ora gelem paring welas wong kaya  1155 

  aku, percuma nggone sira iki tapa. Tak su-

wun Raden, aku nyuwun senjata pitulungan. 

Aku iki duwe musuh. Aku iki duwe musuh 

kang alam, yaiku Prabu Brama Tama saka 

Negara Sunggela. Tulungana aku Raden! 1160 

 

Raden Sumendhe : Dhuh, sinuwun. Inggih sinuwun, sampun 

panjenengan watos. Kula pun Raden Sumen-

dhe, sinuwun. Kula koncap saking Pertapan 

Sendhang Pancuran. Kula menika tapa brata. 

Kula kepingin sekti digdaya kuasa minangka  1165 

  bareng nyobi dening ilmu kanuragan. Kula 

sampun watos. Panjenengan wangsul won-

ten Negari Gilingwesi. Perkawis Nata Sung-

gela, kula ingkang ndandani! Mekaten sinu-

wun. 1170 

Prabu Sridhusta : Matursuwun, matursuwun.  

 

Kacarita 

Ingkang sampun genyo sindang kepring asma suku tunggal. Sen-

dang kepus arane asma tangan suku sikil tunggal kumpul. Sing 

mbarakna tangane dikumpulna. Sikile kaya mati ngadeg. Ora ana 

manungsa mati ngadeg. Sing ana….salira blangka nutupi…golo-  1175 
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ngan sanga…tegese lima ndriya panikir, panikir dados sekawan 

gilir. Napa ta ingkang satunggal? Napa ta ingkang sekawan? Pang-

ganda, paningal, pangkrungu, pangkrasa. Ana godhong aja diambu, 

ana barang aja dihulu, ana suara aja dikrungu, ana apa-apa aja dihu-

lu. Katon ingkang satunggal dewaning sanjang nawiking bahwana  1180 

ngancer wonten ing puncak grono. Puncak pucuk grono iku man-

dheg wonten… Bener cilik yen mangkak ana ing jagat. Yen cukup 

sindu-sindu langit. Dhudhuk rina klawan wengi, jagat gumlaring 

bahwana nanging….Raden Sumendhe, jagate putra saking Pertapan 

Sendhang Pancuran. 1185 

Wauta, ingkang sampun prapa Aji Jaya Kawijayan ingkang sampun 

den prapa, kaya-kaya ingkang ruget wonten guwa garbane raganing 

Raden Sumendhe. Sak nalika kuat saking raganing Sumendhe. Watu 

ingkang nyelempit raganing Raden Sumendhe, sak nalika dhadhak 

watu, sak nalika wonten antariksa ing ngriku Prabu Brama Tama 1190 

kaudunan dening watu, sak nalika sirna marga layu.  

 

Prb. Sridhusta : Jagat Dewa Bathara. Yayi.  

Dewi Sinta : Kakang. Kakang Sridhusta kaya apa kahana-

ning Nata Sunggela Prabu Brama Tama?  

Prb. Sridhusta : Wis! Prabu Brama Tama iku sing mateni pun  1195 

  kakang. Ora ana ratu sing sakti digdaya kuasa 

ana Negara Gilingwesi, mung kejaba pun ka-

kang. Aja samar ya! Ora bakal diguda maneh 

karo Brama Tama. Sing merjaya iki pun ka-

kang! 1200 

Dewi Sinta : Apa jeneng sliramu iki ora legawa marang 

wong kaya aku?  
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Prb. Sridhusta : Wong ayu, pun Kakang iki megara karo 

wong wadon, eman-eman nek wong ayu 

iki digarai, dicridani. Mula jeneng sliramu  1205 

  iki percaya namung Kakang. Sing merjaya 

Brama Tama iki kakang.  

Dewi Sinta : Bener apa ora, ya sukur lho kakang, yen 

jeneng sliramu iki sing merjaya. Jeneng si-

ramu iki percaya apa sing dadi kandamu,  1210 

  matursuwun.  

Prb. Watu Gunung : Sinuwun. Sinuwun Prabu Sridhusta, panje- 

nengan noleh dhateng kula!  

Prb. Sridhusta : Sapa?  

Prb. Watu Gunung : Panjenengan noleh! 1215 

Prb. Sridhusta : Adhuh!  

 

Prb. Watu Gunung : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara. Nini, aja 

samar. Aja samar! Prabu Sridhusta tak per-

jaya. 

 

Dewi Sinta : Sliramu iki sapa? 1220 

 

Prb. Watu Gunung : Yen jeneng sliramu durung tepung marang 

wong kaya aku, ya aku Prabu Watu Gu- 

nung.   

 

Prb. Watu Gunung : Wis ta, ora usah susah. Sridhusta wis mati. 

Mula jeneng sliramu, Nini. Jeneng sliramu  1225 

  bakal tak pala krama dewe, tak gaul dewe 

dadi garwane ingsun. Mula jeneng sliramu 

kudu lila, legawa marang panjenengan ing-

sun, Nini.  
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Kacarita  

Raden Sumendhe ya Prabu Watu Gunung mboten mangertos ing- 1230 

kang dipun gaul menika ibune kiyambek. Wauta mangkana, gelise 

wong akanda cerita pagedongan, ing ngriku gadah putra saking 

kathahe wujude niku. Putraning Prabu Watu Gunung pitu likur ka-

thahe. Wauta mangkana,…Dewi Sinta klawan Landep medal saking 

pasarean. 1235 

 

Dewi Sinta : Dhuh, mengko dhisik. Adikku! Kok becik apa 

sing tak lakoni?  

Dewi Landep : Mengko dhisik ta Kakang mbok. Kakang mbok 

iki nangis maneh apa apa? Aku iki duluranmu ya 

wis ngalah. Apa ya sik kurang ta Kakang mbok? 1240 

Dewi Sinta : Adikku! Jeneng sliramu iki apa mangerti sapa 

Prabu Watu Gunung? 

 

Dewi Landep : Iya,…ya sapa lho Kakang?  

Dewi Sinta : Bareng aku kumpul karo Prabu Watu Gunung, 

garwaku ya garwamu, Yayi. Nanging ngerteni  1245 

  apa sing tak deleng dening mahkotae iki ana ba-

rang catu. Prabu Watu Gunung iki putraku dewe. 

Dhuh Nini, kok becik. Laku apa sing tak lakoni? 

Dusa apa sing tak sandhang ta, yayi?  

Dewi Landep : Dhuh, Kakang mbok. 1250 

Dewi Sinta : Apa iku anakku dewe Raden Sumendhe?  

 

Prb. Watu Gunung : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesa-

ning Jagat. Yayi, Yayi Sinta klawan Lan-

dep, bukakna wujude lawange pasarean 

papan paturonanku. Ayo! Dewi Sinta.  1255 
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Dewi Sinta  : Ngestuaken dhawuh, dhawuh.  

Dewi Landep : Dhuh, Kakang.  

Dewi Sinta  : Apa Gusti Kang Maha Kuasa paring pa-

ngapura?  

Dewi Landep : Bukakna Kakang Prabu Watu Gunung. 1260 

Dewi Sinta : Ya, yayi.  

Prb. Watu Gunung  : E, ladalah. Tak sawang kaya nembe na-

ngis.  

Dewi Sinta : Iya, Kangmas.  

Prb. Watu Gunung : Aja nangis Yayi, aja. Hm, iki pisan. Ba- 1265 

  reng tak sedhot dhadhak nembruk. Hm, aja 

nangis ya, yayi delok Kakang.  

Dewi Sinta : Iya, Kangmas wana apa?  

Prb. Watu Gunung : Aja nangis ya,…meneng. Nganti mripate 

abang deleng. Wong ayu nek nangis lam- 1270 

  bemu iku lho, ngadhakna kaya tutupe dan- 

dang. Wis, ana apa Yayi?  

Dewi Sinta : Ngene lho, Kakang. Aku iki sak temen wis 

urip mulya, sajroning rumah tangga, sa-

jroning urip bebrayan marang Kakang Wa- 1275 

  tu Gunung. Aku matur sembah nuwun, ora 

apa-apa. Sing lungguh jejer-jejer karo di-

luk iku kula sedya ngladeni lanangku isuk 

klawan sore.  

Prb. Watu Gunung  : Iya. 1280 

Dewi Sinta : Para prajurit kabeh padha nenggani aku 

sampe jejagongan.  

Prb. Watu Gunung : Iya.  
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Dewi Sinta : Nanging ora lega rasane ning atiku Kakang 

Prabu Watu Gunung yen aku ora nduwe  1285 

  wujude Dewi Sri, Kakang.  

Prb. Watu Gunung : Adhuh!  

    

Prb. Watu Gunung : Mengko dhisik ta. Yayi, yayi garwa nipun 

Kakang. Piturun Dewi Sri Widawati gar-

wane sapa? Garwaning piturun suralaya  1290 

  Dewaning Bathara Wisnu. Kok nganti je- 

neng sliramu iki njaluk jimaru marang De-

wi Sri Widawati iku banjur ana apa, Yayi? 

Apa ya isa nglakoni anggone pun Kakang 

iki, yaiku piturun panggone suralaya. 1295 

Dewi Sinta : Kakang Watu Gunung, jare sliramu sakti 

mandraguna gak ngertos watak. Nanging 

dening apa Kakang kok nganti geger wedi 

karo garwa Bathara Wisnu. Tulung Ka-

kang, aku butuh kakang jimaru marang Ibu 1300 

  Dewi Sri Widawati.  

Prb. Watu Gunung : O, ladalah. Ya,…ya. Nek mengkono tak 

turuti, ayo tak turuti.  

 

Dewi Landep : Mengko-mengko dhisik, Kakang mbok.  

Dewi Sinta : Apa Yayi? 1305 

Dewi Landep : Kok tega men ta Kakang jeneng sliramu iki kok 

nyuwun jimaru? Nyuwun jimaru marang Ibu De- 

wi Sri Widawati.  

Dewi Sinta : Inggih ya, Yayi. Kanggo nebus dening dosaku 

marang Prabu Watu Gunung, Yayi. Kok becik. 1310 
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Kacarita    

Ingkang sampun genyo gedhe tekade Prabu Watu Gunung mi-

nangka wiyung nggene rumampak…Kahyangan Suralaya. Dhasare 

Prabu Watu Gunung iku ticing rasa sejati. Nalika semana rasa sejati 

dipun perjaya dateng Bathara Wisnu. Wauta mangkana, kandek 

wonten Kahyangan Suralaya, jagat alam dunya katon gara-gara. 1315 
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DOKUMENTASI 

GARA-GARA  

BAGIAN 2 

 

Kacarita 

Wauta mangkono, mboten anyariyosaken lampahing Prabu Watu 

Gunung, anyariyosaken wonten catur paring welas perkara  Bagong 

mboten katon Besut candraning sang jaga cerita yaiku sangune 

campur.  

 

Bagong : O….uget-uget sakjuminta, sakjuminta, mlebet. 5 

Semar : O…ai ai ai ai, Bagong.  

Bagong : Ya, sak durunge aku ngaturna sungkem o.  

Semar : Oh, ya wis tak tampa. Tak tampa tangan kulun nda- 

dekna senenge atiku, dungaku tampanana, Gong.  

Bagong : Ya, wis tak tampa kok. Tak tampa tangan kulun nda- 10 

  dekna seget kuasane …Bagong.  

Besut : Masi aku ya ngono, masi aku ya ngaturna sungkem.  

Semar : Ya, wis tak tampa. Gong.  

Bagong : Apa?  

Semar : Iki sak mana akehe dulur  wis ngenteni siap- siap. 15 

Bagong : Iya.  

Semar : Iki ya ngono masi akehe sing nyuwun. Sakelabatan iku 

nata wayang teka tanganku dewe, Gong.  

Bagong : Ngono?  

Semar  : Iya. 20 

Bagong : Saka endi, Mar?  

Semar : Saka Kental Sewu.     
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Bagong : Iya.  

Semar : Paman Maidi.  

Bagong : Ngge, sugeng rawuh.  25 

Semar : Lho, wis suwe gak tau ketemu, Gong.  

Bagong : Iya. Ancene sibuk terus, Mar.  

Semar : He em.  

Bagong : Semar, lha kakean ngulas wayang.  

Semar : Ya. 30 

    

Tembang Campursari :   

1. Roro Jonggrang  

2. Rabi Dulur  

3. Sayang-sayang 

4. Ali-ali 

5. Karang Kates  

6. Bojo Loro 

7. Ganjaran Banyuwangi 

8. Ronda Malam 

 

Bagong : Cah, aku kelingan mbiyen ya.  

Semar : Apa pak?  

Bagong : Krungu suarane mbiyen wadah.  

Semar : Oh, ngono. 35 

Bagong : Ya, mbiyen iku ya ngangger ronda malam iku, wadah.  

Semar : Mbiyen, Pak?  

Bagong : Iya, mbiyen iku. Mbiyen ah. Nggeh matur sembah nu-

wun. Kula nyuwun agume pangaksama marang bapak-

bapak kabeh, para penggemar nyuwun pangapunten. 40 
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  punten. Sampun ndalu nututna lakon ya sek dawa. 

Mbok menawi sing gurung ya sampean ilingna. Mene, 

wong mene iku ana dina nggone Balai Desa Gelam.  

Semar : Gong!  

Bagong : Apa? 45 

Semar : Ayo nang Srigati. Nderek aku….  

Bagong : Ayo kabeh, nderekna.  
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DOKUMENTASI 

PATINE PRABU WATU GUNUNG 

BAGIAN 3 

 

Semar : Bagong.  

Bagong : Apa?  

Semar : Temen a, Srigati, anak Bathara Wisnu. Pada ka-

ya wong tuwane.  

Bagong : Ngono ta? 5 

Semar : Ee…sampean iki enten napa kok lenger-lenger 

mawon, Gus?  

 

Raden Srigati : Kakiku Semar, bareng dening apa Kaki Semar 

iki paring pangapura marang wong kaya aku, 

Kaki 10 

Semar : Nggeh.  

Raden Srigati : Nanging Kaki, sak durunge aku mantun… Kaki 

Semar.  

Semar : Oh, ngge ngapunten kula panggling. Ndadosaken 

suka penggaleh kula. Sembah sungkem kula mu- 15 

  gi konjuk wonten ngarsanipun ndara kula Srigati 

ngoten, Gus.  

Raden Srigati : Ya,…ya Kaki Semar, nggak apa, tak tampa ta-

ngan kulun dadekna jimatku marang paripih, Ba-

gong.  20 

Bagong : Lila, ngaturaken sungkem ndara.  

Raden Srigati : Ya,…ya Bagong wis tak tampa.  

Semar : Oh, lagek mbiyen. Ndara wong ika mendel kaya 

ngeten geger enten napa, Gus sumangga panje-

nengan matur dateng kula.  25 
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Raden Srigati : Kaki Semar, apa jeneng Kaki Semar iki 

lila, yen dina sangang iki wong tuaku Ibu 

Dewi Sri Widawati iki bakal diayonake de-

ning Nata Gilingwesi Prabu Watu Gunung, 

kaki. Kaki Semar, kaya-kaya wong tuaku 30 

  iki diasorna drajate. Aku ora terima kaki! 

Mula tak suwun Kaki Semar nderekna aja 

nganti kepalang adoh! Tak golekane ana 

endi papan padungane Prabu Watu Gu-

nung, Kaki Semar. 35 

Semar : Oh, ngge, ngaturaken kula nderekaken ya.  

    

Prb. Watu Gunung : Mengko dhisik iki sapa?  

Raden Srigati : Yen sliramu durung tepung marang wong 

kaya aku, ya aku Raden Srigati. Sliramu 

sapa? 40 

Prb. Watu Gunung : O, ladalah. Nata saka Negara Gilingwesi, 

aku Prabu Watu Gunung.   

Raden Srigati : Oh, iki sing jenenge Prabu Watu Gunung, 

prabu saka Negara Gilingwesi.  

Prb. Watu Gunung : Apa sing dadi susahmu Srigati. Ana apa? 45 

Raden Srigati : Aku bakal ngilingake dening sliramu aja 

ngayonake dening ibuku kang alam Ibu 

Dewi Sri Widawati. Mula tak suwun balia. 

Yen sliramu gak gelem bali aja takon dosa-

mu bakal tak pinggat janggalmu marang 50 

  pusakaning Raden Srigati.  

Prb. Watu Gunung :  Ealah, ceto yen sliramu iki anak Bathara 

Wisnu.  

Raden Srigati : Iya.  
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Prb. Watu Gunung : Ibumu bakal tak boyong ana ing Negara  55 

  Gilingwesi.  

Raden Srigati : Isa boyong ibuku ana ing Negara Giling-

wesi yen isa mlangkahi bangkene Raden 

Srigati, mengkono Watu Gunung.  

Prb. Watu Gunung : E, ladalah. Nang ndi? Puncakmu dewe ta? 60 

    

Prb. Watu Gunung : E, ladalah. Srigati, sambata marang wong 

tuwamu. Aku sing merjaya dening sliramu. 

 

    

Kacarita    

Ingkang sampun cinandak dateng Prabu Watu Gunung, Raden 

Srigati, dipun sek-sek ragane sak nalika sirna marga layu.  

 

Semar : Ilingna! Wis tak ilingna, Bagong! Yak apa seh?  65 

  Yak apa iki? Hooo.  

Bagong : Wis ta! Wis ta! Wis a! Gak eroh parang isuk a nda-

dakna.  

Semar : Yak apa nek ditakokna? Iki tanggung jawabku, 

tanggung jawabku tak kandani! Aku iki engkok  70 

  diseneni karo Bathara Wisnu. Yak apa?  

Bagong : Ya. Nggupui ae kon iku, mbarai tangi kabeh. Lha 

nek budhal wakase rek, bar teka mlempem.  

Semar : Ek…ek….Bathara Wisnu.  

 

Bathara Wisnu : Ya,…ya Kaki Semar, aku sing salah ya, Kaki. 75 

Semar : Wis kula ilingaken. Yak napa niki Gus Sri-

gati? 

 

Bagong : Wis! Diterus-terusna ae! Gak eroh parang 

isuk ta yak apa ndadakna. Gupuh kabeh kru-

ngu suaramu! 80 
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Semar : Huhuhuhu.  

Bagong : Wis ah! Wis ah! Umek akeh kon iku!  

Bathara Wisnu : Ya,…ya Kaki Semar, sing sabar ya Kaki ya,... 

Waras tanpa tamba, waras jati nirmala je-

neng sliramu Srigati. 85 

 

Bagong : Lho, lho, gak masuk akal rek ah, dingonokna   

  Tok, lho waras.  

Semar :  Oh, lha wong wayang.  

Bagong : Lho, iya.  

Semar : Nggeh. Dos pundi, Den? 90 

Bathara Wisnu : Ngene Kaki Semar, umpama tak prewangi 

adu jepreting urip atose balong marang Prabu 

Watu Gunung, anggonku bisa menang. Um-

pama anggonku iki ora nglabui kridaning Pra-

bu Watu Gunung, yaiku susahe garwaku Sri 95 

  Widawati kang diayonake.  

Semar : Kajeng kados pundi?  

Bathara Wisnu : Ngene Kaki Semar, sak temene Prabu Watu 

Gunung iku titising rasa sejati rikalasmana, 

rikalasmana, yaiku tak perjaya. 100 

Semar : Oh, ngoten, Den.  

Bathara Wisnu : Iya. Mula Kaki Semar, aja melu-melu tak 

jalae sutra tegese tak bujuk alus, kaya apa bi-

sane ingsun iki tunggul juwiking mareng de-

ning Prabu Watu Gunung, Kaki Semar. 105 

Semar : Oh, inggih, ingkang sampun watos, Gus.  

Bathara Wisnu : Nggih.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



99 

 

 

 

 Bathara Wisnu : Oh, Prabu Watu Gunung ya balia nang nega-

ramu. Dewi Sri Widawati bakal tak aturake 

marang jeneng sliramu Prabu Watu Gunung.  110 

    

Wilawuk (P) : Wadhuh, Pak! Yak napa Pak? Masia wong 

ngelamun iku apa bendina. Masa awan ngela-

mun, sore ngelamun, bengi ngelamun, sing 

mbok klamuni iki apa lho, Pak?  

Wilawuk (L) : Hek…Hek..a…. awakmu kok melok ae ana   115 

  apa se, Dik?  

Wilawuk (P) : Lha, ya…  

Wilawuk (L) : Pun Kakang iki ngelamun iki, Dik, aku iki 

kepingin rabi karo widadari tak kandani. Ke-

turutan apa nggak karo widadari sampe ndas- 120 

  ku ngelu.  

Wilawuk (P) : Wah, kok bangsa Wil kok pengen rabi wida-

dari ya gak cocok. Bangsa Wil iku kudune ra-

bi karo sindhen, lha iku cocok. Golek sindhen 

iku gelungane sing gedhe. 125 

Wilawuk (L) : Hek…hek…apa ngelamun terus gak rabi- rabi. 

Wis! Nek perkara dhadha kuat iki gak kuat iki 

yak apa? Yak apa? Hadhuh Dewa, aku njaluk 

tulung.  

 

Bathara Wisnu : Mengko-mengko dhisik, ya. Aku bakal turuti  130 

  awakmu.  
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Bathara Wisnu : Mengko dhisik, iki ana Gunung Lawu. Slira-

mu iki sapa?  

Wilawuk (L) : Hek…hek..ha…ha…kula menika Wilawuk, 

sinuwun. 135 

Bathara Wisnu : Wilawuk.  

Wilawuk (L) : Nggih.  

Bathara Wisnu : Susahmu apa sing mbok pikir?  

Wilawuk (L) : Kula niki kepingin rabi kale Widadari Dewi 

Nala Siking. 140 

Bathara Wisnu : Dewi Nala Siking.  

Wilawuk (L) : Nggih. Hek…hek…napa kula niki keturutan ta 

mboten? Nek mboten keturutan, tiwas angen-

angen kula niki, sinuwun.  

Bathara Wisnu : Iya. Wong angen-angen iku tak kandani iku  145 

  wong lara.  

Wilawuk (L) : Ngoten.  

Bathara Wisnu : Iya. Sebab ora ana wujude wong ana sajro-

ning angen-angen wae.  

Wilawuk (L) : Dadi wong angen-angen tok iku wong lara? 150 

Bathara Wisnu : Iya.  

Wilawuk (L) : Wadhuh, gak enak rek omongane rek.  

Wilawuk (P) : Gak isa dikandani gak kenek.  

Wilawuk (L) :  Wis! Aaja melok ae!  

Bathara Wisnu : Wilawuk, aku nuruti jeneng sliramu bakal  155 

  dhawuh marang Dewi Nala Siking.  

Wilawuk (L) : Wadhuh, saestu ta dulur?  

Bathara Wisnu : Iya. Nanging aku tulungana.  

Wilawuk (L) : Lho, samean njaluk tulung kale kula niki nja-

luk tulung apa? Wong kula niki mboten ga- 160 

  dhah napa-napa…  
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Bathara Wisnu : Ngene! Wilawuk, menyanga Kaputren Negara 

Gilingwesi! Duka yak apa reka dayamu? Du-

ka yak apa carane bisa melbu sajroning kapu-

tren. Aku kepingin ngerti, kepingin ngerti, ya- 165 

  iku pengapesaning Prabu Watu Gunung. Yen 

jeneng sliramu wis ngerti pengapesaning Pra-

bu Watu Gunung merbabke matura marang 

kulun apa sing dadi pengenmu bakal keturu-

tan. 170 

Wilawuk (L) : Nggih! Ngestuaken dhawuh. Nyuwun pina-

rak, sinuwun!  

 

Wilawuk (L) : Wah, ancene Prabu Watu Gunung iku 

nganti kaputren diubengi karo wit semang-

gi. Aku dadi kecut sing konangan diseng-  175 

  grang karo ameng-amenge Prabu Watu 

Gunung, kang ameng asu nyong-nyang 

ya.Nek mengkono aku bakal dadi tinggi.  

Dewi Sinta : Mengko dhisik ta kakang.  

Prb. Watu Gunung : Ana apa, Yayi? 180 

Dewi Sinta : Gak ngonone. Ameng-amenge Kakang 

Prabu Watu Gunung iku dadi diperjaya gak 

dusa, gak perkara ana apa, Kakang?   

Prb. Watu Gunung : Yayi, mula jeneng sliramu kudu ngerti uca- 

rane kewan. Kewan iku gak ngerti arepku.  185 

  Oh, aja nganti galau ati kuciwa bakal 

ameng-ameng ing kono pun Kakang ngu-

rus dening pusaka perjaya wujude asu 

nyong-nyang. 
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Dewi Sinta : Dhuh, kakang, kok becik. Gak ngono Ka- 190 

  kang, aku nyuwun senjata pitulungan.  

Prb. Watu Gunung : Iya. Njaluk tulung apa, Yayi?  

Dewi Sinta :  Pengapesane Kakang Prabu Watu Gunung 

iku apa ta Kakang? Kakang, kok becik je-

neng sliramu, kok sakti digdaya kuasa. 195 

    

Kacarita    

Wilawuk ingkang sampun dados tinggi ndlusup ana papan paturone 

Prabu Watu Gunung. Wauta mangkana, mrika tedah pengambilane 

Prabu Watu Gunung.   

 

Prb. Watu Gunung : Yayi, aja ta! Manungsa sak alam dunya 

utawa dewa sing kaya apa ra bakal bisa  200 

  Kreta Perdhati Sinang.  

Dewi Sinta : Mengkono Kakang.  

 

Kacarita    

Ingkang sampun midaretaken sabda pangambilanipun Prabu Watu 

Gunung, kancak Wilawuk mencolot wonten jabanipun kaputran 

dhateng Prabu Watu Gunung.  205 

  

Bathara Wisnu : Aja wedi! Wis parang isuk. Aja gupuh! Ya 

ngono usapana alismu Wilawuk.   

Wilawuk (L) : Hek…hek….kula pun mangertos pengapesane 

Prabu Watu Gunung, Kanjeng Kyai.  

Bathara Wisnu : Sapa? Teka apa? Pusaka apa? 210 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



103 

 

 

 

Wilawuk (L) : Mboten wonten maleh mung kejaba Kreta Pe-

dhati Sinang!  

Bathara Wisnu : Aja melu-melu! Tak tekakna wujude Kreta Pe-

dhati Sinang!  

 

Prb. Watu Gunung : Oh, nek ngono iki akhir nggonku urip be- 215 

  brayan ana ing Negara Gilingwesi. Dhuh, 

Yayi! Yayi, pun kakang pamit mati, Yayi! 

Oh, Yayi Sinta klawan Landep pun Ka-

kang pamit mati, Dik!  

    

Kacarita    

Mboten mangertos sangkaning belahe. Ingkang sampun nitih wuju- 220 

de kreta Perdhati Sinang, Prabu Watu Gunung pun sasak gobyos 

ajur dadi sawalang-walang lebur sirna marga layu.  

 

Wilawuk (L) : Hek…hek…leren…mangan-mangan. He Kyai, 

sampean iki nduwe janji kaya apa jenengmu, 

Kyai! 225 

Bathara Wisnu : Iya. Aja samar! Tak turuti janjimu!  

 

Kacarita    

Dewi Sri Widawati dipun bolot, sak menika bolotipun sabda kadya 

widadari kang alam Dewi Nala Siking.  

  

Bathara Wisnu : Wilawuk, wis tataen anggonmu urip bebrayan 

Ibu Dewi Nala Siking. Kulun balia nang kaya- 230 

  ngan. Mula saka iki menyanga Gunung Lawu, 

ayo pada pesta handrayina mengkono, Wila-  
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  wuk.  

Wilawuk (L) : Nggih, ngestuaken dhawuh Kanjeng Kyai.  

 

Semar : Bagong. 235 

Bagong : Apa kok.  

Semar : Wis cukup sak mono dulur.Mbok menawa wonten 

kekuranganku, aku nyuwun agume pangaksama. Iku 

namung Banjaran Prabu Watu Gunung.  

Bagong : Oh, ngono. 240 

Semar : Ingkang sesanti wijayanti, sekali merdeka tetap mer-   

  deka, nir ing sambikala tak akhiri. Wabillahi wal 

taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warrah-

matullahi Wabarakatuh.  

 

Tancep Kayon
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Catatan Dokumentasi  

Di bawah ini memuat sejumlah kata yang terdapat di dalam teks lakon 

wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung. Kata-kata yang terdapat pada kolom 

sebelah kanan merupakan kata-kata yang dipilih berdasarkan anggapan bahwa 

kata-kata tersebut adalah kata-kata yang perlu diketahui oleh pembaca. Pada 

kolom sebelah kiri adalah tempat kata-kata itu dicatat, dan kolom sebelah kanan 

merupakan tempat penjelasan, pembetulan, dan lain-lain.  

Catatan ini dibagi menjadi dua bagian. Catatan 1 (pertama) memuat kata-

kata yang berupa „salah ucap‟ (su), „makna tidak jelas‟ (mtj), „salah menggunakan 

kata‟ (smk), dan „dialek‟ (d). Sedangkan pada catatan 2 (kedua) memuat sejumlah 

kata yang sulit, ungkapan-ungkapan kesusastraan, dan lain-lain.  

 

Catatan 1  

….a (d) 

1.361; 1.374; 1.415; 1.435;  

1.575; 1.610; 1.618; 1.739; 

1.740; 1.744; 1.755; 1.871;  

1.879; 1.886; 1.887; 1.1151;  

3.3; 3.67; 3.73 

: ….ya 

ae (d) 

1.4529; 1.559; 1.607; 1.648; 

1.868; 1.875; 1.896; 1.1084; 

1.1143; 1.1148; 3.73; 3.80;  

3.119; 3.159 

: wae, saja 

ambek (d) 

1.588 

: dengan 
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ancene (d) 

1.393; 2.27; 3.173 

: memang  

banjur (d) 

1.310; 1.311; 1.351; 1.360; 

1.361; 1.402; 1.690; 1.909; 

1.933; 1.1028; 1.1106; 1.1112; 

1.1293 

: banjer, kemudian, lalu 

bareng ngono (d) 

1.558; 1.559 

: setelah itu 

bendina (d) 

1.1096; 3.112 

: setiap hari 

ben (d) 

1.473; 1.483; 1.910; 1.1112 

: agar, supaya 

cak (d) 

1.521; 1.534; 1.535; 1.559; 

1.584; 1.615; 1.618; 1.629; 

1.634; 1.711; 1.725; 1.843;  

1.844 

: sapaan memanggil nama kakak laki-laki/ 

teman-teman yang sudah akrab. 

cedeh (d) 

1.402 

: - 

cek (d) 

1.370; 1.371; 1.551; 1.616;  

1.838 

: agar 

digenapake (d) 

1.354 

: dilengkapi 

dreresan (d) 

1.775; 1.1080 

: bercucuran 

dos (su) 

3.90 

: kados, bagaimana 

engkok (d) 

1.543; 1.972; 3.70 

: nanti 
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isa (d) 

1.399; 1.400; 1.434; 1.435;  

1.444; 1.855; 1.866; 1.1294; 

3.57; 3.58; 3.153 

: saged, dapat 

jarene (d) 

1.394 

: katanya 

kate apa (d) 

1.1103 

: mau bagaimana?, bagaimana lagi? 

klampah (d) 

1.241; 1.355 

: lampah, berjalan 

kon (d) 

3.72; 3.82 

: kowe, kamu 

konjuk (d) 

1.68; 1.71; 1.317; 3.16 

: kunjuk, kepada 

mangan (d) 

3.223 

 makan 

merangan (smk) 

1.829 

: mara tangan, main tangan (nampar) 

manurun (su) 

1.282; 1.348; 1.365; 1.405; 

1.415; 1.460; 1.625 

: nenuwun, menyembah 

masia (d) 

1.38; 3.111 

: meskipun, walaupun 

mbedah (d) 

1.231 

: membuka 

mben (d) 

1.150; 1.616 

: lusa 

mbok menawa (d) 

3.247 

: apabila 

mbok ya (d) 

1.738 

: seharusnya 
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mene (d) 

1.419; 1.535; 1.536; 1.545; 

1.588; 1.615; 2.42; 2.43 

: mbenjing, besok 

merga (d)  

1.340; 1.397 

: karena 

mboten usah atek (d) 

1.344 

: pun atek, jangan 

ndalu (d) 

2.41 

: malam 

nduk (d) 

1.946; 1.951; 1.980; 1.986 

: nak, ungkapan untuk panggilan seorang 

anak 

ngesakake (d) 

1.938; 1.1119 

: kasihan, prihatin 

ngono (d) 

1.393; 1.419; 1.521; 1.538; 

1.544; 1.572; 1.576; 1.591; 

1.594; 1.605; 1.612; 1.675; 

1.737; 1.767; 1.811; 1.864; 

1.969; 1.1065; 1.1079; 1.1145; 

2.12; 2.17; 2.19; 2.35; 3.5;  

3.181; 3.190; 3.215; 3.240 

: begitu 

ngladeni (d) 

1.1279 

: ladeni, melayani, mengurusi 

ngetijing (su) 

1.136 

: ngetiging, takut 

ngene (d) 

1.740; 1.906; 1.913; 1.928; 

1.946; 1.949; 1.980; 1.1048; 

1.1273; 3.91; 3.98; 3.162 

: begini 
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nggone (d) 

1.389; 1.540; 1.570; 1.571; 

1.575; 2.43 

:  tempatnya 

panggling (d) 

3.14 

:  pangling, lupa rupa 

pun atek (d) 

1.383; 1.403 

: ora usah, tidak perlu, jangan 

rek (d) 

1.740; 1.869; 3.73; 3.85; 3.152 

: ungkapan untuk memanggil nama sapaan 

teman laki-laki yang sudah akrab 

royokan (d) 

1.1166 

: berebutan 

rungokna (d) 

1.825; 1.951 

: dengarkan, dengarlah 

sabab (su) 

1.140; 1.177; 1.918; 1.938 

: sebab, karena 

samean (d) 

1.332; 1.549; 1.673; 1.676; 

3.159 

: sampean, kamu 

sampik (su) 

1.917 

: sampek, sampai 

sik (d) 

1.1039; 1.1240 

: masih, tetap 

sitok (d) 

1.431; 1.859 

: satu 

siwun (su) 

1.373 

; sinuwun, raja 

wakase (d) 

3.73 

: akas, cepatnya 

watos (d) 

1.560; 1.1162; 1.1167; 3.106 

: jangan khawatir 
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wana (su) 

1.1268 

: ana, wonten, enek, ada 

yak apa (d) 

1.557; 1.567; 1.569; 1.579; 

1.863; 1.869-870; 1.1094; 

1.1104; 3.65; 3.66; 3.69;  

3.71; 3.79; 3.128; 3.163-164 

: bagaimana 

 

Catatan 2 

abdi dalem  

1.190; 1.191; 1.192 

: perangkat keraton 

abdi kinasih 

1.283; 1.300; 1.780 

: pengawal khusus Raja 

agume pangaksama 

2.39; 3.238 

: mohon maaf 

asu nyong-nyang 

3.177; 3.188-189 

: pengawal/prajurit yang berupa hewan 

anjing 

berbudi bawa laksana 

1.58 

: sifat/watak seseorang yang selalu mene-

pati janji. 

cagak pustaka 

1.821; 1.1133-1134 

: leher 

coy 

1.292; 1.577 

: sapaan untuk memanggil teman akrab 

gogore dewe 

1.164 

: anaknya sendiri 

ilmu kanuragan 

1.1166 

: ilmu kekebalan 

jalae sutra 

3.103 

: bujuk alus, tipu daya 
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jampeng-jampeng 

1.188 

: demi Allah, sumpah 

janggalmu  

3.50 

: leher 

jimaru 

1.1292; 1.1300; 1.1307 

: dimadu 

jimat paripih 

1.123; 3.19 

: jimat yang berwujud logam tipis yang 

bertuliskan huruf jawa 

kakang mbok 

1.660; 1.739; 1.1035; 1.1043; 

1.1056; 1.1064; 1.1094; 1.1098; 

1.1238-1240; 1.1250; 1.1304 

: kakak perempuan  

kangmas 

1.1264; 1.1268 

: kakang mas, kakak laki-laki, suami 

kang wekasan 

1.170; 1.528 

: terakhir 

kaputren 

3.162; 3.170 

: kaputran, taman sari, tempat berkumpul-

nya para putri 

kawula noknon 

1.195; 1.124; 1.129; 1.132;  

1.136; 1.146-147; 1.164-165 

: baik saya / iya 

ki sanak 

1.679; 1.681; 1.690; 1.693; 

1.694; 1.784 

: ungkapan untuk memangggil nama orang 

yang belum dikenal 

kutha ngareh 

1.174 

: daerah pinggiran 

mlongo 

1.889 

: ternganga mulutnya 

ndas 

3.120 

: kepala 
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nyerpepeh 

1.294; 1.297 

: duduk dengan sangat merendahkan diri 

oleh palelae 

1.229 

: dapat restu 

pala krama 

1.1226 

: menikah 

pamiyarsa 

1.88 

: penonton 

para murka 

1.760 

: pemberontak 

pasewakan 

1.73; 1.82; 1.200; 1.284; 

1.299; 1.302; 1.304 

: tempat berkumpulnya Raja dan Patih 

untuk mengadakan rapat. 

pesta handrayin 

3.232 

: pesta bersama/ramai-ramai 

rasa sejati 

1.1313; 3.99 

: rasa yang sesungguhnya 

reka dalane 

1.263 

: upaya 

ruda peksa 

1.789; 1.811; 1.994; 1.1084 

: diperkosa, dianiaya 

sardula 

1.163 

: hewan macan 

sirna marga layu 

1.1021; 1.1191; 3.64; 3.222 

:  meninggal 

sukur mangayu bagya 

1.182-183; 1.273; 1.275; 1.464 

: syukur alhamdulillah, puji syukur 

tiyang sepak 

1.264 

: tiyang sepuh, orangtua 
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wiyar-wiyur 

1.383; 1.387; 1.388 

: tidak punya pendirian 

wong awayang  

1.85 

: seorang dalang 

wong tafakur 

1.341 

: suatu perenungan dengan melihat/ meya-

kini secara pasti untuk mendapatkan 

keyakinan terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Allah 
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3.4 Terjemahan Teks Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

 

Teks lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung yang sudah di-

dokumentasikan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini 

dimaksudkan agar pembaca dapat memahami isi teks lakon tersebut. Pener-

jemahan ialah pengalihan amanat antar budaya dan/atau antar bahasa dalam 

tuturan gramatikal dan leksikal dengan maksud efek atau wujud yang sedapat 

mungkin tetap dipertahankan (Kridalaksana, 1982:128). 

