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Abstract 

Reformation era of Indonesia in 1998 has given effect to critical behavior to a number of artists 
in looking at politic power and cultural products that are considered representing and making 
legitimate the political elite status. It constructs mainstream culture called super noble culture. 
One of artist who is motivated to have critical behavior to political elite and construction in 
super noble cultures is Slamet Gundono. Slamet Gundono deconstructs puppet show with 
Javanese palace trait. He makes the name and puppet show form that often undergo changes that 
are different than before as the people know or ever exists. However Gundono inseminates the 
new values based on the day to day people’s situation. Gundono also deconstructs the constructs 
in puppet show that are well-established. He reinterprets the tradition value and builds show 
form exhibiting lower class expressions or marginal groups that is often neglected, left, and 
misinterpret in mainstream culture coming from elite class. Gundono actually does not escape 
from the concept and Javanese culture order totally. Gundono bases himself on existing 
philosophy in puppet show, and he illustrates it contextually and based on the esthetic of rural 
class. Slamet Gundono’s performance reflects an attitude of artist to social cultural situation 
post reformation. He tries to free himself from tradition ties and orders inside, but uses the 
existing tradition and culture as the milestone to move. 

Keywords: mainstream culture, politic elite, reformation on 1998, deconstruction, marginal 
group. 

 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Politik kekuasaan ada dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam 
keindahan seni. Dalam seni-seni klasik sering terdapat penggambaran tentang negeri 
yang aman, sentosa, dan gemah ripah loh jinaw dalam kekuasaan seorang raja yang 

                                                 
1 Disampaikan dalam International Conference & Summer School on Indonesian Studies yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di Inna Grand Beach 
Hotel, Sanur, Bali, tanggal 9-11 Februari 2012 

2 Sulisno, S.Sn., M.A, Pengajar di Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 
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bijaksana3. Raja yang jahat sering digambarkan sebagai musuh yang berasal dari 
kerajaan lain dari seberang lautan, bukan raja “kita”. Definisi seni klasik itu sendiri juga 
cenderung hanya diberikan pada seni-seni produk istana yang mewakili selera 
masyarakat kelas atas.  

Raja-raja Jawa masa lampau mengukuhkan kekuasaannya melalui karya-karya 
seni yang kemudian menyebar di tengah masyarakat. Karya-karya seni yang berasal dari 
istana ini diterima masyarakat sebagai seni adiluhung4 yang dianggap merepresentasi-
kan tatanan keindahan sekaligus “kebenaran “ yang nilainya lebih tinggi dari karya seni 
yang berasal dari masyarakat. 

Meskipun kekuasaan politik raja-raja Jawa sudah runtuh di bawah pemerintah 
Republik Indonesia, pengakuan terhadap kesenian-kesenian adiluhung produk istana 
masih bertahan di tengah masyarakat. Pejabat pemerintah anyak yang turut menjaga, 
meneruskan dan memanfaatkan seni-seni adiluhung produk istana ini untuk kepentingan 
politik mereka. 

Semenjak masa reformasi tahun 1998, muncul sejumlah karya seni yang secara 
tidak langsung memertanyakan, melecehkan, menolak, membelokkan, dan 
mendekonstruksi karya-karya adiluhung masa lalu produk keraton, di antaranya: tari 
Srimpi Srimpet (2001) karya Kelompok Sahita, Bedhaya lanang (2003) karya sejumlah 
dosen ISI Solo dan Bedhaya Silikon (2004) karya Fitri Setyaningsih. Di Yogyakarta, 
dalam event Yogyakarta Gamelan Festival juga banyak muncul karya-karya yang 
membebaskan gamelan dari ikatan budaya yang melekat pada keraton. Para seniman 
yang umumnya berasal dan berkarya di pusat-pusat kebudayaan Jawa di Solo dan 
Yogyakarta, tempat lahirnya seni-seni istana Jawa dan juga daerah yang banyak 
melahirkan seniman intelektual melalui sekolah seni, memertanyakan kemapanan 
keadiluhungan kebudayaan Jawa.  

