library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Proses pengumpulan data penelitian telah dilakukan dalam penelitian ini yang
menghasilkan kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
Data – data penlitian adapun diperoleh melalui rekaman wawancara dan observasi
dengan dalang seni pertunjukan Wayang Sasak. Selain itu, data – data lain
ditunjang melalui dokumen – dokumen tertulis mengenai seni pertunjukan
Wayang Sasak yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber. Hasil dari data yang
dikumpulkan kemudian akan dibahas dalam sub bab poin B dengan judul
pembahasan.
A.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB). Lokasi penelitian meliputi seluruh daerah di Lombok dikarenakan
penyebaran lokasi narasumber dalang yang juga tersebar di berbagai daerah di
Pulau Lombok seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Gambar 4.1 Lambang Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Unsur-Unsur Yang Tertulis Dalam Lambang Daerah Provinsi NTB
(https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah diakses pada 06 Juni 2020) dijelaskan
sebagai berikut:
1.

Rantai yang terdiri dari 4 berbentuk bundar dan yang 5 berbentuk segi empat,
melambangkan tahun 45 (1945).

2.

Padi dan kapas. Butiran padi sebanyak 58 butir, dan daun kapas sebanyak 17
dan bunga kapas sebanyak 12 kuntum yang semuanya melambangkan tanggal
17 Desember 1958 yaitu saat berdirinya Provinsi NTB.

3.

Bintang segi lima yang melambangkan 5 sila dari Pancasila.

4.

Gunung yang berasap menunjukkan Gunung Rinjani, gunung berapi yang
tertinggi di Pulau Lombok.

5.

Kubah melambangkan penduduk Provinsi NTB yang taat dan patuh
melaksanakan perintah-perintah agamanya.

6.

Kijang, melambangkan binatang khas yang banyak terdapat di Pulau
Sumbawa.

7.

Prisai sebagai bentuk luar atau latar belakangnya, melambangkan
kebudayaan/kesenian rakyat Provinsi NTB dan juga melambangkan jiwa
kepahlawanannya.

8.

Tulisan berbunyi: NTB, ialah nama Daerah yang berpemerintahan sendiri
yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Arti-Arti Warna Yang Dipakai:
1.

Biru: kesetiaan, Daerah Provinsi NTB adalah Daerah yang selalu setia pada
perjuangan Bangsa Indonesia.

2.

Hijau: kemakmuran, kemakmuran adalah cita-cita kita semua dan juga tanda
kesuburan dari Daerah Provinsi NTB.
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3.

Putih: Kesucian, keluhuran rakyat Provinsi NTB yang senantiasa taat
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang langsung pula menjiwai
rakyatnya, bercita-cita luhur dan suci serta tindak tanduk baik rokhaniah
maupun jasmaniah berdasarkan kesucian.

4.

Kuning: kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian itu maka
membawa kita pada kejayaan.

5.

Hitam: abadi, kejayaan yang berdasarkan atas landasan yang luhur akan abadi.

6.

Merah: keberanian, kepahlawanan, berjiwa hidup dan dinamis untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada mulanya masuk dalam bagian Indonesia

Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat yang menjadi bagian
dari Sunda Kecil setelah terjadinya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.
Namun, seiring dengan bergeraknya zaman yang ditandai dengan beberapa kali
terjadi proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca proklamasi, kemudian
provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk secara resmi sejak tahun 1958
dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14
Agustus 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat I Bali, NTB, dan
NTT. Serta pada masa itu Gubernur NTB yang pertama dijabat oleh AR. Moh.
Ruslan Djakranigrat (https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah diakses pada 06
Juni 2020).
Dikutip dari web resmi yang sama, walaupun secara yuridis formal daerah
Tingkat I NTB meliputi enam daerah Tingkat II pada tanggal 14 Agustus 1958,
namun pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Nomor
1 tahun 1957 tentang pokok – pokok Pemerintahan Daerah. Dengan demikian,
keadaaan pada masa itu dinilai tumpang tindih dan berlangsung hingga tanggal 17
Desember 1958 yang kemudian Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di
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likuidasi. Hari dimana likuidasi inilah dengan secara resmi menandai
terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kemudian setelah tahun 1968 dalam kondisi yang masih belum stabil akibat
dari krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama digantikan oleh
HR. Wasita Kusuma, serta ditandai dengan dimulainya program pembangunan
lima tahun tahap pertama (Pelita I) yaitu langkah perbaikan ekonomi, sosial, dan
politik. Setelah itu provinsi Nusa Tenggara Barat berkembang seiring dengan
pergantian – pergantian Gubernur yang telah terjadi hingga kini pada usia yang ke
60 Provinsi NTB tetap mengalami perkembangan seiring dengan zaman, baik
perkembangan secara ekonomi, sosial dan politik.
A.2 Subjek Penelitian
Seni pertunjukan wayang di Indonesia merupakan warisan budaya yang
sangat berharga keberadaan dan fungsinya. Oleh karena itu, penting kiranya
untuk menjaga salah satu bentuk kesenian dari peninggalan leluhur di Indonesia
tersebut. Sedikit berbeda dengan seni pertunjukan wayang di Pulau Jawa,
kelestarian seni pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok kini tidak dapat
dikatakan baik – baik saja.
Seni pertunjukan wayang Sasak belum dapat dipastikan hingga saat ini kapan
perama kalinya masuk dan dipentaskan di Pulau Lombok. Melihat dari sisi
sejarah dalam buku yang berjudul Deskripsi Wayang Kulit Sasak yang disusun
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB (1993:7 – 9)
menurut Dr. S. Goris pada jaman pra sejarah arti kata Sasak secara etomologis
berasal dari bahasa Sansekerta yang berasal dari kata Sak yang berarti pergi dan
Saka yang berarti asal, yang dapat diartikan Sasak atau suku Sasak adalah orang –
orang yang pergi dari daerah asal dimana para pendahulu tersebut diyakini berasal
dari Pulau Jawa. Lebih lanjut sekitar pada abad ke 13 ada sebuah kerajaan yang
dikenal dengan Kerajaan Hindu Selaparang di Lombok Timur. Kemudian
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diyakini pula sekitar abad yang sama Majapahit mengirimkan ekpedisi ke Pulau
Bali dan Lombok yang dipimpin oleh Empu Nala untuk menaklukkan kerajaan
Selaparang. Setelah penaklukan Selaparang di Pulau Lombok muncul kerajaan –
kerajaan kecil seperti kerajaan Mumbul di daerah Labuhan Lombok, kerajaan
Seran da Bima di Pulau Sumbawa, yang semuanya mengikuti kekuasaan
Majapahit.
Setelah itu barulah sekitar abad ke 16 ajaran Islam masuk ke Pulau Lombok
melalui Labuhan Lombok. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit di Pulau Jawa,
kerajaan – kerajaan kecil di Pulau Lombok menjadi kerajaan yang merdeka, serta
pada saat itu ada satu kerajaan besar yang bernama kerajaan Lombok. Kemudian
mulai masuklah para pedagang dari luar Pulau Lombok seperti dari Jawa dan
Palembang yang diyakini bersamaan dengan itu pula ajaran agama Islam masuk
ke Pulau Lombok yang dibawa oleh Sunan Giri dan tersebar ke daerah Pejanggik,
lalu Pangeran Prapen melanjutkan penyebaran ajaran agama Islam tersebut hingga
ke daerah Sumbawa.
Subjek penelitian ini adalah seni pertunjukan wayang Sasak yang masih ada
hingga kini di Pulau Lombok, dan lebih lanjut peranan penting dari dalang –
dalang seni pertunjukan wayang Sasak yang menjadi garda terdepan
kelestariannya. Seluruh subjek penelitian ini merupakan informan yang kompeten
untuk dimintai penjelasan atau wawancara yang dapat digunakan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.
Mengenai jumlah dari dalang seni pertunjukan wayang Sasak belum dapat
dipastikan ada berapa orang dikarenakan memang belum ada data resmi yang
mencatat hal tersebut. Walaupun ada catatan, namun masih belum dapat
dipastikan berapa jumlah pasti dari dalang seni pertunjukan wayang Sasak.
Informasi tersebut peneliti dapatkan dari mantan Ketua PEPADI NTB Lalu
Abdurrahim, sebagai berikut:
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“Sebenarnya dalang di Lombok itu banyak, bahkan peminatnya
banyak cuma saya katakan dalang mereka karena mereka itu peduli
dan tahu lampahan, tahu lakon, kemudian kalau kita diskusi – diskusi
jalan,

ya

sekitar

menurut

catatan

itu

ada

sekitar

50-an

dalang…”(wawancara pada tanggal 20 mei 2018).
Pada penelitian ini, peneliti hanya mewawancari atau mengumpulkan
data dari 12 orang informan atau narasumber penelitian. Hal itu dikarenakan
kendala dari catatan resmi yang belum ada serta walaupun ada catatan namun
cenderung tidak menyakinkan, sehingga peneliti mendatangi informan yang
memang di rumah, sanggar kesenian, dan di kalangan masyarakat dikenal
sebagai seorang dalang wayang Sasak. Selain itu, diantara 12 informan atau
narasumber yang selain dalang terdapat juga di dalamnya budayawan atau
pemerhati seni dan budaya di Pulau Lombok, wartawan sekaligus aktifis
budaya yang manaruh perhatian lebih terhadap seni pertunjukan wayang
Sasak, dan dalang muda yang mewakili generasi penerus.
A.3 Perubahan Seni Pertunjukan Wayang Sasak sebagai Media
Komunikasi Pada Masa Kini
Landasan teori yang telah disampaikan Harold Adams Innis yang
mempengaruhi McLuhan bahwa media komunikasi merupakan esensi
peadaban dan sejarah diarahkan oleh media yang utama pada masanya
menjadi landasan dalam hhasil dan pembahasan penelitian pada bab ini.
Seni pertunjukan wayang Sasak telah mengarahkan masyarakat
Lombok di masa lalu ketika belum mengenal hingga memeluk ajaran agama
Islam, melihat fakta pada table penduduk di bab pendahuluan sebelumnya
mengenai sebagian besar penduduk atau masyarakat Pulau Lombok kini telah
memeluk ajaran agama Islam, hal ini peneliti perkirakan akan merubah seni
pertunjukan wayang Sasak pada masa kini .
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Adapun seni pertunjukan wayang Sasak sebagai media komunikasi di
Pulau Lombok dapat dilihat dari uraian berikut:
1. Asal – Usul atau Sejarah Seni Pertunjukan Wayang Sasak
Asal – usul darimana, kapan, dan siapa yang pertama kali
membawa dan mementaskan wayang Sasak di Pulau Lombok hingga
saat ini belum dapat dipastikan. Diskusi, kajian, hingga perdebatan
masih berlangsung diantara pegiat seni, budayawan, dalang, dan
pemerintah daerah mengenai topik seni pertunjukan wayang Sasak.
Namun

demikian,

terdapat

satu

sumber

buku

yang

dapat

dipertanggungjawabkan karena buku tersebut disusun oleh tim yang
dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Meskipun buku tersebut tergolong
buku lama, namun untuk mendapatkan sumber yang baru juga bukan
perkara yang mudah dikarenakan topik seni pertunjukan wayang Sasak
belum banyak diteliti, dikaji, atau dibicarakan di kalangan peneliti,
budayawan, seniman, hingga masyarakat luas.
Catatan mengenai asal – usul wayang Sasak yang dimana
catatan telah menjadi sebuah buku yang dijadikan acuan dalam
penulisan hasil dan pembahasan peneltian ini. Adapun hasil dari isi
buku ini merupakan data dari penuturan seseorang yang bernama Lalu
Ambarawa, dijelaskan bahwa menurut sebuah mitologi sebelum
datangnya ajaran Islam, Pulau Lombok pernah mengalami kemarau
panjang yang berlangsung sekitar tujuh tahun. Akibat dari cuaca yang
buruk itu, diceritakan seluruh sumber mata air yang ada di Pulau
Lombok mongering, kelaparan dan wabah penyakit menjangkiti
dimana – mana. Upaya persembahan, ritual – ritual, puja dan puji serta
berbagai macam sejajen yang diperuntukan kepada kekuatan gaib yang
melindungi desa dan ditujukan pula kepada dewa – dewa yang
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mengayomi kerajaan

tidak merubah keadaaan sama sekali. Oleh

karena keadaan yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung
semakin parah, para raja dari seluruh kerajaan di Pulau Lombok
mengadakan pertemuan atau musyawarah yang akhirnya mengutus
Datu Perigi untuk bertapa di Gunung Rinjani. Singkat cerita dalam
pertapaannya Datu Perigi didatangi seorang laki – laki yang diyakini
bernama Sangu Urip Pati, dimana lelaki tersebut menjanjikan obat dan
pertolongan untuk seluruh masyarakat dengan syarat masyarakat mau
diminta untuk melafaskan Syahadat dan memeluk ajaran atau agama
Islam sebagai keyakinan mereka yang baru. Setelah keadaan membaik
dan ajaran Islam diterima di Pulau Lombok kemudian sebagai berntuk
syukur diadakan pesta besar yang dinamakan Gawe Mangajengan
yang berarti pesta mendirikan (dalam hal ini mendirikan agama Islam)
sekitar abad ke 15 yang diyakini diselenggarakan di Lendang
Rembang Lombok Timur, dan pada saat inilah wayang Sasak
dipentaskan dengan dalangnya yaitu Sangu Urip Pati yang sekarang
lebih dikenal dengan nama Pangeran Sangupati (Yamin dan Mahartha
1993:11 – 13).
Berikut foto pembukaan pagelaran seni pertunjukan wayang
Sasak:
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Gambar 4.2 Seni Pertunjukan Wayang Sasak (Dokumentasi Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak).
Di sisi lain, dikutip dari sumber yang sama seperti diatas lebih
lanjut dijelaskan menurut Lalu Maas orang yang pertama kali
membawa wayang adalah utusan dari Wali Songo yang memang
bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Sehingga, fakta yang
ditemukan oleh tim penyusun buku tersebut disepakati memang
mengenai sejarah wayang Sasak kapan pertama kali dipentaskan di
Pulau Lombok, siapa yang pertama kali mementaskannya, dan dimana
lokasi pertama kali pementasan tersebut belum dapat disimpulkan.
Namun, baik Lalu Ambarawa, Lalu Maas, dan masyarakat yang
mendukung wayang Sasak sepakat bahwa latar belakang yang
melahirkan seni pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok
merupakan sebuah media yang bertujuan untuk mensiarkan ajaran
agama Islam (Yamin dan Mahartha 1993:15).
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Pendapat diatas juga diperkuat dari informasi yang diberikan
Tahir informan penelitian Tahir dijelaskan bahwa sepeti di dalam buku
yang dutilis olehnya, menurutnya sumber – sumber yang didapatkan
untuk penulisan bukunya belum memuaskan dikarenakan narasumber
– narasumber yang berupa prorangan tidak menyertai bukti – bukti
fakta atau diistalhkan oleh Tahir cenderung berupa kisah – kisah yang
konon terjadi, namun di sisi lain juga tidak begitu kuat untuk
dibuktikan. lebih lanjut seperti kutipan wawancara penulis dengan
Tahir di bawah ini:
“…dulu ini konon – konon saja tidak ada kapan misalnya pada
kerajaan ini peristiwa ini kan kita bisa telusuri, tetapi yang
kita temukan ini jaman dulu – jaman dulu saja, sehingga
seperti yang saya sampaikan di buku yang saya tulis di buku
itu bahwa wayang kita pada prinsipnya dia ada ketika dari
fungsinya ya untuk syiar kan…” (wawancara pada tanggal 17
mei 2018).
Tahir merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi di Pulau
Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tahir juga menulis buku mengenai
seni pertunjukan wayang Sasak. Di dalam bukunya terdapat pendapat
yang berbeda pula dengan dua pendapat narasumber lisan sebelumnya
diatas. Menurut Amaq Satriah, sejarah wayang Sasak di awali di
sebuah kampong bernama kampong Rambitan di bagian Lombok
Selatan, di kampong tersebut hiduplah seorang wali bernama Wali
Nyato, konon semasa kanak – kanak Wali Nyato menonton
pertunjukan wayang di Pulau Jawa, dari desa Rambitan Wali Nyato
berangkat sekitar waktu Isya dan pulang kembali ke Pulau Lombok
keesokan harinya sebelum matahari terbit. Setelah waktu berlalu,
ketika dewasa Wali Nyato mencoba memggelar pertunjukan wayang
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yang pada saat itu bentuknya masih sangat sederhana dan terbuat dari
ranting – ranting pohon, inilah yang menjadi versi lain dari asal – usul
seni pertunjukan wayang Sasak (Tahir, 2014:35 – 36). Namun, Tahir
juga maih meragukan keabsahan dari carita tentang Wali Nyato yang
dalam semalam bepergian ke Pulau Jawa dan kembali dalam waktu
yang singkat, sedangkan jika dinalar jarak antara kedua pulau
terlampau jauh terlebih pada masa itu, menurutnya belum ada
kendaraan modern seperti di masa kini. Tahir cenderung meyakini
pertama kali masuknya seni pertunjukan wayang ke Pulau Lombok
seiring dengan kedatangan Islam yang ditandai dengan sumber cerita
yaitu serat Menak.
Informasi yang hampir serupa disampaikan Mamiq Lalu
Sadarudin mengenai sejarah asal – usul seni pertunjukan wayang
Sasak. disampaikan Sadarudin hingga saat ini diakui bahwa sejarah
seni

pertunjukan wayang Sasak belum

ditulis

secara pasti.