Terjemahan dapat didefinisikan sebagai berikut: “the replacement of textual 

material in one language (SL) by equivalent textual material in another language 

(TL) (Catford dalam Hutomo, 1991:86). Yang dimaksud SL adalah Source 

Language; dan TL adalah Target Language.  

Macam terjemahan itu ada tiga, yaitu free translation, literal translation, 

dan word-for-word translation (Suripan, 1991:86-87). Word for word translation 

(terjemahan kata demi kata) adalah terjemahan kata demi kata yang diletakkan 

langsung di bawah kata-kata teks ali. Yang dimaksud dengan free translation 

(terjemahan bebas) adalah terjemahan kata demi kata yang diletakkan langsung di 

bawah kata-kata teks asli kemudian diterjemahkan secara bebas menurut peneliti. 

Biasanya terjemahan bebas ini digunakan pada puisi lisan (yang berbentuk pendek 

dan mengandung ungkapan maupun pepatah). Sedangkan literal translation 

adalah terjemahan menurut teks asli dan diletakkan di bawahnya. Pendokumen-

tasian lakon wayang kulit BPWG ini menggunakan macam terjemahan berda-

sarkan literal translation. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



115 

 

 
 

Dalam penyajian terjemahan teks lakon menggunakan model macam 

terjemahan literal translation dimana teks terjemahan lakon wayang kulit Banja-

ran Prabu Watu Gunung diletakkan langsung dibawah teks asli (dokumentasi). 

Penyajian hasil terjemahan teks lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung menggunakan model skema di bawah ini:  

teks asli (dokumentasi) 

 

terjemahan 

 

 

Terjemahan lakon wayang kulit BPWG dibedakan menjadi beberapa bagian. 

Bagian tersebut yaitu bagian yang diucapkan oleh dalang yang berupa naratif dan 

bagian yang diucapkan dalang dalam bentuk percakapan antar tokoh dalam cerita. 

Didalamnya juga terdapat istilah janturan (cerita wayang kulit yang dibawakan 

oleh dalang dengan nyanyian, atau setengah nyanyian) dan istilah kacarita (cerita 

wayang kulit yang dibawakan oleh dalang tanpa diiringi musik gamelan atau 

dilagukan). Kata-kata yang bercetak miring merupakan kata-kata tidak dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena 

beberapa faktor, diantaranya: (1) sebuah kata mengandung dialek, (2) sebuah 

kalimat mengandung beberapa ungkapan maupun peribahasa, dan (3) sebuah kata 

maupun kalimat tidak diketahui terjemahannya. 

Ucapan dalang yang tidak selesai, atau ucapan dalang yang terhenti karena 

mengingat sesuatu yang terlupa diteruskan dengan tanda elipsis (….). Teks lakon 

wayang kulit BPWG agar mudah dikutipan akan disajikan sebagai berikut: Bagian

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



116 

 

 

 

1 (Kelahiran Raden Sumendhe), Bagian 2 (Gara-gara), dan Bagian 3 (Kematian 

Prabu Watu Gunung). Setiap lima baris diberi angka, dan urutannya sebagai beri-

kut: 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Angka ditempatkan di sebelah kanan 

teks untuk memudahkan penganalisisan lebih lanjut. 

Hubungan antara pengaturan bagian dan angka pembarisan sebagai berikut. 

Apabila saya mengutip, misalnya, “Baik. Siap melaksanakan perintah. Mohon 

izin, Raja” (3.158-167) dari teks, maka angka-angka yang terdapat di belakang 

kutipan berarti: angka 3 mengacu pada Bagian 3 Kematian Prabu Watu Gunung 

dan angka 166-167 mengacu pada nomor baris pada bagian yang bersangkutan.
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DOKUMENTASI 

KELAHIRAN RADEN SUMENDHE (WATU GUNUNG)  

BAGIAN 1 

 

Suluk Ganda Kusuma 

Saya memulai mendalang. Wayangku adalah dalang. Kotak kayu 

diumpamakan kuburan sejati. Penutup kotak bagian atas adalah 

langit dan yang ada di bawah adalah bumi. Tiang kanan kiri sebagai 

penyangga bumi, buminya tunda sapta. Gligen tutupnya bumi 

paluntur, tejo mangkrak palu tur tejo mangkrak. 5 

Kelir diumpamakan dunia siang dan malam. Yono pracike kelir 

tapele bumi. Krawat yang mengendalikan dunia. Oo, plisir gebyare 

sang lintang bima sakti. Blencong diumpamakan kencana murti 

nyalanya…Lir kadya Hyang Bathara Brama… 

Ooooo, sulake blencong oooo… 10 

  

Janturan 

Konon, sineg ing gelar, dari gelap data pitana sekareng wong 

akanda orang wayang menyelenggarakan cerita zaman dahulu. 

Mana permulaan cerita, menceritakan kedudukan Negara Sunggela. 

Kaeka adi dasa purwa. Kaeka artinya satu, adi artinya lebih, dasa 

artinya sepuluh, yaitu maksudnya asal usul orang berbicara dan  15 

orang pedalangan malam nanti. 

Pitu midra soseo raja bawana. Pitu disebut tujuh kali putaran, raja 

ratu sosro sewu bahwana disebut dunia. Apabila sehari digam-

barkan tujuh kali putaran sedunia dan sang pramudita. Banyak 

takdirnya Tuhan yang menyangga bumi kahapit apit di lautan mati. 20 
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Lagi pula banyak yang sama menempatkan, mana ada kedudukan-

nya seperti Kerajaan Sunggela. Yono yanenggeh tumapan prada. 

Menceritakan gambaran negara yang panjang sejarahnya, tinggi 

wibawanya, pegunungan, tanah bengawan, sangat subur, makmur, 

aman, dan sejahtera. Mempunyai sejarah yang panjang, bercitra 25 

baik, negara yang dipenuhi dengan pegunungan, pertanian, lautan 

benawi tegese bengawan. Segala apa saja yang ditanam pasti tum-

buh, segala murah apa saja yang dibeli, makmur, banyak para da-

gang layar. Sangat banyak orang bersama-sama merantau karena 

aman dan sejahtera. Apalagi tentram, aman, sehati rukun praharja,  30 

negara yang jauh dari kejahatan, menjunjung tinggi kewibawaan 

negara yang dekat dengan ketentraman. Apalagi para penjahat yang 

melakukan kejahatan tidak dapat tempat. Pasare negara ngungku-

raken bengawan nganakaken pesawahan, ngayunaken bandaran 

besar bumi lawa ketambah undake walu pametu tinan dari kejauhan  35 

negara terlihat subur makmur. 

Samya bebaran ingkang sampun ginelar. bukanlah para priya 

agung najaritos najarita orang desa kulak centak mrica, pedagang 

menjual lidi mengelilingi pasar tanpa biaya sekalipun (gratis). 

Merobek daun sesobek, kayu setengah potong, janji guyub rukun  40 

kepada bangsanya. Didamaikan dengan pangerannya ana sak 

ciptane. Yono…sandang dan pangannya. Meskipun cerita orang 

zaman dahulu mempunyai peliharaan seperti bebek, ayam, kambing 

kalau sudah waktunya pagi …dipunjangaken ke tempat pengem-

balaan. Kalau sudah menjelang siang, punjang gunung sepanjang  45 

jiwa kala. Semua Raja tahu peliharaannya pulang ke kandangnya 

masing-masing…kaya sinawur wana terlihat andriya.  

Ketika itu, mulanya Negara Sunggela itu negara yang besar, obor 

terang dunianya, tinggi kukuse pun carane. Banyak negara membe-

rikan blondhong pun areng-areng akan jadi…peni kerajaan 50 
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peni pada asong putri kirab tandanya panungkur. Apalagi banyak 

raja yang membaca kerajaan yang sama. Apalagi sang Raja juga 

bersama-sama raras setia legawa manunggaling kerajaan yang 

tinebak…kayuyung kepada prawirataman tidak didalam kerajaan 

najarita mambaca negara. Samya kawibawan nunut kesenangan  55 

bidup pepatahnya. Yang jauh melentur yang dekat samiyung 

mangling tinen dari jauh negara terlihat damai, aman dan tenteram. 

Sinegeg diganti cerita orang zaman dahulu, menyelenggarakan ne-

gara, diselenggarakan sehari apakah selesai, semalam apakah sele-

sai. Menceritakan siapakah pusakaning kerajaan Prabu Brama Tama 60 

…. Bidadari Dewi minta bergelar Sang Prabu Brama Tama jangan 

pitana kuru Patih gendari suta des tara tak atmaja. Dasarnya me-

mang raja besar binaturata berbudi bawa laksana. Ambeg saya tahu 

raja di pagelaran, kahapi-apit tejo dimeng kukung kandang para… 

makotos-kotos…sang raja memakai pakaian kerajaan duduk di 65 

kursi gading…kencana tidak ada manusianya, adanya gebyar 

cemlarat gambaran sang raja cinandra dari kejauhan seperti de-

wandaru lang-lang dunia sama terlihat ambyooorr. 

Yang mengatakan orang zaman dahulu tumapan mboten lang-

kung…didalamnya larbaya, sebelumnya Sang Prabu berkata sia- 70 

pakah yang kaseba ada dihadapan Sang Prabu ya ini kalau mentri 

pangkarsaning kerajaan setia semua. Kala Yaksa minangka dalem 

Kerajaan Sunggela, dia adalah Patih Kala Yaksa datang kehadapan 

Tumenggung Jaya Lelana, sekarangpun Tumenggung Jaya meminta 

Tumenggung Jaya berbicara, sekarangpun Tumenggung Jaya berka- 75 

ta kepada Tumenggung Jaya Japra diluarnya pagelaran sudah pasti 

tempatnya para prajurit ….sudah siap siaga ada di pagelaran luar 

pasewakan Sang Raja cinandra dari kejauhan terlihat …. 

Ibarat burung Jaya Klana. Ibarat tundene peksi namanya burung 

Jaya menang. Lelana kalap-kalap seperti burung sinamber kalap- 80 
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kalap takut para prajurit ada yang bersama-sama kejuit jadi perin-

tahnya Sri Rama gambaran para prajurit yang dari kejauhan sudah 

terlihat ander seperti dayang-dayanga. Salah satunya alun-alun, 

karena banyaknya para prajurit. Tidak ada…alun-alun yang terlihat 

dari kejauhan, kayu kandek diterjang ombak mblabar. 85 

Tentramnya pasewakan…srengeng jiwa mengingatkan Patih. Keti-

ka itu, ada peribahasa yang jauh den awe yang dekat denrapetaken 

mangkana pangudas parang…lisan…  

 

Suluk 

Percakapannya seorang dalang. Menceritakan pembukaan cerita. 

Dahsyatnya suaranya gamelan. Dan suaranya pesinden. Kaeka 90 

isine bahwana minangka asihe ndriya. Kinarya mangayut hayuting 

bagi para penonton semua.  

 

Prb. Brama Tama : Hong Wilaheng, Hyang Hyang Adi Nendro 

Ngesti Bathara Jagat, yen Jagat Dewa Ba-

thara. Wush, mandraguna. Nanti-nanti dulu, 95 

  Patih! Patih Kala Yaksa, kamu saya panggil 

ada dihadapan saya, jangan seperti orang 

menerima hadiah kepada saya. Seperti  je-

nang dodol kang legih gurih,wanudya kang 

rompyoh-rompyoh, sinome sak pekek gen- 100 

  ding citrane curiga lanjek pamore, bukan 

begitu, Patih. Banyak para prajurit yang tia-

da berharga, para pemimpin cerdas yang su-

dah dipanggil ada dihadapan saya. Namun 

tidak ada yang berhak menerima perintah  105 
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  perintah saya kecuali kamu. Kamu ini yang 

dapat memberikan saya pencerahan, kecuali 

Patih Kala Yaksa. Patih, jadi kamu katakan! 

Patih.  

    

Janturan    

Ceteman….Sang Patih ana....sang pintunana.nyelir kadya kaya.  110 

Oo, mangkana, sang winca mantri arsa ngarsa ngandika. Lir 

kadya….ing bantala.  

  

Kala Yaksa : Hek…hek…hek...hek…Bojleng-bojleng, 

Hangkala Manik Kala Yudra Raja Dewaku. 

Baik Raja, sebelumnya saya ingin menyam-   115 

  paikan sesuatu. Saya mohon maaf. Saya 

akan menghadap kepada Tuan. Baik saya. 

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Ya sudah saya terima. Saya teri-

ma tanganku jadikan sukarnane pengga- 

lehne saya, hanya restu saya terimalah, Pa- 120 

  tih.  

Kala Yaksa : Hek…hek…baik saya, sudah kacadong 

ngasta kekalih kacencang rekma yang men-

jadikan jimat paripih, Raja. Baik saya.  

Prb. Brama Tama : Patih Kala Yaksa, seperti apakah kamu ini  125 

  saya panggil ada di hadapan saya? Ayo, 

Patih katakan!  

Kala Yaksa : Hek…hek…baik saya, tidak tahu mengapa 

saya akan dipanggil, Raja. Saya gugup ada 

di luar kados tinubruk saya salah, Raja ge-  130 
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  laptuna mboten gemerlapnya kilat. Tidak 

tahu seperti ilalang salomboh pinanjer di 

tengah-tengahnya alun-alun. Tertiup ke ba-

rat, angin kumejot kumitir kecarok awor 

kepada maras. Dhuh Raja, saya takut ada di 135 

  luar. Lagi pula ada di hadapan Tuan, saya 

tidak punya rasa khawatir apa-apa. Baik 

saya, Raja.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Apakah sebab ada di luar saya 

panggil seperti begitu setelah ada di hada-  140 

  pan saya. Kamu tidak punya rasa khawatir 

apa-apa. Kamu lihat ke saya ini lihat apa? 

Patih, segera katakan!  

Kala Yaksa : Hek…hek…baik saya, saya tidak dapat ber- 

kata banyak-banyak. Saya ini abdi menyam- 145 

  paikan begini, kalau Tuhan menyerahkan hi-

dup mati saya. Sudah diambil besok atau lu-

sa. Meskipun dihukum pada nanti malam, 

saya menyampaikan tembung wadana sak 

kurepe pengabahan. Sumeleh mati, jika 150 

  Tuhan menyerahkan hukuman apa. Alam 

bebas melakukan apa saja. Baik saya.  

  

Janturan  

Menghadap di hadapan Sang Raja berbicara merkadek kesambit-

sambit sambirana Sang Raja. Baik saya sang midanana lir peksi 

ning…priya… 155 
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Prb. Brama Tama : E, ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Memunduran seperti 

orang menerima dosa, Patih. Mana ada ceri-

tanya, Patih? Sejahat-jahatnya macan tidak 

tega makan anaknya sendiri. Semua itu tadi 160 

  saya bandingkan baik buruknya, Patih ada di 

Negara Sunggela, Patih.  

Kala Yaksa : Hek…hek…  baik, terima kasih, Raja.  

Prb. Brama Tama : Yang terakhir, seperti apakah kewajiban ka-

mu ini ada di Negara Sunggela? 165 

Kala Yaksa : Wah, mohon izin sebelumnya Tuan. Saya ini 

jadi pemimpinnya para rakyat meskipun dari 

desa dari gunung, daerah pinggiran, perin- 

tahnya sama saja dari peraturannya perintah 

Tuan. Begitu Raja. 170 

Prb. Brama Tama : Apa yang menyebabkan kamu percaya ada 

di hadapan saya?  

Kala Yaksa : Jika Tuan tidak tahu, silahkan Tuan periksa 

sendiri…saya terima.   

Prb. Brama Tama : E, ladalah, hahahah. Puji syukur. Kalau  175 

  begitu kamu ini menjadi mentri pangkasa-

ning kerajaan, bukan begitu.  

Kala Yaksa : Baik, saya siap melaksanakan perintah.  

Prb. Brama Tama : Tahukah saya panggil ada di hadapan saya?  

Kala Yaksa : Raja, sungguh saya tidak tahu perlunya apa.  180 

  Tuan ini memanggil abdi dalem. Silahkan 

Raja sampaikan kepada abdi dalem, mung-

kin saja abdi dalem semua dapat memberi 

keterangan kepada Tuan begitu, Raja.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



124 

 

 

Prb. Brama Tama : E ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara  185 

  Wasesaning Jagat. Patih!  

Kala Yaksa : Ada perintah apa?  

Prb. Brama Tama : Saya mengumpulkan para prajurit, yaitu pa- 

ara prajurit utama kerajaan ada di pasewa-

kan agung. Oleh karena itu, disana ada am- 190 

  ba barake para rakyat kecil, sebab para rak-

yat kecil sudah sama saling rukun, tidak 

kurang pakaian dan makanan selama dalam 

peraturan Kerajaan Negara Sunggela.  

Kala Yaksa : Baik, siap melaksanakan perintah. Tuan ini  195 

  memerintahkan memanggil pengawalnya 

Sang Raja. Memangggil para prajurit keraja-

an itu perlunya apa, Raja?  

Prb. Brama Tama : Patih.  

Kala Yaksa : Baik, apakah ada perintah? 200 

Prb. Brama Tama : Di dalam sejarah yang sudah jalan rikalas-

mana, diri saya najarita kedak…kamu ini 

masih keturunan dari dewa yaitu kamu ketu-

runan dari Dewa Bathara Brama.  

Kala Yaksa : Hek…hek…baik, siap melaksanakan perin- 205 

  tah.  

Prb. Brama Tama : Maka dari itu, saya ini turun ada di dunia 

karena diutus oleh Tuanku Brama Dewa Ba- 

thara Brama rikalasmana. Pertama, saya 

yang mengatur Negara Sunggela. 210 

Kala Yaksa : Baik.  

Prb. Brama Tama : Saya Prabu Brama Tama. Saya punya sau-

dara yang ada di dunia, yaitu Prabu Brata 

Sudirga.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



125 

 

 

Kala Yaksa : We, ladalah, Patih. 215 

Prb. Brama Tama : Dapat restu Tuhan Pemilik Semesta Alam, 

ada dimana restu orangtua saya ini membu-

ka isinya dunia yang masih kosong, namun 

kenyataannya saya ini dapat kesenangan hi- 

dup kalau para pemilik tahta mengatur da- 220 

  lamnya Negara Sunggela.  

Kala Yaksa : Baik, itu sejarah yang sudah berjalan, itu be-

nar, Raja. Orang hidup ada di alam dunia. 

Orang hidup ada di alam dunia itu sangat be-

rat meninggalkan sejarah, karena negara itu 225 

  juga ada sejarahnya. Turun desa itu juga be-

gitu. Desa itu juga ada sejarahnya, lebih-le-

bih manusia, lha ini. Sampai manusia me- 

ninggalkan yang namanya sejarah, walah 

keliru. Semua benar tetapi tidak baik, tetapi 230 

  baik tanpa kebenaran ini. Ini manusia me-

ninggalkan yang namanya sejarah. Begitu, 

Raja. Lha, itu tadi setelah menduduki Nega- 

ra Sunggela.  

Prb. Brama Tama : Patih. Maka dari itu, saya ini akan turun tah-  235 

  ta kerajaan, disitu jatuh ke dalam Istana Ke-

rajaan. Saya akan keluar dari Negara Sung-

gela, kalau perlu saya akan bertapa, bertapa 

untuk anak-anakku semua. Semoga senan-

tiasa anak-anakku semua dapat menjadi o- 240 

  rang yang utama, dapat mengatur keadaan 

negara.  
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Kala Yaksa : Ya benar itu upaya orangtua dengan anak. 

Rela menjadi orang tua itu sangat mengatur 

kondisi anak sampai anak itu selesai, yaitu  245 

  cara menyamar menjalankan perbuatan pe-

ngertian. Semoga senantiasa anak-anak Tu-

an ini menjadi manusia yang utama ada di 

Negara Sunggela. Semoga senantiasa men-

junjung tinggi namanya orangtua bagi nega-  250 

  ra nusa dan bangsa begitu, Raja.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Puji syukur. Terima kasih, teri-

ma kasih.  

    

Prb. Brama Tama : Puji syukur, kalau begitu saya pegang teguh 

apa yang jadi nasehatmu. 255 

Kala Yaksa : Baik, terima kasih. Ada apa Raja akan berto-

lak pergi dari Negara Sunggela?  

Prb. Brama Tama : Patih, selama saya bertapa menyembah ke- 

pada Tuhan Pemilik Semesta Alam itu ka-

takan kepada abdi kinasihku. Masuklah ke 260 

  dalam pasewakan agung. Semoga senan-

tiasa abdi kinasihku dapat memberikan kete-

rangan kepada saya.  

Kala Yaksa : Baik, siap melaksanakan perintah. Mohon 

izin saya panggilkan abdi kasih Tuan Raja. 265 

    

Ketika itu, setelah Patih Kala Yaksa keluar. Siapakah yang akan 

menghadap ada dihadapan sang Raja? Eca kanca ada jalan eca 

kanca ada di jalan iya miyak a, e miyak a coy. E…ya,…ya,…miyak- 

miyak dada ratpapan pundak wotan pupu…kandek kadya keberatan 

sanggulnya sinabet nyerpepeh-nyerpepeh seperti Kanjeng Brama…. 270 
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Prb. Brama Tama : E, ladalah, Togog.  

Togog : Baik. Siap melaksanakan perintah, Raja.  

    

Nyerpepeh-nyerpepeh seperti Kanjeng Brama. Menyisih dari para 

prajurit, menyisih dari para prajurit yang utama. Sebab ada utusan 

yang masuk ke dalam pasewakan dengan para prajurit. Siapakah 275 

kah abdi kinasih yang masuk kehadapan Sang Raja, tidak bergerak, 

tidak berdiri, seperti terpukau ada di pasewakan sudah yang meren-

canakan adalah Sang Raja. We, ladalah tumben…semoga senan- 

tiasa membuat terangnya keadaaan. Jangan sampai ada …ada sela-

ma di dalam pasewakan adalah pikirannya Sang Raja Prabu Brama 280 

Tama. Ketika itu, pangudas marine ndriya Sang Raja dapat menga-

takan kepada …  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Hm..hm..sepertinya saya 

lihat dari lirikan mataku seperti abdi ki-  285 

  nasihku, Togog. E, ladalah, Togog sekali la-

gi, sekali lagi kepada pengawalku, tolong 

katakan! Togog.  

Togog : Gombyang-gambyung wong gunung kulak 

pohong sak karung, tobur-tobur. Wadhuh,  290 

  baik Raja, sebelumnya saya mohon maaf ke- 

hadapan Tuan.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Ya sudah saya terima. Saya teri- 

ma tanganku jadikan sukalehne saya, namun 

restu saya terimalah. 295 
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Togog : Iya, sudah saya terima daturaken jimat saya 

Tuan. Mohon maaf sebelumnya, tumben Tu- 

an saya Prabu Brama Tama memanggil sa-

ya. Ini ada apa tumben orang gunung, saya 

ini dianggap punakawan, saya ini dianggap 300 

  orang belakang sampai dipanggil ini ada 

perlu apa, Raja?  

Prb. Brama Tama : Togog, saya ini akan pergi dari Negara 

Sunggela. 

 

Togog : Tuan ini akan pergi dari Negara Sunggela.  305 

  Ada perlu apa, Tuan?  

Prb. Brama Tama : Saya akan bertapa untuk anakku agar senan-

tiasa anakku ini menjadi manusia yang uta-

ma ada di alam dunia.  

Togog : Wadhuh, mohon maaf Raja, mohon maaf. 310 

  Tuan ini akan bertapa keluar dari negara, 

karena orang bertapa, orang tapa, orang 

tafakur itu tidak mudah, tidak mudah. Sebab 

ada dasarnya, kalau tidak punya dasarnya 

tidak perlu bertapa. 315 

Prb. Brama Tama : Yang sebenarnya seperti apa?  

Togog : Begini raja. Orang bertapa, orang menyem- 

bah pada Tuhan Pemilik Semesta Alam, ka-

lau kita ini memohon kepada Tuhan Pemilik 

Semesta Alam yaitu, Tuhan Yang Maha Ku-  320 

  asa, lalu disitu kita itu harus enem, enem nol, 

lha ini. Ujung rambut sampai telapak kaki 

harus enem maksudnya memperbaiki perasa-

an, ini dilengkapi dulu. Jika sudah dijalan- 

kan yang seperti itu tadi ada dasarnya. Perta- 325 
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  ma, dasarnya apa? Tuan ini harus menjalan- 

kan sabar dulu. Sesudah menjalankan sabar, 

Tuan ini harus menjalankan ikhlas. Kalau 

sudah menjalankan ikhlas, kemudian menja-

lankan jujur. Kalau sudah menjalankan jujur 330 

  kemudian rela. Lho, yang terakhir itu berat.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Togog, kamu ini menjadi sese-

puh ada di Negara Sunggela. Namun ada apa 

kamu ini memberi petunjuk. Mengapa mem-

beri keterangan yang seperti itu? 335 

Togog : Lho, kalau bukan marbot tampa gunung ya 

Tuan menyembah pada Tuhan Pemilik Se-

mesta Alam ini agar tidak rugi, capek, agar 

ada manfaatnya. Lha kalau Tuan ini tidak 

menjalankan sabar, ikhlas, jujur, rela ya ba- 340 

  gaimana bisa, Raja? Maka dari itu, orang sa- 

bar itu harus menghadapi keadaan yang nya-

ta, ini. Keadaan yang nyata itu harus dihada-

pi. Karena dunia ini sanepane Tuhan, dunia 

ini yaitu sanepaning Tuhan lha itu. Terka- 345 

  dang saya dengan Tuan ini ya dibohongi 

dengan aturan yang ada di alam dunia ini, 

Tuan. Begitu.  

Prb. Brama Tama : O, ladalah, ya,…ya,…ya. Yang sebenarnya 

jujur itu apa? 350 

Togog : Orang hidup itu tidak perlu wiyar wiyur. Ka- 

lau ke utara ya ke utara, ke selatan ya ke se-

latan. Kalau datang ya datang. Kalau tidak 

ya tidak. Sempat datang terkadang tidak da-

tang. Lha, itu namanya wiyar wiyur. Lha, 355 
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  kalau orang wiyar wiyur itu susah. Karena 

orang jujur itu tempatnya memindahkan pe-

rasaan. Perasaannya siapa? Perasaan rasanya 

sendiri yang mantap ada di hadapan Tuhan, 

lho. Tanpa perkataan, perasaan yang berbu- 360 

  nyi.  

Kala Yaksa : Wah, seperti itu. Memang orang jujur itu ya 

aneh.  

Togog : Ya aneh jujur. Katanya orang saya dulu itu 

jujur akan bertemu, ini rajin akan sampai.  365 

Kala Yaksa : Memang ya,...  

Togog : Karena orang jujur itu hatinya seperti suci 

melati. Kalau iya, ya, kalau tidak, tidak. Lho 

ini, susah ini. Saya terkadang bisa cerita te- 

tapi tidak bisa menjalankan. Lha, ini bukan 370 

  orang lain, saya sendiri juga seperti itu. Ka-

lau iya, iya, kalau tidak, tidak. Apa didalam-

nya berkata iya, setelah dijalankan iya… 

cedeh. Kalau Tuan niatnya berrtapa ya be- 

rangkat bertapa, tidak perlu tola-tole, karena 375 

  apa? Penggoda ada dimana-mana. Orang 

bertapa, orang menyembah pada Tuhan 

Pemilik Semesta Alam ini ya digoda dunia 

kuat, digoda derajat, makanan, rugi, lho. 

Digoda istri itu yang susah. Sudah banyak  380 

  pandhita, banyak begawan, banyak resi, 

brahmana jatuh derajatnya karena orang 

perempuan itu banyak. Lha ini, ini yang su-

sah. Menyuruh cucunya mulai kecil sampai 

dewasa, dewasa sampai tua. Mulai kecil  385 
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  sampai tua itu beli. Apa yang dibeli? Diban-

tu dikir, dibantu sholat setiap malam, siang- 

malam tidak berhenti menyembah Tuhan 

Pemilik Semesta Alam, eh kenyataannya 

banyak yang jatuh karena orang perempuan.  390 

  Banyak bahwana. resi, pandhita, begawan, 

dan lainnya.  

Kala Yaksa : Wah, iya, sama seperti besok kematian begi- 

tu Gog. Banyak orangtua kalau ingin dini-

kahi. Kalau disuruh lagi dianggap sunah. 395 

  We, ladalah, hahaha sunah.  

Togog : Lha, ya itu. Maka dari itu, kalau orang jujur 

ya tidak boleh bohong, itu menjalankan ju-

jur. Lebih-lebih ikhlas, lho ya. Orang hidup 

ada di alam dunia, orang itu kalau mau  400 

  ikhlas, dunia itu ya mohon maaf, Tuan tidak 

ramai seperti begini. Yang menyebabkan ra-

mai tidak beraturan itu tingkah lakunya ma-

nusia, saya dengan Tuan ini tidak bisa ikhlas 

ya. Diberi satu masih minta tambah, itu ka- 405 

  rena kurang ikhlas. Lha, kalau orang ikhlas 

itu ya susah, susah. Saya sendiri bisa cerita 

kalau tidak bisa menjalankan, lho ini. Ikhlas 

itu susah.  

Prb. Brama Tama : Begitu. 410 

Togog : Lho, ya, karena orang ikhlas itu aturannya 

lahir batin. Melapangkan dada, lho. Karena 

dunia ini memang ada cobaan dan godaan. 

Siapa yang kuat dengan cobaannya Tuhan, 

cobaan dimana-mana yang merasakan ada- 415 
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  lah terdadap nafsunya diri sendiri. Siapa 

yang kuat disitu akan terangkat derajatnya 

menjadi manusia, lha itu. Maka dari itu, ka-

lau belum bisa menyempurnakan wujudnya 

ujung rambut sampai telapak kaki, wujudnya  420 

  manusia juga jangan harap masuk di Surga-

nya Tuhan. Yang terakhir, rela Tuan, rela … 

tanpa pamrih barang apa saja. Orang itu ya 

ada kekurangannya, orang itu juga ada kele-

bihannya. Terkadang kelebihannya ini kalau 425 

  kalau tidak diterapkan ya tidak bisa cocok 

dengan perkataannya. Terkadang kekura-

ngannya juga begitu. Seperti…nyatanya apa, 

semua bisa ikhlas, itu juga ada. Ini dunia.  

Kala Yaksa : Wah, kamu tadi tumben, Gog datang-datang  430 

  sampai memberi nasehat kepada tuan saya 

Prabu Brama Tama.  

Togog : Lho, minta keterangan kepada saya, rela, 

Tuan. Kalau Tuan bertapa menyembah Tu- 

han Pemilik Semesta Alam, saya beri pe- 435 

  tunjuk kepada tuan.  

 

Prb. Brama Tama : Puji syukur kalau begitu Togog. Keluarlah! 

Siapkan Tuan kereta yang berwujud kereta 

sasra, dita sasra sewu dipo damar, untuk 

Srigati. 440 

Togog : Oh, baik. Mohon izin pamit, Raja.  
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Prb. Brama Tama : Patih Kala Yaksa.  

Kala Yaksa : Baik. Siap melaksanakan perintah, Raja.  

Prb. Brama Tama : Pergilah keluar agar…peraturan dari…rajeg 

wesi yang menyebabkan perkara. Kalian  445 

  ikutlah rombongan dengan saya yang akan  

bertapa.  

Kala Yaksa : Baik. Siap melaksanakan perintah, Raja.  

    

Ketika itu, ada perkataannya Sang Raja. Jangan jelar,orang itu yang 

ganding kaping kencana lempar hamparan mbentok. Sang Raja 450 

masuk ke dalam istana. 

Ketika itu, Sang Raja masuk ke dalam Sanggar Pemujaan Kerajaan, 

bertapa meminta kepada Tuhan Pemilik Semesta Alam. Ketika itu, 

tidak menceritakan Sang Raja, menceritakan hiru-hara gumuruh 

para prajurit.  455 

 

Janturan  

Gending kendal sang gumrek gumuruh dari dalam kerajaan. Wong 

pari kendang ingkang carana dari dalam kerajaan. Kalau cerita dari 

dalam Kerajaan. 

 

Sigeg! dalam, gempar luar para prajurit, tumricinge senjata 

mrengeng turangga pancak baris dana diselenggarakan ada di  500 

Luar Alun-alun Negara Sunggela. Gambaran para prajurit yang 

berbaris melompat ke candraning ancak siwalan kaya… prajurit, 

selo candraning selo disebut batu. Yang ada kang ana golong-

golong mangetan, golong-golong manula. Kenal… ternganga ada di 

luarnya pagelaran. Ketika itu, setelah menerima perintah. Sang Pa- 505 
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tih Kala Yaksa naik panggung menabuh … gambaran para prajurit 

kanya ceto-ceto Alun-alun Negara Sunggela.  

  

T. Jaya Ngalaka : E, ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat. Di tempat saya ini nya- 

man ternyata berpapasan dengan… siapa? 510 

Pak Mujenih : Mohon izin, Tuan. Saya punakawan. Saya 

Pak Mujenih, Tuan.  

T. Jaya Ngalaka : Yang belakang siapa?  

Pak Munduh : Saya Bapak Munduh.  

Pak Mujenih : Wa, ladalah, ah. Kenapa pikirannya lurah bi- 515 

  ngung?  

T. Jaya Ngalaka : Sedya klawan ngarep.  

Pak Mujenih : Iya, saya belum kenal dengan Tuan. Tuan ini 

siapa?  

T. Jaya Ngalaka : Namaku Tumenggung Jaya Ngalaka. 520 

Pak Mujenih : Oh, ya. Tuan Jaya Ngalaka, terima kasih. Sa-

ya ingin berbicara sebentar kepada Tuan.  

T. Jaya Ngalaka : Bicaralah Paman!  

Pak Mujenih : Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak 

kepada Bapak Lurah dan Bapak Perangkat 525 

  Desa, khususnya masyarakat Desa Balong-

dowo. Saya mengucapkan terima kasih ba-

nyak. Saya dan rombongan sudah dibolehkan 

pentas ada di Balai Desa Balongdowo sini.  