Slamet Gundono merupakan salah seorang seniman yang tampil cukup menonjol 
dan konsisten memertanyakan keadiluhungan itu. Ia terus melahirkan karya-karya yang 
mendekonstruksi budaya-budaya adiluhung produk masa lalu. Ia mendekonstruksi 
wayang-wayang produk istana sebelum masa reformasi, tetapi baru mendapatkan 
banyak tanggapan yang baik setelah masa reformasi. Saat pentas dalam acara “Deklarasi 
Kepatutan Bangsa” di Keraton Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2004, Slamet 
Gundono menampilkan tokoh wayang Kunthi yang seolah berdialog dengan dalang: 

“Pak Slamet Gundono…..,! Tulung cerita wayang diubah! Awit yen crita wayang 
kaya kuwe terus, mung ngono terus-menerus, anane crita wong hebat-hebat, crita 
wong cilik-cilik langka. Sing kedua, aku kepengin cerita tentang ingsun diubah, 
masak wiwit setiap ana wayang dicritakna jare Dewi   Kunti   berbuat   sing   ora   
bener   marang   Karna   anake.   Kula nyuwuuun…..!” 

“Pak Slamet Gundono…..! Tolong cerita wayang diubah! Sebab bila cerita wayang 
hanya seperti itu terus-menerus, yang ada hanya cerita tentang orang hebat-hebat. 

                                                 
3 Dalam pertunjukan wayang tradisi, penggambaran sebuah kerajaan yang aman, tenteram, dan makmur 

di bawah kekuasaan raja yang baik ini dapat kita temukan dalam narasi janturan yang disampaikan 
dalang saat membuka pertunjukan. 

4 Secara etimologis, Adiluhung dari kata adi, yang berarti lebih (baik), dan luhung atau luhur yang berarti 
tinggi. Istilah adiluhung muncul dalam lingkungan kesenian tradisional Jawa untuk menunjukkan 
adanya tatanan (estetika) dan tuntunan (etika). Keadiluhungan dilihat sisi keindahan dan ketinggian nilai 
moral dan intelektual.  
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Cerita rakyat kecil langka. Yang kedua, aku ingin cerita tentang aku diubah, masak 
setiap ada cerita tentang aku selalu dianggap berbuat yang tidak benar terhadap 
Karna, anakku. Saya mohon……!” 

 

Berdasar fenomena lahirnya karya-karya seni yang mendekonstruksi karya-
karya adiluhung istana Jawa setelah masa Reformasi ini, dapat diajukan pertanyaan: 

1. Faktor apa saja yang mendorong proses dekonstruksi tersebut? 

2. Apa makna karya-karya dekonstruksi tersebut dalam konteks sosial-budaya 
kekinian? 
 

B.  Pembahasan 

Pemerintah Orde Baru membuat stabilisasi keamanan melalui pengendalian 
berbagai ekspresi masyarakat. Ekspresi yang sejalan dengan pemerintah didukung, 
sementara ekspresi-ekspresi yang tidak sejalan dengan pemerintah dilarang, bahkan 
banyak yang berusaha dimatikan. Kesenian, sebagai sebuah ekspresi seniman, juga 
tidak lepas dari kendali pemerintah melalui penerbitan kartu seniman, surat ijin pentas 
dan melarang kesenian-kesenian yang mengkritik kebijakan pemerintah. Selain itu, 
pemerintah Orde Baru juga memanfaatkan seni untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan dan program-program pemerintah lainnya, sekaligus sebagai media untuk 
menunjukkan kejayaan, keberhasilan, kebaikan dan keindahan atas dukungan 
pemerintah. Pengendalian ekspresi seni ini diharapkan turut membentuk tatanan sosial 
yang baik dan stabil sesuai dengan pandangan pemerintah.  

Kesenian-kesenian yang mendapat predikat adiluhung sering dimanfaatkan oleh 
pemerintah untuk kepentingan itu. Konsep adiluhung, yang sudah lama muncul di 
lingkungan budaya Jawa dan diterapkan terutama untuk melegitimasi karya-karya 
budaya produk keraton, diberdayakan oleh pemerintah Orde Baru untuk kepentingan-
kepentingan yang dianggap selaras dengan pemerintah. Tidak semua karya seni tradisi 
diakui sebagai seni adiluhung. Kata adiluhung sering bersifat politis, tidak objektif, dan 
hanya diberikan pada produk-produk istana yang mewakili kelas atas. Konsep 
adiluhung, yang mengacu pada tatanan (estetika) dan tuntunan (etika), selaras dengan 
jargon pembangunan dan pengendalian stabilitas sosial pemerintah Orde Baru.  