menurutnya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan budaya arsip atau
budaya tulis di masyarakat Lombok pada saat seni pertunjukan ini
hadir. namun, d sisi lain Sadarudin setuju dengan pendapat dari Tahir
bahwa sejarah wayang Sasak dapat dilihat dari fungsinya sebagai
media dakwah ajaran agama Islam pada masa itu.
Sadarudin menambahkan seni pertunjukan wayang Sasak
merupakan bentuk kesenian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga
sebagai wali yang pertama di Pulau Jawa. yang menggunakan sarana
wayang sebagai media dakwah.Namun, perbedaannmya dengan Pulau
Jawa disampaikan Sadarudin wayang Sasak pertama kali dibawa oleh
Sunan Prapen yang merupakan anak dari Sunan Giri yang memiliki
misi meng-Islam-kan Pulau Bali dan Lombok.
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Sumber data penelitian ini didapatkandari informan lain yang
merupakan

budayawan

di

Pulau

Lombok,

Lalu

Agus

Faturrahman.Mengenai sejarah wayang Sasak, Faturrahman melihat
dari sumber cerita yang digunakan oileh wayang Sasak yaitu serat
Menak. Menurutnya, sumber cerita ini dapat dilihat sebagai sejarah
awal munculnya seni pertunjukan wayang Sasak, serat Menak yang
merupakan cerita yang berasal dari tanah Persia kemudian masuk ke
tanah Melayu dan akhirnya digubah ulang oleh Yosodipuro I pada
masa kerajaan Mataram Islam.
Lebih lanjut Faturrahman menyampaikan terkait dengan
penyebaran ajaran Islam di Pulau Lombok, masyarakat Sasak
setidaknya berkenalan dengan wayang Sasak sekitar abad ke lima
belas. Pada masa itu, serupa dengan yang disampaikan informan lain,
wayang Sasak dibawa oleh Sunan Prapen. Namun, menurut
Faturrahman Sunan Prapen merupakan anak murid dari Sunan Giri,
berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Sadarudin yang
menyebutkan Sunan Prapen merupakan anak dari Sunan Giri.
Dalam kutipan wawancara di bawah ini Faturrahman
menyampaikan menambahkan mengenai siapa orang atau dalang yang
pertama kali mementaskan seni pertunjukan wayang Sasak sebagai
berikut:
“…awal dari pagelaran wayang yang pertama kali konon
menurut cerita orang – orang tua itu dipentaskan pertama kali
di Lendang Marang namanya, eh Lendang Rambang, Lendang
Rambang itu pernah jadi lapangan terbang pada jaman
Belanda dan Jepang, itu Rambang Lombok Timur, disana
tempat pertama kali pagelaran wayang dilakukan oleh Sunan
Giri, eh Sunan Prapen, pada waktu itu dengan dalang
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Pangeran Sangupati, apakah Sangupati itu Sunan Prapen
sendiri atau tidak itu perlu kajian tersendiri…” (wawancara
pada tanggal 16 mei 2018).
Dalam penjelasannya, nampak bahwa Faturrahman masih
meragukan siapa dalang yang pertama kali mementaskan seni
pertunjukan wayang Sasak. Namun, lokasi dimana dipentaskan
pertama kali menurutnya cenderung merujuk ke Lendang Rembang di
daerah Lombok Timur.
Informan atau narasumber bernama Rusmadi yang juga
seorang dalang yang berasal dari Pulau Jawa. Meskipun demikian,
Rusmadi juga mahir dalam mementaskan seni pertunjukan wayang
Sasak. Selain itu, ia juga cukup mengerti dan kompeten untuk
dijadikan narasumber.
Hal yang sama disampaikan oleh Rusmadi, bahwa sejarah
mengenai seni pertunjukan wayang Sasak dapat dilihat dari fungsinya
sebagai media dakwan ajaran Islam yang dibawa dari Pulau Jawa.
Namun, perbedaan pendapat ditemukan oleh peneliti dari hadil
wawancara dengan Rusmadi, menurutnya Sunan Prapen merupakan
cucu dari Sunan Giri yang berasal dari Jawa Timur.
Selain itu, Rusmadi sependapat dengan narasumber lain
mengenai sumber cerita yang dijadikan pakem atau babon cerita yaitu
serat Menak yang dikarang oleh Yosodipuro. Hanya saja menurutnya,
cerita serat Menak yang digubah oleh Yosodipuro kemudian digubah
kembali oleh pujangga – pujangga Sasak yang ditulis diatas daun –
daun lontar dengan latar belakang Pulau Lombok.
Asal – usul seni pertunjukan wayang Sasak yang datang atau
dibawa dari Pulau Jawa semakin diperkuat dari informan lain yang
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bernama Lalu Nasib yang juga merupakan seorang dalang wayang
Sasak.
Lebih lanjut Lalu Nasib juga memberikan fakta menarik yang
serupa dengan Rusmadi, dimana cerita seni pertunjukan wayang Sasak
yang berasal dari serat Menak menurutnya kembali disesuaikan oleh
pujangga – pujangga Sasak yang hingga sekarang tidak tertulis nama
pujangga atau pengarangnya. Menurut Nasib, tokoh – tokoh wayang di
Pulau Jawa berasal dari kitab Mahabarata dan Ramayana, dan dalam
perkembangannya kedua kitab tersebut mengalami pengembangan dan
penyesuaian denga kebutuhan pementasan pada masa itu di Pulau
Jawa. Serupa halnya dengan seni pertunjukan wayang Sasak pun
mengalami pengembangan yang ditulis oleh pujangga – pujangga di
Pulau Lombok pada masa itu.
Menngenai asal – usul atau sejarah seni pertunjukan wayang
Sasak. Narasumber lain seorang dalang bernama Nur Hadi juga
melihat dari fungsi wayang Sasak sebagai media dakwah. Namun,
Hadi berpendapat bahwa masuknya ajaran Islam ke Pulau Lombok
diperkirakan pada abad ke empat belas yang juga diperkirakan olehnya
sebagai masa dimana masuknya wayang Sasak pertama kali di Pulau
Lombok. Hal tersebut berbeda dengan yang disampaikan Faturrahman
yang menyebutkan masuknya ajaran Islam ke Pulau Lombok
diperkirakan pada abad ke lima belas.
Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, sejarah mengenai
seni pertunjukan wayang Sasak masih belum dapat disimpulkan secara
pasti. Walaupun terdapat beberapa perbedaaan pendapat diantara
narasumber, seni pertunjukan wayang Sasak dapat dikatakan suatu
bentuk seni pertunjukan yang dibawa oleh seseorang dari daerah lain
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diluar Pulau Lombok yang kemudian masuk ke Pulau Lombok dan
menjadi media komunikasi dalam hal penyebaran ajaran Islam.
Selain perbedaaan pendapat mengenai asal – usulnya, namun
ada persamaan diantara pendapat narasumber, yaitu mengenai sumber
cerita wayang Sasak yang bersumber dari Serat Menak dimana cerita
ini juga bukan berasal dari Pulau Lombok, melainkan turut dibawa
bersama dengan munculnya seni pertunjukan wayang Sasak di Pulau
Lombok pada masa itu dengan tujuan penyebaran ajaran agama Islam
sebagai keyakinan yang baru bagi masyarakat Lombok.
2. Serat Menak sebagai sumber cerita
Layaknya seni pertunjukan wayang di daerah lain, wayang
Sasak juga memiliki sumber cerita utama yang dijadikan pakem atau
cerita yang dibakukan dimana serat Menak merupakan sumber cerita
utamanya.
Serat Menak merupakan gubahan dari hikayat Amir Hamzah.
Hikayat Amir Hamzah merupakan cerita yang berasal dari daerah
Persia yang masuk ke Indonesia melalui tanah Melayu, dan menyebar
hingga ke Pulau Jawa (Widiastuti dan Tarfi, 1987:5). Amir Hamzah
merupakan paman Nabi Muhammad SAW yang diceritakan heroik
dalam membela Islam dari serangan musuh – musuh sehingga ia
diangkat menjadi tokoh sentral dalam hikayat tersebut.
Serat Menak yang tertua diperkirakan ditulis pada tahun 1669
Masehi dan tidak diketahui penulisnya pada tahun ini secara pasti,
namun ada juga yang berpendapat pertama kali ditulis pada tahun
1717 Masehi oleh Ki Carik Narawita atas perintah dari Kanjeng Ratu
Mas Balitar yang merupakan permaisuri dari Pakubuwana I atau yang
dikenal juga dengan nama Pangeran Puger (Yamin dan Mahartha
1993:20).
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Dari penulisan Serat Menak oleh Ki Carik Narawita kemudian
digubah kembali oleh Yosodipuro I yang terbagi menjadi 24 bagian
yang terdiri atas 46 jilid dimana masing – masing bagian diberi nama
berdasarkan tokoh utama atau tempat yang menjadi sentral cerita.
Adapun Resowidjojo dalam jurnal tulisan Tatik Harpawati yang
berjudul Transformasi Cerita Serat Menak dalam Pertunjukan
Wayang Golek Menak

(2009:6 - 8) cerita gubahan Yosodipuro I

diterbitkan oleh Balai Pustaka yang memiliki inti cerita sebagai
berikut:
1) Menak Sarehas yang menceritakan asal mula Serat Betal Jemur
Adam Makna hingga lahirnya Wong Menak.
2) Menak Lare yang menceritakan keberhasilan Wong Menak
menaklukkan para raja dan ksatria dari negeri lain.
3) Menak Seandil yang menceritakan Wong Menak menjadi Duta
Prabu Nursiwan dengan tujuan menaklukkan Negara Serandil.
4) Menak Sulub yang menceritakan Wong Menak menaklukkan
Raja Yunani, Ngerum, dan Mesir. Selain itu, dalam bagian ini
Wong Menak jatuh sakit dan dijebloskan penjara di Pulau
Sulub.
5) Menak Ngajrak yang bercerita tentang pernikahan Wong
Menak dengan Dewi Ismayati yang merupakan putri dari Raja
Jim di Ngajrak.
6) Menak Demis yang bercerita tentang Prabu Nursiwan yang
mengungsi ke Demis dan Wong Menak kemudian menyerang
Demis.
7) Menak Kaos yang menceritakan Wong Menak menduduki
Negara Kaos dan kisah Dewi Muninggar yang melahirkan bayi
laki – laki bernama Kobat.
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8) Menak Kuristam yang menceritakan Wong Menak menyerang
Negara Kuristam dan membangun kerajaan di Kuparman.
9) Menak Biraji yang menceritakan kisah permusuhan Wong
Menak dengan Raja Biraji di Biraji.
10) Menak Kanin yang menceritakan isi cerita Wong Menak
diculik Raja Bahman dan telinga Wong Menak terkena pedang
dan kemudian diobati oleh Kalisahak di desa Sahsiyar.
11) Menak Gandrung yang menceritakan Dewi Muninggar
meninggal di medan perang dan menyebabkan Wong Menak
patah hati atau bersedih.
12) Menak Kanjun yang menceritakan permusuhan Wong Menak
dengan Raja Kanjun dan kemudian menikah dengan putri
Parangakik.
13) Menak Kandhabumi yang menceritakan perkawinan Wong
Menak dengan Dewi Marpinjun yang merupakan adik dari
Dewi Muninggar.
14) Menak Kuwari yang menceritakan penyerangan Wong Menak
ke Negara Kuwari.
15) Menak Cina yang menceritakan lamaran putri Cina kepada
Wong Menak tetapi ditolak, kemudian putri Cina akhirnya
meninggal dalam peperangan.
16) Menak Malebari yang menceritakan pernikahan antara Wong
Menak dengan Prabu Bawadiman dari Kusniya Malebari.
17) Menak Purwakandha yang menceritakan penyerangan Wong
Menak ke Negara Purwakandha.
18) Menak Kustup yang menceritakan runtuhnya Negara Kustup
yang diserang oleh raja – raja yang membantu Wong Menak.
19) Menak Kalakodrat yang menceritakan terbunuhnya Patih
Bestak dan Prabu Nursiwan.
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20) Menak Sorangan yang menceritakan penyerangan Wong
Menak ke Negara Sorangan.
21) Menak Jamintoran yang menceritakan pernikahan Pangeran
Kelan dengan Ratu Jamintoran yang bernama Dewi Jalu
Sulasikum.
22) Menak Jaminambar yang menceritakan penyerangan Wong
Menak ke Negara Jaminambar yang dipicu oleh Prabu Rabu
Sumawati yang mengaku sebagai Tuhan.
23) Menak Talsamat yang menceritakan penyerangan Wong
Menak ke Negara Mukabumi, Pildandani, dan Talsamat.
Setelah penyerangan itu, Wong Menak pulang ke Madinah dan
menjadi pengikut Muhammad.
24) Menak Lakat yang menceritakan peperangan antara Nabi
Muhammad dengan Raja Lahat dan Jenggi. Di dalam
peperangan itu, Wong Menak gugur. Dan diceritakan pula
pernikahan Dewi Kuraisin dengan Baginda Ali yang kemudian
mempunyai putra bernama Muhammad Kanapiyah, kemudia
putranya menjadi raja di Ngajrak.
Dalam Serat Menak, khususnya yang digunakan sebagai sumber cerita
pementasan wayang Sasak, sosok Amir Hamzah dijuluki dengan banyak
nama. Nama atau gelar julukan Amir Hamzah dalam bahasa Sasak disebut
dengan Jejaleq atau Jejuluq, adapun gelar – gelar seperti Kelana jaya Dimurti
Pahlawan, Amiril Mukminin, Khamidil Ngalam, dan nama – nama
panggilannya

seperti

Wong

Menak,

Jayengrana,

Jayengtimon

dan

Jayengpalugon, dan Jayengpalupi (Tahir, 2014:41 – 42).
Jika melihat urutan dari serat Menak yang digubah kembali oleh
Yosodipuro I, peneliti menemukan kejanggalan karena apabila di sub bab
sebelumnya seni pertunjukan wayang Sasak digunakan sebagai media
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penyebaran ajaran Islam, namun baru pada Menak Talsamat dan Menak Lakat
Nabi Muhammad SAW hadir dalam cerita. Namun kejanggalan tersebut dapat
dijelaskan dengan data wawancara yang peneliti dapatkan.
Lalu Agus Faturrahman memberikan penjelasan mengenai serat
Menak dalam seni pertunjukan wayang Sasak, menurutnya lakon cerita yang
dipentaskan tidak membawakan secara utuh serat Menak. Hal tersebut
dikarenakan terdapat banyak sekali cerita dari serat Menak.
Lebih lanjut menurut Faturrahman, masyarakat Sasak pada masa itu,
khususnya para pujangga – pujangga Sasak membuat naskah – naskah 9yang
bersumber dari serat Menak. Di antara cerita – cerita karangan itu ada lakon
Bangbari, Idung Lengge, Kertanah, dan Rengganis. Dari contoh lakon cerita –
cerita tersebut merupakan resepsi dan penggabungan beberapa serat Menak
yang kemudian menjadi naskah berdasarkan kreatiftas masyarakat Sasak pada
masa itu.
Penjelasan lain mengenai tidak utuhnya Serat Menak yang digunakan
untuk seni pertunjukan wayang Sasak dijelaskan oleh Rusmadi. Menurut
informan atau narasumber tidak utuhnya serat Menak dikarenakan pada masa
wayang Sasak masuk dan berkembang di Pulau Lombok, naskah lakon cerita
dari serat Menak disampaikan secara verbal atau melalui cerita – cerita dari
satu generasi ke generasi berikutnya.
Alasan kuat yang mendasari pendapat tersebut menurut Rusmadi, pada
masa wayang Sasak pertama kali masuk ke Pulau Lombok, kemampuan
membaca serat Menak kemungkinan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja
yang lebih tua dari generasi setelahnya. Sehingga penyampaian isi cerita serat
Menak hanya melalui cerita – cerita verbal.
Rusmadi juga menerangkan jika pada Serat Menak yang telah
dikembangkan oleh dalang – dalang wayang Sasak memang isi cerita memuat
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banyak adegan atau alur cerita yang menceritakan Wong Menak atau yang
biasa dikenal dengan tokoh karakter wayang yang bernama Jayengrana
dimana banyak kerajaan beserta raja – rajanya yang ditaklukkan kemudian
memeluk ajaran atau agama Islam. Namun, menurutnya pada masa awal seni
pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok ajaran yang dipeluk oleh raja –
raja beserta rakyatnya dalam cerita Serat Menak bukan merupakan “Agama”
(yang dimaksud mungkin ajaran) Muhammad SAW melainkan “Agama”
(yang dimaksud mungkin ajaran) Ibrahim AS, sebagaimana kutipan
wawancara berikut:
“…Cerita Menak di Lombok hanya meng-Islam-kan, perang
Jayengrana, tokohnya itu jadi yang kiri itu dua yang kanan tujuh,
intinya gitu, di dalam pertunjukan ya itu saja yang diolah, pokoknya
siu