Pak Munduh : Oh, begitu, Mas. 530 

Pak Mujenih : Ya. Dan lagi saya juga mengucapkan terima 

kasih banyak kepada para penggemar, para 

sepuh, para saudara dari mana saja, dan juga 

saya memperkenalkan budaya Jawa kuna ini.   
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Pak Munduh : Oh, ya,... 535 

Pak Mujenih : Yang terakhir, saya juga mengucapkan terima 

kasih banyak kepada Bapak Lurah dari mana 

saja. Tadi ada Bapak Lurah dari Sidodadi, Bapak 

Lurah dari mana juga mengucapkan terima kasih 

sebanyak-banyaknya, ini adalah adi cara ruwah 540 

  desa.  

Pak Munduh : Ya, Mas. Mas, kita ini setelah ada di Balai Desa 

Balongdowo, besok pindah tempat dimana, Mas?  

Pak Mujenih : Kalau siang itu, saya besok diminta oleh Bapak 

Lurah Kendal Cabe. 545 

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya. Jadi siang itu saya disuruh wayangan. Ma-

lam hari pindah ke tempat Balai Desa Gelam, 

Tulangan.  

Pak Munduh : Lha, ya,…kok mau saja. 550 

Pak Mujenih : Lho, nanti dulu. Yang menyebabkan.  

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya, besok. Sare nyambi ini diminta tolong oleh 

Bapak Lurah Kendal Cabe. Setelah saya pikir-

pikir, baik Pak Lurah begini saja. Setelah wa- 555 

  yang di Balai Desa Balongdowo, bapak tunggu 

sampai saya selesai.  

Pak Munduh : Lha, enak saja.  

Pak Mujenih : Lha, ya bagaimana? Kesiangan disuruh waya- 

ngan. 560 

Pak Munduh : Lha, ya,...  
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Pak Mujenih : Ya. Lho, tidak lama kemudian, guru saya kewe-

den. Bapak Kuswarno iku kewede, tanggal dua 

puluh tiga itu wayangan siang. Malam hari ba-

pak yang wayangan. Lho, ya sudah saya tempuh  565 

  ya. Lha, yang menyuruh adalah guru. Setelah itu 

tak..   

Pak Munduh :  Setelah itu apa, Mas?  

Pak Mujenih : Setelah itu. Oh, ya pak, sudah jangan khawatir. 

Masalah wayang saya yang tanggung jawab ke- 570 

  mudian Pak Lurah datang.  

Pak Munduh : Pak Lurah Kendal Cabe.  

Pak Mujenih : Ya,…ya. Gus, jangan sampai lupa lho, Gus. Oh, 

tidak, Pak Lurah sudah tenang saja. Saya ini ya 

tetap datang tetapi saya juga ada lupa. Lha, Pak 575 

  Lurah sendiri juga lupa, bagaimana?  

Pak Munduh : Halus ceritanya.  

Pak Mujenih : Lha, bagaimana, lha ya sia-sia. Lha, setelah pin-

dah Balai Desa Gelam, tanggal dua puluh empat 

ada di tempatnya Pabrik Gula Tulangan. 580 

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya. Menantuku belanja sekalian penitiku,  seka-

lian jadi satu. Begitu juga konsumsinya diserah-

kan ke dalang.  

Pak Munduh : Oh, begitu. Bagaimana masalah makannya? 585 

Pak Mujenih : Wah, katringan, coy. Beres. Jangan khawatir! 

Tidak mungkin untuk konsumsi lima juta saja ti- 

dak cukup.  

Pak Munduh : Cukupkah?  
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Pak Mujenih : Ya cukup, lima juta saja. Aqua-nya dua kardus, 590 

  mie-nya sepanci, masalah kopi, masalah camilan 

pokoknya beres.  

Pak Munduh : Wadhah, ikut riben ya enak saja, Mas.  

Pak Mujenih : Iya. Saya ini seharusnya juga menyenangkan 

dengan orang yang punya rumah ya,... 595 

Pak Munduh : Ya. Buktikan tanggal dua puluh empat.  

Pak Mujenih : Ya, silahkan. Saya dan rombongan terserah. Be- 

sok itu ya seharusnya seperti itu.  

Pak Munduh : Ya seharusnya begitu.  

Pak Mujenih : Dulu yang membuat pintar itu ya rombongan.  600 

  yang membuat pintar dan mendidik saya adalah 

wayangan siang. Wayangan siang itu ya golo-

ngannya itu.  

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya. Lha, kalau sudah jadi seharusnya mengerti  605 

  dengan orang belakang.  

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya. Seperti Pak Lurah begitu seharusnya me-

ngerti dengan perangkatnya.  

Pak Munduh : Oh. 610 

Pak Mujenih : Ya.   

Pak Munduh : Ya,…ya.  

Pak Mujenih : Tanggal dua puluh sembilan itu dilanjut sam-pai 

tanggal lima belas.  

Pak Munduh :  Oh, begitu. 615 

Pak Mujenih : Ya, puji syukur.   

Pak Munduh : Ya. Malam ini.  
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Pak Mujenih : Pokoknya mulai setelah Desa Sari Raga itu 

saya pakai cerita jejer.  

Pak Munduh : Pakai cerita jejer? 620 

Pak Mujenih : Ya. Malam ini ceritanya dua. Lahir sampai 

meninggalnya.  

Pak Munduh : Oh, begitu.  

Pak Mujenih : Ya. Itu namanya banjaran. Lha, saya pakai ce-

rita banjaran. Malam ini dua cerita semalam. 625 

Pak Munduh : Oh, ya. Pokoknya, besok itu ya cerita jejer.  

Pak Mujenih : Ya. Besok itu juga cerita jejer. Pokoknya ti-

dak pandawa saja.  

Pak Munduh : Ya, Mas.  

Pak Mujenih : Ya. Mohon maaf ini tadi saya bercanda. 630 

T.  Jaya Ngalaka : Ladhalah. Pak Mujenih!  

Pak Mujenih : Lha, Tuan ini perlunya apa?  

T. Jaya Ngalaka : Diutus oleh tuan. Ikutlah pergi dengan tuan 

dari Negara Sunggela untuk keperluan berta- 

pa menyembah pada Tuhan Pemilik Semesta  635 

  Alam. Bertapa untuk anak-anak Tuan Prabu 

Brama Tama.  

Pak Mujenih : Oh, begitu.  

Pak Munduh : Itu namanya orangtua, Mas. Karena ingin pu- 

nya anak yang jujur dan ingin punya anak  640 

  yang sholeh ya mengapa disebut bertapa, ma-

lam ini.  

Pak Mujenih : Ya.  

Pak Munduh : Ya. Semoga terlaksana, Mas.  

Pak Mujenih : Ya. Silahkan saya ikut Tuan. 645 

T. Jaya Ngalaka : Jangan jauh-jauh! Ayo segera ikut saya!  
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Kacarita  

Golong-golong para prajurit yang berbaris. Tingkahnya para prajurit 

tumricinge begawan mrengeng….dibantu ke utara selatan bertemu 

gelar yang ngalap-ngalapi kepada Sang Prabu Brama Tama. Kare-

na banyaknya jumlah para prajurit sak perkada. Yang memakai 650 

pakaian putih berkumpul sesama putih, seperti burung aneba swara. 

Yang berpakaian hijau berkumpul sesama hijau, seperti persawahan. 

Yang berpakaian hitam berkumpul sesama hitam, seperti apa gagak 

areraton. Yang berpakaian merah berkumpul sesama merah, seperti 

api kanuragan. Ketika itu, siapakah yang bersama-sama berdiri 655 

tegak seperti tugu sela karta…..kena kang ampak-ampak sudah 

genyo jumangkak …Prabu Brama Tama sampai ada di Tepi Gunung 

Gajah Mungkur.  

 

Kacarita  

Ketika itu, ada begawan ternyata berbeda ceritanya sama pelakunya. 

Siapakah yang berhenti ada di tengahnya jalan ini? Dewi Sinta dan 660 

Dewi Landep dasarnya adalah anak dari Kahyangan Duryandara, 

anaknya Dewa Basundara. Disitu keluar dari perjuangan Duryan-

dara ini kahyangan ondar-andir lisane Sinta dan Landep diutus ke 

alam dunia untuk mencari pengabdian. Telah diberikan wujud pe-

ngawal kambing dan bebek. Setelah ruda resa sepertinya bingung  665 

mana yang utara dan selatan, kemudian  berhenti ada di tengah 

jalan…  

 

Dewi Sinta : Dikethok kaya lombok, dirajang makothos-

kothos, Adik Landep.  

Dewi Landep : Dhuh, kakak. Kakak Sinta, ada apa Kakak? 670 
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Dewi Sinta : Ya, Adik. Kita pergi dari kahyangan sampai 

ada di alam dunia, sama saja tidak tahu utara 

dan selatan. Maka dari itu, kakak minta yang 

hati-hati. Ikutlah Kakak!   

Dewi Landep : Jangan jauh-jauh ya, Kakak! 675 

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah. Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat hm,…Paman!  

Pak Mujenih : Saya Tuan.  

Prb. Brama Tama : Saya berjalan ada di tengah jalan ternyata 

berjumpa dengan wanita yang cantik.  680 

Pak Mujenih : Ya, mohon maaf, Tuan. Tuan itu boleh ta-

nya, tidak boleh ikut.  

Prb. Brama Tama : Begitu Paman!  

Pak Mujenih : Lho, ya Tuan tanya. Nanti dulu!  

Prb. Brama Tama : Siapakah namamu? 685 

Dewi Sinta : Ki Sanak, jika Tuan belum kenal dengan sa-

ya,…ya saya Dewi Sinta.  

Dewi Landep : Saya Dewi Landep, Ki Sanak.  

Dewi Sinta  Siapakah nama Anda?  

Prb. Brama Tama : Raja dari Negara Sunggela Prabu Brama Ta-  690 

  ma yang menjadi namaku.  

Pak Mujenih : Saya Pak Mujenih.  

Pak Munduh : Saya Bapak Munduh.  

Prb. Brama Tama : Mengapa kamu ada di tengah jalan?  

Dewi Sinta : Saya ini tidak tahu utara dan selatan. Saya  695 

  bingung, Ki Sanak, kemudian saya ini kema-

na? Saya ini diutus oleh orangtuaku untuk  
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  mencari pengabdian. Maka dari itu, Ki Sa-

nak, jangan ganggu saya, Ki Sanak.  

Prb. Brama Tama : E, ladalah, hahaha hm. Pak Mujenih! 700 

Pak Mujenih : Saya Tuan.  

Prb. Brama Tama : Sepertinya Dewi Sinta dan Landep ini turun 

di alam dunia sama mencari pengabdian. 

We, ladalah. Paman, hm sayang-sayang, hm 

sayang-sayang tidak ada gadis cantik kecuali  705 

  Dewi Sinta dan Landep.  

Pak Mujenih : Nanti dulu! Nanti dulu, ya! Niatnya berang- 

kat tadi itu tujuannya apa?  

Prb. Brama Tama : Bertapa!  

Pak Mujenih : Lho, bertapa. Setelah berangkat di tengah ja-  710 

  lan bertemu dengan orang perempuan. Ini 

godaan ini tuan. Godaan bagaimana? Sedu-

nia ini habis karena masalah orang perem- 

puan kalau tuan ikut.  

Pak Munduh : Kamu jangan menasehati saya, Mas! 715 

Pak Mujenih : Sudah. Tuan kalau bisa saya ingatkan sudah 

diputuskan ya. Tuan terima saja, sudah itu 

masalah Tuan, Dewi Sinta dan Landep.   

Prb. Brama Tama : Pak Mujenih!  

Pak Mujenih : Saya Tuan.   720 

Prb. Brama Tama : Yang menjadi raja, yaitu saya Prabu Brama 

Tama. Raja Sunggela ini Prabu Brama Tama 

apakah kamu? Hm…   

Pak Mujenih : Lho, dinasehati ya tidak bisa. Kalau Tuan te- 

tap tekad, ya terserah Tuan saja. Saya ini pu- 725 

  nakawan mendukung saja ya,...  
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Pak Munduh : Jangan banyak berbicara, Mas! Orang ba- 

nyak bicaranya! Angkat-angkat beres tidak 

minta tidak perlu.   

Prb. Brama Tama : Hm, gadis cantik. Jangan khawatir! Jika ka- 730 

  mu mencari pengabdian. O, ladalah, saya 

Raja Sunggela akan sanggup apa yang jadi 

panglira namun kamu harus nurut dengan 

saya. Kamu harus nurut menjadi istriku. 

Nurut atau tidak? Tidak nurut jangan tanya  735 

  dosamu!  

Dewi Sinta : Kok, baik. Seperti orang dikejar setan, bu- 

kan seperti itu caranya menjadi orang laki- 

laki. Dhuh, Raden, seharusnya ya dijaga per-

kataanmu! 740 

Dewi Landep : Kakak, jangan dekat-dekat, Kakak!  

Pak Mujenih : Jangan, begini sakit hati. Walah, ganteng- 

ganteng seperti tidak terkabulkan. Haha  

Prb. Brama Tama : Jangan lari dari Prabu Brama Tama!  

 

Kacarita     

Karena cepat larinya, Dewi Sinta dan Landep kabujeg kepada Raja  745 

Sunggela. Ketika itu, setelah masuk ke dalam hutan, gunung tinggi 

dinaiki, jurang dalam dituruni, hutan gelap dimasuki. Punang 

candraning kayu berteriak, kayu sawo penata rewo kayu pohon 

durian gelaran kayu cengkring sindhung-sindhung randu alas 

sinamil kayu juwet getakan kayu klampis pepetan ilalang. Ketika  750 

itu, setelah genyo berlari. Seketika itu, Dewi Sinta dan Landep 

disitu tersesat ada di Pertapaan Sendhang Pancuran.  
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Raden Kasumbi : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning 

Jagat. Kakak Wira Paksa.   

Wira Paksa : Nanti dulu! Jangan khawatir lagi! Adiknya  755 

  Kakak Niti karsa.  

Raden Kasumbi : Kakak, orang seperti saya ini katakan kepada 

Raden Rama Begawan Dhukut Banyu. Maka 

dari itu, keadaan pertapaan jangan sampai ada 

para pemberontak yang akan merusak peratu- 760 

  ran pertapaan.  

Wira Paksa : Iya, Adik. Maka dari itu, saya laksanakan pe- 

rintahnya Ayahanda Dhukut Banyu. Ayo kita 

bersama menjaga ketenteraman peraturan Per-

tapaan Sendhang Pancuran. 765 

Raden Kasumbi : Oh, begitu.  

Wira Paksa : Bukan seperti itu. Siapakah perempuan yang 

tampak menangis itu?  

Raden Kasumbi : O, ladalah.  

Wira Paksa : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning  770 

  Jagat. Nanti dulu, Nini! Siapakah namamu? 

Siapa! …tolong katakan! Kamu ini saya lihat 

dari lirikan mataku, rambutmu berantakan, 

dan keringatmu bercucuran ada apa?  

Dewi Sinta : Dhuh pangeran. Kalau Anda belum kenal  775 

  dengan saya, ya saya Dewi Sinta.  

Dewi Landep : Saya Dewi Landep.  

Dewi Sinta : Dhuh raden. Siapakah Anda?  

Wira Paksa : Kenalkan saya abdi kinasih, anak guru Bega-

wan Dhukut Banyu. Nama saya Wira Paksa. 780 
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Niti Karsa : O, ladalah. Nama saya Niti Karsa, Ki Sanak.  

Wira Paksa : Ada apa?  

Dewi Sinta : Dhuh, Raden. Saya minta bantuan pertolongan 

kepadamu. Saya dikejar raja dari Sunggela. Saya 

minta tolong, saya akan di perkosa, saya  785 

  tidak mau, Raden.  

Wira Paksa : Iya. Maka dari itu, saya akan memberi bantuan   

  pertolongan. Masuklah ke dalam Pertapaan Sen-

dhang Pancuran. Menghadaplah kepada Aya-

handa Dhukut Banyu. Masalah raja sumber Pra- 790 

  bu Brama Tama, jangan khawatir! Saya yang 

menghadapi!  

 

Prb. Brama Tama : E, ladalah, Jagat Dewa Bathara, Bathara 

Wasesaning Jagat, hm. Di tempat saya ini, 

mula kirana…Dewi Sinta dan Landep tiba- 795 

  tiba ada……Siapakah namamu? Katakan!  

Wira Paksa : Jika Anda belum kenal dengan orang seperti 

saya, ya saya anak guru Ayahanda Begawan 

Dhukut Banyu. Namaku Wira Paksa. Siapa-

kah Anda? 800 

Prb. Brama Tama : Oh, O, ladalah, ahahaha…Wira Paksa.  

Wira Paksa : Ya.  

Prb. Brama Tama : Raja sumber Prabu Brama Tama. Apa Wira 

Paksa?  

Wira Paksa : Memberi bantuan pertolongan kepada Dewi  805 

  Sinta dan Landep janganlah kamu ini mem-

perkosa! Bukan seperti itu sifat manusia 

yang utama. Saya minta kembalilah! Jangan  
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  ganggu aturan yang sudah teratur! Kembali-

lah, Prabu Brama Tama! 810 

Prb. Brama Tama : O, ladalah, hm. Berani mengembalikan Raja 

Sunggela, hm. Tidak peduli kamu ini anak 

guru Begawan Dhukut Banyu berani me-

ngembalikan Raja Sunggela sama seperti 

…dirimu. 815 

Wira Paksa : Mau kembali tidak! Tidak mau kembali ja-

ngan tanya dosamu, jadi tak iwer lehermu!  

Prb. Brama Tama : O, ladalah.  

 

Prb. Brama Tama : He! Wira Paksa.  

Wira Paksa : Apa? 820 

Prb. Brama Tama : O, ladalah. Kudengar-dengar…rajeg wesi 

berani. Berani kamu perlakukan apa saja lho 

Raja Sunggela sama seperti mencari masa-

lah.   

Wira Paksa : Oh, terima ini! 825 

 

Prb. Brama Tama : We, ladalah, main tangan ya.  

    

Prb. Brama Tama 
: 

E, ladalah, hahahaha, kamu anggap saya ini 

apa?   

    

Prb. Brama Tama : E, ladalah, Pak Mujenih.  

Pak Mujenih : Saya Tuan. 830 

Prb. Brama Tama : Hm,..sepertinya guru klepak klepek ternyata.  

Pak Mujenih 
: 

Tuan juga tidak bisa dinasehati. Orang be- 

rangkat bertapa tadi dinasehati dengan ka-  
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  keknya Togog, ya. Agar tidak menempati 

dasar empat masalah. Lho, sudah niat ya, se- 835 

  tekad-tekad abadi lho.  Pada waktu di tengah 

jalan bertemu orang perempuan, lho Tuan 

lupa tujuannya.  

Pak Munduh : Memang itu orang perempuan, Mas. Saya 

pikir sama saja mas-mas, daripada di rumah  840 

  ya tidak kuat…diberitahu kok.  

Pak Mujenih : Saya pikir Tuan ini kalau sudah diingatkan. 

Sudah, Tuan silahkan hubungi dalang ya,... 

Tuan ini prabu bertapa untuk anaknya Tuan 

Prabu Brama Tama.  845 

Prb. Brama Tama : Pak Mujenih! Jangan mengajari! Saya be-

rangkat sendiri hm,... Jangan kira saya tidak 

tahu maksudmu!  

Pak Mujenih : E, alah. Diulangi segitu banyaknya tidak 

percaya. 850 

Pak Munduh : Sudah terserah. Terserah-terserah tuan. Ka-

lau bisa tuan pergi, kalau bisa tuan nikahi 

dua-duanya ya. Tuan ini sudah punya istri 

ya, Tuan cinta dengan Nyonya Landep itu 

masih muda, masih perawan juga masih co- 855 

„  cok. Apabila raja istrinya satu juga tidak co-

cok.   

Prb. Brama Tama : Iya,…ya. Seharusnya?  

Pak Munduh : Seharusnya tiga, empat, cocok itu tadi. Ti-

dak apa menikah lagi, bagaimana? 860 

Prb. Brama Tama : Hm, seharusnya begitu jadi punakawan, hm, 

seratus lima puluh!  
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Pak Munduh : Begitu, sudah terima saja! Sudah saya tidak bi-

sa mengandalkan dirimu. Apa? Tua tetapi tidak 

tegas!  865 

Pak Mujenih : Perkataanya tidak enak hati adik saya ini, ba-

gaimana?  

Pak Munduh : Sudah.  

 

Kacarita    

Dasarnya turun Dewa Bathara Brama. Disitu diam sak witawis 

Prapa Aji Jaya Kawijayan napa den rapa. Seketika itu, semuanya  870 

kanuragan sudah ada terhadap  Prabu Brama Tama. Seketika itu, 

raganya Brama Tama hancur hilang di lautan  

  

Prb. Brama Tama : Sakti daya….Apabila Prabu Brama Tama 

kalah. O,ladalah.   

 

Prb. Brama Tama : Siapa? 875 

Niti Karsa : O, ladalah. Saya Niti Karsa, adik Kakak 

Wira Paksa.  

Prb. Brama Tama : Oh.  

    

Bg. Dhukut Bny : Hong Wilaheng, ingsun urip sejati, sejatine 

urip, nanti dulu ya… 880 

    

Bg. Dhukut Bny : Nanti dulu, ya. Saya lihat dari kejauhan se-

pertinya kamu ini kaseser yudra dan dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan Raja 

Sunggela.  
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Wira Paksa : Ada apa Ayahanda yang sakti berkuasa?  885 

Bg. Dhukut Bny : Oh, mlongo. Ya, jangan khawatir! Saya lem-

pari benda telang saja akan hancur…  

    

Kacarita    

Terlanjur bangun bunga susah…cilaka manusia tidak mengerti. 

Pesaning peksi pesanggahe rikalasmana…dibantulah orang dengan 

dirinya tidak ada manusia yang turun sendiri. Carilah manusia yang 890 

menolong selama membawa…akan mati buat ruangan sendiri sudah 

tidak ada semalam. Ketika itu, tidak tahu sangkaning belahe. Dadal 

jebar…dhadha ketrajang yang menjaga telang saja. Seketika itu, 

Prabu Brama Tama ning kantri beri benda telang saja tidak berisi 

sak kabutan ada di Gunung Gajah Mungkur. 895 

 

Bg. Dhukut Bny : Nanti-nanti dulu ya,... Dewi Sinta.  

Dewi Sinta : Baik Ayahanda, ada perintah apa?  

Bg. Dhukut Bny : Jangan khawatir! Sepertinya Raja Sunggela 

ini sudah tidak akan kembali ada di Pertapaan 

Sendhang Pancuran.  900 

Dewi Sinta : Baik Ayahanda.  

Bg. Dhukut Bny : Begini. Kamu ini mulailah dengan Ayahanda. 

Mulailah dulu mengabdi disana ya. Apalagi 

kamu ini masih muda. Bapak ini sudah tua. 

Lalu, kamu ini agar ada manfaatnya, agar ada  905 

  tuwase diri kamu ini mengabdi dengan bapak.  

Dewi Sinta : Baik. Bagaimana Ayahanda?  

Bg. Dhukut Bny : Begini. Awalnya kamu ini akan saya beri aja- 

ran. Tepatnya bapak ajar pelajaran, pelajaran 

untuk pribadi lira, tepatnya menyembah kepa- 910 
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  da Tuhan Pemilik Semesta Alam. Pelajaran-

nya bapak ini jangan sampai kedengaran oleh 

murid-murid bapak lainnya, karena tidak ada 

yang bapak beri wujudnya ajaran yang seperti 

itu yang akan bapak sampaikan kepadamu si  915 

  Dewi Sinta.  

Dewi Sinta : Begitu. Baik tidak beri tahu siapa-siapa Aya-

handa. Saya dapat menerima apa yang jadi 

nasehat Ayahanda. Silahkan Ayahanda ajar! 

Apa saja saya nurut…hidupku saya pasrahkan  920 

  kepada Ayahanda Begawan Dhukut Banyu.  

Bg. Dhukut Bny : Oh, seperti itu. Begini, pada awalnya kamu 

ini akan saya ajar babakan ilmu untukmu Sin- 

ta, tetapi jangan ada disini. Kalau ada disini 

akan kedengaran sama murid-murid saya la- 925 

  in-lainnya.  

Dewi Sinta : Kemudian ada dimana?  

Bg. Dhukut Bny : Ayo ada di dalam Sanggar Pasarean, tepatnya 

Sanggar Pasarean itu di tempat tidur ya.  

Dewi Sinta : Apakah orang berdua saja? 930 

Bg. Dhukut Bny : Iya, hanya bapak dan kamu, selesai ini ya, 

karena bapak ini kasihan dengan kamu, Sinta.  

Dewi Sinta : Baik. Saya nurut Ayahanda. Silahkan Ayah 

ajar saya.   

Bg. Dhukut Bny : Iya,…ya, saya ajar ya,... Ayo masuk ke dalam  935 

  tempat tidur!  

Bg. Dhukut Bny : Sinta.  

Dewi Sinta : Baik Ayahanda ada perintah apa?  
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Bg. Dhukut Bny : Begini, Nak. Awalnya apa yang yang menjadi 

perintah bapak. 940 

Dewi Sinta : Bagaimana Ayahanda?  

Bg. Dhukut Bny : Begini,… ini pakailah disitu untuk mengatur 

pribadi lira.  

Dewi Sinta  Bagaimana?  

Bg. Dhukut Bny : Dengarkan ya,…Nak! 945 

Dewi Sinta : Baik.  

 

Bg. Dhukut Bny : Saya balongsa terhadap saya sendiri dari 

kotornya raga. Dari lawannya hati saya, dari 

murka nafsu saya, dan dari laline hidup 

saya. Saya ruwat dari kodrat saya sendiri. 950 

  Maka dari itu, saya minta kamu anakku 

Sinta, setiap akan tidur harus dibaca kemu-

dian bangun harus dibaca.  

    

Kacarita    

Setelah mengajar Dewi Sinta. Seketika itu, awing-awang kayangan-

kayangan suralaya, kemudian berwujud Dewa Bathara Guru.  955 

 

Bathara Guru : Hong Wilaheng Sekareng Bahwana. Oh, Dhukut 

Banyu, Dhukut Banyu. Lha, wanita diajar seperti 

begitu. Itu sama saja dengan pandhita yang ku-

rang tata ardiga. Kurang apa yang seperti apa 

mengajar itu tidak ada di dalam tempat tidur!   960 

  Mengajar itu harus ada di luarnya tempat tidur! 

Oh, tidak seperti itu. Hidup akan membuat seja-   
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  rah. Kalau tidak membuat sejarah yang seperti 

…Oh, tidak akan ramai peraturan di alam dunia. 

Bagaimana nanti ganjarannya? 965 

    

Ketika itu, setelah Dewa Bathara Guru masuk ke dalam Sanggar 

Pasarean. Disitu masuk ke dalam lisan Dhukut Banyu. Seketika itu 

minger keblate Begawan Dhukut Banyu.  

 

Bg. Dhukut Bny :  Ya,…Sinta.  

Dewi Sinta : Ada perintah apa? Ada perintah apa Ayahanda? 970 

Bg. Dhukut Bny : Begini, Nak. Maka dari itu, setelah kamu ini 

saya ajar. Saya ajari ilmu kawruh disitu kemba- 

lilah. Kamu ini dapat menata…anakku Sinta.… 

ini nurutlah! Turutilah Ayah, ya!  

Dewi Sinta : Mohon maaf Ayahanda. Ayahanda sudah be-  975 

  gitu.  

Bg. Dhukut Bny : Sudahlah! Sudahlah Sinta! Turutilah ya, Nak! 

Kalau kamu nurut dengan Ayah, akan mulia hi-

dupnya anakku Sinta dan Landep ada di Perta- 

paan Sendhang Pancuran.  980 

Dewi Sinta : Tidak! Tidak Ayahanda, tidak!  

Bg. Dhukut Bny : Sudahlah Sinta, turutilah ya!  

Dewi Sinta : Tidak Ayah! Tidak, tidak! Saya mohon maaf.  

 

Kacarita    

Setelah diperkosa. Ketika itu, tidak kuat hawa nafsunya lisak Bega-

wan Dhukut Banyu.  985 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



152 

 

 

Kacarita  

Lisak Begawan Dhukut Banyu setelah berhubungan intim dengan 

anaknya Dewi Sinta. Ketika itu, setelah ketetesan dewi piji, pijine 

sudah tetes ada di guwa garbanipun lisak Dewi Sinta pergi ke Dewa 

Bathara Guru.  

 

Bathara Guru : Hong Wilaheng Sekareng Bahwana Wilaheng. Oh,  990 

  Dhukut Banyu. Sinta bukan begitu… Hidup yang 

membuat sejarah. Seluruh dunia ini ramai keada-

annya. Saya lihat dari kejauhan.  

 

Ketika itu, setelah deleg-deleg gelise lisak Dhukut Banyu. Wong 

angkanda cerita pagedongan. Disitu Dewi Sinta hamil sudah dapat 995 

sembilan bulan, seperti loloh gulung gendake, pandhita yang lumit, 

pandhita yang wasita. Setelah tidak kuat membawa hawa nafsunya. 

Seketika itu, Dhukut Banyu jatuh derajatnya menjadi pandhita.  

  

Bg. Dhukut Bny : Kok baik. Perbuatan apa yang saya lakukan? 

Dosa apa yang saya tanggung? Gusti. Ya a-  1000 

  nakku, Wira Paksa dan Niti Karsa jaga di 

lenga tala, sudah….keluar dari Pertapaan Sen-

dhang Pancuran. Oh, Dewa, Dewa kok baik 

saya.  

    

Kacarita     

Cupeg lagi sang Begawan Dhukut Banyu sepertinya…pandhita…  1005 

gelar pandhita yang lumit, pandhita sudah bijaksana, namun kenya-

taannya tidak kuat membawa hawa nafsunya.  
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Kacarita  

Dapat diputuskan terhadap dosanya disitu. Seketika itu, jumangkak 

lisak Begawan Dhukut Banyu tenggelam ke dalam lautan tergulung 

ombak lalu meninggal.  1010 

 

Kacarita  

Setelah itu,…lisak tala sekabat Wira Paksa disitu murka dirinya 

Wira Paksa dapat mengambil wujudnya lisak tala mengambil seke-

pal saja. Diutus Begawan Dhukut Banyu. Ketika itu, membawa 

katribawane lisak tala. Seketika itu, sekabat Wira Paksa ning katri-

bawane lisak tala tenggelam ke lautan keluar dari alam dunia. 1015 

 

Wira Paksa : E, ladalah. Kok baik Dewa-dewa, saya tersiksa! 

Bagaimana ini? Perbuatan apa yang dilakukan? 

Kok baik! Apa yang harus dilakukan? Saya mem- 

buat tenger pancak wana.   

    

Kacarita  

Sekabat Niti Karsa disitu asal mengambil wujudnya lisak tala. Ti- 1020 

dak tahu sangkaning belahe ningkatri bawane lisak tala. Seketika 

itu, masuk didalamnya, ada Niti Karsa…Raden Kasumbi.  

 

Dewi Sinta : Nanti dulu, Dik!  

Dewi Landep : Kakak, ada apa Kakak?  

Dewi Sinta : Dik, selama diriku ini sudah melahirkan anakku  1025 

  Raden Sumendhe. Kok baik, dik..Sumendhe itu 

sudah waktunya dewa masih nakal saja. Kalau 

minta makan tidak bisa nanti, namun saya tahu 

semua itu tadi salahku. Diriku itu karena digoda 

oleh Ayahanda Dhukut Banyu. 1030 
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Dewi Landep : Kakak, sudah kakak yang lalu biarlah berlalu. 

Jangan diceritakan lagi. Sekarang ayo dicari ada 

dimana Raden Sumendhe ya kakak. Kok sampai 

Sumendhe ini sampai sudah waktunya masuk 

pertapaan ini…. seperti apa.  1035 

Dewi Sinta : Begini, Dik. Kakak ini memasak nasi belum ma-

tang, Sumendhe minta makan sampai kakak ma-

rah, sampai Sumendhe kakak pukul enthong. 

Disitu dimana? Ayo dicari! Anakku, kok baik 

Sumendhe ada dimana? Ayo dicari! 1040 

Dewi Sinta : Saya tidak ingin berpisah dengan anakku satu- 

satunya. Saya tidak ingin berpisah dengan anak-

ku, Dik.  

Dewi Landep : Kakak,  jangan menangis ya, kakak. Perbuatan 

apa yang kita lakukan seperti ini kakak? 1045 

Dewi Sinta : Adikku! Ikutlah Kakak! Ayo dicari anakku Ra- 

den Sumendhe. Dimanakah anakku Sumendhe?   

 

Dewi Sinta : Kok baik. Dimana tidak ketemu. Ayo dicari ya, 

Dik!   

Dewi Landep : Ya,…ya, kakak, yang sabar ya,…kakak. 1050 

Dewi Sinta : Bukan begitu, itu seperti Raja Sunggela ya, Dik. 

Jangan dekat-dekat! Ayo lari, Dik!   

 

Kacarita    

Setelah bertapa, seketika itu, Dewi Sinta dan Landep gugur tataning 

Brama Tama. O, ladalah.   
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Kacarita   

Setelah tumajal Dewi Sinta dan Landep seketika itu karena cepat  1055 

larinya hingga tersesat ada di Negara Gilingwesi.  

 

Prb. Sridhusta : E,ladalah. Setelah diriku ini tercengang karena 

hatiku khawatir seperti meninggalkan jabang 

bayi setinggi batu, tiba-tiba ada perempuan 

cantik datang ini siapa?  1060 

Dewi Sinta : Dhuh raja, saya ini Dewi Sinta dan itu Landep, 

raja. Prabu ini siapa?   

Prb. Sridhusta : Prabu Sridhusta, raja dari Negara Gilingwesi 

bukan begitu wong ayu. Rambutmu berantakan, 

keringatmu bercucuran, jaritmu sampai robek, 1065 

  ada apa?  

Dewi Sinta : Iya. Saya ini dikejar oleh Prabu Brama Tama 

dari Negara Sunggela. Saya mau diperkosa, sa- 

ya tidak rela, tidak mau. Begitu raja.   

Prb. Sridhusta : E, ladalah, hahahaha, jadi tidak mau? 1070 

Dewi Sinta : Tidak.  

Prb. Sridhusta : Sudah! Masalah Raja Sunggela mudah ya. Apa 

kata Prabu Sridhusta saya hadapi, namun ada 

syaratnya!  

Dewi Sinta : Bagaimana syaratnya? 1075 

Prb. Sridhusta : Mau atau tidak kamu ini menjadi istriku?  

Dewi Sinta : Namun siapa yang mau?  

Prb. Sridhusta : Dua-duanya. Saya kalau satu itu tidak mau, 

harus dua.  

Dewi Landep : Bagaimana? Apa kakak juga mau saja, Dik.  1080 

  Daripada kita tidur sendiri. Kakak juga senang 

kalau setiap harinya ada yang menghibur?  
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Dewi Sinta : Iya. Apakah enak tidur sendiri kalau tidak ber-

dua?  

Dewi Landep : Ya, ya kakak saya nurut saja. Seminggu sekali  1085 

  digilir saya juga mau kakak.  

Dewi Sinta  Tidak mengeluh, Dik?  

Dewi Landep : Tidak kakak, untuk apa saya mengeluh. Saya 

juga mau terakhir-terakhir.  

Dewi Sinta : Ya sudahlah mau bagaimana? 1090 

Prb. Sridhusta : Bagaimana? Nurut? Kalau nurut ya yang satu 

saya siapkan di tempat tidur, yaitu saya datang- 

kan wujudnya kain berwarna merah. Kemudian 

saya berikan bunga mawar putih. Tempat tidur 

yang satunya, yaitu saya berikan wujudnya ka-  1095 

  in berwarna kuning, saya beri bunga mawar bi- 

ru. Luarnya sandar pasarean itu saya berikan 

wujudnya periuk. Di dalam tujuh periuk itu 

saya berikan wujudnya air kemudian saya beri 

bunga tujuh warna agar harum…untuk kamu  1100 

  dan saya pengantin baru. Kalau yang ini saya 

minta jangan berebutan!   