Wayang mendapat perhatian yang istimewa selama pemerintahan orde ini. 
Wayang sering dipakai dalam kampanye partai politik, perayaan hari jadi suatu daerah, 
perayaan hari kemerdekaan maupun kegiatan-kegiatan lain. Pemerintah 
menyosialisasikan program-programnya dan pesan-pesan pembangunan melalui 
pertunjukan, baik dengan cara yang vulgar maupun terselubung. Sebagai gambaran, 
pada masa Pemerintah Orde Baru mencapai puncak kejayaan, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah menyelenggarakan Festival Greget Dalang di Keraton Kasunan Solo yang 
menampilkan 50 dalang dalam rangka perayaan 50 tahun kemerdekaan Republik 
Indonesia tahun 1995. Menampilkan lomba dalang yang jumlahnya ditetapkan 50 orang 
tentu menelan biaya yang tidak sedikit. Panitia nampak ingin menunjukkan kejayaan 
ekonomi pemerintah Orde Baru melalui acara itu.  

Dalam Festival Greget Dalang tersebut terjadi “insiden” terkait masalah klaim 
keadiluhungan wayang. Salah seorang dalang yang tampil dalam festival itu, yaitu 
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Slamet Gundono, diprotes oleh penonton secara kasar karena dianggap merubah konsep 
wayang yang adiluhung. Slamet Gundono diprotes penonton karena menampilkan 
bentuk pertunjukan dan jalan cerita yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ia 
menampilkan pertunjukan Wayang Multi Media yang memasukkan pertunjukan teater 
manusia dan tari ke dalam pertunjukan wayang kulit. Pada adegan-adegan tertentu kelir 
wayang terangkat, lalu sejumlah aktor teater dan penari masuk panggung berinteraksi 
dengan dalang. Pada saat pertunjukan sedang berlangsung, tiba-tiba sejumlah penonton 
berteriak-teriak memerotes dan beberapa penonton menggoyang-goyangkan kelir 
bermaksud merobohkannya. Penonton yang memerotes itu menyebut pertunjukan 
Slamet Gundono bukan lagi wayang. Ada pula yang melakukan protes terhadap 
tindakan Slamet Gundono yang menampilkan adegan tokoh-tokoh Pandawa dibunuh 
Karna, sebuah adegan yang dianggap menyimpang dari pakem wayang klasik. Slamet 
Gundono dianggap merusak tatanan, aturan, pakem, bahkan dianggap ngawur. 

Panitia juga mendiskualifikasi Slamet Gundono. Tindakan panitia ini diprotes 
Slamet Gundono. Ia menunjukkan kematian Karna oleh Arjuna yang hanya merupakan 
adegan dalam mimpi Karna. Ia menjelaskan bahwa setiap orang dapat memiliki impian 
untuk mengalahkan orang lain, termasuk Karna. Penjelasan Slamet Gundono tidak 
mampu merubah keputusan panitia yang telah mendiskualifikasi keikutsertaannya 
dalam festival itu. Hal ini menunjukkan adanya kemapanan pemahaman masyarakat 
wayang yang tidak mudah diubah, baik di tengah masyarakat “akar rumput” atau kelas 
bawah, maupun di tingkat elit para pemangku otoritas wayang. Wayang seolah hanya 
boleh dipahami dalam tafsir tunggal dan tidak memberikan ruang bagi tafsir lain yang 
berbeda. 

Wayang telah melewati sejarah yang panjang selama berabad-abad membentuk 
konstruksi-konstruksi yang semakin lama semakin dimapankan dalam pemikiran 
masyarakat Jawa. Konstruksi-konstruksi tersebut, di antaranya, dalam bentuk cerita 
beserta tokoh-tokoh dan karakter yang ada di dalamnya, yang diyakini masyarakat 
sebagai sebuah kebenaran yang tidak mudah diubah.  

Ada beberapa lembaga yang memiliki kekuatan menciptakan atau menjadi agen 
yang membentuk, memengaruhi, menyebarkan dan juga merubah konstruksi yang sudah 
ada di tengah masyarakat. Sears (1986) menggunakan istilah dan konsep otoritas untuk 
menggambarkan kekuatan-kekuatan itu. Sebagai kekuatan yang ada dalam situasi dan 
kondisi historis tertentu, menurut Sears, otoritas itu terus mengalami perubahan di 
sepanjang sejarah masyarakat dan kebudayaan Jawa. Dari temuan Sears, setidaknya 
sudah ada empat otoritas di sepanjang sejarah wayang kulit Jawa, yaitu otoritas teks-
teks India, otoritas teks-teks Islam, otoritas teks-teks keraton yang berada di bawah 
pengaruh kolonial Barat, dan otoritas estetika Barat atau otoritas modern.  