negare

seribu

negara

berusaha

membunuh

Jayengrana,

Jayengrana tugasnya menaklukkan raja – raja itu, setelah masuk
Islam agamanya bukan agama Muhammad, agama Ibrahim, belum
Muhammad karena belum lahir, lahirnya nabi Muhammad kalau
wayang Sasak pas cerita landak, Jayengrana landak, Jayengrana mati
atau gugur, baru lahir Nabi Muhammad…”(wawancara 24 Mei 2018).
Serupa dengan asal – usul wayang Sasak yang terdapat beberapa
perbedaan pendapat di antara narasumber penelitian, Serat Menak sebagai
sumber cerita seni pertunjukan wayang Sasak juga menimbulkan beberapa
pendapat yang cenderung memiliki kesamaan di antara narasumber yang lain,
maupun yang memiliki perbedaan pendapat di antara narasumber yang
lainnya pula.
Pendapat lain didapatkan dari Lalu Sadarudin mengenai Serat Menak
dari hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Dijelaskan
Sadarudin, dalam pementasan seni pertunjukan wayang Sasak terdapat dua
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ranah yaitu ranah pakem atau baku dan aranah carangan atau hasil
pengembangan. ranah pakem menurutnya merupakan pementasan dengan
lakon cerita yang sudah ada di dalam serat Menak, mulai dari kaping atau jilid
pertama hingga terakhir, sedangkan ranah carangan merupakan hasil cipta
karsa dan rasa masyarakat Sasak yang cerita yang dibuat adalah hasil dari
penyerapan cerita pakem. Dengan kata lain, lakon cerita pakem dalam serat
Menak hanya dijadikan petunjuk awal untuk mengembangkan suatu ide cerita
carangan.
Lebih lanjut Sadarudin menyadari bahwa cerita carangan itu
tergantung dari wilayah dimana cerita itu dibuat dan berkembang. Misalnya
sebagai contoh disampaikan olehnya, cerita carangan di Praya belum tentu
sama dengan cerita carangan di daerah Pulau Lombok lainnya. Selain itu,
Sadarudin juga menyadari bahwa masih terdapat masyarakat yang mengerti
dan tahu isi cerita pakem yang biasanya akan menuntut bahwa cerita wayang
Sasak harus dibawakan secara pakem.
Pendapat Sadarudin dipertegas oleh pendapat dari hasil wawancara
dengan narasumber lain yaitu Lalu Abdurrahim. Bagi Abdurrahim sebelum
adanya syiar atau penyebaran ajaran agama Islam, seni pertunjukan wayang
telah dahulu ada. Perbedaan seni pertunjukan wayang di Pulau Jawa dan di
Bali dengan di Pulau Lombok, menurutnya, pewayangan di Jawa dan Bali
hanya menceritakan kisah atau lakon cerita Mahabrata dan Ramayana.
Meskipun

kedua

lakon

cerita

tersebut

mengalami

perubahan

dan

perkembangan pada masa wali songo.
Abdurrahim menjelaskan mengapa serat Menak yang dipakai dalam
pementasan seni pertunjukan wayang Sasak. Hal tersebut dikarenakan ketka
seni pertunjukan wayang masuk ke Pulau Lombok, syiar atau penyebaran
ajaran agama Islam telah lebih dahulu eksis atau ada di Pulau Jawa.
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Pakem serat Menak yang ada di Pulau Lombok, menurutnya hanya
diambil sebagian saja. Bahkan, Abdurrahim menambahkan serat Menak
diterjemahkan menjadi cerita – cerita carangan yang baru atau tidak memuat
isi dari alur cerita yang ada di serat Menak. Misalnya, Ia mencontohkan cerita
perjalanan Wong Menak atau Amir Hamzah dalam perang lahat, terdapat
cerita carangan yang mengisahkan perang lahat tersebut menurut versi dalang
yang mementaskannya. Dengan kata lain, lakon cerita Perang Lahat hanya
diambil judulnya saja.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdurrahim cerita – cerita yang
berkembang dalam pementasan wayang Sasak di Pulau Lombok lebih
menitikberatkan pada syiar ajaran agama Islam, seperti kutipan wawancara
sebagai berikut:
“…Ada versi untuk syiar syariahnya bagaimana Wong Menak itu
meng-Islam-kan orang yang belum Islam yaitu inti daripada kisah
pewayangan yang diambil dari serat Menak, namun yang disini juga
ada yang menulis dalam bentuk untuk pengembangan nilai – nilai itu
kan kreatifitas para dalang yang disini, dulu yang di Mataram justru
yang paling pertama mendalang itu orang beragama Hindu, Jero
Nengah Gowang namanya, orang yang beragama Hindu tapi dia
dalam mendalangnya itu bersyiar Islam…”(wawancara tanggal 20
Mei 2018).
Jika melihat penjelasan diatas Serat Menak baik yang versi awal
maupun yang digubah oleh Yosodipuro I, yang kemudian pernah diterbitkan
kembali oleh Balai Pustaka cenderung tidak dipentaskan secara utuh dalam
seni pertunjukan wayang Sasak. Melainkan cerita wayang Sasak memiliki dua
versi yaitu cerita pakem dan cerita – cerita carangan atau kawian.
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3. Perubahan

Seni

Pertunjukan

Wayang

Sasak

sebagai

Media

Komunikasi Pada Masa Kini
Seni pertunjukan wayang Sasak di masa awal kemunculannya di Pulau
Lombok disepakati oleh banyak pihak termasuk narasumber penelitian ini
merupakan media komunikasi yang berfungsi dalam penyebaran ajaran Islam.
Di sisi lain, meskipun masih menyimpan berbagai macam pertanyaan yang
menuntut penelitian lebih lanjut mengenai sejarah, sumber cerita, dan
sebagainya, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh wayang Sasak sebagai
media penyebaran ajaran Islam telah memiliki dampak yang besar.
Pada masa kini ajaran agama Islam telah dipeluk oleh mayoritas
penduduk atau masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat diasumsikan
bahwa penyebaran ajaran Islam telah berjalan dengan baik, khususnya di
Pulau Lombok. Sehingga, pada masa kini penyebaran ajaran Islam dan ajaran
lainnya mungkin masih berlangsung namun sudah menggunakan berbagai
macam cara yang cenderung tidak tradisional lagi, misalnya melalui media
modern seperti televisi, berbagai media cetak, dan media sosial yang
merupakan media baru. Penelitian ini berfokus hanya media tradisional yang
pernah digunakan untuk menyebarkan suatu ajaran agama yaitu ajaran agama
Islam. Maka, penelitian ini tidak melebar ke pembahasan penyebaran ajaran
Islam melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
Asal – usul dan isi cerita seni pertunjukan wayang Sasak telah dibahas
di sub bab sebelumnya, yang jika dicermati memang cenderung memiliki
berbagai macam perbedaan pendapat dari nasumber. Namun, seperti telah
dijelaskan sebelumnya, fungsi utama seni pertunjukan wayang Sasak adalah
penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Lombok, yang berarti jika ajaran
Islam telah dipeluk sebagian besar masyarakat Lombok hal ini tentu
memberikan dampak terhadap fungsi dari wayang Sasak. Oleh karena itu,

22

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pada sub bab ini peneliti akan menyajikan data wawancara yang telah
didapatkan untuk membahas fungsi seni pertunjukan wayang Sasak yang
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.
Terdapat beberapa fungsi media massa dalam masyarakat seperti yang
disampaikan oleh Denis McQuail (2011:108), sebagai berikut:
1) Informasi
a. Menyediakan informasi peristiwa dalam masyarakat dan
dunia.
b. Menampilkan adanya hubungan kekuatan.
c. Sebagai sarana inovasi, adaptasi, dan perkembangan atau
pertumbuhan.
2) Korelasi
a. Memberikan penjelasan, tafsiran, dan komentar atas makna
dari peristiwa dan informasi.
b. Sebagai dukungan bagi kekuasaan dan norma yang telah
mapan.
c. Sarana sosialisasi.
d. Pengaturan aktifitas yang terpisah.
e. Membangun consensus.
f. Mengatur tatanan prioritas dan sebagai lambing status
relatif.
3) Keberlanjutan
a. Sebagai ekpresi budaya dominan dan untuk memahami
perkembangan kultur dan subkultur yang baru.
b. Sebagai pendorong dan pemelihara kesamaan nilai.
4) Hiburan
a. Sebagai sarana yang menyediakan kesenangan, pengalihan,
dan relaksasi.
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b. Mengurangi tekanan sosial.
5) Mobilisasi
a. Sebagai sarana yang menyampaikan tujuan sosial di ranah
politik, perang, ekonomi, pekerjaan, dan ajaran agama.
Fungsi seni pertunjukan wayang Sasak dapat dibagi dalam beberapa
poin – poin sebagi berikut (Tahir, 2014:81 – 98):
1) Sebagai sarana ritual perdukunan yaitu sejak dahulu kala
wayang Sasak dipercaya sebagai sarana penyembuhan yang
bersifat magis yang dimana ritual ini dikenal dengan istilah
Teperan. Teperan adalah sejenis kepercayaan masyarakat
dimana seseorang diyakini kerasukan roh jahat, sehingga untuk
menyembuhkannya

dengan

nanggap

atau

mementaskan

wayang Sasak.
2) Sarana dalam upacara pernikahan yaitu pementasan wayang
Sasak sebagai acara puncak dalam seremoni pernikahan.
3) Sarana

upacara

khitanan/sunatan

yaitu

serupa

dengan

pernikahan fungsinya sebagai pelengkap acara seremoni.
Biasanya dalam acara khitanan lakon cerita yang dipentaskan
adalah lakon Pulau Bangsing yang bercerita tentang sosok
heroisme bernama Selandir dengan maksud agar anak yang
dikhitan dapat meniru keberanian dari Selandir.
4) Refleksi ungkapan estetis yaitu sebagai pemenuhan rasa dan
nilai estetis.
5) Pendidikan budi pekerti yaitu ajaran – ajaran kebaikan, agama,
sopan santun, dan sebagainya yang diberikan dalam naskah –
naskah cerita atau lakon wayang Sasak.

24

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pada masa kini dari penjelasan fungsi seni pertunjukan wayang Sasak,
fungsi yang cenderung masih dilakukan oleh para dalang adalah fungsi
refleksi estetis dan pendidikan budi pekerti. Hal tersebut juga sejalan dengan
fungsi media yang dijelaskan oleh McQuail, wayang Sasak masih memegang
peran sebagai penyebar informasi, korelasi, keberlanjutan, dan hiburan.
Namun, tidak sama sekali menghilangkan fungsi awal wayang Sasak sebagai
media penyebaran ajaran Islam, hanya saja fungsi tersebut tidak lagi menjadi
fungsi utama wayang Sasak.
Hasil wawancara dengan Lalu Sadarudin memberikan penjelasan
mengenai perubahan fungsi wayang Sasak dari yang menyebarkan ajaran
Islam berubah menjadi fungsi media yang lebih luas. Pada masa kini atau
lebih tepatnya saat penelitian ini dilakukan dan ditulis dalam bentuk tesis atau
laporan penelitian, seni pertunjukan wayang Sasak tidak lagi menjadi media
yang bertugas atau memiliki fungsi sebagai media penyebaran ajaran agama
Islam. Hal tersebut dikarenakan penduduk di Nusa Tenggara Barat, khususnya
di Pulau Lombok, tempat dimana penelitian ini dilakukan agama Islam telah
eksis, berkembang, dan dipeluk oleh mayoritas masyarakat Lombok.
Selain itu, wayang Sasak pada masa kini menjadi media yang
menyampaikan informasi yang lebih bersifat umum. Informasi – informasi
tersebut dapat berupa ajaran – ajaran kebaikan, sosialisasi program lembaga
tertentu, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah diakui oleh Sadarudin yang tetap
membuat seni pertunjukan wayang Sasak eksis hingga hari ini.
Penjelasan Sadarudin diatas mempertegas perubahan fungsi seni
pertunjukan wayang Sasak sebagai media yang menurutnya kini sudah tidak
memungkinkan lagi ajaran Islam dalam arti penyebaran ajaran – ajaran dan
nilai – nilai baru dari sebuah bentuk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha
Esa, dalam hal ini ajaran agama Islam. Labih lanjut menurut Sadarudin, dalam
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pagelaran wayang Sasak pada masa kini tidak mungkin menyampaikan
perbedaan yang secara jelas di antara ajaran Islam dan diluar ajaran Islam
dengan istilah kafir misalnya karena jika demikian menurutnya seorang
dalang salah dalam bertindak. Wayang Sasak pada masa kini hanya
menyampaikan ajaran – ajaran kebaikan yang disimbolkan dengan pihak
kanan (wayang kanan) adalah baik, dan sebaliknya pihak kiri (wayang kiri)
adalah buruk.
Pendapat dari Lalu Agus Faturrahman mempertegas pendapat dari
Sadarudin diatas mengenai nilai – nilai kebaikan yang dikembangkan dalam
seni pertunjukan wayang Sasak dalam bentuk carangan atau kawian.
Dijelaskan dalam kutipan hasil wawancara di bawah ini:
“…nilai yang ada pada wayang Sasak itu adalah nilai sufisme yang
mampu mencoba memberikan makna pada lima tokoh wayang kanan
itu istilahnya, kalau wayang Sasak itu pakemnya ada wayang kanan,
wayang kiri, wayang kanan ini yang baik, wayang kiri ini yang
dikalahkan oleh yang baik…”(wawancara tanggal 18 Mei 2018).
Lebih lanjut Faturrahman menambahkan bahwa meskipun carangan
merupakan pengembangan atau kreatifitas dari dalang – dalang, dan pujangga
– pujangga Sasak yang kemudian dipentaskan dengan wayang Sasak namun
masih bersumber dari serat Menak.
Menurut Faturrahman tokoh Wong Menak menjadi simbol nilai yang
dikembangkan dalam cerita carangan yang dicontohkannya bahwa Wong
Menak adalah insan Kamil yaitu orang yang dapat mengelola nafsu, akal
pikiran, kemampuan fisik, dan pribadi yang seimbang. Selain itu, narasumber
juga menjelaskan nilai – nilai kebaikan lain yang disimbolkan oleh tokoh –
tokoh atau karakter – karakter wayang Sasak yang lain seperti Umar Madi,
Umar Maya, Selandir atau Alam Daur, Tamtanus dan Saptanus.
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Dalang wayang Sasak sebagai narasumber yang lain dikenal dengan
nama Mamiq Budiman mengakui bahkan memiliki cerita karangan sendiri
yang dimana isi cerita tersebut tidak lagi mengenai penyebaran ajaran Islam
yang mengajak orang lain atau masyarakat untuk memeluk agama Islam.
Bagi Budiman, penonton atau audience

yang menyaksikan

pertunjukan wayang Sasak ada yang hafal dengan isi cerita serat Menak,
meskipu tidak hafal secara utuh. Dengan kata lain, penonton tersebut hanya
sekedar tahu garis besar isi cerita serat Menak. Selain itu, seorang dalang
menurutnya diperbolehkan mengarang cerita sendiri dengan syarat cerita
carangan atau kawian tersebut masuk akal dan dapat diterima audience.
Cerita carangan yang pernah dikarang oleh Budiman yaitu cerita Arum
Kertaningjagad yang mengisahkan seorang pemimpin yang baik hati dan patut
dijadikan contoh oleh rakyatnya. Selain cerita tersebut, Budiman juga
mengarang satu tembang yang diberi judul Partikel Tamang Kana, dan pernah
dipentaskannya juga di Jogjakarta, namun narasumber lupa pada tahun kapan
tembang tersebut dipentaskan. Tembang tersebut berbunyi seperti berikut:
“…Ratu arahiring bumi ding waspade selewiring tindas pertama
sebagai pemimpin di muka bumi kita itu harus bersikap waspada
dalam segi apa pun , wacaksane adil lestari terapkan yang namanya
kebijakan keadilan kepada rakyat yang kita ayomi, datang oang pilih
kasih jangan pilih kasih jangan ada berat sebelah , sekuliring hukum
din kelaku jalankan hukum yang sudah ada undang – undang yang
sudah ada jangan bikin undang – undang enggak dipakai itu salah,
sinadian putri nalendra artinya walaupun anaknya seorang presiden
yen sisipi onang hukum pati kalau dia mempunyai kesalahan dan
kesalahannya yaitu hukum mati, kalau hukum mati tak diterakpan di
negara kita ini patih nane datang pengampure tidak ada istilah voting,
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dibunuh tidak ada istilah maaf demi tegaknya undang – undang yang
pernah

kita

bentuk,

itu

hlo

contohnya

seorang

pemimpin

itu…”…”(wawancara tanggal 16 Mei 2018).
Dari hasil wawancara dengan narasumber Budiman diatas, fungsi
wayang Sasak juga terlihat berubah dalam segi isi pesan yang terkandung
dalam cerita yang dipentaskan. Isi cerita yang dipentaskan lebih berupa pesan
– pesan kebaikan baik bagi pemimpin (raja) untuk menjadi panutan yang baik
bagi rakyat atau msyarakat yang dipimpinnya. Seperti dapat dibaca dari
transkrip hasil wawancara Budiman mencontohkan bahwa jika seorang
pemimpin mengajak rakyatnya bergotong royong, maka pemimpin itu harus
menjadi orang pertama yang mengambil cangkul, contoh lain pemimpin juga
harus menjadi orang pertama yang menjenguk jika rakyatnya sakit.
Menjenguk dalam arti pemimpin harus menjadi penolong yang tulus bagi
rakyatnya. Budiman juga mengakui bahwa cerita – cerita karangan
(carangan) yang ditulis dan dipentaskannya bersumber dari Serat Menak,
serta mengambil contoh dari tokoh Wong Menak atau Wong Agung atau
Jayengrana.
Selain cerita carangan atau kawian, pada masa kini fungsi seni
pertunjukan wayang Sasak sebagai media komunikasi dipengruhi juga dari
penanggap atau orang yang memesan pertunjukan kesenian ini. Dalam hal
perubahan

fungsi

medianya,

wayang Sasak

kini

isi

cerita

dalam

pementasannya dapat dipesan sesuai dengan keinginan dari penanggap. Isi
cerita tersbut dapat berupa cerita yang bersumber dari serat Menak atau malah
berbeda sepenuhnya atau dengan kata lain cerita yang benar – benar baru.
Cerita pesanan atau yang diminta sebagai contoh yaitu ketika
narasumber