Dewi Sinta : Jangan berebutan ya, Dik!  

Dewi Landep : Tidak, tidak kakak.  

Dewi Sinta : Ya sudah. Sebelumnya saya dulu daripada saya  1105 

  kasihan tidak enak dengan saudara.  

Prb. Sridhusta : Sudah pikirkan! Saya hadapi wujudnya Prabu 

Brama Tama.  

Dewi Sinta : Baik raja.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



157 

 

 

Prb. Sridhusta : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesaning  1110 

  Jagat. Apakah benar ini Raja Sunggela Pra-

bu Brama Tama?  

Prb. Brama Tama : O, ladalah,…ini siapa?  

Prb. Sridhusta : Kenalkan saya raja Negara Gilingwesi Pra-

bu Sridhusta. 1115 

Prb. Brama Tama : Inikah Prabu Sridhusta?  

Prb. Sridhusta : Jangan mengganggu calon istriku Dewi Sin-

ta! Kalau ganggu calon istriku, o, ladalah, 

saya akan iwur lehermu saya buat …Alun-

alun Negara Gilingwesi! 1120 

Prb. Brama Tama : Sridhusta!  

Prb. Sridhusta : Apa? O, ladalah.  

Prb. Brama Tama : Berani dengan istriku Sinta dan Landep. O, 

ladalah…  

Prb. Sridhusta : Oh, orang gila. 1125 

 

Prb. Sridhusta : We, ladalah. Sakti yang berkuasa Raja Sung- 

gela Prabu Brama Tama, lha, tiba-tiba ini ada 

orang bertapa terjepit batu sampai dililit akar-

akaran. Jagat Dewa Bathara apa yang dicari? 

Hm. Oh, kalau begitu ini sakti yang sesungguh- 1130 

  nya. Bagaimana? Saya berkeluh kesah! Dhuh 

Raden, saya raja dari Negara Gilingwesi. Saya 

Prabu Sridhusta minta bantuan pertolongan. 

Jika kamu ini memberi bantuan pertolongan 

dengan orang seperti saya, tandanya kamu ini  1135 

  murah hati, ikhlas, tulus. Kamu ini bertapa na- 

mun perbuatannya harus memberi bantuan per-

tolongan. Kebalikannya apabila kamu tidak  
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  mau memberi bantuan pertolongan, tidak mau 

memberi belas kasihan kepada orang seperti  1140 

  saya, percuma diri kamu ini bertapa. Saya min- 

ta raden, saya minta bantuan pertolongan. Sa-

ya ini punya musuh. Saya ini punya musuh di 

dunia, yaitu Prabu Brama Tama dari Negara 

Sunggela. Tolonglah saya Raden! 1145 

 

Raden Sumendhe : Dhuh, raja! Baik raja, Anda sudah tahu. Sa-

ya Raden Sumendhe, raja. Saya pergi dari 

Pertapaan Sendhang Pancuran. Saya ini ber-

tapa. Saya ingin sakti berkuasa setelah men-

coba ilmu kanuragan. Saya sudah tahu. Pu-  1150 

  langlah ke Negara Gilingwesi! Masalah Raja 

Sunggela, saya yang akan menghadapi! Be-

gitu, raja.  

Prabu Sridhusta : Terima kasih, terima kasih.  

    

Kacarita  

Setelah genyo sindang kepring asma suku tunggal. Sendang kepus  1155 

disebut nama tangan suku sikil tunggal kumpul. Yang menye- 

babkan tangannya dikumpulkan kakinya, seperti mati berdiri. Tidak 

ada manusia mati berdiri, yang ada….salira blangka menutupi 

…sembilan golongan…maksudnya lima ndriya panikir, panikir jadi 

empat gilir. Apakah pertama? Apakah keempat? Penciuman, pengli-  1160 

hatan, pendengaran, perasaan. Ada daun jangan dicium, ada barang 

jangan dipegang, ada suara jangan didengar, ada apa saja jangan 

dipegang. Terlihat Dewa berkata nawiking bahwana ngancer ada di 

puncak grono. Puncak pucuk grono itu berhenti ada di…. benar 

kecil tetapi terhenti di dunia. Kalau cukup sindu-sindu langit. Bukan  1165 
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siang dan malam dunia gumlaring bahwana namun….Raden Su-

mendhe, dunianya anak dari Pertapaan Sendhang Pancuran. Dunia-

nya anak dari Pertapaan Sendhang Pancuran.  

 

Ketika itu, setelah prapa Aji Jaya Kawijayan sudah den prapa 

sepertinya ruget ada dalam guwa garbane raganya Raden Sumen-  1170 

dhe. Seketika itu, kuat dari raganya Sumendhe. Batu yang terselip 

ke raganya Raden Sumendhe, seketika itu ternyata batu yang ada di 

antariksa disitu Prabu Brama Tama kehujanan watu. Seketika itu, 

meninggal.  

 

Prb. Sridhusta : Jagat Dewa Bathara. Adinda. 1175 

Dewi Sinta : Kanda. Kanda Sridhusta, seperti apa keadaan 

Raja Sunggela Prabu Brama Tama?  

Prb. Sridhusta : Sudah! Prabu Brama Tama itu yang membunuh 

adalah kanda. Tidak ada raja yang sakti berku-

asa ada di Negara Gilingwesi, kecuali kanda.  1180 

  Jangan khawatir ya!  Tidak akan digoda lagi 

dengan Brama Tama. Yang mengalahkan ada-

lah kanda!  

Dewi Sinta : Apakah kamu ini tidak ikhlas dengan saya?  

Prb. Sridhusta : Wong ayu, kanda ini mencari perkara dengan  1185 

  orang perempuan. Sayang, kalau wong ayu ini 

digoda, dilukai. Maka dari itu, kamu percaya 

dengan kanda. Yang mengalahkan Brama 

Tama ini adalah kanda.  
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Dewi Sinta : Benar atau tidak, ya puji syukur lho kanda  1190 

  kalau kanda ini yang mengalahkan. Saya 

ini percaya apa yang dadi perkataanmu, 

terima kasih.  

Prb. Watu Gunung : Raja,...Raja Prabu Sridhusta, Anda tengok 

saya! 1195 

Prb. Sridhusta : Siapa?  

Prb. Watu Gunung : Anda tengok!  

Prb. Sridhusta : Adhuh!  

  

Prb. Watu Gunung : E ladalah, Jagat Dewa Bathara. Adinda 

jangan khawatir! Jangan khawatir! Prabu  1200 

  Sridhusta yang mengalahkan adalah saya.  

Dewi Sinta : Anda ini siapa?  

Prb. Watu Gunung : Kalau Anda belum kenal dengan orang se-

perti saya, ya saya Prabu Watu Gunung.  

 

Prb. Watu Gunung : Sudah, jangan sedih! Sridhusta sudah mati.  1205 

  Maka dari itu, kamu Adinda. Adinda akan 

saya nikahi sendiri, saya kawin sendiri jadi 

istri saya. Maka dari itu, Adinda harus rela, 

ikhlas menjadi istri saya, Adinda.  

    

Kacarita   

Raden Sumendhe ya Prabu Watu Gunung tidak tahu yang dikawini 1210 

adalah ibunya sendiri. Ketika itu, gelise wong akanda cerita page-

dongan, disitu punya anak. Karena jumlahnya banyak wujudnya itu 

anaknya Prabu Watu Gunung jumlahnya dua puluh tujuh. Ketika 

itu,…Dewi Sinta dan Landep keluar dari pesarean.  
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Dewi Sinta : Dhuh, nanti dulu. Adikku! kok baik apa  1215 

  yang saya lakukan?  

Dewi Landep : Nanti dulu Kakak. Kakak ini menangis lagi 

ada apa? Saya ini saudaramu ya sudah me-

ngalah. Apa ya masih kurang Kakak?  

Dewi Sinta : Adikku, apakah kamu tahu siapa Prabu  1220 

  Watu Gunung?  

Dewi Landep : Iya,…ya siapa lho kakak?  

Dewi Sinta : Setelah saya kumpul dengan Prabu Watu 

Gunung, suamiku ya suamimu, Dik. Na-

mun apakah kamu tahu apa yang saya lihat  1225 

  di kepalanya ada luka. Prabu Watu Gunung 

ini anakku sendiri. Dhuh Dik, kok baik! 

Perbuatan apa yang saya lakukan? Dosa 

apakah yang saya tanggung, Dik?  

Dewi Landep : Dhuh, Kakak! 1230 

Dewi Sinta : Apa itu anakku sendiri Raden Sumendhe?  

Prb. Watu Gunung : Jagat Dewa Bathara, Bathara Wasesa- 

ning Jagat. Dinda, Adinda Sinta dan Lan-

dep, bukalah pintunya kamar tempat tidur-

ku. Ayo Dewi Sinta! 1235 

Dewi Sinta  : Siap melaksanakan perintah! Melaksana-

kan perintah!   

Dewi Landep : Dhuh, Kakak!  

Dewi Sinta  : Apakah Tuhan Yang Maha Kuasa membe- 

rikan pengampunan? 1240 

Dewi Landep : Bukalah Kakak, Prabu Watu Gunung.  

Dewi Sinta : Ya, Dik.  
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Prb. Watu Gunung  : E, ladalah. Saya lihat sepertinya baru me-

nangis.  

Dewi Sinta : Iya, Kanda. 1245 

Prb. Watu Gunung : Jangan menangis! Adinda, jangan! Hm, ... 

ini juga. Setelah saya cium tiba-tiba nem- 

bruk. Hm,…jangan menangis ya! Adinda, 

lihat Kanda!  

Dewi Sinta : Iya, Kanda ada apa? 1250 

Prb. Watu Gunung : Jangan menangis…ya! Diam! Sampai ma-

tanya merah. Orang cantik kalau menangis 

tersedu-sedu, hm…sungguh bibirmu kalau 

menangis, bibirmu itu ternyata seperti tu-

tupnya dandang. Sudah! Ada apa, Adinda?  1255 

Dewi Sinta : Begini lho, Kanda. Saya ini sebenarnya su-

dah hidup mulia selama berumah tangga, 

selama hidup di dunia dengan Kanda Watu 

Gunung. Saya mengucapkan terima kasih. 

Bukan apa-apa yang duduk berbaris de- 1260 

  ngan menunduk itu saya rela melayani sua-

miku pagi dan sore.  

Prb. Watu Gunung  : Iya.  

Dewi Sinta : Para prajurit semua sama menunggu diriku 

sampai begadang. 1265 

Prb. Watu Gunung : Iya.  

Dewi Sinta : Namun belum lega rasanya di hatiku Kan- 

da Prabu Watu Gunung, kalau saya belum 

punya..wujudnya Dewi Sri, kanda.  

Prb. Watu Gunung : Adhuh! 1270 
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Prb. Watu Gunung : Nanti dulu, Adinda! Adinda istrinya kan-

da. Turunan Dewi Sri Widawati istrinya 

siapa? Istrinya keturunan suralaya Dewa 

Bathara Wisnu. Sampai Adinda ini minta 

dimadu dengan Dewi Sri Widawati itu ka-  1275 

  rena ada apa, Adinda? Apakah bisa diri 

kanda ini ke tempatnya suralaya?  

Dewi Sinta : Kanda Watu Gunung, katanya kanda ini 

sakti mandraguna tidak tahu sifat…namun 

kenapa kanda sampai takut dengan istri  1280 

  Bathara Wisnu? Tolong Kanda, saya butuh 

dimadu dengan Ibu Dewi Sri Widawati!  

Prb. Watu Gunung : O, ladalah, ya,…ya. Kalau begitu saya ka-

bulkan! Saya kabulkan!  

 

Dewi Landep : Nanti-nanti dulu kakak! 1285 

Dewi Sinta : Apa, Dik?  

Dewi Landep : Kok tega sekali kakak, kakak ini minta dima-

du? Dimadu dengan Ibu Dewi Sri Widawati.  

    

Dewi Sinta : Iya, Dik. Untuk menebus dosaku terhadap Pra-

bu Watu Gunung, Dik. Kok baik. 1290 

    

Kacarita    

Setelah genyo besar niatnya Prabu Watu Gunung minangka wiyung 

nggene rumampak…Kahyangan Suralaya. Dasarnya Prabu Watu 

Gunung itu ticing rasa sejati. Seketika itu, rasa sejati sudah dika-

lahkan oleh Bathara Wisnu. Ketika itu, sampai ada di Kahyangan 

Suralaya dunia…….dunia berisi gara-gara. 1295 
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DOKUMENTASI 

GARA-GARA  

BAGIAN 2 

 

Kacarita 

Ketika itu, tidak menceritakan jalannya Prabu Watu Gunung. 

Menceritakan adanya catur memberi belas kasihan masalah Bagong 

bukan teman Besut gambaran sang yaitu sangune campur.  

 

Bagong : O…uget-uget sak juminta, sak juminta, mlebet!  

Semar : O...ai ai ai, Bagong! 5 

Bagong : Ya,…sebelumnya saya mohon maaf o…  

Semar : Oh, ya sudah saya terima. Saya terima tanganku jadi-

kan senangnya hatiku, doaku terimalah, Gong.  

Bagong : Ya, sudah saya terima kok! Saya terima tanganku 

jadikan seget kuasane….Bagong. 10 

Togog : Saya juga begitu, saya juga mohon maaf.  

Semar : Ya, sudah saya terima, Gong.  

Bagong : Apa?  

Semar : Ini banyak saudara yang sudah menunggu siap-siap.  

Bagong : Iya. 15 

Semar : Ini juga begitu masih banyaknya yang minta. Sekilas 

itu mengatur wayang dari tanganku sendiri, Gong.  

Bagong : Begitu?  

Semar  : Iya.  

Bagong : Darimana, Mar? 20 

Semar : Dari Kental Sewu.     

Bagong : Iya.  

Semar : Paman Maidi.  
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Bagong : Iya, selamat datang.   

Semar : Lho, sudah lama tidak pernah bertemu, Gong! 25 

Bagong : Iya. Memang selalu sibuk, Mar  

Semar : He em.  

Bagong : Semar, lha kebanyakan ngulas wayang.  

Semar : Ya!  

 

Lagu Campursari:  

1. Roro Jonggrang  

2. Rabi Dulur  

3. Sayang-sayang 

4. Ali-ali 

5. Karang Kates 

6. Bojo Loro 

7. Ganjaran Banyuwangi  

8. Ronda Malam 

 

Bagong : Cah, saya teringat masa lalu! 30 

Semar : Apa, Pak?  

Bagong : Mendengar suaranya…dulu wadhah.  

Semar : Oh, begitu.  

Bagong : Ya, dulu itu ya setiap ronda malam itu.  

Semar : Dulu, Pak? 35 

Bagong : Iya, dulu itu…dulu ah. Ya, terima kasih banyak. Sa-

ya mohon maaf kepada bapak-bapak semua, para 

penggemar mohon maaf. Sudah malam meneruskan 

cerita juga masih panjang. Jika ada yang belum ya 

Anda ingatkan! Besok masih ada waktu di tempat 40 

  Balai Desa Gelam.  
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Semar : Gong!  

Bagong : Apa?  

Semar : Ayo ke Srigati. Ikut aku!  

Bagong  Ayo semua, ikutlah! 45 
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DOKUMENTASI 

KEMATIAN PRABU WATU GUNUNG 

BAGIAN 3 

 

Semar : Bagong!  

Bagong : Apa?  

Semar : Benarkah? Srigati, anak Bathara. Sama seperti 

orangtuanya.  

Bagong : Begitu! 5 

Semar : E…anda ini ada apa melengung saja, Gus?  

 

Raden Srigati : Kakekku Semar, ada apa setelah Kakek Semar 

ini memberikan pengampunan kepada orang 

seperti saya ini, kakek?  

Semar : Iya. 10 

Raden Srigati : Namun kakek, sebelumnya saya sudah….Kakek 

Semar.  

Semar : Oh, ya mohon maaf saya terpukau. Jadikan suka 

penggaleh saya mohon maaf. Saya akan meng-

hadap Tuan saya Srigati begitu, tuan. 15 

Raden Srigati : Ya,…ya, Kakek Semar tidak apa, saya terima ta-

nganku jadikan jimatku paripih, Bagong.  

Bagong : Izin mohon maaf, Tuan.  

Raden Srigati : Ya,…ya,…Bagong sudah saya terima.  

Semar : Oh, baru kemarin, tuan. Orang itu diam seperti  20 

  begini ribut ada apa, Tuan? Silahkan tuan kata-

kan kepada saya!  

Raden Srigati : Kakek Semar, apakah Kakek Semar ini rela apa-

bila sembilan hari ini orangtuaku Ibu Dewi Sri 

Widawati ini akan dipermainkan oleh Raja Gi- 25 
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  lingwesi Prabu Watu Gunung, kakek. Kakek 

Semar, sepertinya orangtua saya ini dijatuhkan 

derajatnya. Saya tidak terima, kakek! Maka dari 

itu, saya minta Kakek Semar ikut jangan jauh- 30 

  jauh! Saya cari dulu ada dimana tempat bertapa-

nya Prabu Watu Gunung, Kakek Semar.  

Semar : Baik, saya.ikut ya,...  

  

Prb. Watu Gunung : Nanti dulu ini siapa?  

Raden Srigati : Kalau Anda belum kenal dengan orang se- 35 

  perti saya, ya saya Raden Srigati, Anda 

siapa?  

Prb. Watu Gunung : O, ladalah. Raja dari Negara Gilingwesi, 

saya Prabu Watu Gunung!  

Raden Srigati : Oh, ini yang namanya Prabu Watu Gu- 40 

  nung, prabu dari Negara Gilingwesi.  

Prb. Watu Gunung : Apa yang menjadi keluhanmu Srigati? Ada 

apa?  

Raden Srigati : Saya akan mengingatkan kepadamu! Ja-

ngan mempermainkan ibuku di dunia Ibu 45 

  Dewi Sri Widawati. Maka dari itu, saya 

minta kembalilah! Kalau kamu tidak mau 

kembali jangan tanya dosamu akan saya 

pinggat kepalamu dengan pusakaning 

Raden Srigati! 50 

Prb. Watu Gunung :  E, alah. Apakah benar kalau Anda ini anak 

Bathara Wisnu?  

Raden Srigati : Iya.  

Prb. Watu Gunung : Ibumu akan saya bawa ke Negara Giling- 

wesi. 55 
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Raden Srigati : Bisa membawa ibuku ke negara kalau bisa 

melangkahi bangkainya Raden Srigati. Be-

gitu, Watu Gunung!  

Prb. Watu Gunung : 
E, ladalah. Dimana? Apakah di puncakmu 

sendiri? 60 

 

Prb. Watu Gunung : E, ladalah. Srigati, mengeluhlah kepada   

  Orangtuamu! Saya yang mengalahkanmu!  

    

Kacarita    

Setelah cinandak kepada Prabu Watu Gunung, Raden Srigati, dipun 

sek-sek raganya seketika itu meninggal.  

 

Semar : Ingat! Sudah saya ingatkan Bagong! Bagaimana?  65 

  Bagaimana ini? Ho.  

Bagong : Sudah, sudah, sudah. Tidak tahu menjelang pagi ter-

nyata.   

Semar : Bagaimana kalau ditanyakan? Ini tanggung jawabku! 

Tanggung jawabku, saya beritahu! Saya ini nanti di- 70 

  marahi dengan Bathara Wisnu. Bagaimana?  

Bagong : Ya. Bagong terburu-buru saja kamu itu menyebabkan 

bangun semuanya. Kalau berangkat cepatnya, rek, 

pada waktu sudah datang mlempem.  

Semar : Ek…ek….Bathara Wisnu! 75 

 

Bathara Wisnu : Ya,…ya, Kakek Semar. Saya yang salah ya Ka-

kek.  

Semar : Sudah saya ingatkan! Bagaimana ini Tuan Sri-

gati?  
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Bagong : Sudah, diteruskan saja! Tidak tahu menjelang  80 

  pagi bagaimana ternyata? Bingung semua men-

dengar suaramu!  

Semar : Huhuhuhu.  

Bagong : Sudahlah! Sudah kebanyakan tingkah kamu 

itu! 85 

Bathara Wisnu : Ya,…Kakek Semar, yang sabar ya kakek ya. 

Waras tanpa tamba, waras jati nirmala Srigati!  

 

Bagong : Lho, lho tidak masuk akal. Dibegitukan saja 

sembuh.   

Semar :  Soalnya wayang. 90 

Bagong : Lho, iya.  

Semar : Baik! Bagaimana, Tuan?  

Bathara Wisnu : Begini Kakek Semar. Kalau saya bantu adu 

jepreting hidup atose balong kepada Prabu 

Watu Gunung. Kalau saya bisa menang, kalau  95 

  saya ini tidak mengelabui kridaning Prabu W-

atu Gunung, yaitu susahnya istriku Sri Wida-

wati yang dipermainkan.  

Semar : Kemudian bagaimana?  

Bathara Wisnu : Begini Kakek Semar! Sebenarnya Prabu Watu  100 

  Gunung itu titising rasa sejati rikalasmana. 

Rikalasmana yaitu saya kalahkan.  

Semar : Oh, begitu, Den!  

Bathara Wisnu : Iya! Maka dari itu, Kakek Semar jangan ikut-

ikut. Tak jalae sutra maksudnya saya kelabui,  105 

  seperti apa saya ini bisa tunggul juwiking kepa-

da Prabu Watu Gunung, Kakek Semar.  
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Semar : Oh. Baik sudah mengerti, Tuan!  

Bathara Wisnu : Iya.  

 

Bathara Wisnu : Oh, Prabu Watu Gunung. Kembalilah ke nega- 110 

  ramu!! Dewi Sri Widawati akan saya berikan 

kepadamu, Prabu Watu Gunung.  

 

Wilawuk (P) : Wadhuh Pak! Bagaimana, Pak? Meskipun 

orang melamun itu apakah setiap hari? Tiap si-

ang melamun, sore melamun, malam melamun.  115 

  Apakah yang sedang dibayangkan, Pak?  

Wilawuk (L) : Hek…hek..a..a…kamu ini ikut saja ada apa, 

Dik?  

Wilawuk (P) : Lha, ya,…  

Wilawuk (L) : Kanda melamun ini Dek, Kanda ini ingin meni-  120 

  kah dengan bidadari. Terpenuhi atau tidak me-

nikah dengan bidadari sampai kepala saya pu-

sing!  

Wilawuk (P) : Wah, kok bangsa Jin ingin menikah dengan 

bidadari. Ya tidak cocok! Bangsa Jin itu seha- 125 

  rusnya menikah dengan sinden! Lha itu cocok. 

Cari sinden itu sanggulnya yang besar.  

Wilawuk (L) : Hek…hek…apa? Melamun terus tidak nikah- 

nikah. Sudah! Kalau masalah dada kuat ini ti-

dak kuat ini bagaimana? Bagaimana? Hadhuh  130 

  dewa,  saya minta tolong!  

Bathara Wisnu : Nanti-nanti dulu, ya…saya akan turuti kamu!  
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Bathara Wisnu : Nanti dulu, ini ada Gunung Lawu. Anda ini 

siapa?  

Wilawuk (L) : Hek…hek…saya ini Wilawuk, raja! 135 

Bathara Wisnu : Wilawuk!  

Wilawuk (L) : Iya.  

Bathara Wisnu : Apa keluhan yang sedang kamu pikirkan?  

Wilawuk (L) : Saya ini ingin menikah dengan Bidadari Dewi 

Nala Siking. 140 

Bathara Wisnu : Dewi Nala Siking.  

Wilawuk (L) : Iya. Hek…hek…apakah keinginan saya ini ter-

kabulkan atau tidak? Kalau tidak terkabulkan, 

saya ini terlanjur berandai- andai, raja!  

Bathara Wisnu : Iya. Orang berandai-andai itu saya beri tahu  145 

  orang sakit!  

Wilawuk (L) : Begitu.  

Bathara Wisnu : Iya. Karena tidak ada seseorang yang wujud- 

nya itu berandai-andai saja.  

Wilawuk (L) : Jadi orang berandai-andai saja itu orang sakit? 150 

Bathara Wisnu : Iya.  

Wilawuk (L) : Wadhuh perkataannya tidak enak hati.  

Wilawuk (P) : Tidak bisa diberi tahu, tidak bisa.  

Wilawuk (L) :  Sudah jangan ikut saja!  

Bathara Wisnu : Wilawuk, saya akan memenuhi permintaan ka- 155 

  mu akan jadi dengan Dewi Nala Siking.  

Wilawuk (L) : Benarkah saudara?  

Bathara Wisnu : Iya. Tetapi tolonglah saya!  

Wilawuk (L) : Lho, Anda minta tolong dengan saya ini minta 

tolong apa? Saya ini tidak punya apa-apa. 160 
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Bathara Wisnu : Begini! Wilawuk pergilah ke Kaputren Negara 

Gilingwesi. Entah bagaimana usahamu? Entah 

bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kapu- 

tren. Saya ingin tahu, ingin tahu, yaitu kelema-

hannya Prabu Watu Gunung. Kalau kamu su- 165 

  dah tahu kelemahannya Prabu Watu Gunung. 

Maka dari itu, katakan kepadaku apa yang jadi 

keinginanmu akan terkabulkan.  

Wilawuk (L) : Baik! Siap melaksanakan perintah! Mohon izin, 

raja. 170 

 

Wilawuk (L) : Wah, memang Prabu Watu Gunung itu sampai 

kaputren dikelilingi dengan pohon semanggi. 

Saya jadi takut yang ketahuan disergah dengan 

prajuritnya Prabu Watu Gunung yaitu prajurit 

asu nyong-nyang ya. Kalau begitu saya akan 175 

  jadi tinggi…  

 

Dewi Sinta : Nanti dulu, Kanda.  

Prb. Watu Gunung : Ada apa, Adinda?  

Dewi Sinta : Bukan seperti itu prajuritnya Kanda Prabu 

Watu Gunung itu jadi dikalahkan. Tidak  180 

  ada dosa, tidak ada masalah. Ada apa, 

Kanda?  

Prb. Watu Gunung : Adinda. Maka dari itu, kamu harus tahu 

bicaranya hewan. Hewan itu tidak tahu ke-

inginanku. Oh, jangan sampai galau hati 185 
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  kecewa akan prajurit. Disitu sudah kanda 

mengurus pusaka perjaya wujudnya asu 

nyong-nyang.  

Dewi Sinta : Dhuh, Kanda kok baik. Bukan begitu Kan-

da. Saya minta bantuan pertolongan. 190 

Prb. Watu Gunung : Baik! Minta tolong apa, Adinda?  

Dewi Sinta :  Kelemahannya Kanda Prabu Watu Gunung 

itu apa kanda? Kanda, kok baik kanda sakti 

berkuasa.  

 

Kacarita    

Setelah Wilawuk menjadi tinggi menyusup ke dalam tempat tidur- 195 

nya Prabu Watu Gunung. Seketika itu, mrika tedah pangambilane 

Prabu Watu Gunung.  

 

Prb. Watu Gunung : Adinda, jangan! Manusia sealam dunia 

atau dewa yang seperti apa tidak akan bisa 

menjatuhkan dening kridaku. Saya bisa ka- 200 

  lah. Saya bisa hilang tetapi harus disasak 

oleh Kereta Perdhati Sinang.  

Dewi Sinta : Begitu kanda!  

    

Kacarita    

Setelah midaretaken sabda pangambilanipun Prabu Watu Gunung, 

kancak Wilawuk melompat ke luarnya kaputran Prabu Watu Gu-  205 

nung.  
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Bathara Wisnu : Jangan takut! Sudah menjelang pagi. Jangan 

tergesa-gesa! Ya begitu usaplah alismu, Wila- 

wuk.  

Wilawuk : Hek…hek….saya sudah tahu kelemahannya  210 

  Prabu Watu Gunung, Kanjeng Kyai!  

Bathara Wisnu : Siapa? Dari apa? Benda apa?  

Wilawuk : Tidak ada lagi kecuali Kereta Pedhati Sinang!  

Bathara Wisnu : Jangan ikut-ikut! Saya datangkan wujudnya 

kereta Pedhati Sinang! 215 

 

Prb. Watu Gunung : Oh, kalau begitu ini akhir hidupku di dunia 

ada di Negara Gilingwesi. Dhuh, Adinda! 

Adinda, kanda pamit mati, Adinda! Oh, 

Adinda Sinta dan Landep, kanda pamit 

mati, Dik! 220 

    

Kacarita    

Tidak tahu sangkaning belahe. Setelah tahu wujudnya kereta Per-

dhati Sinang, Prabu Watu Gunung sasag gobyos hancur jadi ber- 

keping-keping hilang meninggal.  

 

Wilawuk (L) : Hek…hek...berhenti…makan-makan. He, Kyai! 

Anda ini punya janji seperti apa dirimu, Kyai! 225 

Bathara Wisnu : Iya. Jangan khawatir! Saya penuhi janjiku!  

    

Kacarita    

Dewi Sri Widawati sudah bolot, seketika itu bolotipun sabda kadya 

bidadari dunia Dewi Nala Siking.  

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



176 
 

 

Bathara Wisnu : Wilawuk, sudah atur hidupmu di dunia dengan 

Ibu Dewi Nala Siking. Saya minta kembalilah  230 

  ke kahyangan! Maka dari itu, dari sekarang 

pergilah ke Gunung Lawu! Mari bersama pesta 

handrayina begitu, Wilawuk!  

Wilawuk : Baik! Siap melaksanakan perintah Kanjeng 

Kyai!  235 

 

Semar : Bagong!  

Bagong : Apa?  

Semar : Sudah cukup sekian saudara. Kalau ada kekurangan, 

saya mohon maaf. Itu tadi adalah Banjaran Prabu 

Watu Gunung.  240 

Bagong : Oh, begitu.  

Semar : Ingkang sesanti wijayanti. Sekali merdeka tetap mer-

deka. Nir ing sambikala. Saya akhiri, Wabillahi wal 

taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warrah-

matullahi Wabarakatuh. 245 

 

Tamat 
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BAB IV 

ANALISIS STRUKTUR DAN FUNGSI LAKON WAYANG KULIT 

BANJARAN PRABU WATU GUNUNG SERTA TRADISI NYADRAN 

 

4.1 Sinopsis Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung  

 Konon, ada sebuah kerajaan besar yang terkenal dengan sejarahnya yang 

panjang, bercitra baik, dan tinggi wibawanya. Kerajaan tersebut dipenuhi dengan 

pegunungan, persawahan, dan pertanian. Kerajaan itu bernama Kerajaan 

Sunggela. Kerajaan Sunggela dipimpin oleh Prabu Brama Tama. Kerajaannya 

sangat jauh dari kejahatan. Semua rakyatnya merasa aman, tenteram, rukun, dan 

damai. Para rakyat kecil juga tidak kekurangan sandang dan pangan.  

 Suatu ketika Prabu Brama Tama ingin bertapa. Bertapa untuk anak-anaknya 

agar senantiasa menjadi manusia yang utama ada di alam dunia. Prabu Brama 

Tama mengutus prajurit, yaitu Patih Kala Yaksa agar memanggil para abdi dalem 

dan abdi kinasih untuk menghadap kepadanya. Tidak lama kemudian, abdi kasih 

raja, yaitu Togog datang menghadap Sang Prabu. Togog memberikan nasehat ke-

pada Sang Prabu sebelum melakukan tapa brata kepada Tuhan Pemilik Semesta 

Alam.   

 Ketika kereta sudah siap, Prabu Brama Tama berangkat untuk bertapa. Sang 

Prabu ditemani oleh para prajurit dan punakawan, yaitu Pak Mujenih dan Pak 

Munduh. Ketika ada di tengah jalan, Prabu Brama Tama bertemu dengan dua wa-

nita yang cantik. Wanita cantik itu adalah Dewi Sinta dan Dewi Landep yang
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turun dari Kahyangan Duryandara. Mereka adalah anak dari Dewa Basundara 

yang diutus oleh orang tuanya untuk mencari pengabdian di alam dunia. Oleh 

sebab itu, Dewi Sinta dan Dewi Landep bingung harus kemana hingga bertemu 

dengan Prabu Brama Tama di tengah jalan.  

 Pada saat di tengah jalan, Sang Prabu lupa atas nasihat dari abdi kinasihnya 

bahwa selama bertapa Sang Prabu harus menjaga hawa nafsunya terutama perkara 

seorang perempuan. Namun, Sang Prabu justru menggoda Dewi Sinta dan Dewi 

Landep untuk dijadikannya sebagai seorang istri. Dewi Sinta dan Dewi Landep 

merasa diperlakukan tidak baik dan akhirnya mereka berlari sampai tersesat di 

Pertapaan Sendhang Pancuran. Di sana bertemu dengan Pangeran Raden 

Kasumbi, Wira Paksa, dan Niti Karsa. Mereka adalah abdi kinasih dari guru 

Begawan Dhukut Banyu. Dewi Sinta dan Dewi Landep meminta pertolongan agar 

terhindar dari Prabu Brama Tama. Mereka ditolong oleh Begawan Dhukut Banyu 

beserta abdi kinasihnya. Namun, pertengkaran yang dilakukan oleh abdi kinasih 

Dhukut Banyu dengan Prabu Brama Tama tidak membuahkan hasil. Kemudian, 

Begawan Dhukut Banyu membantunya dengan melempari Prabu Brama Tama 

dengan pusaka telang, seketika itu, Prabu Brama Tama menghilang.  

 Suatu ketika Dewi Sinta dan Landep ngenger di Pertapaan Sendhang 

Pancuran. Begawan Dhukut Banyu memberikan ajaran ilmu kepada Dewi Sinta di 

dalam kamar tidur. Tidak disangka Begawan Dhukut Banyu yang dianggap 

ayahnya sendiri tidak kuat membawa hawa nafsunya, sehingga Begawan Dhukut 

Banyu memaksa Dewi Sinta untuk bersenggama. Dewi Sinta hamil sampai 

sembilan bulan. Seketika itu juga, Bathara Guru memberikan ganjaran kepada
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Begawan dengan menjatuhkan derajatnya sebagai Pandhita. Begawan Dhukut 

Banyu menenggelamkan diri ke dalam lautan untuk menebus perbuatannya hingga 

meninggal. 

 Suatu ketika Dewi Sinta melahirkan seorang bayi bernama Raden Sumen-

dhe. Ketika sudah beranjak dewasa, Raden Sumendhe minta makan, namun nasi 

yang dimasak oleh ibunya belum matang. Raden Sumendhe tetap ingin minta 

makan sehingga membuat ibunya marah dan memukulnya dengan enthong. 

Akhirnya Raden Sumendhe keluar rumah dan belum kembali pulang ke 

Pertapaan. Dewi Sinta dan Landep khawatir dan mencari anaknya yang hilang.  

 Ketika Dewi Sinta dan Landep mencari anaknya, mereka bertemu kembali 

dengan Prabu Brama Tama. Mereka kaget dan berlari cepat menghindari Prabu 

Brama Tama. Karena larinya cepat, Sinta dan Landep tersesat ada di Negara 

Gilingwesi. Di sana mereka bertemu dengan Raja Kerajaan Gilingwesi, yaitu 

Prabu Sridhusta. Prabu Sridhusta akan menolong Sinta dan Landep dengan syarat 

keduanya bersedia menjadi istrinya. Oleh karena itu, Sinta dan Landep menyetujui 

syarat dari Prabu Sridhusta.  

 Suatu ketika Prabu Sridhusta menantang Prabu Brama Tama tetapi tidak 

dapat mengalahkan. Suatu saat Prabu Sridhusta melihat seseorang yang sakti 

berkuasa daripada Brama Tama, yaitu Prabu Watu Gunung. Kemudian Prabu 

Sridhusta meminta tolong kepada Prabu Watu Gunung untuk menghadapi Prabu 

Brama Tama. Dahulunya Prabu Watu Gunung adalah Raden Sumendhe. Gelar 

Prabu Watu Gunung diperoleh dari kesaktiannya dalam menekuni ilmu kanuragan 

sampai raganya terjepit batu dan dililit akar-akaran. Akhirnya Prabu Watu

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



180 

 

 

Gunung menolong Prabu Sridhusta dan dapat mengalahkan Prabu Brama Tama. 

Seketika itu juga, Prabu Brama Tama kehujanan batu dan meninggal.  