Di sisi lain Umar Kayam, berdasarkan penelitian tentang wayang kulit tahun 
1993-1995, menyebutkan ada lima otoritas dalam kehidupan wayang, khususnya 
wayang kulit Jawa, yaitu otoritas istana atau keraton, otoritas lembaga- lembaga 
pendidikan formal seni pedalangan, otoritas tradisi lokal dari para dalang sendiri, 
otoritas para dalang popular atau dalang laku, dan otoritas pejabat resmi pemerintah dan 
organisasi yang menjadi agen-agennya (Kayam, 2001: 69). 

Keraton pernah memiliki infrastruktur yang kuat, diantaranya berupa lembaga 
pendidikan formal pedalangan dan lembaga empu, untuk menciptakan, menyebarkan, 
dan melegitimasi karya-karya seni produk istana. Setelah kekuasaan runtuh dan tidak 
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lagi mampu menjadi patron bagi kesenian tradisi, wayang membebaskan diri dari 
pertunjukan istana menjadi pertunjukan komersial.  

Menurut Umar kayam, komersialisasi wayang ini semakin mendapatkan 
tempatnya pada masa kejayaan pemerintahan Orde baru, dengan ditopang oleh faktor 
ekonomi yang kuat berkat dukungan pinjaman luar negeri, investasi asing, dan 
eksploitasi sumber-sumber daya alam yang kaya. Pada masa ini muncullah kelompok-
kelompok sosial yang memiliki kekuatan ekonomi besar untuk membentuk selera 
masyarakat, membangun suatu pasar wayang yang meriah. Hampir tidak ada ruang dan 
institusi di dalam masyarakat yang tidak mengalami proses ekonomisasi dan pasarisasi 
dengan tingkat peredaran dan pertukaran uang yang tinggi. Dari sini pemerintahan Orde 
baru secara berangsur-angsur telah melakukan suatu perubahan besar dalam tata 
kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat jawa pada khususnya 
(Kayam, 2001: 274-276). 

Masuknya wayang ke dalam ekonomi pasar sangat ditentukan oleh banyaknya 
uang yang beredar di tengah masyarakat. Semenjak kejatuhan pemerintahan Orde Baru, 
Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Sirkulasi uang di tengah masyarakat tidak 
lagi berlangsung sebesar dan secepat masa sebelumnya. Akibatnya, tanggapan bagi para 
dalang menjadi jauh berkurang. 

Reformasi, yang salah satu faktor pendorongnya adalah krisis ekonomi yang 
terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, selain memberikan dampak berkurangnya 
tanggapan terhadap para dalang, juga memberikan pengaruh sikap kritis sejumlah 
seniman terhadap kekuasaan politik beserta produk-produk budaya yang dianggap 
mewakili dan memapankan status kelas elit politik melalui konstruksi-konstruksi di 
dalam produk budaya arus utama yang sering disebut sebagai budaya adiluhung itu.  

Pemerintah, yang pada masa orde baru tabu untuk dikritik, dianggap selalu benar 
dan wajib dipatuhi semua programnya, setelah reformasi justru sering disorot, 
dipertanyakan, dan dicurigai oleh sejumlah seniman kritis. Berbagai produk pemerintah, 
termasuk karya-karya seni yang diakui atau dianggap mewakili selera kaum arisokrat, 
dipertanyakan dan ditafsirkan ulang oleh para seniman.  

Slamet Gundono pada tahun 1998 menciptakan dan mementaskan Wayang 
Gremeng yang dikembangkan dari Wayang Jemblung Banyumas. Lakon pertama yang 
ditulis Slamet Gundono dalam pertunjukan Wayang Gremeng yaitu Mengeja Kidung 
Gendari (Togog, Mbilung mBedah Tumpeng Duryudana) yang mengangkat tema 
kekuasaan politik melalui tokoh Togog dan Mbilung yang merepresentasikan rakyat 
kecil, serta tokoh Duryudana yang menggambarkan seorang raja yang selalu gelisah 
terhadap kekuasaannya. Slamet Gundono menggambarkan sosok raja Duryudana 
sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Slamet Gundono menggarap 
lakon itu sebagai tanggapan terhadap tema kekuasaan politik yang ramai dibicarakan 
dan dipersoalkan sejak masa reformasi. Lakon tersebut menggambarkan rakyat kecil 
(melalui tokoh Togog dan Mbilung) yang sedang “berpesta” atas kekuasaan. Sosok 
Duryudana seolah merepresentasikan tokoh Presiden Soeharto (alm) yang memiliki 
kekuasaan besar pada masa orde baru tetapi kemudian dibenci rakyatnya dan dijatuhkan 
kekuasaannya oleh rakyat pada masa reformasi.  