Darundia dari kutipan hasil wawancara membawakan cerita

Carangan atau Kawian atau karangan yang dapat berasal dari ide cerita
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dalang, cerita – cerita rakyat, doa – doa dalam acara seremoni tertantu, pesan
– pesan kebaikan, pesan – pesan program pemerintah, dan sebagainya.
Narasumber Made darundia merupakan seorang dalang wayang Sasak
yang memeluk agama Hindu, yang tentu saja unik dikarenakan Darundia
mementaskan Serat Menak yang bercerita tentang perjuangan Amir Hamzah
menaklukkan raja – raja yang kemudian ketika raja – raja dalam cerita
tersebut telah berhasil ditaklukkan, Amir Hamzah atau Wong Menak akan
mengajak raja – raja tersebut untuk menerima dan memeluk ajaran agama
Islam.
Selain hal diatas seperti diakui oleh Abdurrahim pada sub bab
sebelumnya, Made Darundia merupakan cucu dari dalang legendaris pada
jaman kerajaan Karangasem Bali, yang bernama Jero Nengah Gowang.
Sehingga, diakui oleh dirinya mengenai cerita yang berisi pesan penyebaran
ajaran agama Islam hal tersebut tidak menjadi masalah baginya, karena Kakek
dari Darundia juga merupakan seorang dalang yang mementaskan lakon serat
Menak pada jamannya di Pulau Lombok dan Bali.
Kesempatan istimewa sempat peneliti dapatkan dengan Made
Darundia. Pada kesempatan tersebut peneliti diperbolehkan oleh Darundia
untuk turut mengikuti upacara dalam kepercayaan agama Hindu yang
merupakan salah satu upacara untuk pemberkatan anak bayi yang beru berusia
sekitar enam bulan. Upacara ini umumnya berlangsung dan dihadiri hanya
oleh keluarga dekat dari sang Bayi dan Orang Tuanya. Sehingga, kesempatan
langka ini tidak peneliti sia – siakan.
Isi pesan yang disampaikan dalam upacara ini merupakan permintaan
khusus dari Orang Tua sang Bayi yang meminta Darundia untuk melakonkan
sebuah cerita singkat yang merupakan rangakaian doa – doa baik untuk
sebelum kelahiran, sesudah kelahiran, dan hari – hari yang akan dilalui kelak
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oleh Sang Bayi. Selain itu, Darundia juga mendoakan air suci yang kemudian
digunakan untuk memberkati sang Bayi, Orang Tua, keluarga, dan seluruh
undangan yang hadir pada upacara tersebut.
Berikut beberapa foto dokumentasi yang berhasil peneliti dapatkan
langsung dari upacara pemberkatan tersebut:

Gambar 4.3 Foto suasana upacara di Pura dalam lingkungan rumah
(Dokumentasi pribadi Peneliti, lokasi di kediaman Wayan, Suranadi).
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Gambar 4.4 Foto Made Darundia sedang melakonkan wayang Sasak
(Dokumentasi pribadi Peneliti, lokasi di kediaman Wayan, Suranadi).
Cerita – cerita carangan dalam wayang Sasak yang berkembang
seiring dengan berkembangnya zaman dan masyarakat di Pulau Lombok.
Walaupun carangan banyak dipentaskan oleh dalang – dalang wayang Sasak
pada masa kini, namun sumber cerita mereka tetap bersumber dari Serat
Menak, minimal dalam garis besar ide cerita atau hanya beupa pembukaan
pementasan wayang Sasak yang bersumber dari serat Menak. Dengan kata
lain, perubahan – perubahan nilai yang berkembang menjadi nilai – nilai
kebaikan yang umum di masyarakat bergantung pada pujangga – pujangga,
dalang – dalang, cerita – cerita rakyat, dan sumber – sumber cerita lain yang
dekat dengan masyarakat Lombok di masa kini.
Mamiq Erwan seorang dalang yang menjadi narasumber dalam
penelitian ini menyampaikan mengenai perubahan nilai tersebut. Menurutnya,
perubahan nilai dalam isi pesan lakon yang dipentaskan bergantung pada
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dalang wayang Sasak. Lebih lanjut, bagi Erwan ada beberapa cerita carangan
atau kawian yang tidak masuk di akalnya. Sebagai contoh diakui oleh dirinya,
Erwan pernah mendapati suatu cerita dimana tokoh utama dalan wayang
Sasak yaitu Jayengrana atau Wong Menak kalah terhadap musuh. Hal tersebut
tidak masuk di akalnya dikarenakan tidak mungkin seorang tokoh utama
apalagi mengemban tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam kalah
terhadap musuh. Namun, di sisi lain penonton biasanya jarang ada yang
keberatan dikarenakan menurutnya seorang dalang berwenang penuh terdahap
seluruh pementasan yang berlangsung. Walaupun, Erwan juga menyampaikan
bahwa pada lakon cerita Serat Menak yang biasa dipentaskan dalam wayang
Sasak Nabi Muhammad SAW belum hadir, namun simbol Jayengrana
merupakan simbol kebenaran.
Dari penjelasan Erwan peneliti melihat pengembangan cerita carangan
sangat tergantung dan menjadi sepenuhnya kewenangan dari dalang wayang
Sasak dimana hal tersebut menuntut seorang dalang untuk benar – benar
membuat cerita yang masuk di akal dan berisi ajaran atau nilai kebaikan.
Pengembangan cerita carangan atau beberapa dalang menyebutnya
dengan istilah kawian atau takepan merupakan hal yang sah saja di kalangan
dalang

–

dalang

seni

pertunjukan

wayang

Sasak

dengan

syarat

pengembangannya tetap bersumber dari Serat Menak. Dengan kata lain,
mengambil sebagian peristiwa yang terjadi dalam Serat Menak kemudian
dikembangkan oleh pujangga Sasak dan dalang wayang Sasak.
Hal ini ditegaskan oleh Lalu Safwan yang juga merupakan seorang
dalang wayang Sasak dan budayawan di Pulau Lombok. Menurut narasumber
kekawian meruapakan cerita yang diciptakan oleh para pujangga, sedangkan
serat Menak yang menjadi babon atau pakem wayang Sasak merupakan serat
Menak yang digubah atau ditulis kembali oleh Yosodipuro.
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Lebih lanjut Safwan menjelaskan bahwa cerita carangan atau kawi
jumlahnya sangat banyak hingga mencapai ribuan, dan yang dikenal oleh
bayak dalang hanya sekitar ratusan saja. Namun, alur cerita menurutnya tetap
mengikuti alur cerita yang ada di serat Menak, pengembangan atau penciptaan
cerita yang baru merupakan pengambilan celah – celah dari isi cerita pakem.
Seni pertunjukan wayang Sasak jika melihat dari penjelasan Safwan
memiliki ratusan hingga ribuan cerita carangan atau kawian. Namun,
kumpulan cerita – cerita caranngan ini peneliti belum temukan hingga hasil
penelitian ini disusun dikarenakan dalang – dalang wayang Sasak cenderung
belum memperhatikan pentingnya pengarsipan. Meskipun demikian, Safwan
memberikan penjelasan juga carangan hadir sebagai cerita lain yang lebih
beragam, menurutnya unsur dakwah akan lebih banyak dapat disampaikan
melalui cerita – cerita carangan sebab jika dalang hanya mementaskan
wayang Sasak berdasarkan babon cerita dari Serat Menak, maka inti cerita
sebenarnya hanya perang dan kemudian peng-Islam-an wayang kiri yang
kalah oleh wayang kanan, khususnya Jayengrana.
Mengenai cerita – cerita carangan yang peneliti tidak dapatkan
keberadaannya dalam bentuk dokumen baik catatan, dan buku, hal ini
dijelaskan oleh Lalu Nasib sebagi berikut:
“…Oh takepan itu sudah musnah jadi barang antic itu, orang – ornag
sudah jual mahal sekali jadi barang antik sudah itu, ada sebagian
yang sudah dibawa ke Museum yang di Ampenan di Mataram itu,
kalau saya sudah tidak punya sudah habis, enggak tahu anak – anak
ini dibawa ke mana dia lontar – lontar itu, dulu tetap hurufnya itu
Jawa kuno hanacaraka itu saja…”(wawancara tanggal 19 Mei 2018).
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Selain penjelasannya diatas Lalu Nasib juga mengakui bahwa sampai
sekarang belum pernah ditemukan siapa nama – nama penulis carangan yang
ada di naskah – naskah lama yang konon ditulis di daun lontar.
Peneliti hanya mendapatkan sedikit catatan – catatan berupa tulisan
tangan tetapi tidak diketahui siapa yang menulis carangan – carangan
tersebut. Catatan carangan yang peneliti berhasil dapatkan dari Fitri
Rachmawati yaitu pendiri Sekolah Pedalangan Wayang Sasak di Lombok.
Namun, Fitri mengakui lupa darimana pertama kali fotocopy catatan
carangan – carangan itu didapatkan.
Berikut dokumentasi foto dari catatan carangan yang peneliti
dapatkan:

Gambar 4.6 Foto catatan tulisan tangan carangan wayang Sasak
(Dokumentasi pribadi Peneliti, lokasi di Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak).
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Gambar 4.7 Foto catatan tulisan tangan carangan wayang Sasak
(Dokumentasi pribadi Peneliti, lokasi di Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak).
Tulisan

dalam

catatan

carangan

tersebut

juga

tidak

selalu

menggunakan bahasa kawi atau Jawa kuno. Bahasa yang digunakan sebagian
besar dengan bahasa Sasak yang merupakan bahasa daerah di Pulau Lombok.
Peneliti tidak dapat memastikan kapan pertama kalinya bahasa Sasak
digunakan dalam pagelaran seni pertunjukan wayang Sasak. Hal tersebut
merupakan keterbatasan penelitian ini dikarenakan minimnya sumber data
pendukung.
Cerita – cerita carangan merupakan perubahan yang terjadi dari segi
pengembangan cerita di seni pertunjukan wayang Sasak. Lakon cerita kini
tidak lagi hanya seputar pementasan mengenai Serat Menak yang pakem yang
selalu bercerita mengenai peng-Islam-an atau ajakan memeluk ajaran agama
Islam. Semua dalang – dalang wayang Sasak yang menjadi narasumber
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penelitian ini pada masa kini mementaskan lakon carangan baik yang mereka
karang sendiri maupun cerita – cerita yang sudah ada sebelumnya. Selain itu,
dalang – dalang juga mementaskan lakon cerita sesuai dengan permintaan
orang yang nanggap atau yang mengadakan pementasan wayang Sasak yang
cenderung untuk acara yang bbersifat seremonial.
Perubahan lain yang terjadi dalam seni pertunjukan wayang Sasak
yaitu tata cara pementasan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lampu
bohlam yang menggantikan blencong (lampu tradisional yang berupa obor
kecil). Contohnya seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4.8 Foto penggunaan lampu bohlam dalam pagelaran
wayang Sasak (dokumentasi Sekolah Wayang Sasak).
Pada gambar diatas dapat dilihat seorang dalang dari Sekolah Wayang
Sasak yang merupakan dalang muda, namun pada saat ini dalang tersebut
sudah tidak aktif dikarenakan kesibukan yang lain. Pada gambar juga terlihat
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fungsi blencong sebagai sumber cahaya untuk menciptakan bayangan wayang
digantikan oleh lampu bohlam modern yang banyak ditemui di toko – toko
elektronik masa kini.
Blencong yang berbahan bakar minyak diyakini oleh Made Darundia
dan sebagian orang memiliki khasiat seperti obat. Oleh karena itu Darundia
masih menggunakan blencong sebagai penerangan dalam setiap pentasnya.
Seperti penjelasannya dari hasil wawancara berikut ini:
“…Kalau saya masih pakai seperti dulu, enggak pernah saya pakai
lampu balo itu, tetap saya pakai blencong karena setiap saya
berdalang itu minyak itu kan dipakai obat, kalau orag yang yakin, dia
minta minyaknya itu…”(wawancara tanggal 22 Mei 2018).
Melihat penjelasan – penjelasan di sub bab diatas menunjukan seni
pertunjukan wayang Sasak pada masa kini mengalami perubahan – perubahan
baik fungsi, cerita – cerita diluar pakem atau carangan – carangan, dan tata
cara pagelaran yang tidak seketat dulu. Di sisi lain, perubahan – perubahan
dan pengembangan yang terjadi cenderung melibatkan dalang – dalang
wayang Sasak yang memegang peran kunci perubahan dan pengembangan
dalam seni pertunjukan wayang Sasak. Meskipun pagelaran wayang Sasak
sangat jarang dijumpai pada masa kini dikarenakan cenderung kalah populer
dengan jenis seni pertunjukan lain yang lebih dapat memikat masyarakat dan
wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok.
Hal yang paling jelas berubah fungsinya yaitu tidak lagi menjadi
media yang peng-Islam-an masyarakat di Pulau Lombok. Jika dilihat lebih
lanjut perubahan dan pengembangan dalam seni pertunjukan wayang Sasak
yang paling mencolok dari segi cerita dan bahasa yang disampaikan dalang –
dalang di pagelaran wayang Sasak pada masa kini. Produksi pesan yang
berubah dan peran dalang yang terkait dengan perubahan dan pengembangan
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yang terjadi akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab hasil penelitian
selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini.
A.4 Produksi Pesan Dalang Seni Pertunjukan Wayang Sasak Pada Masa
Kini
Seni pertunjukan wayang Sasak kini terancam kelestariannya. Hal
tersbut dapat dilihat dari hanya sedikitnya dalang yang tersisa dan dari jumlah
yang sedikit itu tidak semua dalang masih aktif mementaskan wayang Sasak.
Selain itu, kesenian ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat umum di
Lombok. Bahkan tidak jarang ada masyarakat yang tidak mengetahui
keberadaaan seni pertunjukan wayang Sasak. Kelestariannya saat ini sangat
tergantung oleh peran dalang – dalang, budayawan, dan orang – orang yang
memiliki kesadaran untuk melestarikannya.
Pada sub bab ini akan disajikan data hasil penelitian dari wawancara
dengan narasumber untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian
ini. Peran dalang dalam pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak dikaji
dengan teori interaksionisme simbolik dapat dilihat dari dua sisi yaitu
masyarakat (society), dan diri sendiri (self) yang dilihat dari sisi diri seorang
dalang wayang Sasak.
1. Bahasa Wayang Sasak Pada Masa Kini
Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh masyarakat
Lombok pada masa kini cenderung tidak bisa atau tidak mengerti bahasa
Kawi atau bahasa Jawa Kuno. Oleh karena itu, cerita – cerita yang
dipentaskan dalam seni pertunjukan wayang Sasak kini menggunakan bahasa
yang berbeda dari bahasa pakem wayang Sasak, yaitu dengan bahasa Sasak
dan bahasa Indonesia. Permasalahan tersebut disadari oleh dalang – dalang
wayang Sasak yang tersisa di Pulau Lombok kini, maka penggunaan bahasa
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Kawi atau Jawa kuno cenderung tidak lagi digunakan kecuali hanya untuk
sebagai pembuka pertunjukan wayang Sasak.
Tahir menyampaikan mengenai penggunan bahasa pada masa kini di
dalam pementasan wayang Sasak, menurut pendapatnya dalam rangka
menjaga kelestarian seni pertunjukan ini memang dibutuhkan inovasi dan
kreatifitas, termasuk dalam segi bahasa yang digunakan untuk pementasan isi
cerita. Minimnya pengetahuan mayoritas masyarakat di Pulau Lombok pada
masa kini terhadap bahasa Kawi diakui Tahir karena memang tidak pernah
diajarkan atau menjadi kurikulum mata pelajaran daerah. Sehingga, perubahan
bahasa yang digunakan dirasa perlu agar penonton dapat mengerti alur da nisi
cerita wayang Sasak.
Lebih lanjut walaupun masih ada beberapa unsur penggunaan bahasa
Kawi atau Jawa Kuno dalam pementasan wayang Sasak, biasanya arti dari
kalimat – kalimat bahasa Kawi dijelaskan oleh tokoh wayang seperti
Penakawan atau Umar Maya. Tahir juga mengingatkan pentingnya seorang
dalang untuk membaca situasi penonton agar pementasan dapat berjalan
efektif sehingga pesan yang ingin dicapai dapat dimengerti.
Tahir diatas mencontohkan dalang Lalu Nasib yang dalam
pagelarannya menggunakan dua bahasa yang dicampur. Jika dalang masih
menggunakan bahasa kawi sebagai pakem wayang Sasak menurutnya banyak
masyarakat, khususnya yang berusia muda tidak akan mengerti apa yang
sedang disampaikan wayang Sasak dalam lakon ceritanya. Dalang Lalu Nasib
dinilai Tahir sebagai dalang yang bagus dan mengerti situasi dari
penontonnya.
Lalu Sadarudin juga menambahkan mengenai penggunaan bahasa.
Diakui olehnya, banyak dalang – dalang wayang Sasak pada masa kini yang
terkendala soal bahasa Kawi atau jawa Kuno yang digunakan dikarenakan
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seorang dalang dapat menjadi dalang dan mementaskan wayang Sasak
berdasarkan cerita hafalan atau seperti di sub bab sebelumnya telah dibahas
oleh dalang Rusmadi kemungkinan dalang – dalang di Lombok mengerti
sebuah lakon cerita wayang Sasak berdasarkan cerita – cerita leluhur mereka
terdahulu, bukan dari membaca langsung dari Serat Menak yang menjadi
buku babon cerita wayang Sasak. Namun, Sadarudin juga tidak menyebutkan
bahwa semua dalang tidak bisa membaca dan menulis aksara lama atau
bahasa Kawi. Dengan demikian, dalang – dalang yang ada di masa kini pun
memiliki keterbatasan yang sama seperti masyarakat umum mengenai bahasa
wayang Sasak.
Berbicara mengenai penggunaan bahasa, Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak dapat dijadikan contoh yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa
Sasak dan juga bahasa Indonesia dalam penyampaian pesan atau isi cerita ke
penonton atau masyarakat di setiap pagelaran wayang Sasaknya. Selain itu,
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak merupakan bentuk upaya nyata dalam
pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak, dan banyak pengembangan yang
dilakukan oleh sekolah ini yang bertujuan agar masyarakat mengenal wayang
Sasak, lahirnya dalang – dalang muda, pembuat wayang, pemusik atau sekehe
wayang Sasak, cerita – cerita carangan yang lebih dikenal dan dekat dengan
isu – isu yang berkembang di masyarakat dan sebagainya.
Salah satu bentuk upaya pelestarian dengan menggunakan bahasa
Sasak dan bahasa Indonesia dilakukan oleh Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.
2. Sekolah Pedalangan Wayang Sasak
Usaha dalam upaya pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak yaitu
berdirinya Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Sekolah ini didirikan oleh satu
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orang yang juga dibantu oleh beberapa orang yang terlibat dengan tujuan yang
sama untuk melestarikan wayang Sasak.
Pendiri dari Sekolah Wayang Sasak bernama Fitri Rachmawati. Fitri
juga menjadi salah satu narasumber dalam penelitian ini karena menurut
peneliti, Sekolah Wayang Sasak merupakan salah satu upaya individu yang
peduli akan kelestarian wayang Sasak. Selain itu, latar belakang Fitri sebagai
wartawan memicu dirinya untuk berbuat sesuatu terhadap kesenian di Pulau
Lombok yang terancam punah.
Sekolah Wayang Sasak awal mula berdirinya sekitar tahun 2014 yang
gagasannya pertama kali muncul dari Fitri Rachmawati. Sebelumnya, Fitri
telah mengetahui bahwa di Lombok ada wayang Sasak, kemudian diawali
dengan rasa penasaran dirinya bertanya kepada dalang Rusmadi mengenai
apakah wayang Sasak sama dengan wayang yang ada di Pulau Jawa, dan
jawaban yang diberikan pada saat itu kedua jenis seni pertunjukan wayang ini
berbeda. Ditambah dengan informasi yang didapatkan mengenai berbedanya
kedua jenis wayang tersebut, kemudian narasumber semakin mencari tahu
mengenai asal – usul, tokoh – tokoh wayang Sasak, dan sebagainya. Hingga
narasumber akhirnya mengikuti sebuah program Rujak Centre For Urban
Studies yaitu program sayembara mengenai gagasan – gagasan yang meliputi
seni tradisi dimana ada dana yang akan didapatkan jika gagasan yang diikuti
disetujui oleh program tersebut. Program Rujak Centre For Urban Studies
berdiri dengan tujuan untuk bekerja sama dengan masyarakat agar
menghasilkan pengetahuan dan praktik inovatif untuk membentuk kota dan
wilayah yang berkelanjutan (https://rujak.org/about/ diakses pada 11 Juni
2020).
Proses sebelum berdirinya Sekolah Pedalangan Wayang Sasak
diwarnai dengan perdebatan panjang di antara Fitr iRachmawati dan beberapa
orang teman – temannya yang tergabung dalam kelompok bernama Ideaksi,
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dimana seluruh anggota kelompok pada saat itu memiliki ide – ide yang
beragam untuk diikutsertakan dalam program Rujak Centre For Urban
Studies. Dapat dikatakan berdirinya Sekolah Pedalangan Wayang Sasak juga
tanpa disengaja dikarenakan pada waktu itu hanya ide Fitri yang telah siap
diikuti dalam program tersebut.
Setelah menemui kesepakatan di antara selutuh tim yang terlibat
akhirnya program Sekolah Pedalangan Wayang Sasak yang merupakan
gagasan Fitri berhasil mendapatkan bantuan dana dengan mengeliminasi
sekitar tiga ratus ide yang dikirim dari berbagi pihak yang turut serta dalam
program yang diadakan oleh Rujak Centre For Urban Studies. Sehingga
terwujudlah lembaga pendidikan non formal Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak.
Awal mulanya sekolah ini berdiri di daerah Sesela, Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fitri dan tim melakukan pendekatan sekitar
satu tahun kepada sanggar Selaparang milik Bapak Emi dengan alasan
sanggar tersebut juga berfokus pada seni tradisi Lombok seperti seni tari,
semprong, dan kerajinan cukli. Alasab lainnya, menurut Bapak Emi sekitar
lima belas tahun yang lalu yang jika dihitung mundur sejak berdirinya
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak berarti sekitar tahun 1999 di daerah
Sesela ada seorang dalang wayang Sasak, namun kini keberadaan dalang
tersebut tidak diketahui lagi. Hal itu, yang semakin menarik Fitri dan tim
untuk bekerjasama dalam hal tempat belajar Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak tanpa sedikit pun mengganggu kegiatan dari sanggar Selaparang yang
terlebih dulu ada.
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak tidak hanya ditujukan sebagai
wadah pendidikan non formal bagi siapa pun yang ingin mempelajari seni
pertunjukan wayang Sasak, namun lebih jauh sekolah ini juga akan
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mengajarkan hal – hal lain yang masih berkaitan dengan wayang Sasak.
Seperti penjelasan Fitri dari hasil wawancra di bawah ini:
“…gagasan kami itu tidak hanya orang akan belajar mendalang tapi
juga akan belajar menatah wayang, bagi yang suka natah mereka
akan mempelajari tentang wayang Sasak itu bagaimana ukirannya,
kulit apa yang dia pakai, kemudian ada bahas musik karena di sekolah
ini sekehe sangat sedikit ada dalang tapi gak punya sekehe, itu terjadi,
dan kita akan melengkapi itu semua disini saya bilang, akhirnya klop
ternyata, ada guru musik disitu, di Sesela itu, terus ada guru yang
suka menggambar tapi belum menatah, orang – orang Sesela kan
pengukir jadi tidak sulitlah bagi mereka mempelajari itu, akhirnya
disepakati ada tiga kelas, kelas tatah, kelas dalang, kelas musik, terus
kita ajukan, kita kan harus cocok dulu sama mereka, jadi ini
kerjasama