 Suatu ketika Prabu Sridhusta bercerita kepada istrinya bahwa yang me-

ngalahkan Prabu Brama Tama adalah dirinya. Namun, tiba-tiba Prabu Watu 

Gunung datang dan membunuh Prabu Sridhusta. Prabu Sridhusta telah berbohong 

kepada istrinya, padahal yang membunuh Brama Tama itu adalah Prabu Watu 

Gunung. Tidak lama kemudian, Prabu Watu Gununng yang menggantikan posisi 

raja di Kerajaan Gilingwesi. Seketika itu juga Prabu Watu Gunung memperistri 

Sinta dan Landep.   

 Pada waktu itu, Prabu Watu Gunung tidak tahu bahwa yang diperistri itu 

adalah ibunya sendiri. Prabu Watu Gunung menikahi Dewi Sinta dan Dewi Lan-

dep karena atas janji Prabu Sridhusta. Setelah mereka menikah, Dewi Sinta me-

miliki seorang anak yang berjumlah (27) dua puluh tujuh. 

 Suatu ketika pada saat Dewi Sinta kumpul dengan Prabu Watu Gunung, 

Dewi Sinta melihat luka di kepala suaminya. Suaminya bercerita bahwa luka di 

kepalanya karena dulu waktu kecil nakal dan dipukul dengan menggunakan 

enthong. Seketika itu Dewi Sinta terkejut mendengar cerita suaminya. Cerita itu 

mirip dengan kejadian pada waktu Sinta memukul enthong kepada Raden 

Sumendhe. Dewi Sinta bercerita kepada Dewi Landep bahwa selama ini yang 

menjadi suami mereka berdua adalah anak kandung dari Dewi Sinta dan Begawan 

Dhukut Banyu.  

 Suatu ketika untuk menebus dosanya tersebut, Dewi Sinta meminta suami-

nya, yaitu Prabu Watu Gunung untuk dimadu dengan bidadari ibu Dewi Sri Wida-
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wati. Ibu Dewi Sri Widawati adalah istri dari Bathara Wisnu. Akhirnya, Prabu 

Watu Gunung menuruti keinginan Dewi Sinta. Langkah Prabu Watu Gunung 

terhenti karena Raden Srigati, yaitu anak dari Bathara Wisnu tidak rela ibunya 

dijatuhkan derajatnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Prabu Watu 

Gunung dan Raden Srigati. Namun, Raden Srigati kalah dalam pertarungan itu.

 Suatu ketika Bathara Wisnu meminta tolong kepada Bangsa Jin yaitu 

Wilawuk untuk mencari kelemahannya Prabu Watu Gunung. Setelah mengetahui 

kelemahan Prabu Watu Gunung, kemudian Bathara Wisnu mendatangkan kereta 

Pedhati Sinang. Prabu Watu Gunung mengira sudah waktunya Ia mengakhiri 

hidup di dunia Negara Gilingwesi, dan akhirnya Ia melebur hancur meninggal. 

Seketika itu juga, Bathara Wisnu menepati janjinya kepada Wilawuk untuk mem-

berikan seorang bidadari yang bernama Dewi Nala Siking.  

 

4.2 Analisis Struktur Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

 Dalam mengungkap struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung (selanjutnya disebut BPWG) digunakan analisis intrinsik. Analisis 

instrinsik bukan monopoli sastra lisan, tetapi juga dapat diterapkan pada sastra 

lisan (Hutomo dalam Dewi, 1996:31). Analisis intrinsik ini juga berperan penting 

sebelum mengungkapkan fungsi lakon wayang kulit BPWG yaitu untuk menge-

tahui struktur lakon. Struktur lakon yang dianalisis, yaitu struktur yang menonjol 

meliputi tokoh dan penokohan, alur, latar, dan tema. 

 Tokoh (drama personse), tokoh rekaan yang memegang peran di dalam 

roman atau drama. Juga berarti daftar semua pemeran dan hubungan peran
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masing-masing (Sudjiman dalam Dewi, 1996:32). Penokohan (characteirization), 

penciptaan citra tokoh di dalam karya sastra. Di dalam kisahan yang efektif 

pengarang membentuk tokoh-tokoh fiktif secara meyakinkan, sehingga pembaca 

rasanya seolah-olah berhadapan dengan manusia sebenarnya. Pembaca mempu-

nyai kecenderungan alami mengidentifikasikan diri dengan wirawan dan 

membenci tokoh durjana atau bersimpati terhadap seorang tokoh atau suatu 

kelompok dan berantipati terhadap yang lain. Karenanya tokoh-tokoh harus 

dihidupkan. Penokohan menggunakan pelbagai cara, watak tokoh dapat terungkap 

oleh (1) tindakannya, (2) ujarannya, (3) pikirannya, (4) penampilan fisiknya, (5) 

apa yang dikatakan atau dipikirkan tokoh tentang dirinya (Sudjiman dalam Dewi, 

1996:32).   

 Alur (plot) yaitu jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek 

tertentu. Pautannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal (waktu) dan oleh 

hubungan kausal (sebab akibat). Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan 

dijalin dengan seksama, yang menggerakkan jalan cerita melalui rumitan kearah 

klimak dan selesaian (Sudjiman dalam Dewi, 1996:33). 

Latar di dalam sebuah karya sastra merupakan tempat peristiwa sebuah 

cerita berlangsung. Latar dapat juga diartikan sebagai waktu atau masa berlang-

sungnya suatu peristiwa karena latar itu sekaligus merupakan lingkungan yang 

dapat berfungsi sebagai  metonimia atau metafora untuk mengekspresikan para 

tokoh (Wellek dalam Satoto, 1996:6). 

Pada umumnya kita baru tahu apa yang menjadi tema pokok sebuah cerita 

apabila sebuah motif dalam cerita itu diulang berkali-kali sepanjang cerita,
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sehingga karenanya sangat melekat dalam ingatan pembaca (Maatje dalam 

Sutrisno, 1983: 331).  

Teks lakon wayang kulit dibentuk atas unsur-unsur yang menonjol, yaitu (1) 

unsur tokoh dan penokohan, (2) unsur alur, (3) unsur latar, dan (4) unsur tema. 

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan di bawah ini. 

 

4.2.1 Unsur Tokoh dan Penokohan dalam Lakon Wayang Kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung 

 Pembahasan mengenai deskripsi tokoh dan penokohan dalam lakon wayang 

kulit BPWG akan dibahas dalam subbab ini. Beberapa tokoh dan penokohan akan 

dikemukakan di bawah ini. 

 Lakon wayang kulit BPWG ditokohi oleh makhluk dewa, tokoh raksasa, 

para bidadari, tokoh manusia, dan bangsa jin. Makhluk dewa, yaitu seperti 

Bathara Guru dan Bathara Wisnu. Para bidadari, seperti bidadari Dewi Sinta dan 

Dewi Landep. Tokoh raksasa, seperti Patih Kala Yaksa. Tokoh manusia, yaitu 

Prabu Brama Tama, Punakawan, Prabu Sridhusta, Raden Kasumbi, Wira paksa, 

Niti Karsa, Begawan Dhukut Banyu, Prabu Watu Gunung (Raden Sumendhe), 

dan Tumenggung Jaya Ngalaka. Sedangkan dari bangsa Jin, seperti Wilawuk.  

 Berdasarkan segi perkembangan wataknya, tokoh dalam lakon wayang kulit 

BPWG termasuk tokoh pipih. Tokoh pipih, adalah tokoh yang diungkapkan dari 

satu segi wataknya. Tokoh semacam ini bersifat statis, tidak dikembangkan secara 

maksimal. Pada umumnya tokoh pipih atau datar muncul dalam teater tradisional 

berbentuk wayang.  
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(1) Prabu Brama Tama 

Prabu Brama Tama adalah salah satu tokoh utama yang ada dalam lakon 

wayang kulit BPWG. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya percakapan yang 

memunculkan tokoh Prabu Brama Tama. Prabu Brama Tama selalu diceritakan 

dengan tokoh-tokoh lain yang saling berkaitan. Perhatikan kutipan berikut ini. 

“…Dasar pancen ratu agung binaturata berbudi bawa laksana” (1.55-56). 
 
Terjemahan:  
 

“…Dasarnya memang raja besar binaturata berbudi bawa laksana”  
(1.62-63). 
 
 
Tokoh Prabu Brama Tama sudah digambarkan sebelum percakapan dimulai. 

Dahulunya Prabu Brama Tama ini adalah raja yang besar, raja yang berbudi bawa 

laksana. Maksud dari berbudi bawa laksana adalah seorang raja memiliki sifat 

atau watak yang selalu menepati janji. Seorang raja yang bijaksana terhadap 

rakyat maupun perangkat kerajaan. Ia juga selalu mendengarkan nasehat-nasehat 

yang selalu diberikan oleh para abdi dalem maupun abdi kinasih. Namun, sifat 

tersebut tidak selamanya ada dalam diri Prabu Brama Tama. Perhatikan kutipan 

berikut.  

Prb. Brama Tama : “Hm, wong ayu denok-denok, aja samar yen slira-
mu goleki pengengeran. O, ladalah, panjenengan 
ingsun Nata Sunggela bakal sanggup apa sing dadi 
panglira, nanging jeneng sliramu kudu manut ma-
rang panjenengan ingsun dadi garwane ingsun. 
Kudu manut dadi garwaku. Manut apa ora? Gak 
manut, aja takon dosamu jeneng sliramu!” 

Dewi Sinta : “Kok becik! Kaya wong kebubu setan, nggak ngo-
no carane dadi wong lanang. Dhuh, raden, mbok 
ya ditata ucapmu!” (1.728-738). 
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Terjemahan :  

Prb. Brama Tama : “Hm, gadis cantik. Jangan khawatir! Jika kamu 
mencari pengabdian. O, ladalah, saya Raja Sung-
gela akan sanggup apa yang jadi panglira namun 
kamu harus nurut dengan saya. Kamu harus nurut 
menjadi istriku! Nurut atau tidak? Tidak nurut ja-
ngan tanya dosamu!” 

Dewi Sinta : “Kok, baik. Seperti orang dikejar setan, bukan se-
perti itu caranya menjadi orang laki-laki. Dhuh, 
raden, seharusnya ya dijaga perkataanmu” (1.730-
740). 

 

Dari percakapan di atas, sifat Prabu Brama Tama berubah dari yang berbudi 

bawa laksana menjadi bersikap penggoda dan kasar. Ketika dihadapi dengan 

godaan perempuan, seorang Prabu mudah terpengaruh dan tidak kuat mengen-

dalikan hawa nafsunya. Di samping itu, seorang Raja biasanya memiliki peluang 

kekuasaan sehingga dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan 

kutipan berikut.  

Prb. Brama Tama : “Sing dadi nata yaiku aku Prabu Brama Tama. 
Nata Sunggela iki Prabu Brama Tama apa jeneng 
sliramu? Hm…”  

Pak Mujenih : “Lho, dikandani ya gak kenek a. Nek sampean te-
tep nekad, ngge sak karep sampean, pun. Kula niki 
punakawan dukung mawon ya” (1.718-724).  

Terjemahan :  

Prb. Brama Tama : “Yang menjadi raja, yaitu saya Prabu Brama Ta-
ma. Raja Sunggela ini Prabu Brama Tama apakah 
kamu? Hm…” 

Pak Mujenih : “Lho, dinasehati ya tidak bisa. Kalau Tuan tetap 
tekad, ya terserah Tuan saja. Saya ini punakawan 
mendukung saja ya” (1.721-726). 

 

Percakapan tersebut dapat membuktikan bahwa salah satu penyebab seorang 

Raja seperti Prabu Brama Tama bersikap keras adalah pikiran mereka yang selalu
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menganggap bahwa dirinya yang benar dan baik, sehingga Prabu Brama Tama 

tidak mampu bersikap hamot dalam hidupnya.  

(2) Patih Kala Yaksa  

 Patih Kala Yaksa adalah seorang pengawal sekaligus penasehat Prabu 

Brama Tama yang berwujud raksasa. Dimanapun Sang Raja pergi, Patih Kala 

Yaksa selalu setia menemaninya. Terkadang Patih juga memberikan nasehat kepa-

da Sang Raja jika diperlukan. Dari segi tindakan dan ujaran, Patih Kala Yaksa me-

miliki sifat yang sopan dan penurut. Ia selalu patuh terhadap apa yang diperin-

tahkan seorang raja. Watak tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Prb. Brama Tama : “Patih, sajroning panjenengan ingsun tapa brata 
manurun marang Gusti Kang Akarya Jagat, iku 
ngatura abdi kinasihku melbu sajroning pasewa-
kan agung. Mugia tansah abdi kinasihku bisa pari-
ngi pitedah, bisa paring ketrangan marang panje-
nengan ingsun” 

Kala Yaksa : “Inggih. Ngestuaken dhawuh. Nyuwun pamit, ku-
la timbalane abdi kasih paduka, sinuwun” (1.281-
288) 

Terjemahan : 

Prb. Brama Tama : “Patih, selama saya bertapa menyembah kepada 
Tuhan Pemilik Semesta Alam itu katakan kepada 
abdi kinasihku. Masuklah ke dalam pasewakan 
agung. Semoga senantiasa abdi kinasihku dapat 
memberikan keterangan kepada saya” 

Kala Yaksa : “Baik, siap melaksanakan perintah. Mohon izin 
saya panggilkan abdi kasih Tuan Raja” (1.258-
265) 

 

(3) Togog  

 Togog adalah wayang yang digunakan di dalam lakon apapun juga di pihak 

raksasa. Ia menjadi penunjuk jalan pada waktu raksasa yang diikutinya bertugas di
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luar negara (Hardjowirogo,1982:301). Di dalam lakon wayang kulit BPWG, 

Togog merupakan tokoh tritagonis. Ia selalu mendampingi raksasa yang bernama 

Patih Kala Yaksa. Ia selalu mendampingi Kala Yaksa ketika sedang menjalankan 

perintah. Ia memiliki pengetahuan yang luas. Ia memberikan nasehat kepada Raja, 

yaitu Prabu Brama Tama sebelum berangkat bertapa. Nasehat tersebut juga yang 

akan membuktikan sifat Prabu Brama Tama berubah menjadi sosok yang kasar 

dan tidak sabar. Berikut adalah kutipan yang menerangkan nasehat Togog kepada 

Prabu Brama Tama sebelum melakukan tapa brata.  

Togog : “Ngoten sinuwun. Wong tapa brata, wong manurun marang 
Gusti Kang Akarya Jagat, nek pun kita niki nyuwun dhateng 
Gusti Kang Akarya Jagat ngge Gusti Kang Maha Kuasa, ing 
ngriku banjur kita niku kudu enem, enem nol, lha niki. Puting 
rambut nganti delamakane sikil kudu enem ning tegese mbe-
nakake rasa niki digenapake riyen. Ingkang sampun klampah, 
ingkang kados ngoten niku wau wonten dasaripun nggeh a. 
Setunggal dasare napa? Ndoro niki kudu lakoni sabar riyen. 
Sasampun lakoni sabar kudu ndoro niki nglampahi nerima. 
Yen sampun nglampahi nerima banjur lakoni temen. Nek pun 
mlenggahi temen banjur lila. Lho, sing wekasan niku sing 
abot” (1.347-362). 

Terjemahan: 

Togog : “Begini raja. Orang bertapa, orang menyembah pada Tuhan 
Pemilik Semesta Alam, kalau kita ini memohon kepada Tuhan 
Pemilik Semesta Alam yaitu, Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu 
disitu kita itu harus enem, enem nol, lha ini. Ujung rambut 
sampai telapak kaki harus enem maksudnya memperbaiki pe-
rasaan ini dilengkapi dulu. Jika sudah dijalankan yang seperti 
itu tadi ada dasarnya. Pertama, dasarnya apa? Tuan ini harus 
menjalankan sabar dulu. Sesudah menjalankan sabar, Tuan ini 
harus menjalankan ikhlas. Kalau sudah menjalankan ikhlas, 
kemudian menjalankan jujur. Kalau sudah menjalankan jujur 
kemudian rela. Lho, yang terakhir itu yang berat” (1.317-331). 
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(4) Tumenggung Jaya Ngalaka  

Tumenggung Jaya Ngalaka dalam lakon wayang kulit BPWG, yaitu sebagai 

peran pembantu. Tuan Jaya Ngalaka berperan sebagai lurah yang masuk dalam 

kategori para prajurit Kerajaan Sunggela. Di dalam lakon ini, Tuan Jaya Ngalaka 

dipasangkan oleh punakawan, seperti Pak Munduh dan Pak Mujenih.  

(5) Pak Mujenih  

Pak Mujenih merupakan abdi punakawan Kerajaan Sunggela. Pak Mujenih 

masuk dalam kategori peran pembantu. Pak Mujenih diumpamakan sebagai sosok 

dalang yang menyampaikan cerita wayang yang akan ditampilkan pada saat per-

tunjukan. Peran Pak Mujenih dan Pak Munduh juga sebagai hiburan agar penon-

ton tidak jenuh (wawancara dengan Ki Hasan, Perumahan Bumi Intan O-1 

Sidoarjo, 31 Mei 2015).  

Didalam lakon wayang kulit BPWG, Pak Mujenih dipasangkan dengan Pak 

Munduh, Tumengggung Jaya Ngalaka, Prabu Brama Tama, Dewi Sinta, dan Lan-

dep. Dari segi tindakan dan ujarannya, Pak Mujenih merupakan sosok tokoh yang 

perhatian dengan rajanya. Perhatikan percakapan berikut.  

Pak Mujenih : “Mengke dhisik, mengke dhisik ya. Niate budal 
ngarep wau, sampean iku tujuane apa?” 

Prb. Brama Tama : “Tapa brata!” 
Pak Mujenih : “Lho, tapa brata. Bareng budal, nok tengah nda-

lan kepetok wong wedok ngge a. Niki cuba niki, 
Gus, cuba lak apa? Sak dunya entek perkara wong 
wedok a nek sampean katut” (1.703-710). 

Terjemahan:  

Pak Mujenih : “Nanti dulu! Nanti dulu, ya! Niatnya berangkat ta-
di itu tujuannya apa?” 

Prb. Brama Tama : “Bertapa!” 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



189 

 

 

Pak Mujenih : “Lho, bertapa. Setelah berangkat di tengah jalan 
bertemu dengan orang perempuan. Ini godaan ini, 
tuan Godaan bagaimana? Sedunia ini habis karena 
masalah orang perempuan kalau tuan ikut” (1.702-
714). 

 

Dari percakapan tersebut dapat terlihat betapa perhatian sosok Pak Mujenih 

kepada rajanya. Pak Mujenih tidak ingin Rajanya masuk ke dalam godaan 

perempuan. Namun, Prabu Brama Tama tidak mendengarkan nasehatnya dan Pak 

Mujenih hanya bisa pasrah.  

(6) Pak Munduh 

 Pak Munduh juga merupakan abdi punakawan Kerajaan Sunggela. Pak 

Munduh masuk dalam kategori peran pembantu. Didalam lakon wayang kulit 

BPWG, Pak Munduh selalu berpasangan dengan Pak Mujenih. Watak dari Pak 

Munduh sangat berbeda dengan Pak Mujenih, yaitu ceplas-ceplos dalam bertutur 

dan mata duitan (yang penting hanyalah uang). Pak Munduh tidak menimbang 

mana perbuatan yang baik dan buruk. Dari segi tindakan dan ujarannya, ketika 

Prabu Brama Tama tergoda dengan kecantikan Dewi Sinta dan Landep. Pak 

Mujenih menyarankan agar tidak tergoda, namun Pak Munduh menyetujui Prabu 

Brama Tama untuk menikah lagi. Dari situlah Prabu Brama Tama berpihak 

kepada Pak Munduh dan memberinya imbalan berupa uang. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari percakapan berikut.  

Pak Munduh : “Pun sembarang. Sak karep-sak karep sampean. 
Nek isa sampean gocap, nek isa sampean rabi 
karo-karone nggeh a. Ndoro niki wis nduwe bojo 
nggeh a, Ndoro cinta karo Ndoro Landep niku sek 
bujang, sek perawanpun cocok. Minangka ratu 
bojone sitok lak gak cocok?” 
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Prb. Brama Tama : “Iya, ya. Kudune?” 
Pak Munduh : “Kudune telu, papat, cocok niku wau. Gak apa ra-

bi maneng, ah yak apa ta?” 
Prb. Brama Tama : “Hm, lak ya ngono dadi punakawan. Hm, satus 

seket!” 
Pak Munduh : “Lajeng. Wis trima ae! Wis aku gak isa ngandelna 

awakmu! Apa tuwek kok ya gak teges!” (1.854-
868). 

Terjemahan :  

Pak Munduh : “Sudah terserah. Terserah-terserah tuan. Kalau 
bisa tuan pergi, kalau bisa tuan nikahi dua-duanya 
ya, Tuan ini sudah punya istri. Tuan cinta dengan 
Nyonya Landep itu masih muda, masih perawan 
juga masih cocok. Apabila raja istrinya satu juga 
tidak cocok.” 

Prb. Brama Tama : “Iya,…ya. Seharusnya?” 
Pak Munduh : “Seharusnya tiga, empat, cocok itu tadi. Tidak apa 

menikah lagi, bagaimana?” 
Prb. Brama Tama : “Hm, seharusnya begitu jadi punakawan, hm, sera-

tus lima puluh.” 
Pak Munduh : “Begitu, sudah terima saja! Sudah saya tidak bisa 

mengandalkan dirimu. Apa? Tua tetapi tidak te-
gas!” (1.851-865). 

(7) Dewi Sinta  

 Dewi Sinta dan Dewi Landep adalah kakak beradik. Mereka anak dari Dewa 

Basundara. Orangtuanya mengutus anaknya dari Kahyangan Duryandara ke alam 

dunia untuk mencari pengabdian. Ketika sudah ada di alam dunia, Dewi Sinta 

menjadi kakak yang paling setia dan sosok pelindung bagi Dewi Landep. Perha-

tikan kutipan berikut.  

Dewi Sinta : “Ya, Yayi. Awake dewe koncap saka kahyangan kancik 
ana ing alam madya, pada ora ngerti lor klawan kidul. 
Mula tak suwun sing ati-ati ndereknapun, Kakang” 
(1.662-665). 

Terjemahan:  

Dewi Sinta : “Ya, Adik. Kita pergi dari kahyangan sampai ada di 
alam dunia, sama saja tidak tahu utara dan selatan. Ma-
ka dari itu, kakak minta yang hati-hati. Ikutlah Kakak!” 
(1.671-674) 
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 Dari percakapan tersebut dapat membuktikan bahwa Sinta merupakan sosok 

kakak yang selalu berusaha untuk melindungi adiknya. Sinta tidak ingin Landep 

berada jauh darinya.  

 Suatu ketika Dewi Sinta mengabdi dengan Begawan Dhukut Banyu, Sinta 

tidak dapat menolak apa yang menjadi perintah Begawan Dhukut Banyu. Dari 

segi tindakan, watak Dewi Sinta merupakan sosok bidadari yang penurut. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari percakapan berikut.  

Bg. Dhukut Bny : “Iya, pun baba klawan jeneng sira, mantun ya,…sa-
bab pun baba ngesakake dening sliramu, Sinta.” 

Dewi Sinta : “Inggih. Kula manut Kanjeng Rama. Sumangga 
panjenengan wejang kula Kanjeng Rama.” (1.937-
939). 

Terjemahan:  

Bg. Dhukut Bny : “Iya, hanya bapak dan kamu, selesai ini ya, karena 
bapak ini kasihan dengan kamu, Sinta.” 

Dewi Sinta : “Baik. Saya nurut Ayahanda. Silahkan Ayah ajar 
saya.” (1.931-934).  

 

 Watak Dewi Sinta yang penurut dan paras Dewi Sinta yang cantik, 

menjadikan Begawan Dhukut Banyu tidak kuat menahan hawa nafsunya. Disaat 

Begawan mengajari Dewi Sinta suatu ilmu, Begawan bersenggama dengan Dewi 

Sinta hingga hamil. Seketika itu juga, Begawan bunuh diri dan menjadikan Dewi 

Sinta orangtua tunggal yang mengurus anaknya sendiri. Dari segi tindakan, Dewi 

Sinta adalah sosok tokoh yang penyayang. Perhatikan kutipan berikut. 

Dewi Sinta : “Aku emoh pisah karo putraku siji-sijine. Aku emoh 
pisah karo putraku, Yayi.”  

Dewi Landep : “Dhuh Kakang mbok, aja nangis ya,…Kakang. Laku 
apa sing dilakoni awak dewe sing kaya mengkene ka-
kang?” 
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Dewi Sinta : “Adikku! Ndereknapun Kakang! Ayo! Goleki dening 
putraku Raden Sumendhe. Putraku Sumendhe ana en-
di?” (1.1054-1061). 

Terjemahan :  

Dewi Sinta : “Saya tidak ingin berpisah dengan anakku satu-satu-
nya. Saya tidak ingin berpisah dengan anakku, Dik.” 

Dewi Landep : “Kakak, jangan menangis ya, kakak. Perbuatan apa 
yang kita lakukan seperti ini Kakak?” 

Dewi Sinta : “Adikku! Ikutlah Kakak! Ayo dicari anakku Raden 
Sumendhe. Dimanakah anakku Sumendhe?” (1.1041-
1047). 

 

Meskipun Dewi Sinta marah karena Raden Sumendhe membangkang. Dewi 

Sinta sebagai sosok orangtua tunggal yang penyayang. Ia berusaha mencari 

anaknya sampai ketemu. Di samping itu, dari segi tindakan dan ujaran, apabila 

dibandingkan dengan Dewi Landep, Dewi Sinta adalah sosok yang bersikap tegas. 

Perhatikan kutipan berikut.  

Dewi Landep : “Kok tega men ta kakang jeneng sliramu iki kok nyu-
wun jimaru? Nyuwun jimaru marang Ibu Dewi Sri 
Widawati.” 

Dewi Sinta : “Inggih ya, Yayi. Kanggo nebus dening dosaku ma-
rang Prabu Watu Gunung, Yayi. Kok becik.” (1.1306-
1310) 

Terjemahan : 

Dewi Landep : “Kok tega sekali kakak, kakak ini minta di madu? Di-
madu dengan Ibu Dewi Sri Widawati.” 

Dewi Sinta : “Iya, Dik. Untuk menebus dosaku terhadap Prabu Wa-
tu Gunung, Dik. Kok baik.” (1.1287-1290).  

 

Dewi Sinta merupakan sosok perempuan yang tegas atas sesuatu yang 

kurang baik. Ketika Dewi Sinta mengetahui bahwa suaminya adalah anaknya 

sendiri, maka Dewi Sinta harus melakukan sesuatu untuk menebus semua
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dosanya. Salah satu cara menebus dosa itu adalah dengan meminta jimaru kepada 

Ibu Dewi Sri Widawati. Sikap ini diputuskan Dewi Sinta agar hidupnya menjadi 

damai.  

(8) Dewi Landep  

 Dewi Landep adalah adik dari Dewi Sinta. Mereka berdua adalah bidadari 

yang berparas cantik. Orangtua mengutus keduanya ke alam dunia untuk mencari 

pengabdian. Dewi Sinta dan Dewi Landep selalu bersama selama di alam dunia. 

Dari segi ujaran dan tindakan, tokoh Dewi Landep merupakan tokoh yang 

penyabar dan baik hati. Perhatikan percakapan berikut.  

Dewi Sinta : “Dhuh, mengko dhisik. Adikku! Kok becik apa sing 
tak lakoni?” 

Dewi Landep : “Mengko dhisik ta Kakang mbok. Kakang mbok iki 
nangis maneh ana apa? Aku iki duluranmu ya wis 
ngalah. Apa ya sik kurang ta Kakang mbok?” (1.1236-
1240). 

Terjemahan :  

Dewi Sinta : “Dhuh nanti dulu. Adikku! Kok baik apa yang saya la-
kukan?” 

Dewi Landep : “Nanti dulu Kakak. Kakak ini menangis lagi ada apa? 
Saya ini saudaramu ya sudah mengalah. Apa ya masih 
kurang Kakak?” (1.1215-1219). 

 

 Dari percakapan tersebut dapat terlihat bahwa Dewi Landep perhatian 

dengan kakaknya. Ketika Dewi Sinta menangis, seketika itu juga Dewi Landep 

bertanya penyebabnya. Dia juga bertanya apakah ada kesalahan dari dirinya pada-

hal Landep selalu mengalah untuk kakaknya.  

(9) Raden Kasumbi 

 Raden Kasumbi adalah salah satu abdi kinasih guru Begawan Dhukut 

Banyu. Di dalam lakon wayang kulit BPWG, Raden Kasumbi hanya berperan se- 
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bagai peran pembantu saja. Hal tersebut dapat diketahui dari sekilas percakapan 

yang memunculkan tokoh Raden Kasumbi. Raden Kasumbi dipasangkan dengan 

Wira Paksa dan Niti Karsa yang beradegan di Pertapaan Sendhang Pancuran. Di-

situ, Raden Kasumbi menyampaikan kepada Niti karsa dan Wira Paksa agar slelau 

menjaga ketentraman pertapaan. Tidak boleh ada pemberontak yang masuk untuk 

merusak Pertapaan Sendhang Pancuran.  

(10) Wira Paksa dan Niti Karsa  

 Wira Paksa dan Niti Karsa adalah kakak beradik. Mereka juga merupakan 

abdi kinasih guru Begawan Dhukut Banyu. Kedua tokoh ini muncul pada saat 

Dewi Sinta dan Dewi Landep tersesat di Pertapaan Sendhang Pancuran. Disaat itu, 

Dewi Sinta dan Landep menangis sehingga diketahui oleh Wira Paksa dan Niti 

Karsa. Berdasarkan segi ujaran dan tindakan, tokoh Wira Paksa memiliki watak 

ksatria. Hal tersebut dapat dibuktikan dari percakapan berikut.  

Dewi Sinta : “Dhuh, Raden. Aku nyuwun senjata pitulungan marang 
jeneng sliramu. Aku diputha-putha nata saka Sunggela. 
Aku njaluk tulung, aku arep diruda peksa, aku ora ge-
lem, Raden.” 

Wira Paksa : “Iya. Wauta mangkono, panjenengan ingsun bakal pari-
ngi senjata pitulungan. Melbua sajroning Pertapan Sen-
dhang Pancuran. Ngadepa marang ngarsane Kanjeng 
Rama Dhukut Banyu. Perkara nata sumber Prabu Brama 
Tama, aja samar! Aku sing ndandani!” (1.786-795). 

Terjemahan :  

Dewi Sinta : “Dhuh, Raden. Saya minta bantuan pertolongan kepada-
mu. Saya dikejar raja dari Sunggela. Saya minta tolong, 
saya akan di perkosa, saya tidak mau, Raden.” 

Wira Paksa : “Iya. Maka dari itu, saya akan memberi bantuan perto-
longan. Masuklah ke dalam Pertapaan Sendhang Pancu-
ran. Menghadaplah kepada Ayahanda Dhukut Banyu. 
Masalah raja sumber Prabu Brama Tama. Jangan kha-
watir, saya yang menghadapi!” (1.783-792). 
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 Berdasarkan percakapan tersebut dapat terlihat sosok ksatria Wira Paksa. 

Ketika Dewi Sinta meminta tolong karena akan diperkosa oleh Prabu Brama 

Tama, seketika itu juga Wira Paksa menanggapi langsung permintaan Dewi Sinta. 

Tindakan Wira Paksa menyuruh Dewi Sinta masuk ke dalam Pertapaan Sendhang 

Pancuran dan menghadapi Prabu Brama Tama. Hal tersebut juga dapat mem-

buktikan bahwa sosok Wira Paksa melindungi perempuan.  

 Niti Karsa adalah adik dari Wira Paksa yang juga merupakan salah satu abdi 

kinasih guru Begawan Dhukut Banyu. Di dalam lakon wayang kulit BPWG, Niti 

Karsa hanya berperan sebagai peran pembantu seperti Raden Kasumbi. Hal 

tersebut dapat diketahui dari sekilas percakapan yang memunculkan tokoh Niti 

Karsa. Tokoh Niti Karsa muncul bersama adegan Raden Kasumbi, Wira Paksa, 

dan Prabu Brama Tama berlatar Pertapaan Sendhang Pancuran. Dari segi tindakan 

dapat terlihat Niti karsa memiliki jiwa penolong. Hal tersebut dapat dibuktikan 

ketika Wira Paksa kalah dalam pertarungan melawan Prabu Brama Tama, sehing-

ga tokoh Niti Karsa muncul untuk membantu Wira Paksa. 

(11) Begawan Dhukut Banyu  

 Begawan Dhukut Banyu adalah seorang pandhita dari Pertapaan Sendhang 

Pancuran. Seorang pandhita seharusnya memiliki sifat yang mendidik dan bijak-

sana dalam hidup namun karena perempuan dan hawa nafsu kembali membuat 

perkara bagi seorang guru dari Raden Kasumbi, Wira paksa, dan Niti Karsa. 

Perhatikan kutipan berikut ini.  

“Lisak Begawan Dhukut Banyu, ingkang sampun sanggama careng dha-
teng kang putra Dewi Sinta. Wauta mangkana, ingkang sampun ketetesan 
dewi piji, pijine sampun twetes wonten guwa garbanipun, lisak Dewi 
Sinta medal Dewaning Bathara Guru.” (1.996-999). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



196 

 

 

Terjemahan :  

“Lisak Begawan Dhukut Banyu setelah berhubungan intim dengan anak-
nya Dewi Sinta. Ketika itu, setelah ketetesan dewi piji, pijine sudah tetes 
ada di guwa garbanipun lisak Dewi Sinta pergi ke Dewa Bathara Guru.” 
(1.986-989). 

 

 Tindakan Begawan Dhukut banyu memperlihatkan bahwa sosok guru yang 

seharusnya dicontoh namun perkara godaan dunia, Begawan juga bisa melakukan 

hal yang tidak baik. Ketika sudah memperkosa Dewi Sinta, Begawan menyesali 

perbuatannya dan menebus semua dosanya dengan menenggelamkan diri ke da-

lam lautan lalu meninggal.  

(12) Bathara Guru  

Bathara Guru adalah sosok dewa dari Kahyangan Suralaya. Dari segi ujaran 

dan tindakan, Bathara Guru merupakan sosok yang teguh dan berani. Bathara 

Guru muncul dua kali dalam lakon wayang kulit BPWG. Pertama, ketika adegan 

Begawan Dhukut Banyu mengajari Dewi Sinta tentang ilmu kawruh di dalam 

kamar tidur. Kedua, pada saat Begawan Dhukut Banyu melakukan perbuatan dosa 

yaitu bersenggama dengan Dewi Sinta hingga hamil. Perhatikan kutipan berikut.  

Bathara Guru : ”Hong Wilaheng Sekareng Bahwana. Oh, Dhukut Ba-
nyu, Dhukut Banyu. Lha, kok wanita diwejang kaya 
mangkono iku lak ya pada karo pandhita sing kurang 
tata ardiga. Kurang apa sing kaya apa wejang iku ora 
ana sajroning tatanan pasarean! Wejang iku kudu ana 
jabaning paturon! Oh, gak ngono, ya ta? Urip bakal ga-
we sejarah. Yen ora gawe sejarah sing kaya…Oh, gak 
bakal rame tatanan ing alam madya pada. Ya,… kaya 
apa engkok ganjarane?” (1.963-972). 
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Terjemahan :  

Bathara Guru : “Hong Wilaheng Sekareng Bahwana. Oh, Dhukut Ba-
nyu, Dhukut Banyu. Lha, wanita diajar seperti begitu. 
Itu sama saja dengan pandhita yang kurang tata ar-
diga. Kurang apa yang seperti apa mengajar itu tidak 
ada di dalam tempat tidur! Mengajar itu harus ada di 
luarnya tempat tidur! Oh, tidak seperti itu. Hidup akan 
membuat sejarah. Kalau tidak membuat sejarah yang 
seperti …Oh, tidak akan ramai peraturan di alam du-
nia. Bagaimana nanti ganjarannya?” (1.956-965). 

 

 Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Bathara Guru sangat marah kepada 

Begawan Dhukut Banyu karena tidak dapat menjaga sikapnya sebagai seorang 

pandhita. Seketika itu juga, Bathara Guru memberikan ganjaran, yaitu dengan 

menjatuhkan derajatnya sebagai pandhita.  