Ide

Aksi

sama

Sanggar

Selaparang

untuk

itu…”…”(wawancara tanggal 13 Agustus 2018).
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak memiliki murid tiga puluh siswa,
dan jadwal latihan pada hari Kamis dan Jumat. Bapak Emi di daulat sebagai
kepala Sekolah Pedalangan Wayang Sasak sekaligus guru dibantu oleh
Sanggar Selaparang. Namun, sejak Sekolah Pedalangan Wayang Sasak berdiri
diakui oleh Fitri ada beberapa pihak yang tidak suka atau kurang mendukung
dikarenakan masih kurangnya sosialisasi mengenai Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak, dan dirasa belum meminta izin kepada pihak – pihak tersebut.
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Gambar 4.9 Dokumentasi Kegiatan Menatah Wayang di Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak.
Setelah setahun beridri dan mencari dukungan berbagai pihak seperti
ke Majelis Adat Sasak dan masyarakat, khususnya masyarakat di derah Sesela
tempat Sekolah itu beridiri. Pada akhirnya tahun 2015 Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak mengadakan pagelaran atau pentas perdana mereka, namun
Fitri lupa kapan tepatnya tanggal dan bulan pementasan perdana itu dilakukan.
Peneliti mendapatkan data pendukung dari situs web resmi Rujak
Centre

For

Urban

Studies

(https://rujak.org/pentas-perdana-sekolah-

pedalangan-wayang-sasak-gumi-paer-bukan-bumi-baru/

diakses

pada

8

Februari 2021) bahwa pertunjukan perdana Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak tercatat cerita yang dipentaskan berjudul Gumi Paer, Bukan Gumi Baru
dan dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2015 pukul 20.00 WITA (Waktu
Indonesia Tengah) bertempat di Pasar Sesela, Lombok Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Di bawah ini foto dokumentasi pentas perdana Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak:
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Gambar 4.10 Dokumentasi Rujak Centre For Urban Studies.
Cerita

yang disampaikan pada pementasan

perdana Sekolah

Pedalangan Wayang Sasak merupakan cerita carangan yang sama sekali
berbeda dengan isi cerita babon serat Menak. Cerita yang disampaikan di
klaim oleh Sekolah Pedalangan Wayang Sasak sebagai bentuk cerita wayang
Sasak yang diberi nama wayang alternatif. Wayang alternatif merupakan
bentuk wayang Sasak yang baru secara cerita dan bahasa.
Masih dikutip dari situs web Rujak Centre For Urban Studies, cerita
Gumi Paer, Bukan Gumi Baru merupakan cerita wayang Sasak yang
bertemakan lingkungan hidup. Kisah diawali dengan sekumpulan ilmuwan
yang menemukan sebuah planet yang menyerupai planet Bumi, yang bernama
Bumi Baru. Singkat cerita Bumi Baru menjadi primadona baru dan orang –
orang ingin pindah kesana dikarenakan Gumi Paer tempat yang mereka
tinggali sudah rusak.
Kemudian orang – orang beramai – ramai pindah ke Gumi Baru,
namun tokoh bernama Amaq Asih dan anaknya yang bernama Iwoq memilih
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untuk bertahan hidup di Gumi Paer. Orang – orang yang pindah ke Gumi Baru
membangun kehidupan dengan membangun tempat tinggal, menebangi
pohon, membakar hutan untuk membuka lahan. Namun, kebahagian mereka
di Gumi Baru tidak berlangsung lama, Gumi Baru juga mengalami kerusakan
yang serupa seperti Gumi Paer.
Keadaan berbeda terjadi sebaliknya di Gumi Paer. Kedua tokoh
wayang Sasak Amaq Asih dan Iwoq menanami kembali hutan – hutan yang
gundul dan lahan – lahan yang kering di Gumi Paer. Akhirnya pohon pun
tumbuh lebat kembali dan mata air yang jernih muncul kembali, udara
menjadi bersih dan segar kembali, sehingga semua mahluk bergembira
menikmati

alam

Gumi

Paer

(https://rujak.org/pentas-perdana-sekolah-

pedalangan-wayang-sasak-gumi-paer-bukan-bumi-baru/

diakses

pada

8

Februari 2021).
Selain pementasan, Sekolah Pedalangan Wayang Sasak pada
penampilan perdananya juga membagikan bibit – bibit pohon kepada seluruh
penonton yang hadir. Hasil wawancara dengan narasumber Fitri mempertegas
cerita Gumi Paer, Bukan Gumi Baru, sebagai berikut:
“…modelnya itu memang wayang lingkungan yang kita tawarkan itu,
wayang berbasis lingkungan awalnya kan kita menginginkan orang –
orang yang menonton wayang di dalam tawaran itu kemudian mereka
juga akan setelah menonton wayang mereka akan menanam pohon,
nah pohonnya itu dikasih nama orang yang menanam itu, setelah
dapatpencerahan dari nonton wayang kita juga sediakan bibit gratis,
untuk mereka tanam di Sesela atau dimana saja mereka mau tanam,
harapan kami penonton waktu itu ikut tergerak untuk gerakan
menanam pohon itu, karena isi dari cerita wayang yang kami bikin itu
kan memang belum pakem jadi wayang alternative berbasis
lingkungan…”(wawancara tanggal 13 Agustus 2018).
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Sebelum pentas perdana dalam arti pentas resmi dalam rangakaian
program Rujak Centre For Urban Studies, Sekolah Pedalangan Wayang Sasak
diakui Fitri sudah pernah mencoba melakukan pentas di acara pernikahan
keluarga Bapak Ajir. Kemudian saat acara seremoni syukuran dirumah Bapak
Ajir itu Fitri bertemu dengan Bayu yang merupakan seorang pengukir. Dalam
pertemuan itu Fitri mendengarkan Bayu nembang atau bernyayi yang ternyata
menurut penilaiannya suara Bayu bagus dan mirip dengan suara dalang Lalu
Nasib. Singkatnya, Bayu yang awalnya tidak tergabung dalam tiga puluh
enam siswa Sekolah Pedalangan Wayang Sasak kemudian ikut latihan
bersama.
Lebih lanjut Fitri dan Sekolah Pedelangan Wayang Sasak sebelum
pentas di program Rujak sudah menyiapkan sebuah cerita yang berjudul Gumi
Paer, Bukan Gumi Baru. Lalu, Bayu dipilih membawakan cerita tersebut
untuk pagelaran atau pementasan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak yang
pertama. Pada awal dalang Bayu latihan sebagai dalang di Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak, diakui Fitri bahwa Bayu meskipun mengalami
kesusahan, Fitri dan seluruh tim Sekolah Pedalangan Wayang Sasak
bersepakat bersepekat bahwa hal – hal yang berbau Suku, Agama, dan Ras
(SARA), ujaran kebencian, dan perendahan terhadap gender atau kelompok
atau individu tertentu tidak diperbolehkan dibawakan oleh siapa pun dalang
yang akan membawakan cerita yang digarap oleh Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak, baik dalam segi guyonan atau candaan sekalipun. Seperti yang
dijelaskan oleh Fitri dari hasil wawancara berikut ini:
“…sebelumnya juga kita ingin membawa wayang ini ramah anak dan
ramah perempuan, jadi tidak boleh ada pornografi, seperti yang kami
tonton sebelum – sebelumnya,
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Tapi memang susah, karena dia juga terinspirasi juga dengan Lalu
Nasib kan, dalang Bayu ini, suaranya pun mirip seperti Lalu Nasib,
mirip sekali, saya kaget kan, hloh kok mirip suaranya?, dan pada saat
dia nyentil – nyentil yang agak berbau itu dipukul pakai suling sama
Pak Emi karena kita sudah sepakat kan mengingatkan dia dengan
cara itu, jadi tidak boleh ada bau – bau pornografi, bau – bau yang
mendeskridiskan janda gitu – gitu, tapi justru perempuan –
perempuan yang disitu yang mana Inaq Ite yang ngomong janda –
janda itu, tapi tidak akhirnya dalang Bayu tetap dengan kesepakatan
kita tidak berbau pornografi supaya anak – anak aman menonton itu,
dari situ kita merasa berhasil, senang saja tapi belum puas ini belum
apa – apa, itu sesuatu kejutan buat kami bahwa anak – anak adalah
penonton utamanya, mereka bisa meninggalkan televisi, handphone
untuk menonton wayang…”( wawancara tanggal 13 Agustus 2018).
Dari kutipan hasil wawancara diatas, cerita – cerita yang digarap Fitri
dan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak sejak awal memang diperuntukan
untuk masyarakat umum, khususnya anak – anak dan usia muda dikarenakan
pada usia – usia tersebut diharapkan ketertertarikan pada wayang Sasak dapat
ditanamkan dan tumbuh seiring usia mereka.
Fitri menjelaskan lebih lanjut bahwa walaupun sempat belum percaya
diri untuk tampil di depan masyarakat umum, namun akhirnya Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak mengadakan pentas perdannya di lapangan pasar
Sesela. Respon masyarakat yang dirasa terhibur dengan adanya pagelaran
wayang Sasak oleh Sekolah Pedalangan Wayang Sasak menambah
kepercayaan diri baik bagi tim Ideaksi, guru – guru, dan khususnya bagi
murid – murid Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Selain itu, utusan dari
Rujak Centre For Urban Studies juga merasa kalau dana hibah dari seseorang
yang peduli dengan kebudayaan Indonesia dapat tersalurkan dengan baik.
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Dengan deimkian Sekolah Pedalangan Wayang Sasak semakin termotivasi
untuk melanjutkan pelestarian wayang Sasak, khususnya degan merangkul
generasi muda di Pulau Lombok yang diproyeksikan akan jadi penerus dalang
– dalang yang sudah berusia lanjut.
Selain itu, Fitri Rachmawati bersama dengan tim Ideaksi sebelum
pementasan dan penggarapan cerita melakukan riset terhadap cerita – cerita
yang akan digarap. Misalnya, cerita mengenai lingkungan yang isinya
membahas keringnya mata air yang ada di Nusa Tenggara Barat, sebelum
dibikin ceritanya langkah awal dalam penyusunannya yaitu dengan mecari
data – data pendukung tentang mata air. Selain itu, dukungan berupa bacaan –
bacaan yang menambah pengetahuan dalang Bayu selalu diberikan secara
rutin oleh Fitri, tujuannya agar semakin banyak pengetahuan yang diperoleh
sehingga saat pementasan jika pun ada improvisasi dari naskah cerita yang
telah disusun, dalang Bayu dapat berimprovisasi tanpa kehilangan inti dari
cerita yang disampaikan.
Setelah beberapa penampilan atau pementasan yang telah dilakukan
kemudian Fitri dan seluruh yang terlibat dalam Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak menemukan model pertunjukan yang baru, yaitu wayang interaktif. Jika
sebelumnya disebutkan model wayang alternatif yang membuat cerita atau
carangan yang berbeda dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak,
wayang interaktif merupakan pengembangannya. Model ini digunakan oleh
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak dalam pementasannnya dalang dan
penonton dapat berinteraksi melalui wayang. Dengan kata lain, seolah – olah
wayang hidup dan dapat berinteraksi dengan orang lain.
Pementasan wayang interaktif yang pertama diadakan di acara Dewan
Anak Mataram (DAM). Pertunjukan di gedung Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang berlokasi di Jalan Lingkar Lombok. Penonton yang hadir pada
saat itu didominasi oleh anak – anak dan ternyata diantara penonton anak –
49

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

anak tersebut terdapat beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus atau
disabilitas. Sambutan penonton khususnya anak – anak yang tunanetra sangat
baik menurut Fitri seperti hasil wawancara di bawah ini:
“…kita mulai itu di DAM (Dewan Anak Mataram), disitu
pertunjukannya di gedung PAUD di jalan lingkar itu, kita main disitu
ditonton sama anak – anak, ada juga disitu ternyata yang nonton anak
disabilitas yang tunanetra sama tunarungu ada, tapi mereka kan tidak
dengar cuma mereka melihat gambar – gambar kan, yang tunanetra
mendengar, kami pikir anak – anak disabilitas bisa difasilitasi
menggunakan wayang itu, mereka minta dipanggil yang tunanetra
pada saat pentunjukan itu, dipanggil ngobrol dengan wayang dia
senang sekali, dia ditanyai dia suka walaupun tidak melihat, jadi pikir
saya itu bahasa komunikasi yang sangat efektif, wayang interaktif,
kemudian menyapa mereka yang disabilitas, bagi saya itu kelebihan –
kelebihan yang kita peroleh lewat pola – pola seperti itu, kita balik
gitu wayang kekinian gitu, wayang pada jaman now gitu…”(
wawancara tanggal 13 Agustus 2018).
Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak dapat dikatakan sebegai terobosan baru untuk pelestarian
wayang Sasak. Pertunjukan yang diadakan di PAUD merupakan hal penting
dikarenakan dapat merangkul penonton yang berkebutuhan khusus sehingga
isi cerita yang disampaikan dalang dapat efektif diterima.
Dana yang didapatkan dari Rujak Centre For Urban Studies diakui
Fitri dapat menjalankan program Sekolah Pedalangan Wayang Sasak selama
dua tahun, walaupun sebenarnya target program dari Rujak hanya berlangsung
selama enam bulan. Di sisi lain lebih lanjut diakui Fitri meskipun tidak pernah
mendapat perhatian pemerintah daerah, Sekolah Pedalagan Wayang Sasak
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akhirnya mulai dilihat oleh beberapa instansi yang tertarik dengan kegiatan
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak.
Harapan Fitri dan tim Ideaksi terhadap Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak juga mendapat respon yang baik dari masyarakat, khususnya
masyarakat Sesela yang mulai menaruh perhatian dan mulai merasa memiliki
bersama Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Seperti hasil wawancara
dibawah ini
“…ini gerakan, tidak semua hal – hal yang berbau projek misalnya
projek ini projek itu tapi bagi kami projek itu memang jalan bonusnya
gerakan kebudayaan itu jalan, bonusnya kita tetap bisa menghidupkan
sekolah dalang ini, karena sekolah dalang itu yang di dalam
bayangan saya bukan jadi milik kawan – kawan yang mendirikan, dia
menjadi milik kampung disitu, warga disitu, bukan jadi milik kepala
desa, bukan jadi miliknya Pak Emi ketika itu yang kepala sekolah tapi
milik masyarakat Sesela, dan itu berhasil dan mereka merasa
memiliki, ini wayang di desa kami, itu yang kami mau, pembicaraan –
pembicaraan mereka mulai tentang wayang, anak – anak mulai kenal
dengan Jayengrana, bagi kami itu modal, modal yang sangat besar
yang

sebenarnya

harus

dipakai

oleh

pemerintah

untuk

mengembangkannya, tapi sampai sekolah ini berdiri, sampai sekarang
kami pun terusir dari tempat kami itu tapi tetap ada di desa itu,
pemerintah Lombok Barat sama sekali tidak pernah menjenguk
sekolah dalang wayang Sasak, mereka hanya dengar – dengar –
dengar sudah, bahkan yang datang adalah orang dari UNESCO yang
geopark itu,
Dari hasil wawancara diatas dapat dilhat bahwa Fitri dan tim Ideaksi
serius untuk menggarap program Sekolah Pedalangan Wayang Sasak.
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Meskipun pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Lombok Barat
dimana Sesela masuk ke dalam wilayah tersebut saat dilakukan wawancara ini
diakui Fitri pemerintah darah Lombok Barat tidak pernah sekali melirik atau
menaruh perhatian terhadap program Sekolah Pedalangan Wayang Sasak.
Namun, di sisi lain mulai banyak tawaran – tawaran pementasan dan
kerjasama dari beberapa instansi seperti Lembaga Ketahanan Nasional
Republik

Indonesia

(Lemhanas),

Komisi

Yudisial,

Aliasni

Jurnalis

Independen (AJI), hingga organisasi internasional United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Instansi dan organisasi yang
ingin bekerjasama dengan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak cenderung
tertarik dengan model wayang interaktif.
Proses latihan wayang interaktif diwarnai dengan diskusi diantara
seluruh tim Ideaksi, guru – guru, sekehe atau pemusik, dan dalang. Selain itu,
penguatan isi pesan cerita dengan riset dan data – data pendukung yang di
dapat dari berbagai sumber dokumen. Menurut Fitri model wayang interaktif
belum pernah ada di Pulau Lombok. Cerita – cerita yang disampaikan dalam
wayang interaktif cenderung mengenai sosialisasi terhadap isu – isu tertentu
misalnya hukum, penyebaran HIV AIDS, Undang – undang ITE, berita hoaks,
dan sebagainya. Model metode wayang interaktif dirasa Fitri dan tim Ideaksi
lebih efektif untuk memberikan atau menyampaikan informasi kepada
masyarakat, selain juga karena bahasa, isi cerita, dan guyonan yang dekat
dengan kehidupan masyarakat.
Pada saat wawancara penelitian ini, Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak peneliti lihat sudah berpindah tempat dari yang semula di Desa Sesela
kini dikarenakan permasalahan internal sehingga harus pindah ke rumah Fitri
Rachmawati. Selain itu, kegiatan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak dengan
terpaksa berhenti sementara waktu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan,
namun peneliti pun tidak dapat memberikan bantuan atau solusi tertentu
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dengan alasan peneliti tidak terlibat langsung dalam proses Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak.
Selain Sekolah Pedalangan Wayang Sasak, pada subbab selanjutnya
peneliti akan menjabarkan salah satu lembaga yang juga berfokus pada upaya
pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak.
3. Pembasak dan Wayang Tetatu
Lembaga Pengemban Budaya dan Adat Sasak (Pembasak) yang
didirikan oleh dalang Lalu Sadarudin dengan tujuan yang serupa dengan
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak yaitu untuk melestarikan seni pertunjukan
wayang Sasak.
Pembasak lebih dahulu berdiri daripada Sekolah Pedalangan Wayang
Sasak. Pembasak berdiri sejak 3 Maret 2003 sebagai wadah untuk kesenian di
Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Diakui oleh Sadarudin
menurutnya bahwa para seniman di Lombok cenderung kurang akur, padahal
di sisi lain mereka saling mengenal satu sama lain. Kecenderungan kurang
akurnya itu biasanya soal visi dan misi berkesenian, tak heran menurutnya hal
tersebut dirasa merugikan.
Lalu Sadarudin mencontohkan satu kasus yang pernah terjadi dalam
acara Sorong Serah di Pulau Lombok, seperti kutipan hasi wawancara di
bawah ini:
“…tidak pernah namanya akur dalam visi atau misi mereka
melaksanakan adat sorong – serah, sering terjadi perkelahian bahkan
sampai pertumpahan darah, itu dulu karena masing – masing
membawa egonya sendiri ya, itu dulu sebelum berdiri wadah ini,
Bahkan saya sendiri sering menyaksikan di depan saya sendiri,
bahkan saya sendiri sering dicoba untuk itu tetapi saya selalu
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Alhamdulillah saya sendiri tidak pernah, teman – teman yang lain
sering terjadi perkelahian di tempat itu bahkan sampai turun
kepolisian dan lain sebagainya, nah dari dasar itulah saya berpikir
bahwa teman – teman ini mesti diakomodir, itu sesuatu yang sangat
mulia sebenarnya, sesuatu yang sangat bagus tapi pada akhirnya akan
menjadi tidak mulia dan tidak menjadi bagus atau menjadi merusak
citra adat Sasak manakala itu tidak diakomodir…”(wawancara
tanggal 24 Mei 2018).
Nama Pembasak dipilih oleh Sadarudin setelah dirinya melakukan
pertapaan, dan menurutnya nama Pembasak memiliki arti yang baik untuk
seluruh orang – orang yang terlibat dalam dunia kesenian dan budaya hingga
masyarakat umum. Pembasak memiliki arti kain penutup, yaitu kain penutup
yang dipakai oleh orang Sasak saat diadakannya mandi hajat tertentu yang
bersifat spiritual misalnya mandi bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang
dilakukan sebanyak Sembilan kali dalam tiga malam yaitu malam Rabu,
Kamis, dan Jumat dimana sebanyak tiga kali dalam satu harinya dan ritual
tersebut tidak boleh dilhat oleh oang lain.
Akhirnya Pembasak sampai hari ini dapat merangkul hampir seluruh
elemen – elemen seni dan budaya di NTB, khususnya Pulau Lombok karena
Pembasak berlokasi di Kota Mataram. Kegiatan yang biasa dilakukan selain
pertemuan – pertemuan dan diskusi, dan pengembangan budaya. Hal yang
menarik dari Pembasak yang peneliti temukan yang berkaitan dengan
penelitian ini yaitu lahirnya wayang Tetatu.
Wayang Tetatu adalah jenis wayang baru yang ada di Pulau Lombok
dimana boneka wayangya cenderung mirip dengan wayang golek di Pulau
Jawa. Lalu Sadarudin membuat wayang Tetatu dengan alasan agar wayang
kembali dikenalleh generasi masa kini, seperti kutipan hasil wawancara di
bawah ini
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“…Jadi penambahan – penambahan wayang ini, penambahan bentuk
ya, yang awalnya memang kita berkutat dari yang pakem ya itu pada
awalnya kita tidak berani bergeser, namanya pakem ajeg kita disitu,
tapi justru kadang – kadang karena dengan ke-ajeg-kan kita malah
dijauhi dengan anak – anak generasi kan begitu, ya mereka tidak
paham, jadi yang namanya pakem itu terus kita pelaku itu ajeg dari
bahasanya bacanya seperti itu, jadi enggak berani kita keluar dari
jalur itu, ya ujung – ujungnya justru dijauhi kita terutama sama anak
– anak muda, okelah kalau dari kalangan tua lebih – lebih kita di
pedesaan ya memang itu yang dicari…”(wawancara tanggal 24 Mei
2018).
Awal mula wayang Tetatu ketika Lalu Sadarudin jadi juri lomba
wayang tingkat nasional di Jakarta sehingga Sadarudin termotivasi untuk
menciptakan warna baru dalam dunia pewayangan di Pulau Lombok. Namun,
sebelum mendirikan Pembasak, sekitar tahun 1995 Sadarudin pernah
memiliki sebuah sanggar di daerah Lombok Tengah yang bernama sanggar
Sekar Sari. Hampir serupa dengan yang dilakukan oleh Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak, sanggar Pembasak dan wayang Tetatu juga menggunakan
bahasa Indonesia dan bahasa Sasak serta cerita – ceritanya juga disusun
sendiri atau mengambil cerita – cerita rakyat yang teah dahulu ada atau
mengangkat isu – isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Boneka wayang Tetatu diakui Sadarudin hanya berjumlah dua puluh
buah saja. Penokohan boneka wayang Tetatu tergantung dari kebutuhan cerita
dan kepiawaian dalang untuk menamakan suatu boneka dengan nama tertentu.
Namun, ada juga beberapa boneka yang tidak dapat digantikan misalnya
tokoh mantan gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau
yang lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang.
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“…Jadi untuk penokohan sesuai dengan cerita, karena kita ambil
cerita dari lakonnya itu dari cerita – cerita rakyat, kebanyakan cerita
panji cerita kerajaan, fabel itu cerita dari binatang, maupun yang
sifatnya mitos legenda, nah itu menjadi sumber cerita kita, nah style
daripada wayang Tetatu itu ya kayak kami – kami rupanya termasuk
saya juga ada wajah saya disitu, sama tokoh – tokoh pak Walikota
ada, pak TGB (Tuan Guru Bajang) ada juga sudah saya buat semua,
Nanti kita akan sesuaikan yang lain kan, nah kalau yang tadi sudah
pas menjadi tokoh – tokoh terutama sekali Gubernur misalnya, itu
sudah enggak bisa casting lagi, yang lain – lain bisa casting kan bisa
kita pasang dimana – mana saja enggak masalah, bercerita tentang
dunia pendidikan banyak juga, Ibu – Ibu yang sosok guru, sosok
ustadzah, kalau yang wayang Tetatu ini ada dua puluh, nah dua puluh
ini sudah cukup melakoni apa saja, tidak ada yang baku, semua
sifatnya castingan, sehingga apa pun lakonnya siapa saja bisa jadi
rajanya nah begitu…”(wawancara tanggal 24 Mei 2018).
Lebih lanjut dijelaskan oleh Sadarudin bahwa wayang Tetatu tidak
akan pernah kekurangan tokoh wayang dalam pementasannya, dan hal ini
menjadi kelebihan dari jenis wayang ini. Selain itu , hal yang menarik
perhatian yaitu dalang wayang Tetatu adalah seorang wanita bernama Tami
yang usianya cenderung masih muda. Sebelumnya, wayang Tetatu memang
dimainkan oleh dalang Sadarudin hanya saja belum pernah dibawa tampil di
acara yang bersifat formal seperti lomba, seremoni, dan sebagainya.
Hingga penyusunan hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa
Tami merupakan satu – satunya wanita yang menjadi dalang di Pulau
Lombok. Meskipun wayang yang dipentaskan bukan merupakan wayang
Sasak, namun wayang Tetatu diharapkan oleh Sadarudin sebagai penciptanya
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agar menuju ke pakem wayang Sasak yang sudah ada walaupun tidak
sepenuhnya sama. Pakem yang dimaksud oleh Sadarudin yaitu dari segi
musik pengiring wayang Tetatu. Selain alat musik dan musik pengiring yang
sama dengan pakem seni pertunjukan wayang Sasak, gunungan untuk
pembukaan lakon cerita wayang Tetatu juga sama dengan gunungan wayang
Sasak.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan Tami mengenai awal mula
narasumber bisa menjadi dalang wayang Tetatu:
“…Jadi kan Tami mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra
Indonesia, lalu saya ikut masuk di himpunan mahasiswa program
studi, di sana ada prokernya PSDM (Pelestarian Sumber Daya
Mahasiswa) ada gelar karya anak – anak sastra gitu, nah di sana itu
anak – anak satra itu pada mengadakan gelar karya kayak gitu kana
da puisi, ada teater, ada tari, ada vokal group, dan lain – lain dan
semua ini Tami sudah ikutin kan, nah ada wayang, awal mulanya
Tami tertarik sama wayang pertama Tami suka cerita, kedua memang
ingin coba hal – hal yang kayak gitu, dari dulu ingin coba wayang
gitu atau enggak boneka – boneka yang di tangan, jadi karena tidak
ada satu pun mahasiswa bahasa gak ada yang mau mencoba wayang,
nah Tami mencoba untuk jadi dalang di wayang, terus akhirnya
ketemu sama Mamiq (yang dimaksud yaitu Mamiq Sadarudin/ salah
seorang dalang) di sanggar disuruh milih pertamanya, Tami memang
awalnya disuruh wayang kulit tapi kan Mamiq main wayang kulit itu
kayak susah banget terus akhirnya ditawari wayang Tetatu atau
wayang golek ya istilahnya, wayang boneka kayak gitu,
Dan akhirnya Tami coba wayang Tetatu terus kayaknya nyaman kan
sama wayang itu karena gerakannnya itu bebas banget jadi lebih
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cepat belajar yang wayang Tetatu itu daripada wayang kulit, gitu sih
Kak..”(wawancara tanggal 17 Mei 2018).
Dari hasil wawancara diatas Tami sejak awal memang memiliki
ketertarikan dengan wayang. Tami mulai mempelajari wayang Tetatu sekitar
tahun 2017. Walaupun diawal narasumber sempat mencoba mempelajari wayang
Sasak yang bonekanya merupakan wayang kulit, dikarenakan mengalami
kesulitan dengan wayang kulit Sasak maka Lalu Sadarudin memberikan saran
agar Tami mencoba wayang Tetatu dan seperti yang diperkirakan Sadarudin
proses Tami belajar menjadi dalang dengan wayang Tetatu dinilai baik.
Kesulitan lain yang dialami Tami yaitu soal bahasa yang digunakan untuk
pementasan wayang. Menurut Tami karena dirinya merupakan putri dari anggota
polisi yang sering beripindah – pindah tempat tinggal kendala bahasa merupakan
hal yang paling menyulitkan pada proses mempelajari wayang. Narasumber juga
mengakui bahwa bahasa sehari – hari dalam keluarganya menggunakan bahasa
Indonesia. Sehingga pemilihan bahasa Indonesia digunakan untuk pementasan
wayang Tetatu.
Pemilihan bahasa Indonesia menjadi hal yang tepat menurut Tami seperti
hasil wawancara berikut ini:
“…Terus dari pengalaman – pengalaman Tami sudah zaman modern ya
sekarang kayak gitu kan, terus beberapa kali pementasan di Udayana di
Museum di gedung Budaya Narmada, Tami kan selalu lihat nih kalau
mereka misalnya dalang cilik nih pakai bahasa wayang itu semuanya
pada main hp, mereka (penonton) itu kayak ini orang ngapain sih? Kayak
gitu kan, kan selalu ada kayak siswa dari sekolah – sekolah lain anak
SMP anak SD anak SMA menangnya Tami itu karena Tami gak pakai
bahasa Sasak, pakai bahasa Indonesia mereka paham dan mereka wah
keren ya sampai mereka benar – benar ketawa, kalau nangis, nangis
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mereka, itu yang menangnya di bahasa Indonesia, Tami lihat – lihat juga
kalau mereka pakai bahasa wayang itu mereka sibuk sama hp mereka
sendiri, mereka main hp, malah kayak itu orang eh dalang itu main
sendiri,