(13) Prabu Sridhusta  

 Prabu Sridhusta merupakan raja dari Negara Gilingwesi. Di dalam lakon 

wayang kulit BPWG, Prabu Sridhusta diceritakan sebagai penolong Dewi Sinta 

dan Landep ketika dikejar oleh Prabu Brama Tama. Perhatikan kutipan berikut.  

Prb. Sridhusta : “Wis! Prabu Brama Tama iku sing mateni pun ka-
kang. Ora ana ratu sing sakti digdaya kuasa ana Ne-
gara Gilingwesi, mung kejaba pun kakang. Aja samar 
ya! Ora bakal digudo maneh karo Brama Ta-ma. Sing 
merjaya iki pun kakang!” (1.1195-1200). 

Terjemahan :  

Prb. Sridhusta : “Sudah! Prabu Brama Tama itu yang membunuh 
adalah kanda. Tidak ada raja yang sakti berkuasa ada 
di Negara Gilingwesi, kecuali kanda. Jangan khawa-
tir ya! Tidak akan digoda lagi dengan Brama Tama. 
Yang mengalahkan adalah kanda!” (1.1178-1183). 
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Di lain sisi, Prabu Sridhusta juga merupakan sosok raja yang pamrih. 

Perhatikan percakapan berikut. 

Prb. Sridhusta : “Wis! Perkara Nata Sunggela gampang ya. Apa jare 
Prabu Sridhusta tak dandanane, nanging ana syara-
te!” 

Dewi Sinta : “Syaratepun kados pundi?” 
Prb. Sridhusta : “Gelem apa ora jeneng sliramu iki dadi garwaku?” 

(1.1086-1091). 
Terjemahan :  

Prb. Sridhusta : “Sudah! Masalah Raja Sunggela mudah ya. Apa kata 
Prabu Sridhusta saya hadapi, namun ada syaratnya!”  

Dewi Sinta : “Bagaimana syaratnya?” 
Prb. Sridhusta : “Mau atau tidak kamu ini menjadi istriku?” (1.1081-

1085). 
 

 Dari percakapan tersebut dapat terlihat bahwa Prabu Sridhusta menolong 

Dewi Sinta dan Landep dengan syarat harus menjadi istrinya. Dari segi tindakan, 

Prabu Sridhusta juga memiliki watak serakah. Serakah tersebut dapat dibuktikan 

dengan permintaan Prabu untuk menikahi keduanya. Akhirnya, Dewi Sinta dan 

Landep terpaksa menyetujui syarat tersebut agar terhindar dari Prabu Brama 

Tama. 

(14) Prabu Watu Gunung (Raden Sumendhe) 

Raden Sumendhe disebut juga dengan Prabu Watu Gunung. Prabu Watu 

Gunung adalah raja dari Negara Gilingwesi. Ayahnya adalah seorang begawan 

dan ibunya seorang bidadari dari kahyangan. Ayahnya bernama Begawan Dhukut 

Banyu, sedangkan ibunya adalah Dewi Sinta. Raden Sumendhe memiliki sifat 

keras kepala dan nakal. Berikut kutipan yang memberikan gambaran dari sifat 

Raden Sumendhe. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



199 

 

 

Dewi Sinta : “Ngene ya, Yayi. Anggone pun kakang iki adang durung 
mateng, Sumendhe nyuwun dedhaharan. Saking jeng-
kele atiku nganti Sumendhe tak thuthuk enthong. Ing 
kono nang endi? Ayo digoleki! Anakku, kok becik Su-
mendhe ana endi? Ayo digoleki!” (1.1048-1053). 

Terjemahan :  

Dewi Sinta : “Begini, Dik. Kakak ini memasak nasi belum matang. 
Sumendhe minta makan sampai kakak marah, sampai 
Sumendhe kakak pukul enthong. Disitu dimana? Ayo 
dicari! Anakku, kok baik Sumendhe ada dimana? Ayo 
dicari!” (1.1036-1040). 

 

Dari kutipan di atas dapat membuktikan bahwa Raden Sumendhe adalah 

pribadi yang keras kepala dan nakal. Ketika ibunya masih memasak nasi, Raden 

Sumendhe minta makan dan tidak ingin menunggu sampai nasinya matang. 

Akhirnya membuat Dewi Sinta marah sehingga ibunya memukul Raden 

Sumendhe dengan menggunakan enthong.  

Setelah dipukul dengan enthong oleh ibunya, Raden Sumendhe tidak 

kembali lagi ke rumahnya. Ia pergi bertapa ke sebuah hutan mencoba ilmu 

kanuragan. Pada waktu itu kesaktiannya karena bertapa berhasil. Hal ini dapat 

diungkapkan dari kutipan berikut.  

Prb. Sridhusta : “We, ladalah. Sekti digdaya kuasa nata Sunggela 
Prabu Brama Tama, lha dhadhak iki ana wong tapa 
kecepit dening watu nganti dibulet oyot-oyotan. He, 
Jagat Dewa Bathara apa sing digoleki? Hm. Oh, nek 
ngono iki saktia sing temenan ya ta?…” (1.1141-
1160). 

Terjemahan :  

Prb. Sridhusta : “We, ladalah. Sakti yang berkuasa Raja Sunggela 
Prabu Brama Tama. Lha, tiba-tiba ini ada orang ber-
tapa terjepit batu sampai dililit akar-akaran. Jagat 
Dewa Bathara apa yang dicari? Hm. Oh, kalau be-
gitu ini sakti yang sesungguhnya?…” (1.1126-1145). 
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 Dari tindakan dan penampilan fisik, Raden Sumendhe menjadi sosok yang 

sakti. Hal tersebut dibuktikan dari batu yang menyelip dan akar-akaran yang 

melilit di tubuhnya. Seketika itu, batu yang menyelip di raganya hancur mengenai 

Prabu Brama Tama. Dan seketika itu juga, Raden Sumendhe memiliki gelar Prabu 

Watu Gunung.  

(15) Bagong, Semar, dan Besut   

Bagong, Semar, dan Besut dalam lakon wayang kulit BPWG diceritakan 

sebagai tokoh punakawan kerajaan. Ketiga tokoh tersebut banyak muncul pada 

bagian Gara-gara dan bagian Patine Watu Gunung. Dari penampilan fisik, 

Bagong dan Semar merupakan tokoh punakawan yang sangat menghibur karena 

bentuk tubuhnya yang kecil diiringi dengan cara bicara khas yang unik.  

Pada bagian Gara-gara, Bagong, Semar, dan Besut berperan sebagai sosok 

yang dekat dengan rakyat. Pada bagian ini, mereka menerima permintaan tembang 

campursari dari masyarakat. Sedangkan pada bagian Patine Watu Gunung, 

mereka berperan sebagai punakawan dari Raden Srigati dan Bathara Wisnu. 

Mereka mendampingi Raden Srigati, yaitu anak Bathara Wisnu ketika bertarung 

dengan Prabu Watu Gunung. Namun, akhirnya Raden Srigati kalah.  

(16) Raden Srigati 

 Raden Srigati adalah anak dari Bathara Wisnu dan Dewi Sri Widawati. 

Dalam lakon wayang kulit BPWG, tokoh Raden Srigati muncul pada bagian 

Patine Watu Gunung. Raden Srigati beserta punakawan mendengar bahwa Prabu 

Watu Gunung akan membawa ibunya ke Negara Gilingwesi. Dari situlah
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membuat Raden Srigati tidak terima atas perlakuan buruk kepada ibunya. 

Perhatikan kutipan berikut.  

Raden Srigati : “Kaki Semar, apa jeneng Kaki Semar iki lila, yen dina 
sangang iki wong tuaku Ibu Dewi Sri Widawati iki 
bakal diayonake dening Nata Gilingwesi Prabu Watu 
Gunung, kaki. Kaki Semar, kaya-kaya wong tuaku iki 
diasorna drajate. Aku ora terima kaki! Mula tak suwun 
Kaki Semar nderekna aja nganti kepalang adoh! Tak 
golekane ana endi papan padungane Prabu Watu Gu-
nung, Kaki Semar.” (3.26.35). 

Terjemahan :  

Raden Srigati : “Kakek Semar, apakah Kakek Semar ini rela apabila 
sembilan hari ini orangtuaku Ibu Dewi Sri Widawati 
ini akan dipermainkan oleh Raja Gilingwesi Prabu 
Watu Gunung, kakek. Kakek Semar, sepertinya orang-
tua saya ini dijatuhkan derajatnya. Saya tidak terima, 
kakek! Maka dari itu, saya minta Kakek Se-mar ikut 
jangan jauh-jauh. Saya cari dulu ada dimana tempat 
bertapanya Prabu Watu Gunung, Kakek Semar.” 
(3.23-32). 

 

 Dari kutipan tersebut dapat terlihat bahwa dari segi ujaran dan tindakan, 

tokoh Raden Srigati merupakan sosok pelindung dan penyayang. Seorang anak 

yang sangat menyayangi kedua orangtua terutama pada Ibu Dewi Sri Widawati. 

Raden tidak terima atas perlakuan Prabu Watu Gunung sehingga terjadilah perta-

rungan. Namun, kesaktian Prabu Watu Gunung tidak bisa dikalahkan. Raden 

Srigati kalah dalam pertarungan itu dan meninggal. Raden Srigati dapat hidup 

kembali atas pertolongan ayahnya, yaitu Bathara Wisnu.  

(17) Bathara Wisnu  

 Bathara Wisnu adalah salah satu dewa yang tinggal di kahyangan. Bathara 

Wisnu merupakan suami dari Ibu Dewi Sri Widawati. Dari segi tindakan, Bathara 

Wisnu merupakan sosok pelindung bagi istrinya. Bathara melindungi istrinya dari
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kejahatan Prabu Watu Gunung. Bathara Wisnu melakukan berbagai cara untuk 

bisa mengalahkan Prabu Watu Gunung, kemudian Ia mempunyai cara dengan 

meminta tolong kepada Wilawuk (Bangsa Jin) agar mencari tahu kelemahan dari 

Prabu Watu Gunung. Perhatikan percakapan berikut.  

Bathara Wisnu : “Ngene! Wilawuk menyanga Kaputren Negara Gi-
lingwesi. Duka yak apa reka dayamu? Duka yak apa 
carane bisa melbu sajroning kaputren. Aku kepingin 
ngerti, kepingin ngerti, yaiku pengapesaning Prabu 
Watu Gunung. Yen jeneng sliramu wis ngerti penga-
pesaning Prabu Watu Gunung merbabke matura ma-
rang kulun apa sing dadi pengenmu bakal keturutan.” 

Wilawuk (L) : “Nggih! Ngestuaken dhawuh! Nyuwun pinarak sinu-
wun.” (3.162-172). 

Terjemahan :  

Bathara Wisnu : “Begini! Wilawuk pergilah ke Kaputren Negara Gi-
lingwesi. Entah bagaimana usahamu? Entah bagai-
mana caranya bisa masuk ke dalam kaputren. Saya 
ingin tahu, ingin tahu yaitu kelemahannya Prabu 
Watu Gunung. Kalau kamu sudah tahu kelemahan-
nya Prabu Watu Gunung, maka dari itu, katakan ke-
padaku apa yang jadi keinginanmu akan terkabul-
kan." 

Wilawuk (L) : Baik! Siap melaksanakan perintah! Mohon izin, ra-
ja.” (3.161-170). 

 

 Ketika Bathara Wisnu meminta tolong kepada Wilawuk dan dapat menge-

tahui kelemahannya Prabu Watu Gunung, Bathara Wisnu menepati janjinya. Hal 

tersebut dapat membuktikan bahwa Bathara Wisnu adalah sosok dewa yang tepat 

janji (tidak berbohong). Berikut ini percakapan Bathara Wisnu menepati janji 

kepada Wilawuk untuk menikah dengan seorang bidadari yaitu Dewi Nala Siking. 

Wilawuk (L) : “Hek…hek…leren…mangan-mangan. He Kyai, sam-
pean iki nduwe janji kaya apa jenengmu, Kyai!” 

Bathara Wisnu : “Iya. Aja samar! Tak turuti janjimu!” (3.223-226). 
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Terjemahan :  
 

Wilawuk (L) : “Hek…hek...berhenti…makan-makan. He, Kyai! Anda 
ini punya janji seperti apa dirimu, Kyai!” 

Bathara Wisnu : “Iya. Jangan khawatir! Saya penuhi janjiku!” (3.224-
226). 

 

(18) Wilawuk 

Wilawuk merupakan Bangsa Jin. Di dalam teks lakon wayang kulit BPWG 

terdapat satu tokoh Wilawuk. Tokoh wilawuk dibagi menjadi dua, yaitu Wilawuk 

(L) dan Wilawuk (P). Hal ini disebabkan karena di dalam cerita, Wilawuk selalu 

berandai-andai sehingga menghasilkan dua tokoh Wilawuk.  

Wilawuk (L) adalah Bangsa Jin yang berandai-andai berwujud sebagai 

Bangsa Jin laki-laki, sedangkan Wilawuk (P) adalah Bangsa Jin yang berandai-

andai berwujud sebagai Bangsa Jin perempuan. Keduanya memiliki sifat yang 

berbeda. Berdasarkan perannya dalam lakon serta fungsinya, tokoh Wilawuk 

merupakan tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau 

tambahan dalam mata rantai cerita. Kehadiran tokoh Wilawuk menurut kebutuhan 

cerita saja, yaitu sebagai penyelesaian masalah Bathara Wisnu. Bathara Wisnu 

meminta pertolongan kepada Bangsa Jin untuk mencari kelemahan dari Prabu 

Watu Gunung. Perhatikan percakapan berikut.  

Wilawuk (L) : “Hek…hek….kula pun mangertos pengapesane Pra-
bu Watu Gunung, Kanjeng Kyai.” 

Bathara Wisnu : “Sapa? Teka apa? Pusaka apa?” 
Wilawuk (L) : “Mboten wonten maleh mung kejaba Kreta Pedhati 

Sinang!” 
Bathara Wisnu : “Aja melu-melu! Tak tekakna wujude Kreta Pedhati 

Sinang.! (3.208-214). 
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Terjemahan :  

Wilawuk : “Hek…hek….saya sudah tahu kelemahannya Prabu 
Watu Gunung, Kanjeng Kyai.” 

Bathara Wisnu : “Siapa? Dari apa? Benda apa?” 
Wilawuk : “Tidak ada lagi. Kecuali Kereta Pedhati Sinang.” 
Bathara Wisnu : “Jangan ikut-ikut! Saya datangkan wujudnya Kereta 

Pedhati Sinang!” (3.210-215). 
 

 Dalam kutipan tersebut dapat diketahui bahwa sosok Wilawuk sangat berarti 

bagi Bathara Wisnu untuk mengalahkan Prabu Watu Gunung. Wilawuk seketika 

itu melaksanakan perintah Bathara Wisnu.  

 

4.2.2 Unsur Alur  

 Alur cerita dalam lakon wayang kulit BPWG dibentuk oleh kejadian dan 

peristiwa. (Kejadian selanjutnya disebut K), yaitu pelaku melakukan tindakan 

dalam suatu latar tempat dan waktu (Rusyana dalam Dewi, 1996:41). Peristiwa 

(selanjutnya disebut P), yaitu kejadian yang penting, khususnya yang berhubu-

ngan dengan atau merupakan akibat “peristiwa” yang mendahuluinya (Sudjiman 

dalam Dewi, 1996:41). Kejadian-kejadian tersebut akan membentuk sebuah peris-

tiwa yang saling berkaitan menuju sebuah alur cerita berdasarkan sebab akibat. 

Berikut ini akan dipaparkan perian kejadian dan peristiwa lakon wayang kulit 

BPWG.  

Perian kejadian lakon wayang kulit BPWG. 

A. Gambaran  Kedudukan Kerajaan Sunggela  

 K.1 Kerajaan Sunggela mempunyai sejarah yang panjang, bercitra 

baik, dan tinggi wibawanya. 
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 K2. Kerajaan Sunggela dipenuhi dengan pegunungan, tanah luas, lau-

tan, dan pertanian yang sangat subur. 

 K3.  Kerajaan Sunggela adalah kerajaan yang makmur, aman, dan 

sejahtera.  

 K4. Tanaman apa saja yang ditanam di Kerajaan Sunggela pasti tum-

buh. 

 K5. Barang apa saja yang dijual di Kerajaan Sunggela pasti murah. 

 K6. Banyak orang-orang merantau karena aman dan sejahtera. 

 K7. Kerajaan Sunggela adalah kerajaan yang jauh dari kejahatan dan 

dekat dengan ketentraman. 

 K8. Para penjahat yang melakukan kejahatan tidak dapat tempat. 

 K9. Kerajaan Sunggela dipimpin oleh Prabu Brama Tama dengan Pa-

tih Kala Yaksa. 

B. Prabu Brama Tama Mengutus Patih Kala Yaksa 

 K10. Banyak para prajurit yang tiada berharga, pemimpin cerdas sudah 

ada dipanggil dihadapan Raja. 

 K11. Patih Kala Yaksa menyampaikan permohonan maaf. 

 K12. Patih Kala Yaksa menghadap Raja. 

 K13. Patih Kala Yaksa tidak mempunyai rasa khawatir apa-apa. 

 K14. Patih Kala Yaksa menyerahkan hidup matinya kepada Tuhan. 

 K15. Prabu Brama Tama membandingkan baik buruk Patih Kala Yaksa. 

 K16. Prabu Brama Tama menanyakan kewajiban Patih Kala Yaksa ada 

di Kerajaan Sunggela. 
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 K17. Prabu Brama Tama bersyukur mempunyai menteri seperti Patih 

Kala Yaksa. 

 K18. Kala Yaksa siap melaksanakan perintah. 

 K19. Kala Yaksa bersumpah tidak tahu keperluan Prabu Brama Tama 

memanggil  abdi dalem. 

 K20. Abdi dalem memberikan keterangan kepada Prabu Brama Tama. 

 K21. Prabu Brama Tama mengumpulkan para prajurit di pasewakan 

agung. 

 K22. Para rakyat kecil tidak kekurangan sandang dan pangan selama 

ada Kerajaan Sunggela. 

 K23. Prabu Brama Tama diutus oleh Dewa Bathara Brama. 

 K24. Prabu Brma Tama mempunyai saudara, yaitu Prabu Brata Sudirga. 

 K25. Kala Yaksa mengatakan kepada Raja bahwa orang hidup ada di 

alam dunia jangan sampai meninggalkan sejarah. 

 K26. Prabu Brama Tama akan keluar dari Kerajaan Sunggela. 

 K27. Prabu Brama Tama akan bertapa. 

 K28. Prabu Brama Tama berharap anak-anaknya menjadi manusia yang 

utama. 

 K29. Kala Yaksa berharap anak-anak Prabu Brama Tama dapat menjun-

jung tinggi nama orang tua bagi negara nusa dan bangsa. 

 K30. Prabu Brama Tama memegang teguh nasehat Patih Kala Yaksa. 

 K31. Prabu Brama Tama berharap abdi kinasihnya dapat memberikan 

keterangan. 
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 K32. Patih Kala Yaksa memanggil abdi kasih. 

C. Togog (Abdi Kasih) Datang Menghadap Prabu Brama Tama. 

 K33. Togog menyampaikan permohonan maaf. 

 K34. Togog menganggap dirinya adalah orang belakang. 

 K35. Togog menganggap bahwa orang bertapa, orang tafakur itu tidak 

mudah.  

 K36. Togog menyampaikan bahwa ujung rambut sampai ujung kaki ha-

rus dilengkapi dahulu.  

 K37. Togog menyampaikan kepada Prabu Brama Tama untuk menjalan-

kan sabar, ikhlas, jujur, rela terlebih dahulu. 

 K38. Togog menyampaikan bahwa orang hidup itu tidak perlu wiyar 

wiyur. 

 K39. Togog menyampaikan niat bertapa kepada Prabu Brama Tama. 

 K40. Banyak pandhita, begawan, resi, dan brahmana jatuh derajatnya 

karena seorang perempuan.  

 K41. Kala Yaksa berpendapat bahwa banyak orangtua yang menikah 

lagi adalah dianggap sunah. 

 K42. Togog menyampaikan bahwa jujur itu tidak boleh berbohong. 

 K43. Togog menyampaikan bahwa dunia ini banyak cobaan dan goda-

an. Manusia harus kuat mengendalikan nafsunya sendiri. 

 K44. Prabu Brama Tama menyuruh Togog menyiapkan kereta. 
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D. Tumenggung Jaya Ngalaka Berpapasan dengan Punakawan yaitu Pak 

Mujenih dan Pak Munduh. 

 K45. Pak Mujenih mengucapkan terima kasih kepada Tuan Jaya Nga-

laka. 

 K46. Pak Mujenih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah dan 

Perangkat Desa khususnya masyarakat Desa Balongdowo. 

 K47. Pak Mujenih juga mengucapkan terima kasih kepada para pengge-

mar, para sesepuh, dan para saudara. 

 K48. Pentas di Desa Balongdowo dalam adi cara ruwah desa. 

 K49. Pak Mujenih menyampaikan bahwa yang mendidik beliau dapat 

bermain wayang adalah kelompok dari wayangan siang. 

 K50. Pak Mujenih menyampaikan bahwa Pak Lurah harus mengerti 

dengan perangkatnya.  

 K51. Pak Mujenih menyampaikan cerita wayang adalah lakon banjaran. 

Dua cerita dalam waktu semalam.  

 K52. Pak Mujenih menyampaikan permohonan maaf kepada Tumeng-

gung Jaya Ngalaka bahwa tadi sudah bercanda. 

 K53. Tumenggung Jaya Ngalaka menyuruh Pak Mujenih dan Pak Mun-

duh untuk ikut bertapa dengan Prabu Brama Tama. 

E. Dewi Sinta dan Dewi Landep Diutus oleh Dewa Basundara 

 K54. Dewi Sinta dan Landep adalah bidadari Kahyangan Duryandara . 

 K55. Dewi Sinta dan Landep adalah anak Dewa Basundara. 

 K56. Dewi Sinta dan Landep diutus untuk mencari pengabdian. 
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 K57. Dewi Sinta dan Landep diberi pengawal kambing dan bebek.  

F. Prabu Brama Tama Bertemu dengan Dewi Sinta dan Dewi Landep di 

Tepi Gunung Gajah Mungkur. 

 K58. Dewi Sinta tidak tahu utara dan selatan. 

 K59. Prabu Brama Tama bertemu dengan Dewi Sinta dan Landep. 

 K60. Dewi Sinta bingung tidak tahu jalan. 

 K61. Prabu Brama Tama menggoda Dewi Sinta dan Landep. 

 K62. Pak Mujenih mengingatkan tujuan berangkat kepada Prabu Brama 

Tama. 

 K63. Pak Mujenih menasehati Ptabu Brama Tama bahwa Dewi Sinta 

dan Landep adalah suatu godaan. 

 K64. Prabu Brama Tama mengelak untuk dinasehati dengan Pak Muje-

nih. 

 K65. Pak Mujenih pasrah dan mendukung saja. 

 K66. Prabu Brama Tama memaksa Dewi Sinta untuk menjadi istrinya. 

 K67. Dewi Sinta meminta Prabu Brama Tama untuk menjaga perkata-

annya. 

 K68. Dewi Landep meminta Dewi Sinta untuk tidak dekat-dekat dengan 

Prabu Brama Tama. 

G. Dewi Sinta dan Landep tersesat di Pertapaan Sendhang Pancuran. 

 K69. Dewi Sinta bertemu dengan Raden Kasumbi, Wira Paksa, dan Niti 

Karsa. 
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 K70. Raden Kasumbi menyampaikan kepada Wira Paksa dan Niti Karsa 

untuk menjaga ketentraman pertapaan. 

 K71. Wira Paksa melihat Dewi Sinta dan Landep menangis. 

 K72. Dewi Sinta dan Landep meminta pertolongan karena dikejar de-

ngan Prabu dari Sunggela.  

 K73. Wira Paksa akan memberi pertolongan kepada Dewi Sinta dan 

Landep. 

 K74. Wira Paksa menyuruh Dewi Sinta dan Landep masuk ke dalam 

Pertapaan Sendhang Pancruan untuk menghadap Begawan Dhukut 

Banyu. 

 K75. Wira Paksa akan menghadapi Prabu Brama Tama. 

H. Prabu Brama Tama Bertemu dengan Wira Paksa 

 K76. Wira Paksa meminta Prabu Brama Tama untuk tidak mengganggu 

Dewi Sinta dan Landep. 

 K77. Wira Paksa  bertarung. 

 K78. Wira Paksa kalah bertarung dengan Prabu Brama Tama. 

 K79. Pak Mujenih mengingatkan kembali tujuan Prabu Brama Tama. 

 K80. Pak Munduh berpendapat agar Prabu Brama Tama menikahi Dewi 

Sinta dan Landep.  

 K81. Pak Munduh berpendapat bahwa Prabu Brama Tama masih cocok 

mempunyai istri lebih dari satu.  

 K82. Prabu Brama Tama memberikan uang seratus lima puluh kepada 

Pak Munduh. 
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I. Raga Prabu Brama Tama Hilang di Lautan 

 K83. Prabu Brama Tama bertemu dengan Niti Karsa. 

 K84. Prabu Brama Tama mengajak bertarung Niti Karsa. 

 K85. Begawan Dhukut Banyu melempari Prabu Brama Tama dengan 

pusaka telang. 

 K86. Prabu Brama Tama hilang seketika. 

J. Adegan di Gunung Gajah Mungkur. 

 K87. Begawan Dhukut Banyu menyampaikan kepada Sinta bahwa Pra-

bu Brama Tama tidak akan kembali lagi ke Pertapaan Sendhang 

Pancuran. 

 K88. Begawan Dhukut Banyu akan memberikan pengengeran kepada 

Dewi Sinta. 

 K89. Begawan Dhukut Banyu meminta Dewi Sinta untuk menyem-

bunyikan ajarannya dari murid-murid lainnya. 

 K90. Dewi Sinta menuruti semua nasehat Begawan Dhukut Banyu. 

 K91. Begawan Dhukut Banyu meminta Dewi Sinta untuk masuk ke 

dalam sanggar pesarean tepatnya di kamar tidur.  

 K92. Begawan Dhukut Banyu kasihan dengan Dewi Sinta. 

K. Begawan Dhukut Banyu dan Dewi Sinta Ngenger di dalam Kamar 

Tidur 

 K93. Begawan Dhukut Banyu menyuruh Dewi Sinta untuk memakai 

sesuatu. 

 K94. Dewi Sinta mendengarkan ajaran Begawan Dhukut Banyu. 
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 K95. Begawan Dhukut Banyu menyuruh Dewi Sinta untuk membaca 

ajarannya ketika akan tidaur maupun sebaliknya. 

L. Wujud Bathara Guru  

 K96. Bathara Guru mengatakan bahwa mengajar itu tidak boleh ada di 

dalam kamar tidur. 

 K97. Bathara Guru mengatakan hidup akan membuat sejarah. 

 K98. Bathara Guru akan memberikan ganjaran. 

M. Begawan Dhukut Banyu Memperkosa Dewi Sinta  

 K99. Dewi Sinta pergi menghadap Bathara Guru. 

N. Kelahiran Raden Sumendhe (Prabu Watu Gunung) 

 K100. Dewi Sinta sudah mengandung sembilan bulan. 

 K101. Begawan Dhukut Banyu jatuh derajatanya sebagai pandhita. 

 K102. Begawan Dhukut Banyu menyesali perbuatanya. 

 K103. Begawan Dhukut Banyu tenggelam ke dalam lautan lalu mening-

gal. 

 K104. Wira Paksa dan Niti Karsa keluar dari Pertapaan Sendhang Pan-

curan. 

O. Dewi Sinta Melahirkan Anak 

 K105. Dewi Sinta memberikan nama anaknya dengan nama Raden 

Sumendhe. 

 K106. Raden Sumendhe sudah waktunya dewasa masih tetap nakal. 

 K107. Dewi Sinta mengakui atas semua perbuatannya yang dulu dengan 

Begawan Dhukut Banyu. 
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 K108. Dewi Landep mengingatkan Sinta untuk tidak mengingat masalah 

yang sudah berlalu. 

 K110. Dewi Sinta memasak nasi belum matang dan Sumendhe memaksa 

minta makan. Dewi Sinta marah dan memukul Raden Sumendhe 

dengan enthong. 

 K112. Raden Sumendhe pergi keluar pertapaan dan belum pulang. 

 K113. Dewi Sinta khawatir. Dewi Sinta tidak ingin berpisah dengan anak 

satu-satunya, dan akhirnya pergi dengan Landep untuk mencari 

Raden Sumendhe. 

P. Dewi Sinta dan Landep tersesat ada di Kerajaan Gilingwesi 

 K114 Dewi Sinta dan Landep bertemu dengan Prabu Brama Tama, 

kemudian berlari dan hingga tersesat di Kerajaan Gilingwesi. 

 K115. Dewi Sinta dan Landep bertemu dengan Prabu Sridhusta. 

 K116. Prabu Sridhusta adalah seorang raja dari Kerajaan Giingwesi. 

 K117. Prabu Sridhusta bersedia menolong Dewi Sinta dan Landep dengan 

syarat menjadikannya sebagai seorang suami. Akhirnya, Dewi Sin-

ta dan Landep menyetujuinya.  

 K118. Prabu Sridhusta menghadapi Prabu Brama Tama sehingga perteng-

karan pun terjadi. 

Q. Raden Sumendhe Bertapa Sehingga Mendapatkan Gelar Prabu Watu 

Gunung.  

 K119. Raden Sumendhe bertapa untuk mencoba ilmu kanuragan, sehing-

ga mendapat kesaktian. 
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 K120. Prabu Sridhusta melihat Raden Sumendhe yang dililit oleh akar-

akaran hingga terjepit batu. 

 K121. Prabu Sridhusta minta tolong kepada Raden Sumendhe untuk me-

ngalahkan Prabu Brama Tama, dan akhirnya Raden Sumendhe ber-

sedia untuk membantunya. 

 K122. Raden Sumendhe sudah kuat raganya. Batu yang terselip di raga-

nya seketika itu hancur hingga menghujani raga Prabu Brama Ta-

ma. Seketika itu ia mendapat gelar Prabu Watu Gunung dan Prabu 

Brama Tama hancur meninggal.  

 K123. Prabu Sridhusta berbohong kepada Dewi Sinta dan Landep bahwa 

dialah yang membunuh Prabu Brama Tama. 

 K124. Prabu Sridhusta datang ke Kerajaan Gilingwesi kemudian mem-

bunuh Prabu Sridhusta.  

R. Prabu Watu Gunung Menikahi Dewi Sinta dan Dewi Landep 

 K125. Prabu Watu Gunung tidak tahu bahwa yang dikawini adalah ibu-

nya sendiri, yaitu Dewi Sinta. 

 K126. Prabu Watu Gunung dan Dewi Sinta mempunyai anak sejumlah 

dua puluh tujuh. 

 K127. Dewi Sinta kumpul dengan Prabu Watu Gunung, kemudian Ia 

melihat luka di kepala suaminya. 

 K128. Prabu Watu Gunung bercerita bahwa luka itu akibat kenakalannya 

dahulu.  
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 K129. Dewi Sinta kaget bahwa Prabu Watu Gunung yang menjadi 

suaminya adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Sumendhe. 

S. Dewi Sinta Meminta Prabu Watu Gunung untuk Memadunya dengan 

Ibu Dewi Sri Widawati 

 K130. Dewi Sinta menyesali perbuatannya dan meminta Prabu Watu 

Gunung untuk dimadu dengan Dewi Sri Widawati  

 K131. Ibu Dewi Sri Widawati adalah istri dari Bathara Wisnu. 

 K132. Dewi Sinta melakukan semua itu untuk menebus semua dosanya 

terhadap Prabu Watu Gunung. 

T. Kematian Prabu Watu Gunung 

 K133. Raden Srigati adalah anak dari Bathara Wisnu dan Ibu Dewi Sri 

Widawati. Raden Srigati tidak terima jika Prabu Watu Gunung 

mempermainkan ibunya  

 K134. Raden Srigati bertarung dengan Prabu Watu Gunung, kemudian 

meninggal. 

 K135. Bathara Wisnu menghidupkan Raden Srigati kembali. 

 K136. Bathara Wisnu menyuruh Wilawuk untuk mencari tahu kelemahan 

Prabu Watu Gunung. Kelemahannya adalah apabila datangnya 

wujud dari Kereta Pedhati Sinang. 

 K137. Bathara Wisnu mendatangkan wujud Kereta Pedhati Sinang, 

sehingga Prabu Watu Gunung seketika itu meninggal.  

 K138. Bathara Wisnu menepati janjinya dengan Wilawuk. Janjinya 

adalah memberikan Bidadari Dewi Nala Siking sebagai istrinya.  
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Perian Peristiwa Lakon Wayang Kulit BPWG  

A. Gambaran  Kedudukan Kerajaan Sunggela  

 P1. Dalang memberikan gambaran seputar Kerajaan Sunggela, yaitu se-

buah kerajaan yang dahulunya besar dan mempunyai sejarah yang 

panjang. Peristiwa ini dibangun oleh K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, 

K8, dan K9. 

B. Prabu Brama Tama Mengutus Patih Kala Yaksa 

 P2. Prabu Brama Tama mengutus Patih Kala Yaksa untuk datang meng-

hadap kehadapannya. Peristiwa ini dibangun oleh K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, 

K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, dan K32 

C. Abdi Dalem Menghadap kepada Sang Raja yaitu Prabu Brama Tama 

 P3. Togog (abdi dalem) dipanggil oleh Patih Kala Yaksa untuk meng-

hadap Prabu Brama Tama. Peristiwa ini dibangun oleh K33, K34, 

K35, K36, K37, K38, K39, K40, K41, K42, K43, dan K44. 

D. Tumenggung Jaya Ngalaka Berpapasan dengan Punakawan yaitu Pak 

Mujenih dan Pak Munduh. 

 P4. Tumenggung Jaya Ngalaka bertemu dengan para punakawan yaitu 

Pak Mujenih dan Pak Munduh. Mereka membicarakan pertunjukan 

wayang kulit. Di samping itu, Tumenggung Jaya Ngalaka juga me-

ngutus Pak Mujenih dan Pak Munduh untuk ikut bertapa. Peristiwa 

ini dibangun oleh K45, K46, K47, K48, K49, K50, K51, K52, dan 

K53 
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E. Dewi Sinta dan Dewi Landep Diutus oleh Dewa Basundara 

 P5. Dewi Sinta dan Dewi Landep diutus oleh Dewa Basundara ke alam 

dunia untuk mencari pengabdian. Peristiwa ini dibangun oleh K54, 

K55, K56, dan K57. 

F. Prabu Brama Tama Bertemu dengan Dewi Sinta dan Dewi Landep di 

Tepi Gunung Gajah Mungkur 

 P6. Prabu Brama Tama Bertemu dengan Dewi Sinta dan Dewi Landep di 

Tepi Gunung Gajah Mungkur. Prabu Brama Tama ingin memperkosa 

Dewi Sinta dan Landep. Peristiwa ini dibangun oleh K58, K59, K60, 

K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, dan K68. 

G. Dewi Sinta dan Landep tersesat di Pertapaan Sendhang Pancuran 

 P7 Dewi Sinta dan Landep tersesat di Pertapaan Sendhang Pancuran. 

Dewi Sinta meminta pertolongan. Peristiwa ini dibangun oleh K69, 

K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K81, 

K82, K83, K84, K85, dan K86. 

H. Adegan di Gunung Gajah Mungkur. 

 P8. Begawan Dhukut Banyu dan Dewi Sinta ngenger di dalam kamar 

tidur. Dari perbuatannya tersebut Dewi Sinta hamil dan Begawan 

Dhukut Banyu menyesali perbuatannya. Peristiwa ini dibangun oleh 

K99  
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I. Kelahiran Raden Sumendhe (Prabu Watu Gunung) 

 P9. Begawan Dhukut Banyu jatuh derajatnya sebagai pandhita dan me-

nenggelamkan diri ke dalam lautan, lalu meninggal. Raden Sumen-

dhe lahir ke dunia hingga tumbuh dewasa. Tetapi kedewasaan anak-

nya justru membuat ibunya susah. Peristiwa ini dibangun oleh K100, 

K101, K102, dan K103. 

J. Dewi Sinta dan Landep tersesat ada di Kerajaan Gilingwesi 

 P10. Dewi Sinta dan Landep bertemu dengan Prabu Brama Tama, kemu-

dian berlari dan hingga tersesat di Kerajaan Gilingwesi. Di Kerajaan 

inilah Dewi Sinta menjadi istri Prabu Sridhusta sampai dengan istri 

dari anaknya sendiri. Peristiwa ini dibangun oleh K115, K116, K117, 

K118, K119, K120, K121, K122, K123, K124, K125, K126, K127, 

K128, dan K129. 

K. Penebusan Dosa Dewi Sinta 

 P11. Setelah Dewi Sinta mengetahui bahwa Prabu Watu Gunung adalah 

anaknya. Ia meminta jimaru kepada Prabu Watu Gunung. Dengan 

cara itu, Prabu Watu Gunung bisa meninggal dan Dewi Sinta dapat 

menebus semua dosa terhadap anaknya. Peristiwa ini dibangun oleh 

K130, K131, dan K132. 

L. Kematian Prabu Watu Gunung 

 P12. Kelemahan Prabu Watu Gunung sudah diketahui oleh Bathara Wisnu, 

dan akhirnya meninggal. Peristiwa ini dibangun oleh K133, K134, 

K135, K136, K137 dan K138 
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 Motif yaitu gagasan yang dominan dalam karya sastra, yang seolah-olah 

menjiwai unsurnya. Motif dapat berupa tema, citra, atau pokok yang berulang 

dalam karya (Sudjiman dalam Dewi, 1996:61). Berdasarkan analisis alur lakon 

wayang kulit BPWG maka terdapat 134 kejadian (K) dan 12 peristiwa (P). 

Berdasarkan perian dan kejadian dalam teks lakon wayang kulit BPWG dapat 

diidentifikasikan motif-motif cerita, yaitu : (1) motif bertapa, (2) ameng-ameng, 

(3) motif tersesat, (4) motif godaan, (5) motif pertarungan, (6) motif pelarian, (7) 

motif sirna, dan (8) motif penebusan dosa. Kelima motif ini membentuk alur 

cerita yang logis dari awal hingga akhir dan merupakan sebab-akibat.  
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Motif Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

No. Jenis Motif Paparan Motif 

1. Motif bertapa - Prabu Brama Tama bertapa untuk anak-

anaknya agar menjadi manusia yang utama 

ada di alam dunia. 

- Dewi Sinta dan Dewi Landep diutus oleh 

orangtuanya untuk mencari pengengeran di 

alam dunia. 

- Dewi Sinta dan Landep ngenger dengan 

Begawan Dhukut Banyu.  

- Raden Sumendhe bertapa mencoba ilmu 

kanuragan hingga mendapat kesaktian ber-

gelar Prabu Watu Gunung. 

2. Motif ameng-ameng - Prabu Brama Tama memiliki ameng-ameng 

berwujud raksasa yaitu Patih Kala Yaksa.  

- Dewi Sinta dan Dewi Landep diberi wujud 

ameng-ameng kambing dan bebek. 

- Prabu Watu Gunung memiliki ameng-

ameng berwujud asu nyong-nyang. 

3.  Motif tersesat - Dewi Sinta dan Landep tidak tahu arah jalan 

setelah sampai di alam dunia. 

- Dewi Sinta dan Landep tersesat hingga ke 

Pertapaan Sendhang Pancuran. 

- Dewi Sinta dan Landep tersesat di Negara 

Gilingwesi 

4. Motif godaan - Prabu Brama Tama tergoda dengan kecan-

tikan Dewi Sinta dan Landep ketika ber-

temu di tengah jalan.  
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  - Begawan Dhukut Banyu tidak kuat mena-

han hawa nafsu dengan Dewi Sinta selama 

mengajar ilmu kawruh di dalam kamar tidur. 

- Prabu Sridhusta menolong Dewi Sinta dan 

Landep, namun dengan syarat harus mau 

menjadi istrinya. 

- Prabu Watu Gunung terpikat dengan Dewi 

Sinta dan Landep, kemudian menikahinya.  

- Wilawuk yang ingin menikah dengan Bida-

dari Dewi Nala Siking. 

5. Motif pertarungan - Prabu Brama Tama bertarung dengan Wira 

Paksa. Namun, Wira Paksa kalah. 

- Niti Karsa membalas kekalahan Wira Paksa 

dengan Prabu Brama Tama  

- Prabu Sridhusta bertarung dengan Prabu 

Brama Tama.  

- Raden Srigati bertarung dengan Prabu Watu 

Gunung. 

6. Motif pelarian - Dewi Sinta dan Landep berlari menghindari 

Prabu Brama Tama. 

- Niti Karsa keluar dari Pertapaan Sendhang 

Pancuran karena perbuatan dosa ayahnya 

- Raden Sumendhe keluar dari Pertapaan Sen-

dhang Pancuran karena dipukul enthong 

oleh ibunya. 

- Dewi Sinta dan Landep keluar dari Perta-

paan Sendhang Pancuran mencari anaknya 

yang hilang. 
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7. Motif sirna - Begawan Dhukut Banyu melempari Prabu 

Brama Tama dengan pusaka telang hingga 

melebur. 

- Prabu Sridhusta dibunuh oleh Prabu Watu 

Gunung hingga sirna marga layu. 

- Bathara Wisnu mendatangkan wujud kereta 

Pedhati Sinang kehadapan Prabu Watu 

Gunung  sehingga sirna marga layu.  

8. Motif penebusan dosa - Begawan Dhukut Banyu menyesal atas per-

buatannya, kemudian menenggelamkan diri 

ke dalam lautan lalu meninggal. 

- Dewi Sinta meminta jimaru dengan Ibu 

Dewi Sri Widawati sebagai penebusan dosa 

terhadap anaknya. 
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Berdasarkan struktur alur, urutan motif lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung akan dipaparkan sebagai berikut. 

 
Bertapa   Ameng-ameng Tersesat  Godaan 

Pelarian  Pertarungan   Sirna  Penebusan Dosa  
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4.2.3 Unsur Latar (Setting) dalam Lakon Wayang Kulit Banjaran prabu Watu 

Gunung 

 Latar dalam teks lakon wayang kulit BPWG diantaranya: Kerajaan 

Sunggela, Sanggar Pemujaan Kerajaan, Tepi Gunung Gajah Mungkur, Pertapaan 

Sendhang Pancuran, dan Kerajaan Gilingwesi. Berikut ini adalah kutipan yang 

menggambarkan latar Kerajaan Sunggela.  

(1) Kerajaan Sunggela  

 Pada bagian awal kelahiran Raden Sumendhe (Prabu Watu Gunung) 

terpapar jelas gambaran Kerajaan Sunggela. Perhatikan kutipan berikut.  

“Anyariyosaken candraning negara panjang punjung, pasir wukir, siti 
benawi, loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja. Panjang dawa puca-
pane, punjung dhuwur kawibawane, negara pasir samudra wukir gunung, 
benawi tegese bengawan wonten ingkang sarwa tinandur jenawi, murah 
kang sarwa tinuku, gemah ripah. Kathah para muka njunjung kawibawane 
negara, celak dhateng katentreman napa maleh para dur sila cuti tan antuk 
ing panggonan. Pasare negara ngungkuraken bengawan, nganakaken pa-
sabinan, ngayunaken bandharan ageng bumi lawa ketambah undake walu 
pametu tinan saking mandrawa negara ketingal subur makmur.” (1.22-31) 

 

Terjemahan :  

“Menceritakan gambaran negara yang panjang sejarahnya, tinggi wibawa-
nya, pegunungan, tanah bengawan, sangat subur, makmur, aman, dan se-
jahtera. Mempunyai sejarah yang panjang, bercitra baik, negara yang 
dipenuhi dengan pegunungan, pertanian, lautan benawi tegese bengawan. 
Segala apa saja yang ditanam pasti tumbuh, segala murah apa saja yang 
dibeli, makmur, banyak para dagang layar. Sangat banyak orang bersama-
sama merantau karena aman dan sejahtera. Apalagi tentram, aman, sehati 
rukun praharja, negara yang jauh dari kejahatan, menjunjung tinggi 
kewibawaan negara yang dekat dengan ketentraman. Apalagi para 
penjahat yang melakukan kejahatan tidak dapat tempat. Pasare negara 
ngungkuraken bengawan nganakaken pesawahan, ngayunaken bandharan 
besar bumi lawa ketambah undake walu pametu tinan dari kejauhan 
negara terlihat subur makmur.” (1.23-36) 
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Dari kutipan di atas sudah sangat jelas gambaran Kerajaan Sunggela. Kera-

jaan yang besar dengan citranya yang baik. Kerajaan dengan hasil pertanian yang 

melimpah. Tidak ada masyarakat yang kekurangan sandang dan pangan. Dari 

kutipan tersebut juga bisa dilihat bahwa yang memimpin Kerajaan Sunggela 

adalah raja yang sudah berhasil menghidupi rakyatnya dengan baik.  

Di samping itu, banyak tokoh-tokoh yang bermunculan dalam Kerajaan 

Sunggela ini, diantaranya Prabu Brama Tama, Patih Kala Yaksa, dan para 

punakawan kerajaan. Di latar ini menceritakan Prabu Brama Tama berunding 

dengan perangkat kerajaan sebelum berangkat bertapa.  

(2) Sanggar Pemujaan Kerajaan  

Setelah Kerajaan Sunggela yang digambarkan secara luas, selanjutnya 

adalah latar Sanggar Pamuja Praja. Tempat ini adalah tempat bertapa sang Raja 

Prabu Brama Tama di kerajaan. Perhatikan kutipan berikut.  

“Wauta mangkana, Sang Nata mlebet ana Sanggar Pamuja Praja manuwun 
marang Gusti Kang Akarya Jagat napa ingkang sampun ben sedya. Wauta 
mangkana, mboten anyariyosaken Sang Nata, anyariyosaken geger gumuruh 
para wadyabala.” (1.481-483). 

 
Terjemahan :  

“Ketika itu, Sang Raja masuk ke dalam Sanggar Pemujaan Kerajaan, ber-
tapa meminta kepada Tuhan Pemilik Semesta Alam. Ketika itu, tidak 
menceritakan Sang Raja, menceritakan hiru-hara gumuruh para prajurit.” 
(1.452-455) 

 

Kutipan latar tersebut digambarkan ketika Sang Raja akan pergi dari Negara 

Sunggela untuk berangkat bertapa. Bertapa untuk anak-anaknya agar menjadi 

manusia yang utama ada di alam dunia.  
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(3) Tepi Gunung Gajah Mungkur 

Latar selanjutnya yang berpengaruh dalam lakon wayang kulit BPWG 

adalah tepi Gunung Gajah Mungkur. Pada saat Sang Prabu Brama Tama beserta 

para prajuritnya berangkat bertapa, seketika itu rombongan sampai di Tepi 

Gunung Gajah Mungkur. Perhatikan kutipan berikut.  

“…Wauta, sinten ta ingkang samya ngadeg jejeg kaya tugu sela karta… 
kena kang ampak-ampak sampun genyo jumangkak …Prabu Brama Tama 
kancik wonten Tepis Gunung Gajah Mungkur.” (1.645-648). 

 

Terjemahan :  

“…Ketika itu, siapakah yang bersama-sama berdiri tegak seperti tugu sela 
karta….kena kang ampak-ampak sudah genyo jumangkak …Prabu Brama 
Tama sampai ada di Tepi Gunung Gajah Mungkur.” (1.665-668). 

 

Di latar inilah permasalahan Dewi Sinta dan Dewi Landep dimulai ketika 

bertemu dengan Prabu Brama Tama. Perhatikan kutipan berikut.  

“...Ing ngriku medal saking perjuangan Duryandara niki kahyangan 
ondar-andir, lisane Sinta klawan Landep kautus dhateng wonten ing 
alam madya padha nglewati dening pengengeran. Dipun paringi wujude 
ameng-ameng wedhus klawan banyak. Ingkang sampun ruda resa kaya-
kaya bingung anak petir lor klawan kidul mandek wonten madyaning 
marga….”(1.652-657). 

 

Terjemahan : 

“….Disitu keluar dari perjuangan Duryandara ini kahyangan ondar-andir 
lisane Sinta dan Landep diutus ke alam dunia untuk mencari pengabdian. 
Telah diberikan wujud pengawal kambing dan bebek. Setelah ruda resa 
sepertinya bingung mana yang utara dan selatan, kemudian berhenti ada 
di tengah jalan…” (1.662-667). 
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Di pertengahan jalan itulah, Prabu Brama Tama bertemu dengan Dewi 

Sinta. Perkataan prabu yang tidak enak hati membuat Sinta dan Landep meng-

hindar hingga tersesat di Kerajaan Gilingwesi.  

(4) Pertapaan Sendhang Pancuran 

Pertapaan Sendhang Pancuran adalah latar bertapa Sang Guru Begawan 

Dhukut Banyu. Di Pertapaan Sendhang Pancuran dijaga oleh dua murid, yaitu 

Wira Paksa dan Niti Karsa. Suatu ketika, Dewi Sinta dan Dewi Landep dikejar 

oleh Prabu Brama Tama. Perhatikan kutipan berikut.  

“…Wauta mangkana, ingkang sampun genyo lumajar, sak nalika nggone 
Dewi Sinta klawan Landep, ing mriku kesasar wonten Pertapan Sendhang 
Pancuran.” (1.750-752).  

Terjemahan : 

“…Ketika itu, setelah genyo berlari. Seketika itu, Dewi Sinta dan Landep 
disitu tersesat ada di Pertapaan Sendhang Pancuran.” (1.750-752). 

 
 

Di latar inilah Dewi Sinta dan Dewi Landep ditolong oleh abdi kinasih 

Begawan Dhukut Banyu. Dewi Sinta dan Landep juga melanjutkan pengab-

diannya dengan guru. Bukan mendapatkan ilmu melainkan mendapatkan per-

lakuan tidak pantas oleh guru. Begawan Dhukut Banyu menghamili Dewi Sinta 

hingga sembilan bulan lamanya. Disitu juga murka dari Bathara Guru muncul dan 

menurunkan derajat pandhita dari seorang Begawan Dhukut Banyu. 

(5) Kerajaan Gilingwesi 

Latar terakhir dalam lakon wayang kulit BPWG, yaitu Negara Gilingwesi. 

Negara Gilingwesi dipimpin oleh Prabu Sridhusta. Di latar ini digambarkan ketika 
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Dewi Sinta dan Landep dikejar oleh Prabu Brama Tama. Perhatikan kutipan 

berikut. 

“Ingkang sampun tumajal Dewi Sinta klawan Landep sak nalika saking ban-
tere kesasar ana Negara Gilingwesi.” (1.1069-1070). 

Terjemahan :  

“ Setelah tumajal Dewi Sinta dan Landep, seketika itu karena cepatnya 
tersesat ada di Negara Gilingwesi.” (1.1055-1056). 

 

Latar Negara Gilingwesi diakhiri dengan bertandanya Prabu Watu Gunung 

meninggal. Ketika Dewi Sinta mengetahui bahwa Prabu Watu Gunung adalah 

anaknya, Dewi Sinta melakukan penebusan dosa dengan meminta dimadu oleh 

Ibu Dewi Sri Widawati. Namun, Bathara Wisnu melakukan berbagai cara agar 

Prabu Watu Gunung tidak membawa istrinya ke Negara Gilingwesi. Seketika itu, 

Bathara Wisnu mendatangkan Kereta Pedhati Sinang sebagai tanda berakhirnya 

hidup Prabu Watu Gunung ada di alam dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

kutipan berikut.  

Prb. Watu Gunung : “Oh, nek ngono iki akhir nggonku urip bebrayan 
ana ing Negara Gilingwesi. Dhuh, Yayi! Yayi 
pun kakang pamit mati, Yayi! Oh, Yayi Sinta 
klawan Landep pun kakang pamit mati, Dik!” 
(3.215-219). 

Terjemahan :  

Prb. Watu Gunung : “Oh, kalau begitu ini akhir hidupku di dunia ada 
di Negara Gilingwesi. Dhuh, Adinda! Adinda, 
kanda pamit mati, Adinda! Oh, Adinda Sinta 
dan Landep, kanda pamit mati, Dik!” (3.216-
220). 
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4.2.3 Unsur Tema  

Dalam lakon wayang kulit BPWG mengandung tema dengan motif 

“bertapa”. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kutipan berikut ini.  

Prb. Brama Tama : “Patih, mula panjenengan ingsun iki bakal lengser 
jroning keprabon ing kono lengser sajroning ke-
dhaton. Panjenengan ingsun bakal metu ana ing 
Negara Sunggela. Wong sakperlu panjenengan 
ingsun bakal tapa brata, napakna dening putra-
putraku kabeh. Muga tansah putra-putraku kabeh 
bisa dadi wong kang utama, bisa nata dening ka-
hananing negara.” (1.254-262). 

Terjemahan :  

Prb. Brama Tama : “Patih. Maka dari itu, saya ini akan turun tahta 
kerajaan, disitu jatuh ke dalam istana kerajaan. 
Saya akan keluar dari Negara Sunggela, kalau per-
lu saya akan bertapa, bertapa untuk anak-anakku 
semua. Semoga senantiasa anak-anakku semua 
dapat menjadi orang yang utama, dapat mengatur 
keadaan negara.” (1.235-242). 

 

 Begitu juga dengan Raden Sumendhe sebelum mendapatkan gelar Prabu 

Watu Gunung, Ia bertapa untuk mendapatkan kesaktian. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dalam percakapan berikut ini.  

Raden Sumendhe : “Dhuh sinuwun. Inggih sinuwun, sampun panjene-
ngan watos. Kula pun Raden Sumendhe, sinuwun. 
Kula koncap saking Pertapan Sendhang Pancuran. 
Kula menika tapa brata. Kula kepingin sekti dig-
daya kuasa minangka bareng nyobi dening ilmu 
kanuragan. Kula sampun watos. Panjenengan 
wangsul wonten Negari Gilingwesi. Perkawis Na-
ta Sunggela, kula ingkang ndandani! Mekaten, 
sinuwun.” (1.1161-1170). 
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Terjemahan :  

Raden Sumendhe : “Dhuh, raja! Baik raja sudah Anda tahu. Saya Ra-
den Sumendhe, raja. Saya pergi dari Pertapaan 
Sendhang Pancuran. Saya ini bertapa. Saya ingin 
sakti berkuasa setelah mencoba ilmu kanuragan. 
Saya sudah tahu, pulanglah ke Negara Gilingwesi. 
Masalah Raja Sunggela, saya yang akan meng-
hadapi! Begitu, raja.” (1.1145-1153). 

 

 Dari kutipan tersebut dapat dilihat sebagai jalan cerita yang menunjukkan 

tema dari lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung.  
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4.3 Fungsi Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dan Ritual 

Tradisi Nyadran 

 Tradisi nyadran di Desa Balongdowo, Kabupaten Sidoarjo tidak pernah 

terlepas dari adanya pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit selalu 

menjadi tontonan utama bagi masyarakat. Lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung dalam rangkaian nyadran sebagai suatu bentuk folklor harus 

dilestarikan. 

 Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung sebagai folklor lisan dan 

tradisi nyadran sebagai folklor sebagian lisan memiliki fungsi folklor yang akan 

diungkap menggunakan fungsi folklor menurut Alan Dundes. Berikut ini akan 

dipaparkan fungsi dari lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dan 

tradisi nyadran.  

 

4.3.1 Fungsi Lakon Wayang Kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

 Fungsi folklor yang terdapat dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung, diantaranya: sebagai alat pendidikan, pengikat solidaritas 

kelompok, alat sanksi sosial, sarana kritik sosial, dan hiburan. Fungsi-fungsi 

tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

(1) Sebagai Alat Pendidikan  

 Dunia wayang bagi masyarakat Jawa bukanlah sesuatu yang asing lagi. 

Wayang memiliki akar kebudayaan yang jelas, dimana wayang selalu dipentaskan 

dihadapan masyarakat umum, khususnya masyarakat Jawa kuno, bahkan kisah-
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kisah yang diangkat didalamnya mampu mendobrak cara berpikir mereka men-

jadi lebih baik (Ra’uf, 2010:7).  

 Kisah-kisah yang terdapat dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung mendidik masyarakat Desa Balongdowo menjadi manusia yang cerdas 

dengan disertai akhlaq yang mulia. Akhlaq tersebut akan membawa masyarakat 

menuju kehidupan yang jelas dan lurus. Kisah-kisah dalam lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung ditujukan melalui penonton orang dewasa maupun 

orangtua kepada anaknya agar dapat tumbuh menjadi manusia yang berkualitas di 

masa mendatang. Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

mengandung nilai-nilai pendidikan, diantaranya: nilai pendidikan agama, nilai 

pendidikan sejarah, nilai pendidikan budaya, dan nilai pendidikan sosial.   

 Nilai-nilai pendidikan agama bertujuan untuk mendidik masyarakat 

khususnya masyarakat Desa Balongdowo menjadi manusia yang lebih baik 

menurut tuntunan agama. Nilai-nilai tersebut setidaknya dapat dijadikan pedoman 

dalam berkehidupan yang baik. Selain itu, nilai pendidikan agama yang 

terkandung dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung bertujuan 

agar masyarakat selalu ingat kepada pencipta semesta alam, yaitu Tuhan Yang 

Maha Esa. Nilai-nilai pendidikan agama dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung, yaitu tidak mudah menjalankan tafakur dan menahan 

godaan dari hawa nafsu. Perhatikan kutipan berikut.  

Togog : “Wadhuh, nggih nyuwun sewu sinuwun. nyuwun sewu. Tiyang 
menika badhe tapa brata medal saking negari, merga wong tapa 
brata, wong tapa, wong tafakur niku mboten gampang, mboten 
gampang. Ceridaya menika wonten dhasaripun. Nek mboten 
nggadhah dhasaripun, mboten usah atek tapa brata.”(I.338-345) 
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Terjemahan : 

Togog : “Wadhuh, mohon maaf Raja, mohon maaf. Tuan ini akan ber-
tapa keluar dari negara, karena orang bertapa, orang tapa, orang 
tafakur itu tidak mudah, tidak mudah. Sebab ada dasarnya, 
kalau tidak punya dasarnya tidak perlu bertapa.” (I.310-315) 

 

 Kutipan tersebut mengungkapkan bahwa manusia dalam menjalankan 

tafakur itu tidak mudah. Tafakur artinya suatu perenungan dengan melihat atau 

meyakini secara pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Allah. Dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung diungkapkan bahwa orang bertafakur harus memiliki dasar yaitu harus 

memperbaiki perasaan dari ujung rambut hingga telapak kaki. Apabila sudah 

memperbaiki perasaan dalam diri sendiri, manusia tersebut harus menjalankan: 

jujur, ikhlas, sabar, dan rela.  

 Manusia yang berwatak jujur itu seperti suci melati, yaitu melakukan 

sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jujur artinya tidak boleh berbohong. 

Kemudian, manusia menjalankan ikhlas. Apabila manusia dapat menjalankan 

ikhlas maka akan hidup damai di dunia. Orang ikhlas itu tatanannya adalah lahir-

batin, yaitu melapangkan dada. Jika manusia kuat terhadap cobaan dari Tuhan 

maka akan terangkat derajatnya sebagai manusia. Di samping sabar, jujur dan 

ikhlas, manusia juga harus menjalankan rela. Setiap manusia memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan yang ada dalam diri manusia harus diterapkan dengan 

tepat. Oleh sebab itu, jangan berharap masuk surga jika manusia belum dapat 

menyempurnakan wujudnya ujung rambut hingga telapak kaki.  
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 Pendidikan agama yang diajarkan dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung selain menjalankan tafakur adalah sikap menahan godaan 

dari hawa nafsu. Manusia hidup di alam dunia harus tahan terhadap godaan hawa 

nafsu —terutama godaan perkara wanita— karena banyak guru maupun kalangan 

terhormat sebagai pendidik jatuh derajatnya hanya karena tidak kuat menahan 

godaan wanita. Perhatikan kutipan berikut. 

Togog : “….Pengguda sak dalan-dalan kok. Wong tapa brata, wong 
manurun marang Gusti Kang Akarya Jagat niki ngge a, digu-
da dunya kuat, diguda drajat pangan tuwas. Lho, diguda bojo 
niku lho sing wangel, iwu. Pun kathah pandhita, kathah bega-
wan, kathah resi, brahmana lugur derajate wong perkara wong 
wedok niku kathah, kathah. Lha niki, niki sing angel. Ngong-
kon putune mulai cilik nganti dewasa, dewasa nganti tuwa, 
lho. Mulai cilik nganti tuwa tuku. Napa pertukane? Direwangi 
dikir, direwangi sholat sakben bengi awan bengi gak kendak 
manurun Gusti Kang Akarya Jagat, eh nyatane kathah sing 
ceblok perkara wong wadon,…niki. Kathah bahwana, resi ka-
thah pandhita, begawan, lan sapanunggalane.” (I.404-418) 

 

Terjemahan:  

Togog : “….Penggoda ada dimana-mana. Orang bertapa, orang me-
nyembah pada Tuhan Pemilik Semesta Alam ini ya digoda 
dunia kuat, digoda derajat, makanan, rugi, lho. Digoda istri 
itu yang susah. Sudah banyak pandhita, banyak begawan, ba-
nyak resi, brahmana jatuh derajatnya karena orang perempuan 
itu banyak. Lha ini, ini yang susah Menyuruh cucunya mulai 
kecil sampai dewasa, dewasa sampai tua. Mulai kecil sampai 
tua itu beli. Apa yang dibeli? Dibantu dikir, dibantu sholat 
setiap malam, siang-malam tidak berhenti menyembah Tuhan 
Pemilik Semesta Alam, eh kenyataannya banyak yang jatuh 
karena orang perempuan. Banyak bahwana, resi, pandhita, 
begawan, dan lainnya.” (I.376-392). 

 

 Dari kutipan tersebut dapat memberikan gambaran kepada masyarakat 

bahwa seketika seorang perempuan menjadi penggoda yang dapat menjatuhkan
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derajat kalangan terhormat, seperti bahwana, begawan, resi, dan brahmana. Sejak 

kecil hingga dewasa, manusia dididik agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi 

orangtua, namun ketika sudah dewasa terkadang manusia susah untuk menjalan-

kan sikap tersebut. 

 Di samping nilai pendidikan agama, lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung juga memiliki kandungan nilai pendidikan sejarah. Nilai pendidikan 

sejarah harus dipahami oleh masyarakat Desa Balongdowo sebagai penerus 

generasi bangsa agar dapat dijadikan suatu pembelajaran untuk masa mendatang. 

Nilai pendidikan sejarah yang terkandung dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung menerangkan bahwa manusia hidup alam di dunia tidak 

boleh meninggalkan sejarah karena setiap negara memiliki sejarahnya masing-

masing. Apalagi nyadran yang ada di Desa Balongdowo sebagai ritual itu juga 

memiliki sejarah. Apabila manusia meninggalkan sejarah itu tidak baik bagi 

kehidupannya. Perhatikan kutipan berikut.  

Kala Yaksa : “….Wong urip wonten alam dunya niku abot ngatos 
ninggalaken sejarah, sebab negara niku ngge wonten 
sejarahe. Mudhun ndesa ugi mekaten. Desa niku ngge 
wonten sejarahe, luwih-luwih menungsa, lha niki. 
Nganti menungsa ninggalake dening sejarah, walah 
keblinger. Kabeh bener ning ora apik, tapi apik ning 
tanpa tanpa leres, lha niki. Niki manungsa ninggalake 
dening sejarah, mekaten sinuwun…” (I.241-251) 

 

Terjemahan : 

Kala Yaksa : “….Orang hidup ada di alam dunia itu sangat berat me-
ninggalkan sejarah, karena negara itu juga ada sejarah-
nya. Turun desa itu juga begitu. Desa itu juga ada 
sejarahnya, lebih-lebih manusia, lha ini. Sampai manu-
sia meninggalkan yang namanya sejarah, walah keliru.  
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Semua benar tetapi tidak baik, tetapi baik tanpa kebena-
ran ini. Ini manusia meninggalkan yang namanya seja-
rah. Begitu, Raja…” (I.224-232). 

 

 Dari kutipan tersebut dapat diungkap bahwa manusia tidak boleh mening-

galkan sejarah negara ataupun mengenai desanya. Hal tersebut juga dipertegas 

oleh pernya-taan Dalang Ki Hasan yang menyatakan bahwa lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung dibuat dan digelar untuk mengingatkan masya-

rakat Desa Balongdowo akan pentingnya sejarah. Berikut kutipan pernyataan 

Dalang Ki Hasan. 

“….lakon Banjaran Prabu Watu Gunung dibuat dan digelar dalam acara 
tradisi nyadran di Desa Balongdowo agar masyarakat dapat memahami 
pentingnya sejarah, karena sekarang ini banyak yang lupa tentang sejarah-
nya sendiri…” (wawancara dengan Ki Hasan, Perumahan Bumi Intan O-1 
Sidoarjo, 22 Maret 2016). 

 

 Di antara nilai pendidikan dan sejarah, lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung juga memiliki kandungan nilai pendidikan budaya. Wayang kulit 

sebagai warisan budaya leluhur hingga saat ini masih sering dipagelarkan dalam 

acara-acara sakral seperti ritual nyadran. Ritual yang dilakukan setiap setahun 

sekali ini merupakan salah satu objek wisata berbasis budaya yang sudah tercatat 

di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dijadikan sebagai penanaman cinta budaya 

terhadap penerus generasi bangsa yang saat ini sudah mulai berkurang peminat-

nya.  
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 Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung sebagai alat pendidikan 

tidak hanya memiliki fungsi nilai dari segi agama, sejarah maupun budaya saja 

melainkan dari segi sosial. Dalam dunia yang tidak terlalu banyak pilihan seperti 

pada waktu itu, adalah masuk akal kalau wayang yang nampaknya befungsi 

sekaligus sebagai mass-media, mass-entertainment dan semacam penjaga nilai-

nilai sosial, mendapat tempat yang enak sebagai suatu  frame of reference dari 

masyarakat (Kayam, 1981:131). 

 Nilai pendidikan sosial bertujuan untuk mendidik agar masyarakat dapat 

memiliki sikap yang baik dalam berperilaku kepada orang lain maupun 

lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena 

manusia adalah makhluk sosial, dimana individu yang satu dengan yang lain 

saling berkomunikasi dan memerlukan bantuan.  

 Salah satu nilai pendidikan sosial dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung, yaitu sikap wiyar-wiyur dan taat pada adat. Perhatikan 

kutipan berikut.  

Togog : “Wong urip iku pun atek wiyar-wiyur. Nek ngalor ngge nga-
lor, nek ngidul ngge ngidul. Nek teka ngge teka, nek mboten 
ngge mboten. Sempet teka kadang teka mboten. Lha, niku 
jenenge wiyar-wiyur….” (I.383-387) 

 

Terjemahan :  

Togog : “Orang hidup itu tidak perlu wiyar wiyur. Kalau ke utara ya 
ke utara, ke selatan ya ke selatan. Kalau datang ya datang. 
Kalau tidak ya tidak. Sempat datang terkadang tidak datang. 
Lha, itu namanya wiyar wiyur.” (I.351-355) 
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 Sikap wiyar-wiyur adalah sikap seseorang yang tidak teguh terhadap 

pendiriannya. Maksudnya adalah perkataan dan perbuatan terkadang tidak sesuai. 

Di era masa kini sikap wiyar-wiyur banyak ditemui dalam masyarakat. Salah satu  

cara mengatasi sikap ini adalah dengan teguh berpendirian. Sebab dengan teguh 

berpendirian dalam hal positif, dapat membuat cara berpikir berubah dan menjadi-

kan kehidupan mereka lebih baik.  

 Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung mengisahkan cerita 

kehidupan Prabu Watu Gunung dengan Dewi Sinta. Lakon ini menceritakan 

mengenai seorang anak yang menikah dengan ibu kandungnya sendiri hingga 

memiliki 27 anak. Dewi Sinta tidak mengetahui bahwa yang selama ini menjadi 

suaminya adalah anak kandungnya sendiri yaitu Raden Sumendhe yang sudah 

bergelar Prabu Watu Gunung. Oleh sebab itu, Dewi Sinta melakukan penebusan 

dosa dengan meminta dimadu oleh istri Bathara Wisnu yang merupakan seorang 

bidadari. Istilah tersebut dapat disebut juga dengan sumbang balai melintang, 

yang artinya kawin dengan kaum keluarga yang terlarang oleh agama atau adat 

(Restupauji dan Priyawan, 2013:1).  

 Perlakuan Prabu Watu Gunung tersebut tidak diperbolehkan dalam agama 

maupun adat karena menikah dengan kerabat keluarga yaitu ibu kandungnya 

sendiri. Hal tersebut dapat diambil sebuah pelajaran nilai pendidikan agama dan 

sosial bahwa masyarakat harus taat dengan adat. Taat yang dimaksud adalah 

seseorang yang sudah bersuami tidak boleh mengawini anaknya sendiri. Apabila 

seseorang melakukan sikap tersebut harus melakukan suatu penebusan dosa yang 

besar agar terhindar dari marabahaya. 
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 Dari lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung pada pertunjukan 

wayang kulit tersebut setidaknya orangtua dapat dijadikan sebagai media penyalur 

nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak sebagai penerus generasi bangsa agar jati 

dirinya sebagai bangsa Indonesia melekat dihatinya.   

(2) Sebagai Pengikat Solidaritas Kelompok 

Pertunjukan wayang kulit sangat dikagumi oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar pedesaan. Setiap pertunjukan wayang 

kulit mereka selalu menyempatkan datang untuk menontonnya. Oleh karena itu, 

setiap pertunjukan wayang kulit dapat dijadikan sebuah komunikasi masyarakat. 

Pertemuan masyarakat bukanlah sekedar pertemuan yang tanpa makna, melainkan 

pertemuan dalam konteks masyarakat memiliki caranya sendiri yang lebih baik 

(Ra’uf, 2010:10-11).  

Masyarakat yang datang menonton pertunjukan lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung terdiri atas beragam status dan profesi. Mereka 

juga banyak yang datang dari berbagai desa dengan beragam bahasa dan budaya. 

Menurut KBBI, solidaritas memiliki dua pengertian, yaitu: (1) sifat satu rasa 

(senasib dsb) dan (2) perasaan setia kawan. Hal tersebut dapat terlihat dari cara 

mereka saling bertutur sapa, berkumpul, dan berinteraksi.  

Cerita-cerita yang dihadirkan dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung sudah sangat meresap dalam kehidupan masyarakat. Salah satu 

media komunikasi kebudayaan yang menyampaikan cerita tersebut adalah 

pertunjukan wayang kulit. Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung 

sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari sehingga hal tersebut juga dapat
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mengikat solidaritas antar masyarakat lainnya. Ketika lakon wayang kulit sudah 

mulai dijalankan, masyarakat baik bapak-ibu, sesepuh, laki-perempuan segera 

datang menyaksikan dan menyimak dalang menjalankan ceritanya dengan tema-

tema yang sering berganti. 

 Cara bertutur sapa dan berinteraksi antar masyarakat yang menonton 

pertunjukan adalah dapat dilihat ketika lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung dimainkan. Lakon wayang kulit yang dijalankan oleh seorang dalang 

sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Apabila terdapat percakapan 

yang menyinggung kehidupan sehari-hari masyarakat, penonton menanggapi 

perkataan dalang. Dari hal itulah, masyarakat yang menonton saling berinteraksi 

dengan penonton lainnya. Mereka bertukar pendapat atau bahkan sekedar tertawa 

bersama.  

 Oleh karena itu, lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung juga 

dijadikan sebagai alat pengikat solidaritas kelompok yang dapat menjadikan 

masyarakat sadar bahwa kehidupan berkelompok dalam suatu lingkungan itu 

sangat penting. 