jadi

gak

ada

yang

memperhatikan

itu

dari

sistem

bahasa…”(wawancara tanggal 17 Mei 2018).
Penggunaan bahasa Indonesia dalam wayang Tetatu disepakati oleh
Tami dan Lalu Sadarudin sebagai pakem sementara. Selain itu, cerita – cerita
yang dibawakan cenderung merupakan pilihan dari Tami. Dorongan dari
Sadarudin agar Tami diharapkan hapal seluruh cerita – cerita rakyat Nusa
Tenggara Barat juga memacu motivasinya untuk menjadi dalang yang lebih
baik lagi di masa yang akan datang. Tujuan lainnya agar dapat menjadi guru
untuk siapa pun yang tertarik belajar wayang di Pembasak, khususnya yang
masih berusia muda.
Cerita – cerita rakyat yang dilakonkan ke dalam pertunjukan wayang
Tetatu tidak sepenuhnya baku, Sadarudin memberikan kebebasan untuk Tami
mengembangkan cerita yang dipilih olehnya untuk dipentaskan dengan
wayang Tetatu. Berikut hasil wawamcara dengan Tami:
“…Contoh Tanjung Menangis Tami ambil lakon Tanjung Menangis,
kenapa Tami ambil Tanjung Menangis itu kan kayak ini Raja yang
tidak menepati janjinya kan sama Tabib, dia raja ini gak menepati
janjinya sama Tabib ini karena dia seorang kakek tua renta, nah
dimana kayak tua renta ini kan seharusnya setelah dia berhasil
mengobati si putri ini, dia harus dinikahkan dengan anaknya si raja
ini, tapi raja tidak mau karena dia sudah tua, kamu tidak cocok
dengan anak saya segala macam, jadi inti dari cerita ini sebenarnya
raja yang tidak menepati janjinya kan, nah ini sebenarnya sindir –
sindir ya pemerintah – pemerintah ini targetnya kan,
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Tami kan pentas di umum nih, dan ini kan ada pemerintah –
pemerintah juga yang nonton, kemarin sempat juga ada Bupati
Lombok Barat juga, ini kan ya tujuannya umum kan jadi kayak ayolah
pemerintah menepati janjinya kalau sudah terpilih ayo dong mana
janji – janjinya kayak gitu kan, itu sih nilai – nilai yang lebih ke
secara umum saja…”(wawancara tanggal 17 Mei 2018).
Peneliti diberikan kesempatan untuk menonton latihan wayang Tetatu
di sanggar Pembasak. Dalang Tami pentas setelah dalang Lalu Sadarudin.
Berikut beberapa foto dari latihan tersebut:

Gambar 4.11 Dalang Sadarudin sedang memberikan masukan dalam sesi latihan
Wayang Tetatu di Pembasak (Dokumentasi Pribadi Peneliti, lokasi di Sanggar
Pembasak).
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Gambar 4.12 Gunungan Wayang Tetatu di Pembasak (Dokumentasi Pribadi
Peneliti, lokasi di Sanggar Pembasak).
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Gambar 4.13 Tami Sedang Latihan Wayang Tetatu di Sanggar Pembasak .
(Dokumentasi Pribadi Peneliti, lokasi di Sanggar Pembasak)

B. Pembahasan
Penelitian ini berangkat dari latar belakang terancamnya kelestarian
seni pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat
(NTB). Pada bab I telah disampaikan beberapa penjelasan yang menjadi acuan
untuk memulai penelitian ini, diantaranya pada saat penelitian ini dilakukan
sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok telah memeluk ajaran agama
Islam. Di sisi lain, seni pertunjukan wayang Sasak pada mulanya digunakan
sebagai media penyebaran ajaran agama Islam. Seiring dengan fakta tersebut,
kini wayang Sasak cenderung hanya dipentaskan untuk acara seremonil
tertentu saja. Selain itu, seni pertunjukan wayang Sasak juga tidak sepopuler
atau kurang dikenal oleh wisatawan baik domestik atau asing yang
berkunjung ke Lombok, bahkan kini pun beberapa masyarakat lokal kurang
mengenal jenis seni pertunjukan ini.
Perubahan yang telah terjadi pada masa kini terhadap seni pertunjukan
wayang Sasak begai media secara langsung juga menuntut peran dalang –
dalang wayang Sasak, budayawan, dan orang – orang yang tertartik dengan
kelestarian jenis seni pertunjukan ini. Hal ini dikarenakan masyarakat yang
kini ada di Pulau Lombok secara fakta bukan lagi masyarakat yang sama saat
seni pertunjukan wayang Sasak pertama kali masuk ke Pulau Lombok. Oleh
sebab itu peran dalang – dalang wayang Sasak pada masa kini mengarahkan
ke rumusan kedua dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yang
telah peneliti susun sebelumnya. Teori komunikasi dalam tradisi sosiokultural
yang digunakan untuk menjawab rumusan pertama dalam penelitian ini adalah
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Medium Theory. Gagasan utama Marshall McLuhan dalam Medium Theory
adalah media dapat mempengaruhi individu terlepas dari isi media tersebut,
media komunikasi juga merupakan esensi peradaban dan sejarah diarahkan
oleh media yang utama pada masa tertentu, serta ketika media berubah
demikian pula akan terjadi perubahan cara pikir, cara mengatur informasi, dan
berhubungan dengan orang lain (Littlejohn dan Foss, 2011:337 – 339).
Dengan medium theory atau teori media hasil dari data akan dibahas dalam
sub bab ini mengenai perubahan fungsi seni pertunjukan wayang Sasak
sebagai media pada masa kini. Setelah mendapatkan perubahan fungsi yang
terjadi pada masa kini, teori komunikasi yang kedua yang digunakan dalam
pembahasan penelitian ini yaitu Symbolic Interactionism theory atau teori
interaksionisme simbolik digunakan untuk membahas peran dalang pada masa
kini dikarenakan fungsi media seni pertunjukan wayang Sasak telah
mengalami perubahan.
Gagasan utama teori interaksionisme simbolik yaitu tindakan individu
tidak terlepas dengan interaksi dengan orang lain, masyarakat yang
merupakan sekumpulan individu – individu yang saling berinteraksi
menghasilkan pemaknaan simbol sehingga dapat terjadi pertukaran simbol
yang mengarah ke konsep diri. Konsep diri terbagi menjadi dua bagian yaitu I
dan Me, pandangan Mead mengenai kedua bagian diri ini yaitu perilaku sosial
yang dapat diterima secara umum dan adaptif dapat dijelaskan dengan konsep
Me, sedangkan konsep I merupakan penjelasan gerak hati individu yang
kreatif dan sulit ditebak (Littlejohn dan Foss, 2011:190 - 194).
Pada sub bab pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian topik
pembahasan yang akan menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu perubahan seni pertunjukan wayang Sasak sebagai media pada masa
kini, dan produksi pesan dalang dalam upaya kelestarian seni pertunjukan
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wayang Sasak pada masa kini. Adapun pembahasan lebih lanjut adalah
sebagai berikut:
B. 1 Perubahan Fungsi Seni Pertunjukan Wayang Sasak sebagai
Media
Tujuan penelitian yang pertama pada penelitian ini adalah untuk
mengetahui perubahan yang terjadi pada seni pertunjukan wayang Sasak
sebagai media pada masa kini. Perubahan yang terjadi pada seni pertunjukan
wayang Sasak di masa kini peneliti pikir menarik untuk dijadikan rumusan
masalah dan dibahas dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan wayang Sasak
sebagai media yang besar pada masanya memiliki fungsi utama yang juga
besar dan penting yaitu menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Lombok.
Mengacu pada teori medium theory untuk membahas perubahan yang
terjadi dalam seni pertunjukan wayang Sasak sebagai media pada masa kini
dan dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, perubahan memang ada
terjadi di dalam seni pertunjukan ini. Gagasan McLuhan yang menjelaskan
bahwa media merupakan esensi dan sejarah yang diarahkan oleh media utama
pada masa tertentu, dan ketika media berubah akan terjadi perubahan pula
dengan cara berpikir, mengatur informasi, dan berhubungan dengan orang lain
(Littlejohn dan Foss, 2011:337 – 339).
Seni pertunjukan wayang Sasak merupakan media besar pada masa
awal kemunculannya di Pulau Lombok. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi
utamanya pada masa itu, yang dapat dibahas dari sisi sejarah wayang Sasak,
walaupun kepastian sejarahnya masih merupakan tanda tanya besar bagi
banyak orang termasuk peneliti. Buku yang menjadi sumber utama dalam
penelitian ini yaitu buku berjudul Deskripsi Wayang Kulit Sasak Daerah Nusa
Tenggara Barat yang disusun oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis pada
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buku ini adalah M. Yamin dan I Gusti Bagus Mahartha denga penyunting Dra.
Sri Yaningsih.
Buku tersebut menjadi acuan peneliti dalam penyusunan latar
belakang dan rumusan masalah penelitian ini. Buku yang diterbitkan pada
tahun 1993 tersebut berisikan informasi mengenai seni pertunjukan wayang
Sasak. Peneliti juga mencari sumber buku atau dokumen lain untuk
menunjang penulisan penelitian, namun sumber berupa buku – buku,
dokumen

–

dokumen

tertulis

cenderung

sangat

susah

ditemukan.

Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Barat pun cenderung sangat kurang akan
literasi mengenai wayang Sasak.
Mengenai sejarah seni pertunjukan wayang Sasak pada penelitian ini.
Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber – narasumber
menegaskan bahwa memang belum ada yang mengetahui secara pasti atau
tepatnya kapan, dimana, dan siapa yang pertama kali membawa dan
mementaskan wayang Sasak di Pulau Lombok. Namun, terdapat kesepekatan
diantara narasumber – narasumber yaitu menegaskan bahwa fungsi utama
dari wayang Sasak adalah sebagai media penyebaran ajaran agama Islam.
Walaupun di sisi lain ditemukan beberapa versi dari hasil wawancara
mengenai tahun masuknya wayang Sasak, orang yang membawanya, dan
tempat pertama kali dipentaskan.
Keterbatasan dari minimnya sumber sejarah salah satunya dapat
dikarenakan kurangnya kesadaran atau kurangnya penulis pada masa
masuknya wayang Sasak seperti yang disampaikan oleh dalang Lalu
Sadarudin. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa nama yang
diperkirakan sebagai orang yang pertama kali membawa wayang Sasak. Nama
– nama tersebut antara lain Wali Nyato, Sunan Giri, Sunan Prapen, dan
Pangeran Sangupati. Dari semua nama tersebut masing – masing narasumber
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mempercayai salah satu dari nama – nama itu yang membawa wayang Sasak
ke Pulau Lombok. Sedangkan lokasi pementasan yang pertama kali di
Lendang Rembang, Lombok Timur, Nusa Tengggara Barat. Waktu
kemunculan wayang Sasak diperkirakan sekitar abad ke empat belas hingga
abad ke lima belas.
Narasumber – narasumber yang peneliti wawancarai umumnya
mengetahui sejarah seni pertunjukan wayang Sasak berdasarkan cerita dari
leluhur mereka. Selain itu, faktor lain yang semakin mempertegas seni
pertunjukan wayang Sasak sebagai media yang berperan dalam penyebaran
ajaran agama Islam yaitu dari sumber ceritanya. Lakon – lakon cerita wayang
Sasak seluruhnya bersumber dari Serat Menak. Serat Menak ini ditulis oleh
Yosodipuro I yang merupakan gubahan dari cerita hikayat Amir Hamzah.
Sosok Amir Hamzah dijuluki dengan berbagai gelar julukan seperti Jejaleq
atau Jejuluq, Kelana jaya Dimurti Pahlawan, Amiril Mukminin, Khamidil
Ngalam, Wong Menak, Jayengrana, Jayengtimon dan Jayengpalugon, dan
Jayengpalupi
Mengacu pada saat penelitian ini dilakukan peneliti menemukan hasil
penelitian yang menunjukan bahwa pada masa kini cerita – cerita yang
digunakan tidak lagi mengambil secara utuh dari Serat Menak, melainkan
telah terdapat cerita – cerita baru yang dikembangkan oleh dalang – dalang
yang masih eksis hingga sekarang. Cerita – cerita pengembangan tersebut
dikenal dengan carangan atau ada yang menyebutnya juga dengan istilah
cerita takepan. Serupa halnya dengan sejarah seni pertunjukan wayang Sasak,
cerita carangan belum dapat dipastikan secara tepat juga kapan pertama kali
berkembang di antara para dalang wayang Sasak. Namun, hasil wawancara
dengan dalang Rusmadi diperkirakan carangan mulai berkembang karena
cerita – cerita wayang Sasak diturunkan secara lisan dari leluhur pendahulu ke
generasi selanjutnya. Lalu Agus Faturrahman budayawan NTB yang menjadi
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salah satu narasumber dalam penelitian menjelaskan terdapat beberapa
carangan yang merupakan resapan dari Serat Menak yang menjadi naskah
asli orang Sasak yang terkenal diantaranya naskah Bangbari, Idung Lengge,
Kertanah, dan Rengganis.
Hasil penelitian yang menarik mengenai Serat Menak dari sumber
dokumen yang peneliti dapatkan, konon Serat Menak tertua diperkirakan
ditulis pada tahun 1669 Masehi, namun ada juga yang berpendapat ditulis
pada tahun 1717 Masehi atas perintah Kajeng Ratu Mas Balitar yang
merupakan permaisuri dari Pangeran Puger (Yamin dan Mahartha 1993:20).
Jika melihat dari sisi sumber babon cerita wayang Sasak yaitu Serat Menak,
hal tersebut menjadi fakta menarik dikarenakan menurut yang diyakini oleh
narasumber – narasumber penelitian bahwa seni pertunjukan wayang Sasak
ada di Pulau Lombok sekitar abad ke empat belas dan lima belas.
Selain fakta diatas, fungsi utama dari seni pertunjukan wayang Sasak
sebagai media adalah penyebaran ajaran agama Islam. Namun, peneliti juga
menemukan fakta bahwa pada lakon cerita babon Serat Menak Talsamat dan
Serat Menak Lakat baru muncul nama Nabi Muhammad SAW, dimana hal
tersebut menarik dikarenakan syarat utama untuk seseorang memeluk agama
Islam adalah membaca syahadat yang berisi kesaksian bahwa tiada Tuhan
selain Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Dengan
demikian, penyebaran ajaran Islam yang dimaksud pada awal munculnya seni
pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok pun masih harus dilakukan
penelitian lebih lanjut. Namun, di sisi lain narasumber – narasumber dan
buku utama yang peneliti gunakan sebagai data dan acuan penelitian ini
menjelaskan fungsi utama wayang Sasak sebagai media penyebaran ajaran
agama Islam. Di dalam cerita – ceritanya pun dari hasil penelitian di subbab
sebelumnya, narasumber – narasumber menjelaskan hal yang sama, dan cerita
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– cerita wayang Sasak di dominasi oleh penutupan cerita yang mengajak
orang – orang untuk memeluk agama Islam.
Hal diatas merupakan yang masih menjadi pertanyaan besar mengenai
seni pertunjukan wayang Sasak yang sekaligus menjadi keterbatasan
penelitian ini dikarenakan kurangnya sumber sejarah baik berupa catatan,
penelitian terdahulu, atau pun bentuk dokumen – dokumen tertulis lainnya.
Selain itu, penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk mencari tahu sejarah
wayang Sasak secara penuh dikarenakan bukan ranah studi peneliti.
Mengacu pada medium theory atau teori media yang dijelaskan oleh
McLuhan seni pertunjukan wayang Sasak merupaka esensi sejarah dari
tersebarnya ajaran agama Islam di Pulau Lombok. Walaupun hal tersebut
masih dapat dipertanyakan kembali seberapa besar pengaruh seni pertunjukan
wayang Sasak untuk mengajak masyarakat di Pulau Lombok menerima dan
akhirnya memeluk dan meyakini agama Islam. Namun, fakta dari data
terkahir tahun 2016 mengenai presentase penduduk menurut agama yang
dianut yang peneliti sampaikan pada bab latar belakang menunjukan bahwa
agama Islam dipeluk atau dianut lebih dari Sembilan puluh enam persen
penduduk di Nusa Tenggara Barat, dengan presentase terbesar di daerah
Lombok Timur sebesar Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua
persen memeluk agama Islam.
Jika kembali melihat fungsi utama dari seni pertunjukan wayang Sasak
sebagai media, peneliti kira terlepas seberapa besar pengaruhnya atau
andilnya dalam diterimanya dan berkembangnya ajaran agama Islam di Pulau
Lombok wayang Sasak tetap memiliki peran yang sangat besar. Faktanya
bahwa pada masa kini agama Islam telah sangat berkembang di Pulau
Lombok telah turut merubah pula fungsi dari seni pertunjukan wayang Sasak
sebagai media. Hal tersebut sejalan dengan teori media (Littlejohn dan Foss,
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2011:337 – 339) yang digunakan dalam penelitian ini yang menjabarkan
ketika media berubah akan terjadi perubahan pula dengan cara berpikir,
mengatur informasi, dan berhubungan dengan orang lain.
Dalang Lalu Sadarudin pada hasil penelitian menjelaskan bahwa seni
pertunjukan wayang Sasak sebagai media pada masa kini yaitu untuk
menyampaikan ajaran – ajaran kebaikan yang sifatnya tidak terbatas hanya
pada persoalan ajaran agama tertentu. Hal tersebut dipertegas juga oleh Lalu
Faturrahman yang menyampaikan bahwa pada masa kini melalui cerita
carangan tokoh utama wayang Sasak yaitu Wong Menak atau dikenal pula
denga Jayengrana merupakan simbol kebaikan dan manusia yang sempurna.
Cerita – certa carangan yang berkembang di antara dalang – dalang
wayang Sasak kini kebanyakan cenderung tidak mengenai penyebaran atau
ajakan untuk memeluk agama Islam. Dalang Budiman misalnya dalam salah
satu pentasnya membawakan carangan yang dikarang oleh dirinya sendiri,
cerita carangan yang dibawakannya mengenai kepemimpinan yang ditujukan
agar masyarakat mendapatkan nilai bahwa pemimpin harus selalu
mendahulukan kepentingan dirinya sendiri.
Carangan juga dapat merupakan pesanan dari seseorang yang
menanggap seni pertunjukan wayang Sasak. Temuan dari hasil penelitian
perubahan fungsi dari wayang Sasak pada masa kini dapat dilihat juga dari
adanya pesanan cerita yang khusus diminta kepada dalang dari seseorang
yang menanggap atau menggunakan jasa dalang dan orang – orang yang
terlibat dalam pementasannya. Carangan yang diminta biasanya merupakan
cerita yang berkaitan dengan acara seremoni tertentu. Selain cerita, pada masa
kini seseorang yang menanggap wayang Sasak juga dapat meminta suatu doa
tertentu kepada dalang. Biasanya doa – doa tersebut dibacakan pada tengah
atau akhir carangan.
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Hasil penelitian yang menunjukan hal ini didapatkan peneliti dari
wawancara dengan Made Darundia. Hal unik mengenai Darundia yaitu
narasumber ini memeluk agama Hindu, namun pada prakteknya dirinya juga
membawakan Serat Menak dan caranngan – carangan yang faktanya berisi
mengenai penyebaran ajaran agama Islam. Dalang Made Darundia merasa
bahwa seni pertunjukan wayang Sasak memang diakui olehnya berfungsi
sebagai media, namun jauh daripada fungsi tersebut Darundia menganggap
bahwa wayang Sasak merupakan bentuk kesenian yang agung yang harus
dilestarikan. Hal tersebut dikarenakan dirinya juga merupakan cucu dari
dalang wayang Sasak legenda pada masa kerajaan Karang Asem Bali, yang
bernama Jero Nengah Gowang.
Pengembangan carangan yang cenderung menjadi isi dari cerita –
cerita tidak turut serta merubah bentuk dari seni pertunjukan wayang.
Carangan seperti yang disampaikan oleh narasumber dalang Erwan
bergantung pada masing – masing kempuan seorang dalang. Kemampuan itu
dapat berupa pemahaman yang cukup mengenai cerita babon dari Serat
Menak, literasi bacaan cerita – cerita rakyat atau cerita tradisional, dan
kemampuan dalam membawakan di dalam pementasannya. Selain itu,
narasumber dalang Lalu Safwan juga menyampaikan dalam hasil penelitian
bahwa biasanya Serat Menak dalam carangan hanya digunakan sebagai
pengantar cerita.
Dari pembahasan sub bab diatas mengenai perubahan seni pertunjukan
wayang Sasak sebagai media pada masa kini memiliki temuan penelitian yaitu
wayang Sasak hingga penelitian ini disusun masih merupakan sebuah media
yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat
yang menontonnya. Pada masa kini, seni pertunjukan wayang Sasak
mengalami perubahan – perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan
perubahan zaman dan masyarakat.
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Perubahan – perubahan tersebut membuat cara berpikir dalang –
dalang juga berubah yang ditandai dengan adanya perubahan cerita – cerita
yang dikembangkan menjadi carangan – carangan yang lebih sering
dipentaskan. Selain itu, caranngan – carangan dan doa – doa juga dapat
dipesan sesuai dengan kebutuhan yang menanggap seni pertunjukan wayang
Sasak. Dengan kata lain, tidak harus berisi mengenai penyebaran ajaran
agama Islam saja, melainkan dapat meluas menjadi cerita – cerita yang lain.
B.2 Produksi Pesan Dalang Dalam Upaya Pelestarian Seni Pertunjukan
Wayang Sasak
Tujuan kedua dari penelitian ini adalah melihat atau mengetahui
produksi pesan dalang – dalang wayang Sasak dalam upaya untuk
melestarikan seni pertunjukan wayang Sasak.
Keberadaan seni pertunjukan wayang Sasak pada saat penelitian ini
dilakukan cenderung tidak dapat dikatakan dalam keadaaan baik – baik saja.
Hal itu dikarenakan sedikitnya jumlah dalang – dalang wayang Sasak yang
ada dan masih eksis hingga sekarang, pengiring seperti pemusik atau yang
dikenal juga di Pulau Lombok dengan istilah sekehe, dan pengrajin wayang
Sasak pun jumlahnya tidak kalah sedikit. Mengenai jumlah dalang dan
pengiring wayang Sasak saat penelitian ini dilakukan pun tidak terdapat
catatan resmi dari Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Nusa Tenggara
Barat. Jumlah narasumber dalam penelitian ini dapat menggambarkan kurang
lebihnya jumlah dalang yang dapat peneliti temui atau bersedia menjadi
narasumber atau informan penelitian.
Pembahasan dalam subbab ini mengacu pada teori interaksionisme
simbolik (IS) yang dijabarkan oleh Mead (Littlejohn dan Foss, 2011:192-194)
dimana teori IS memiliki tiga konsep utama yaitu masyarakat (society), diri
sendiri (self) , dan pikiran. Masyarakat terdiri dari beberapa individu yang
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berinteraksi, dalam penelitian ini dalang merupakan bagian dari individu yang
ada di masyarakat, kemudian diri sendiri yang dibagi menjadi dua yaitu I yang
merupakan satu sisi diri yang mengikuti kata hati, tidak teratur, tidak terarah,
dan sulit ditebak, sedangkan Me merupakan refleksi umum dari orang lain
yang cenderung teratur dan tetap. Dan konsep yang terakhir dalam teori IS
yaitu pikiran yang merupakan sebuah proses yang lebih dari interaksi dengan
diri sendiri dan berkembang seiring dengan perkembangan diri seseorang
manusia atau individu.
Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti faktor pertama yang
menjadi kendala dari kelestarian seni pertunjukan wayang Sasak yaitu
masyarakat. Kendala yang dihadapi wayang Sasak jika ingin bertahan dalam
masyarakat Lombok di masa kini merupakan kendala bahasa yang digunakan
dalam pementasan dan isi ceritanya. Bahasa Serat Menak yang digunakan
dalam wayang Sasak adalah bahasa Kawi atau Jawa kuno, sedangkan pada
masa kini bahasa tersebut tidak digunakan lagi oleh masyarakat di Pulau
Lombok. Bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat Pulau Lombok kini
yaitu bahasa Sasak yang merupakan dan bahasa Indonesia yang secara umum
digunakan oleh mayoritas besar masyarakat untuk berkomunikasi. Selain hal
tersebut, bahasa Kawi atau Jawa kuno juga tidak diajarkan sebagai sebuah
mata pelajaran di sekolah – sekolah, yang menurut narasumber Tahir itu juga
menjadi kendala wayang Sasak dapat dimengerti oleh generasi muda pada
masa kini, khususnya di Pulau Lombok.
Selain masyarakat yang terkendala bahasa, Lalu Sadarudin dari hasil
wawancara juga menjelaskan kendala yang ada di dalang – dalang wayang
Sasak. Dalang – dalang wayang Sasak pada saat penelitian ini dilakukan ada
yang masih mengerti bahasa Kawi dari Serat Menak, namun terdapat pula
dalang – dalang yang cenderung lebih banyak jumlahnya yang sudah tidak
mengerti bahasa Kawi. Dengan kata lain, generasi ketika bahasa Kawi
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digunakan dengan generasi dalang yang ada pada masa kini cenderung
terlampau jauh,

Sehingga, saat pementasan kini pemilihan bahasa yang

digunakan untuk menceritakan isi pesan atau informasi dalam lakon yang
dipentaskan umumnya pada masa kini lebih sering dengan bahasa Sasak dan
bahasa Indonesia.
Dari persoalan kendala bahasa yang dialami seni pertunjukan wayang
Sasak, hal tersebut dilihat sebagai sebuah permasalahan yang membutuhkan
solusi, sehingga Sekolah Pedalangan Wayang Sasak didirikan untuk
menjawab permasalahan tersebut. Sekolah ini merupakan gagasan dari Fitri
Rachmawati dan tim Ideaksi dimana gagasan mereka diajukan sebagai salah
satu program Rujak Centre For Urban Studies yang tujuannya untuk
mendapatkan bantuan dana jika gagasan disetujui. Program Rujak
diperuntukan untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat, salah satunya di
bidang seni dan budaya. Sekolah yang berlokasi di Desa Sesela Lombok Barat
ini walaupun tidak didirikan oleh seorang dalang namun memiliki tujuan
nyata dalam pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak.
Diawali dari keresahan Fitri dan tim Ideaksi dikarenakan banyaknya
masyarakat khususnya yang berusia muda tidak mengenal lagi seni
pertunjukan wayang Sasak sehingga memicu gagasan yang akhirnya disetujui
dan melahirkan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak.oleh karena hal tersebut
tujuan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak untuk mengajarkan kembali
mengenai seni pertunjukan wayang Sasak kepada masyarakat umum,
khususnya generasi muda yang diproyeksi dapat menjadi penerus di masa
yang akan datang. Sebagai wadah pendidikan non formal hal – hal yang
diajarkan tidak hanya mengenai cara mendalang, melainkan tata cara musik
pengiring, hingga pembuatan atau penatahan wayang Sasak.
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Bahasa yang disepakati untuk setiap pementasan Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak yaitu bahasa Sasak dan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan
respon dari Fitri terhadap kendala yang disadari ada di masyarakat terkait
dengan wayang Sasak. Cerita – cerita yang dibawakan juga merupakan
carangan yang dikarang atau disusun oleh Fitri dan tim Ideaksi. langlah
sebelum membuat suatu cerita selalu diawali dengan riset dari berbagai
sumber. Carangan yang dipentaskan lebih banyak mengangkat tema – tema
sehari – hari yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, carangan yang
disusun juga tidak memberatkan siswa. Hingga penelitian ini disusun, tercatat
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak hanya memiliki satu orang dalang
bernama dalang Bayu. Namun, kegiatan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak
berhenti untuk sementara waktu pada saat penelitian ini dilakukan
dikarenakan ada permasalahan internal dan dalang Bayu sudah tidak aktif
sebagai dalang di Sekolah Pedalangan Wayang Sasak.
Mengacu pada teori interaksionisme simbolik (IS) penggunaan bahasa
yang dilakukan oleh Fitri merupakan bentuk interaksinya dengan masyarakat,
dimana masyarakat lebih dapat menerima wayang Sasak jika dipentaskan
dengan bahasa Sasak atau bahasa Indonesia sehingga informasi atau isi cerita
carangan yang telah disusun dapat tersampaikan dengan baik. Pengembangan
dari diri sendiri yang dilakukan oleh Fitri yaitu dengan menciptakan bentuk
pementasan atau pagelaran yang baru untuk wayang Sasak yang disebut
dengan wayang interaktif. Ide wayang kreatif yaitu mengajak penonton atau
khalayak untuk berinteraksi secara langsung dengan wayang Sasak yang tentu
melibatkan dalangnya.
Penciptaan jenis pertunjukan wayang Sasak yang baru yang dilakukan
Fitri jika ditelaah secara teori IS merupakan konsep diri I, dimana Fitri
mengikuti kata hatinya serta melalui proses berpikir yang terjadi karena tujuan
awal didirikannya sekolah non formal ini untuk mengenalkan kembali seni
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pertunjukan wayang Sasak. Fitri dengan hasil pikirannya menciptakan
wayang interaktif agar wayang Sasak dapat dinikmati oleh lebih banyak
kalangan masyarakat dapat dikatakan terbukti berhasil yaitu ketika Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak dengan wayang interaktifnya merangkul penonton
yang memiliki kebutuhan khusus seperti tuna netra dan tuna rungu.
Produksi pesan wayang interaktif dilakukan dengan proses diskusi di
antara Fitri dan tim Ideaksi, guru atau pengajar, para siswa, dan dalang
Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Dalang pada pementasannya dituntut
agar tidak membawa hal – hal yang dapat memicu ketersinggungan atau
bahkan konflik seperti membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan
(Sara) walaupun hanya sebatas guaraun atau guyonan. Hal tersebut disadari
Fitri dikarenakan menurutnya ada dalang lain yang lebih senior yang kerap
kali menjadi hal – hal tersbut sebagi sebuah bahan cerita yang sebenarnya
dinilai kurang pantas.
Dari hasil penelitian hal - hal positif yang dirasakan oleh Fitri dan tim
Ideaksi yaitu mulai adanya tawaran – tawaran pentas dari berberapa instansi
baik pemerintah maupun organisasi internasional diantaranya Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas), Komisi Yudisial,
Aliasni Jurnalis Independen (AJI), hingga organisasi internasional United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Penciptaan jenis wayang baru juga dilakukan oleh dalang Lalu
Sadarudin. Pada tanggal 3 Maret 2003 Sadarudin mendirikan Lembaga
Pengemban Budaya dan Adat Sasak (Pembasak). Terkait dengan penelitian ini
salah satu kegiatan Pembasak yaitu melestarikan seni pertunjukan wayang
Sasak, selain sebagai wadah untuk seniman, budayawan, dan khususnya
kegiatan seni dan budaya di Nusa Tenggara Barat.
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Jenis wayang baru yang diciptakan oleh Lalu Sadarudin dikenal
dengan nama wayang Tetatu. Jenis wayang ini mirip dengan wayang Golek di
Pulau Jawa. Perbedaannya terletak di jumlah boneka tokoh wayang Tetatu
yang hanya berjumlah dua puluh boneka. Namun, hal yang menarik ke dua
puluh boneka tersebut dapat menjadi tokoh dengan nama dan karakter yang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan pementasan isi cerita. Sejalan dengan
Fitri, penciptaan wayang Tetatu juga merupakan hasil pikiran dari Sadarudin
yang diawali dengan keadaan masyarakat yang cenderung mulai tidak
memperhatikan seni pertunjukan wayang Sasak di Pulau Lombok.
Hal yang berbeda adalah Lalu Sadarudin merupakan seorang dalang
yang cukup dikenal di Pulau Lombok, khususnya di kalangan seniman,
budayawan, dan dalang – dalang wayang Sasak. Jika dilihat dengan teori IS
hal ini merupakan konsep diri I dan Me yang dimana Lalu Sadarudin
mendapatkan refleksi umum dari masyarakat sekitar yang sedikit banyak
menuntut adanya peran dalam pelestarian wayang Sasak. Wayang Tetatu
dalam tata cara pementasannya masih berpegang pada tata cara wayang Sasak
pada umumnya baik pakem pembuka dengan diawali gunungan hingga music
pengiringnya masih sama. Perbedaannya serupa dengan Sekolah Pedalangan
Wayang Sasak yang menggunakan tidak lagi menggunakan bahasa Kawi
untuk menyampaikan isi ceritanya.
Mengenai cerita yang wayang Tetatu pun mirip dengan Sekolah
Pedalangan Wayang Sasak. Cerita – cerita merupakan carangan yang dibuat
atau disusun oleh Sadarudin. Namun, wayang Tetatu cenderung lebih sering
membawakan cerita – cerita rakyat yang berkembang di Nusa Tengggara
Barat. Hal tersebut dikarenakan Sadarudin memberikan kebebasan kepada
dalang wayang Tetatu. Proses produksi pesan yang terjadi di wayang Tetatu
juga melalui diskusi antara Tami dan dalang Lalu Sadarudin.
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Hal menarik dari wayang Tetatu selain jenisnya yang baru di Pulau
Lombok, yaitu dalangnya merupakan seorang wanita bernama Tami. Hingga
subbab pembahasan penelitian ini disusun, Tami merupakan dalang wanita
pertama dan satu – satunya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tami muncul
pertama kali sebagai dalang wanita pada tahun 2017. Dalang yang masih
berstatus mahasiswi di salah satu Universitas di Pulau Lombok ini juga
mengalami kendala bahasa, bahkan Tami mengakui dirinya pun tidak terlalu
menguasai bahasa Sasak sehingga Sadarudin memperbolehkan penggunaan
bahasa Indonesia dalam pementasan wayang Tetatu.
penggunaan bahasa Indonesia dirasa Tami sangat efektif untuk
menyampaikan isi cerita atau informasi kepada penonton. Selain itu, cerita –
cerita yang dibawakan dalam pementasan juga merupakan isu – isu atau tema
yang dekat dengan masyarakat umum.
Dari jabaran diatas dapat dilihat bahwa produksi pesan yang dilakukan
baik oleh Sekolah Pedalangan Wayang Sasak dan Lembaga Pengemban
Budaya dan Adat Sasak (Pembasak) dilandasi dengan kendala bahasa yang
terjadi di masyarakat dan dalang, khususnya dalang muda seperti Bayu dan
Tami. Namun, upaya yang dilakukan merupakan hal yang baik untuk
melestarikan seni pertunjukan wayang Sasak.
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