(3) Sebagai Alat Sanksi Sosial  

 Salah satu fungsi lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung selain 

sebagai alat pendidikan maupun peningkatan solidaritas kelompok masyarakat 

adalah sebagai alat sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut dapat dilihat dari tokoh 

dan penokohan yang diceritakan oleh dalang. Tokoh yang diangkat dalam lakon 

wayang kulit merupakan tokoh yang berkarakter baik dan buruk. Tokoh baik 

diangkat untuk mempengaruhi masyarakat agar berperilaku baik dalam ber-
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kehidupan. Sebaliknya tokoh yang memiliki karakter buruk diangkat dalam dunia 

pewayangan bukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki pandangan 

atau tingkah laku yang buruk, akan tetapi diangkat untuk dipelajari bahwa sesuatu 

yang buruk itu amat sangat kurang baik untuk dipertahankan dalam kehidupan 

(Ra’uf, 2010:13).  

 Salah satu tokoh berkarakter baik yang dimunculkan dalam lakon Banjaran 

Prabu Watu Gunung adalah tokoh Bathara Wisnu. Sebagai seorang dewa, Bathara 

Wisnu sangat menyayangi istrinya, yaitu Dewi Sri Widawati. Bathara Wisnu 

melakukan berbagai cara untuk melindungi istrinya dari ancaman jahat. Karena 

Bathara Wisnu adalah seorang dewa maka usaha yang dilakukannya untuk 

melenyapkan Prabu Watu Gunung yang menggoda istrinya berhasil dilakukan. 

Prabu Watu Gunung meninggal dan Batahara Wisnu kembali hidup bahagia 

dengan istrinya. Dari hal tersebut mengajarkan kepada masyarakat bahwa 

perbuatan baik akan dibalas dengan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk 

akan mendapatkan balasan yang buruk pula.  

 Salah satu tokoh berkarakter buruk yang dimunculkan dalam lakon wayang 

kulit Banjaran Prabu Watu Gunung adalah Begawan Dhukut Banyu dan Raden 

Sumendhe. Begawan Dhukut Banyu adalah tokoh yang berperan sebagai seorang 

pandhita. Pandhita merupakan seorang guru yang sangat dihormati dan disegani 

oleh rakyat. Setiap sikap yang ada dalam diri pandhita dijadikan contoh dalam 

berperilaku baik. Dan setiap ucapan yang dikatakannya selalu dituruti oleh murid 

maupun rakyat.  
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 Begawan Dhukut Banyu jatuh dalam perkara wanita karena tidak kuat 

menahan godaan hawa nafsu. Niat untuk mengajari Dewi Sinta suatu ilmu 

berakhir dengan penyesalan. Begawan menghamili Dewi Sinta yang dimana 

adalah muridnya sendiri. Begawan menyesali perbuatannya dan Ia meneng-

gelamkan diri ke lautan untuk menebus semua dosa-dosanya.  

 Di samping Begawan yang tidak kuat menahan godaan, terdapat tokoh yang 

memiliki sifat nakal, yaitu Raden Sumendhe. Ia tidak menuruti perkataan ibunya 

hingga membuat marah. Kemudian, Ia bertapa hingga memiliki gelar Prabu Watu 

Gunung karena kesaktiannya. Tetapi, kesaktiannya itu membuat musibah baginya. 

Ia menikahi ibu kandungnya sendiri, yaitu Dewi Sinta. Hal ini adalah perbuatan 

yang berakhir dengan keburukan. Karena masa kecilnya durhaka kepada ibunya 

sehingga sanksinya akan Ia dapatkan di masa mendatang.  

 Kedua tokoh tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai sanksi 

sosial bahwa tidak selamanya seorang guru ternyata berperilaku baik. Setinggi 

apapun derajat seorang pandhita, ketika melakukan suatu keburukan maka hidup-

nya akan buruk kemudian menyesal. Selain itu, apabila seorang anak durhaka 

kepada orangtuanya maka di masa mendatang akan mendapatkan hukuman dari 

Yang Maha Kuasa. Sanksi sosial yang ditujukan kepada masyarakat adalah bahwa 

perbuatan baik akan dibalas dengan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk 

akan dibalas dengan keburukan.  
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(4) Sebagai Sarana Kritik Sosial 

 Indonesia merupakan negara demokrasi. Masyarakat khususnya para 

seniman dalang wayang kulit dapat menyalurkan aspirasi kritikannya. Dalang 

biasanya menyalurkan aspirasi tersebut melalui adegan gara-gara.  

 Pocapan gara-gara dalam pertunjukan wayang purwa yang berisi kritik 

sosial, terutama keberadaan bangsa Indonesia dewasa ini amat banyak, yaitu (1) 

kerusakan lingkungan, (2) desintegrasi, (3) korupsi semakin menjadi, (4) hukum 

lemah, (5) pimpinan yang arogan tidak mau dikritik, (6) pergaulan bebas, (7) 

banyaknya pembunuhan, peperangan, huru-hara, dan sebagainya (Sutardjo, 

2006:43).  

 Lawakan dalam suatu pertunjukan dapat memberikan kesegaran tersendiri 

bagi pentonton agar tidak terjebak dalam kejenuhan. Begitu juga penyampaian 

kritik sosial terhadap masyarakat Desa Balongdowo. Bentuk kritik sosial yang 

terdapat dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung disampaikan 

dengan campuran lawakan agar tidak membuat masyarakat menjadi sakit hati. 

Terkadang dalang mengkritik disertai sindiran-sindiran yang tersirat. Perhatikan 

dialog berikut ini.  

Pak Mujenih : “Mbiyen iku sing minterna iku ya,…ya rombongan 
sing minterna, sing ndidik aku wayangan awan. Wa-
yangan awan iku ya,… golongane iku.” 

Pak Munduh : “Oh, ngono.” 
Pak Mujenih : “Ya. Lha, nek wis dadi kudune ngerti karo wong 

mburi.” 
Pak Munduh : “Oh, ngoten.” 
Pak Mujenih : “Ya. Kaya Wak Lurah ngunu kudu ngerti karo pe-

rangkate.” (I.591-599) 
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Terjemahan : 
 

Pak Mujenih : “Dulu yang membuat pintar itu ya rombongan, yang 
membuat pintar dan mendidik saya adalah wayangan 
siang. Wayangan siang itu ya golongannya itu.” 

Pak Munduh : “Oh, begitu.” 
Pak Mujenih : “Ya. Lha, kalau sudah jadi seharusnya mengerti de-

ngan orang belakang.” 
Pak Munduh : “Oh, begitu.” 
Pak Mujenih : “Ya. Seperti Pak Lurah begitu seharusnya mengerti 

dengan perangkatnya.” (I.600-609) 
 

 Dialog tersebut merupakan sebagian contoh kritikan dalang dalam lakon 

yang disampaikan melalui tokoh Pak Mujenih dan Pak Munduh. Dalang menyam-

paikan bahwa seorang Kepala Desa tidak boleh melupakan perangkat desa dan 

rakyat. Perangkat desa dan rakyat sebagai pendukung yang berkontribusi kuat 

dalam kesuksesan.  

 Di dalam lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung, kritik sosial 

tidak terdapat pada bagian gara-gara melainkan terdapat pada bagian awal, yaitu 

Kelahiran Raden Sumendhe. Dalang menyelingi percakapan yang mengandung 

kritik sosial melalui antar tokoh dalam lakon wayang kulit. 

 Salah satu kritik sosial yang terdapat dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung adalah pimpinan arogan yang tidak mau dikritik. Seorang 

pemimpin harus menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Kritik dan saran 

yang diberikan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai perubahan 

dengan mempertimbangkan baik-buruknya. Apabila seorang pemimpin bertindak 

egois dapat disebut dengan pimpinan yang arogan. Di samping itu, dalang 

memberikan kritikan sosial yang terdapat lakon disertai dengan pemecahan 

masalah.  
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(5) Sebagai Hiburan  

 Wayangan merupakan suatu akulturasi budaya yang sejak zaman kewalian 

(abad 14 oleh para wali) dijadikan sebagai hiburan dan alat dakwah). Selain itu, 

juga mampu menyampaikan pesan etis yang bermanfaat berupa pendidikan moral, 

keutamaan hidup pribadi dan masyarakat. (Nurjana dkk).  

 Dalam pertunjukan wayang kulit adegan yang dinanti-nanti dan digemari 

oleh penonton adalah adegan gara-gara. Dalam lakon wayang kulit Banjaran 

Prabu Watu Gunung, adegan gara-gara akan memunculkan para tokoh 

punakawan. Punakawan disini berfungsi sebagai pemberi kesegaran maupun 

hiburan dalam setiap lakon pertunjukan wayang kulit. Adegan punakawan ini 

muncul pada tengah-tengah cerita. Punakawan yang muncul dalam gara-gara 

lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung adalah tokoh pewayangan 

Bagong, Besut, dan Semar. Dalam adegan gara-gara penuh dengan hiburan yang 

menyenangkan. Penonton sangat menikmati setiap ucapan atau tingkah laku 

dalang dalam memainkan wayang.  

 Selain adegan punakawan¸ lagu-lagu campursari yang terdapat pada adegan 

gara-gara lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung juga dapat menjadi 

sarana hiburan bagi penonton. Lagu-lagu yang berasal dari permintaan masyarakat 

diantaranya sebagai berikut: Rabi Dulur, Sayang-sayang, Ali-ali, Karang Kates, 

Bojo Loro, Ganjaran Banyuwangi, Ronda Malam, dll. Lagu-lagu campursari 

tersebut merupakan permintaan penonton yang berasal dari kiriman kertas 

maupun pesan singkat melalui SMS (Sending Short Message) yang ditujukan
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kepada dalang. Setelah dalang menerima kiriman permintaan tersebut, kemudian 

disampaikan melalui para pesinden yang akan menyanyikan lagu campursari.  

 Selain permintaan lagu campursari juga terdapat lawakan yang menyelingi 

percakapan antar tokoh dalam lakon wayang kulit. Dengan adanya tersebut 

penonton menjadi sangat terhibur dengan bercanda tawa bersama penonton 

lainnya. Hal ini dapat membuktikan bahwa lakon wayang kulit Banjaran Prabu 

Watu Gunung memiliki fungsi sebagai hiburan yang sangat berpengaruh bagi 

masyarakat Desa Balongdowo, Sidoarjo.  
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4.3.2 Fungsi Ritual Tradisi Nyadran 

Nyadran disebut juga sebagai acara ritual. Ritual nyadran dilaksanakan 

setiap tahun pada bulan ruwah. Prosesi ritual dilakukan dengan nyekar ke Makam 

Ibu Dewi Sekardadu sebagai sosok keramat yang dipercaya masyarakat Desa 

Balongdowo sebagai pembawa rezeki. Pelaksanaan nyadran dilaksanakan sebagai 

bentuk ungkapan puji syukur atas rezeki yang melimpah di desa mereka.  

Setiap upacara ritual selalu memiliki makna yang tertentu. Makna yang 

muncul dalam ritual biasanya berasal dari tata cara tradisi nyadran, sesaji, 

maupun pantangan-pantangan yang harus dilakukan masyarakat Desa Balong-

dowo. Selain itu, nyadran sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

Nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku 

masyarakat nelayan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.  

Apabila nyadran dibahas lebih lanjut maka akan memunculkan begitu 

banyak fungsi ritual di dalamnya. Fungsi ritual yang terdapat dalam tradisi 

nyadran diantaranya: sebagai alat pendidikan, pengikat solidaritas kelompok, alat 

sanksi sosial, dan hiburan. Fungsi-fungsi tersebut akan dipaparkan di bawah ini. 

(1) Sebagai Alat Pendidikan 

Didalam tradisi nyadran terdapat banyak fungsi sebagai alat pendidikan 

yang belum diketahui oleh sebagian masyarakat khususnya Desa Balongdowo, 

Sidoarjo. Nyadran sebagai suatu ritual dapat mengajarkan kita pada suatu 

pendidikan moral, seni, budaya, dan sejarah.  

Pendidikan moral dalam ritual nyadran yaitu menanamkan sifat budi pekerti 

kepada masyarakat Desa Balongdowo agar bersikap dan berperilaku yang
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dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa, seperti bekerja keras, berani memikul resiko, 

bersemangat, gigih, hormat, ikhlas, kebersamaan, sopan santun, syukur, dan lain-

lain. 

Sikap dan perilaku masyarakat Desa Balongdowo dalam nyadran dapat 

dilihat dari upaya —khususnya nelayan kupang— untuk mencari nafkah bagi 

kelangsungan hidup keluarganya. Mereka rela bekerja keras berangkat pagi-

pulang petang atau sebaliknya hingga hasil kupang terkumpul. Kemudian, dalam 

prosesi nyadran, mereka ikhlas dan berani memikul resiko apabila hal yang tidak 

diinginkan terjadi.  

Melaut bukanlah hal yang mudah bagi para nelayan kupang. Diperlukan 

semangat yang tinggi untuk menjalankannya. Dengan kebersamaan antar 

kelompok masyarakat,  ritual nyadran masih dapat terlaksana dengan baik. Hal 

tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan puji syukur masyarakat kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas limpahan rezeki yang diberikan serta kehormatan mereka 

kepada para sesepuh dan sosok keramat yang masih dipercaya oleh pembawa 

rezeki bagi Desa Balongdowo.  

Selain memiliki nilai pendidikan moral, nyadran juga memiliki fungsi 

pendidikan yang ditinjau dari segi seni. Nyadran dapat membuat pikiran kita 

menjadi kreatif yang dapat dilihat dari hadirnya seni hadrah dan hiasan perahu 

yang menyertainya. Meskipun masyarakat Desa Balongdowo tergolong 

masyarakat kuno namun karena adanya modernisasi, cara berpikir mereka sudah 

berubah. Mereka selalu memiliki pikiran kreatif agar nyadran terlihat menarik 

perhatian masyarakat lain. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



250 
 

 

Sedangkan dari segi sejarah, nyadran dapat mengenalkan kepada masya-

rakat mengenai sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah mengenai sesepuh mereka 

terdahulu, sejarah tokoh yang berpengaruh dan dianggap keramat oleh masyarakat 

Desa Balongdowo. Dewi Sekardadu merupakan tokoh keramat yang dianggap 

sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Desa Balongdowo. Perhatikan 

kutipan berikut.  

“Dewi Sekardadu adalah sosok yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa 
Balongdowo terutama para nelayan. Konon, ada ikan keting yang mengerumuni 
sosok mayat dan membawa mayat itu ke tepi Dusun Kepetingan. Kemudian, 
nelayan-nelayan itu menemukan mayat perempuan yang dipercaya oleh nelayan 
setempat adalah Dewi Sekardadu. Suatu ketika, setelah  Dewi Sekardadu dimakam-
kan di Dusun Kepetingan, hasil kupang pada saat itu melimpah sehingga nelayan 
setempat percaya bahwa Dewi Sekardadu pembawa rezeki untuk mereka.” 
(wawancara dengan M.Solik, Balai Desa Balongdowo, 16 Mei 2015). 
 

Pernyataan di atas merupakan sebagian bukti yang masih dipercaya oleh 

masyarakat Desa Balongdowo agar tidak lupa dengan sejarah desa mereka. 

Sejarah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup hingga masa mendatang. Dari 

situlah nyadran berfungsi sebagai alat pendidikan untuk penerus generasi bangsa 

agar mengenal sejarah terdahulunya dan menghormati tokoh yang berpengaruh 

bagi kehidupan mereka. Nyadran sebagai suatu kearifan lokal yang ada di 

Sidoarjo harus mendapatkan perlindungan yang khusus dari pemerintah setempat. 

Kearifan lokal ini yang harus dipertahankan agar tidak punah. 

Nyadran dapat menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dalam diri anak 

maupun masyarakat setempat yang nantinya djperlukan di masa sekarang maupun 

masa yang akan datang. Sampai saat ini, kepedulian masyarakat khususnya anak-

anak mengenai budaya di Indonesia —khususnya tradisi nyadran— di desa 

mereka sangat minim. Padahal nyadran memiliki nilai-nilai yang begitu erat
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kaitannya dengan pendidikan dan nilai-nilai sosial yang dapat membuat mereka 

menjadi manusia yang berbudaya. 

Mayoritas masyarakat Jawa yang ada di desa masih menjunjung nilai-nilai 

budaya leluhur, salah satunya adalah sistem kepercayaan. Mayoritas agama 

masyarakat Desa Balongdowo adalah Islam. Namun, masyarakatnya masih 

melaksanakan tradisi turun-temurun dari sesepuh yaitu nyadran. Masyarakat 

percaya bahwa nyadran dapat memberikan mereka keberkahan.  

Ritual nyadran mengandung unsur kebudayaan yaitu dari segi tata cara dan 

keseniannya. Tata cara yang masih digunakan dalam prosesi ritual adanya 

kenduren dan ruwatan yang masih menggunakan tumpeng sebagai simbol 

meminta doa restu agar pelaksaan ritual berjalan dengan lancar.  

 Pendidikan budaya dapat dilihat dari prosesi awal hingga akhir ritual. 

Masyarakat bekerja sama gotong-royong untuk menyiapkan ritual nyadran. Mulai 

dari perangkat desa, kelompok nelayan hingga masyarakat bermusyawarah dan 

melakukan iuran rutin untuk membuat pelaksanaan ritual menjadi lancar. 

Perangkat desa bekerja menyiapkan rangkaian prosesi nyadran selama empat hari, 

sedangkan kelompok nelayan dan masyarakat menyiapkan kapal-kapal dan sesaji 

yang akan dibawa pada waktu puncak nyadran. 

Di samping itu, kesenian yang sering dihadirkan selama rangkaian nyadran 

adalah pertunjukan wayang kulit dan ludruk. Pagelaran kesenian tersebut sudah 

turun-temurun dilakukan oleh sesepuh desa dan menjadi pertunjukan favourite 

masyarakat Desa Balongdowo. Dari unsur-unsur tersebut dapat membuktikan
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bahwa nyadran masih berfungsi untuk mempertahankan nilai pendidikan budaya 

yang berakar didalamnya. 

Nyadran juga berusaha menyampaikan pesan kepada masyarakat Desa 

Balongdowo —khususnya nelayan kupang— untuk memanfaatkan sumber daya 

alam dengan baik. Pesan-pesan tersebut, diantaranya: (1) apabila melaut mencari 

kupang, carilah kerang dan jangan merusak laut, (2) menjaga sikap dan perkataan 

ketika melaut, dan (3) jangan menggunakan alat yang dapat merusak laut sehingga 

timbul pencemaran. Pesan tersebut sudah diajarkan oleh sesepuh Desa Balong-

dowo agar senantiasa menjaga alam terutama sesama makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Fungsi nyadran secara keseluruhan sebagai alat pendidikan dapat disim-

pulkan bahwa nyadran memiliki nilai-nilai yang positif sebagai cerminan jati diri 

bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nyadran berusaha memperkenalkan nilai-nilai 

agama, seni, sejarah, dan budaya kepada masyarakat global bahwa pendidikan 

yang terkandung dalam tradisi mengajarkan kepada masyarakat agar dapat 

menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

(2) Sebagai Pengikat Solidaritas Kelompok  

Nyadran merupakan wadah bagi masyarakat Desa Balongdowo untuk 

berkumpul bersama. Tradisi ini dilakukan di sebuah desa yang masih kental 

dengan nilai gotong-royongnya. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka 

berkumpul, saling membantu agar tradisi berjalan lancar yang dapat dijadikan 

sebuah komunikasi masyarakat.  
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Komunikasi yang terjadi antara perangkat desa, kelompok nelayan, dan 

masyarakat Desa Balongdowo. Komunikasi tersebut juga tidak hanya terjadi di 

satu desa melainkan di desa lain dimana juga memerlukan komunikasi yang baik 

agar mereka saling bekerja sama. Ketika mereka disatukan dalam pertemuan 

tradisi, pertemuan tersebut memberikan sebuah makna bagi masyarakat bahwa 

pentingnya jalinan komunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 

lain. Masyarakat yang datang dari kelompok berbeda status dan profesi saling 

bertegur sapa dengan beragam bahasa dan budaya.  

 Nyadran dilaksanakan di sebuah desa yang memiliki masyarakat dengan 

beragam status dan profesi. Selain itu, Desa Balongdowo juga dikelilingi oleh 

perumahan yang mayoritasnya merupakan masyarakat pendatang. Ketika ada 

pelaksanaan nyadran maka masyarakat berkumpul mulai dari status strata atas 

maupun bawah. Dari berbagai macam profesi mulai dari nelayan, petani, pegawai, 

maupun pejabat pemerintah berkumpul menjadi satu. Mereka saling berkumpul,  

bertegur sapa, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan tempat 

untuk kalangan atas maupun bawah.  

 Dalam pelaksanaan ritual nyadran¸ tradisi nyekar dan doa bersama di 

Makam Ibu Dewi Sekardadu merupakan adanya ikatan keakraban masyarakat 

demi kesejahteraan bersama. Selain itu, membagikan dan makan bersama dengan 

anggota keluarga yang ikut dalam ritual semakin mempererat solidaritas mereka. 

Hal itulah yang membuktikan bahwa nyadran memiliki fungsi sebagai pengikat 

solidaritas suatu kelompok. 
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(3) Sebagai Alat Sanksi Sosial 

Tradisi nyadran dapat dijadikan sebagai alat sanksi sosial agar masyarakat 

dapat berperilaku baik. Jika melakukan suatu hal yang tidak baik maka akan 

mendapatkan hukuman. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan yang sudah turun 

temurun dilakukan masyarakat Desa Balongdowo. Aturan tersebut adalah sebuah 

larangan yang ditujukan kepada masyarakat desa ketika keberangkatan melewati 

Sungai Desa Klurak. Aturan berisi apabila orangtua yang membawa anak-anak 

ikut serta  nyekar ke Makam Dewi Sekardadu harus membuang ayam hidup untuk 

membuang sial. Jika masyarakat Desa Balongdowo tidak melakukannya akan 

terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya, seperti kesurupan.  

Di samping itu tidak hanya larangan yang harus dilakukan masyarakat untuk 

membuang sial. Sikap berperilaku baik lainnya adalah ketika berkunjung ke 

Makam Dewi Sekardadu. Makam ini terletak di Dusun Kepetingan, Desa 

Sawohan, Kecamatan Buduran yang merupakan milik masyarakat desa lain. Dari 

hal itu yang dilakukan masyarakat adalah harus menjaga sikap maupun perkataan 

agar dianggap berperilaku sopan dan tidak membuat masyarakat Dusun 

Kepetingan beranggapan buruk kepada masyarakat Desa Balongdowo. Jika 

masyarakat Desa Balongdowo tidak menjaga sikap maupun perkataan yang terjadi 

adalah timbulnya permusuhan antara kedua desa tersebut. 

(4) Sebagai Hiburan 

Nyadran selain berfungsi sebagai alat sanksi sosial juga dijadikan sebagai 

hiburan. Tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Balongdowo setiap tahun pada 
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bulan ruwah sehingga merupakan salah satu media pariwisata tahunan berbasis 

sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.  

Pelaksanaan puncak nyadran memilih waktu libur untuk dijadikan pilihan 

hari yang tepat, yaitu dengan berziarah ke Makam Ibu Dewi Sekardadu. Pelak-

sanaan waktu yang tepat dijadikan sarana masyarakat untuk menghilangkan 

kejenuhan dari aktifitas sehari-hari. Di samping itu, nyadran juga dijadikan sarana 

rekreasi karena masyarakat dapat mengikuti prosesi ritual dari awal hingga akhir. 

Disinilah kesempatan masyarakat untuk meluangkan hari liburnya dengan 

mengikuti ziarah ke Makam Ibu Dewi Sekardadu yang berada di Dusun 

Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran-Sidoarjo.  

Masyarakat yang tidak dapat mengikuti ziarah juga dapat menyaksikan 

keberangkatan perahu-perahu yang berjajar di sepanjang bantaran Sungai Desa 

Balongdowo menuju Dusun Kepetingan. Selain itu masyarakat juga dapat 

membeli beragam dagangan yang dijual di sepanjang bantaran sungai sambil 

menunggu kedatangan kembali perahu-perahu.  

Selain berwisata dengan naik perahu, nyadran selalu menghadirkan acara-

acara berbasis seni dan budaya dalam memeriahkan rangkaian acara yang ada di 

Desa Balongdowo. Rangkaian acara tersebut menghadirkan pertunjukan wayang 

kulit dan pertunjukan ludruk sebagai media hiburan untuk masyarakat desa. 

Kedua pertunjukan tersebut selalu dihadirkan semenjak masa sesepuh Desa 

Balongdowo hingga sekarang.  

Di setiap nyadran tidak terlewatkan hadirnya pasar malam. Pasar malam 

juga yang selalu menghiasi acara tradisi dengan beraneka macam dagangan, dari
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minuman, mainan, jajan, hingga makanan khas Sidoarjo yaitu lontong kupang. 

Selain itu, nyadran juga dapat dijadikan objek wisata daerah lokal berbasis sejarah 

dan budaya yang dapat menghibur masyarakat luas. 

 

Berdasarkan paparan fungsi-fungsi folklor tradisi nyadran di atas dapat 

dikemukakan bahwa melalui ritual, masyarakat Desa Balongdowo khususnya 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kupang dapat melakukan kegiatan 

melaut dengan tenang. Selain itu, nelayan juga dapat merasakan dampak pengaruh 

lebih besar, yaitu melimpahnya hasil kupang yang diperoleh setelah melaksanakan 

ritual nyadran.  

Upacara ritual nyadran bagi masyarakat Desa Balongdowo memiliki fungsi 

nilai positif yang perlu dilestarikan dan disebarluaskan kepada penerus generasi 

bangsa. Tugas pelestarian ini tidak hanya dikhususkan masyarakat sekitar namun 

pemerintah khususnya pihak yang peduli terhadap nilai-nilai budaya bangsa 

Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap “Lakon Wayang Kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung dalam Tradisi Nyadran”, maka dapat dikemuka-

kan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

(1) Dokumentasi dan terjemahan lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 

Gunung yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu Kelahiran Raden Sumendhe, 

Gara-gara, dan Kematian Prabu Watu Gunung.  

(2) Struktur lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dianalisis atas 4 

(empat) unsur yang menonjol, yaitu unsur tokoh dan penokohan, unsur alur, 

unsur latar, dan unsur tema. Unsur tokoh dan penokohan, lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung berhasil mengungkapkan tokoh-tokoh yang 

berasal dari makhluk dewa, tokoh raksasa, para bidadari, tokoh manusia, dan 

bangsa jin. Makhluk dewa, yaitu seperti Bathara Guru dan Bathara Wisnu. 

Para bidadari, seperti bidadari Dewi Sinta dan Dewi Landep. Tokoh raksasa, 

seperti Patih Kala Yaksa. Tokoh manusia, yaitu Prabu Brama Tama, 

Punakawan, Prabu Sridhusta, Raden Kasumbi, Wira Paksa, Niti Karsa, 

Begawan Dhukut Banyu, Prabu Watu Gunung (Raden Sumendhe), dan 

Tumenggung Jaya Ngalaka. Sedangkan dari bangsa Jin, seperti Wilawuk.  
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Dari unsur alur, lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dibentuk 

oleh kejadian dan peristiwa. Perian kejadian dan peristiwa lakon wayang kulit 

Banjaran Prabu Watu Gunung terdiri atas 134 kejadian dan 12 peristiwa. 

Dari kejadian dan peristiwa tersebut dapat diketahui motif-motif cerita dalam 

lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung, yaitu: (1) motif bertapa, 

(2) ameng-ameng, (3) motif tersesat, (4) motif godaan, (5) motif pertarungan, 

(6) motif pelarian, (7) motif sirna, dan (8) motif penebusan dosa.  

Dari unsur latar, lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dilatari 

Kerajaan Sunggela, Sanggar Pemujaan Kerajaan, Tepi Gunung Gajah 

Mungkur, Pertapaan Sendhang Pancuran, dan Kerajaan Gilingwesi. 

Kemudian, lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung mengung-

kapkan tema “bertapa”. 

(3) Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung dan tradisi nyadran 

memiliki fungsi folklor berdasarkan pendapat Alan Dundes, yaitu: (1) sebagai 

alat bantu pendidikan anak muda, (2) peningkatan solidaritas kelompok, (3) 

alat sanksi sosial, (4) sarana kritik sosial, dan (5) sebagai hiburan. Sedangkan 

tradisi nyadran memiliki fungsi folklor, diantaranya: (1) sebagai alat bantu 

pendi-dikan anak muda, (2) peningkatan solidaritas kelompok, (3) alat sanksi 

sosial, dan (4) sebagai hiburan. 

 

5.2 Saran  

Penelitian terhadap lakon wayang kulit pada khususnya dan tradisi pada 

umumnya perlu ditingkatkan lagi. Penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan
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nyadran di daerah Jawa Timur. Oleh sebab itu. penelitian seperti ini seharusnya 

mendapatkan dukungan dari pemerintah sebagai media pelestarian warisan 

budaya leluhur bangsa Indonesia.  

 Lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu Gunung merupakan suatu 

bentuk yang mengandung unsur lisan. Penelitian semacam ini masih perlu 

didokumentasikan mengingat lakon wayang kulit mengandung banyak fungsi 

folklor yang harus diungkap sebagai suatu pembelajaran dalam berkehidupan serta 

menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di samping itu, meskipun 

pertunjukan wayang kulit merupakan media tontonan yang bersifat tradisional 

namun di dalamnya mengandung tuntunan dan tatanan yang baik bagi masyarakat 

Indonesia pada umumnya.  
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GLOSARIUM 

 

arak-arakan : pawai atau iring-iringan dengan berjalan bersama 

secara berurutan 

ayam ingkung : ayam utuh dari kepala hingga kaki yang sudah di-

masak dengan dipanggang maupun digoreng. 

bagong : nama boneka wayang kulit, bayangan semar berwu-

jud manusia 

bathara : seorang yang bertitisan dewa 

banyolan : suatu lelucon untuk membuat seseorang tertawa  

bedayan : tarian yang dilakukan oleh penari wanita 

begawan : seorang pendeta yang semula adalah raja yang 

meninggalkan kerajaannya 

beskap : kemeja mirip seperti jas/pakaian khas jawa yang 

dipakai laki-laki 

campursari : kesenian musik dari jawa yang menyajikan paduan 

musik karawitan dengan dangdut 

cempurit : tiang penyangga wayang kulit atau gagang 

ceplas-ceplos : berkata secara terus terang dan tidak berbelit-belit 

gara-gara : bagian pertunjukan cerita wayang kulit menjelang 

punakawan (semar, garéng, pétruk, bagong) keluar 

gemah ripah loh jinawi : kekayaan alam sangat melimpah 

ghaib : hal yang berkaitan dengan mistis 

gunungan : wayang yang berbentuk gambar gunung 

hadrah : jenis nyanyian yang berasal dari dzikir dengan di-

iringi alat musik rebana 

hamot : sikap menerima 

janturan : cerita dalang yang dinyanyikan, atau setengah di-

nyanyikan 

jejagongan : duduk santai 
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jejer  : kedudukan/babak 

klumpukan marah : pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat setempat 

khususnya kaum laki-laki, dan bertujuan pembagian 

pekerjaan dan pembagian surat undangan untuk 

diedarkan 

kulak : membeli untuk dijual lagi (dagangan) 

kyai : sebutan alim ulama yang pandai dalam agama islam 

lawak : cerita pendek yang bersifat lucu 

mlempem  : lemah 

mubazir : tidak melakukan pemborosan 

murbot : petugas kebersihan  

ngenger : mengabdi atau menumpang hidup 

nyantrik : dari kata cantrik, artinya menjadi murid seorang 

guru bukan nyantri islam 

nyekar : berziarah ke kuburan atau tabur bunga di makam 

nyerpepeh-nyerpepeh : duduk dengan sangat merendahkan diri. 

pandhita : sebutan bagi seorang yang luhur jiwanya (pendeta) 

prabu : sebutan bagi seorang raja 

punakawan : abdi, pengiring 

resi : sebutan seorang yang suci 

ruwah : nama salah satu bulan pada kalender jawa (bulan 

kedelapan) 

secengkeh : sesisir (buah pisang) 

sedekah : derma kepada orang miskin 

semar : nama boneka wayang, punakawan, seorang dewa  

sesepuh : orang yang dianggap paling tua 

shalawatan : berdoa untuk mengingat allah 

slametan : upacara sedekah makanan dan doa bersama yang 

bertujuan untuk memohon keselamatan dan keten-

traman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan 

sponsor : pendukung acara 
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tancap kayon : tamat (sampai dengan akhir). 

tasyakuran : acara yang bertujuan sebagai ungkapan puji syukur 

tembang : lagu-lagu 

tumpeng : nasi yang dibentuk sebagai kukusan 

udeng : pengikat kepala dari kain 

wadah : tempat untuk menaruh sesuatu  

wayang kulit : wayang yang bonekanya terbuat dari kulit, dan 

ceritanya bersumber pada mahabharata dan 

ramayana 

waranggana (sindhen) : penembang perempuan dalam karawitan jawa.  

wiraswara  : penembang pria dalam karawitan jawa 
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LAMPIRAN 

 
 

DATA INFORMAN 
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No. Hp : 081333081400 
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No. Hp : 085233317328 
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Nama : Danu 
Tempat Tgl. Lahir :  
Umur :  
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
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Pendidikan : SLTA 
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Informan 4   
Nama : Sadiqin 
Tempat Tgl. Lahir :  
Umur :  
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Profesi :  Pimpinan Pengurus Makam Dewi  

Sekardadu 
Pendidikan : - 
Agama : Islam 
Bahasa Yg Dikuasai : Indonesia, Jawa 
Alamat : Dusun Kepetingan RT 23 RW 04, Desa 

Sawohan, Buduran, Sidoarjo 
No. Hp : 085100526982 
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Dok. Pertunjukan wayang kulit lakon Banjaran Prabu Watu Gunung  

(sebelum dimulai) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. Dalang Ki Hasan menjalankan lakon wayang kulit Banjaran Prabu Watu 
Gunung
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Ki Hasan Yulianto (sebelah kiri) dan Peneliti (sebelah kanan), Ki Hasan 

adalah dalang pagelaran wayang kulit dari Kecamatan Gebang, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur.  
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Panasonic Full HD MDH2, alat perekam video rangkaian Tradisi Nyadran di 

Desa Balongdowo, Kecamatan Candi dan Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LAKON WAYANG KULIT  .... SEPTIA ARIANI



274 

 

 

 

 

PARA SINDEN ABIMANYU, adalah sinden dalam pagelaran wayang kulit pada 

acara Tradisi Nyadran di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

Dok. Peneliti dan para pemain gamelan pertunjukan wayang kulit lakon BPWG di 

Balai Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 
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Dok. Penonton pertunjukan wayang kulit lakon BPWG yang melihat dari 

belakang layar. 

 

Dok. Para perangkat desa yang menonton pertunjukan wayang kulit lakon BPWG 

dari samping layar.
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Dok. Pesarean Dewi Sekardadu (tampak luar) yang berada di Dusun Kepetingan, 

Desa Sawohan, Kabupaten Sidoarjo. 

 

Dok. Pak Samadi yang merupakan juru kunci makam sedang memimpin doa yang 

dilakukan di dalam Pesarean Dewi Sekardadu. 
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Seserahan keranjang yang berupa nasi putih, 1 (satu) cengkeh pisang, dan 1 ekor 

ayam ikung panggang. Keranjang tersebut hasil bawaan dari warga Desa 

Balongdowo yang kemudian dibagikan kepada warga Dusun Kepetingan. 

 

Deretan perahu warga Desa Balongdowo yang sedang menunggu antrian berdoa 

di Pasarean Dewi Sekardadu
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Dok. Pertunjukan ludruk dalam tradisi nyadran di bantaran sungai Desa 

Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo 

 

 

Dok. Pasar malam yang berjajar sepanjang Desa Balongdowo, Sidoarjo selama 

rangkaian tradisi nyadran berlangsung 
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Arak-arakan tumpeng dari Balai Desa menuju bantaran Sungai Desa Balongdowo, 

Sidoarjo oleh perangkat desa 

 

Dok. Penyerahan tumpeng dari Kepala Desa, Bapak M.Solik kepada ketua 

kelompok nelayan, Bapak Sultoni sebagai tanda akan diberangkatkannya perahu-

perahu menuju Makam Dewi Sekardadu 
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Dok. Peneliti sedang mewawancari Pak Sadiqin (kaos merah) selaku pimpinan 
pengurus Makam Dewi Sekardadu. 
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