Slamet Gundono tidak menggunakan wayang kulit tradisi keraton untuk 
menyampaikan gagasan-gagasannya tetapi menciptakan atau mengembangkan 
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pertunjukan seni yang berakar dari budaya masyarakat pesisir5. Melalui Wayang 
Gremeng dan karya-karya wayang lainnya semenjak masa reformasi, Slamet Gundono 
mengembalikan wayang pada budaya lisan yang dinamis dan cair. Ia tidak menuliskan 
naskah pertunjukan. Ia hanya menyediakan tema dan gagasan yang kemudian 
dieksplorasi pada saat latihan bersama pemain lainnya. Sejumlah plot dan alur 
pertunjukan yang diperoleh dari proses latihan menjadi pijakan untuk menggulirkan 
pertunjukan yang juga menanggapi situasi saat pertunjukan sedang berlangsung. 

Model pertunjukan semacam itu berbeda dengan pertunjukan wayang kulit yang 
berkembang saat itu. Umar kayam, berdasar penelitiannya pada akhir masa 
pemerintahan Orde Baru, melihat kecenderungan pertunjukan wayang kulit mulai 
melepaskan basis budaya lisannya yang dinamik, historis, cair, dan memasuki budaya 
tulis yang meruang, statis, langsung dan ketat. Dalang-dalang banyak yang membaca 
naskah saat pertunjukan, bahkan tidak jarang naskah tersebut dibuat oleh orang lain. 

Slamet Gundono menampilkan pertunjukan yang penuh improvisasi, spontan 
dan akrab. Dalam karya Wayang Gremeng, Slamet Gundono memadukan pertunjukan 
Wayang Jemblung Banyumas dengan teater modern dan kadang-kadang dengan tari. 
Sementara dalam Wayang Suket ia tidak meniru pertunjukan wayang suket yang selama 
ini dikenal masyarakat. Ia hanya menggunakan filosofi suket untuk menggambarkan 
masyarakat “akar rumput’ atau masyarakat kelas bawah. Ia tidak sekadar menampilkan 
pertunjukan rakyat yang ketinggalan jaman. Ia menafsirkan ulang khasanah tradisi 
dengan pemaknaan baru. Idiom-idiom modern pun ia tempelkan dalam karya-karyanya. 

Pertunjukan wayang karya Slamet Gundono melintasi batas-batas definisi formal 
yang selama ini sering diberikan terhadap wayang. Slamet Gundono melakukan hal itu 
bukan sebagai “penyimpangan” yang dilakukan semata-mata untuk mencari perhatian 
penonton dan bukan pula karena ketidakmengertian pada batasan-batasan definisi itu. 
Slamet Gundono justru membangun pertunjukannya dari filosofi yang mendasari 
definisi itu sendiri. 

Wayang Gremeng dibangun dari kebiasaan orang Jawa yang gremengan atau 
ngedumel saat tidak puas. Sementara Wayang Suket6 dibuat untuk merepresentasikan 
masyarakat akar rumput atau masyarakat kelas bawah. Di dalam karya-karya itu, Slamet 
Gundono menggunakan bahasa, simbol-simbol dan idiom yang menyiratkan ekspresi 
masyarakat pedesaan melalui karya dengan pendekatan konsep pertunjukan 
pelataran.Konsep pertunjukan yang lebih menekankan komunikasi dengan penonton 
seperti itu saat ini sudah jarang muncul. Ekspresi masyarakat pedesaan yang sederhana, 
akrab dan spontan mendapatkan ruang yang semakin sempit terpinggirkan oleh seni-
seni adiluhung yang penuh tatanan dan etika. 

Slamet Gundono merevitalisasi wayang-wayang yang sudah ditinggalkan 
masyarakatnya. Wayang Jemblung Banyumas yang sudah jarang dimainkan ia garap ke 
dalam Wayang Gremeng. Ia juga menghidupkan kembali wayang suket yang pernah 
menjadi bagian dari kehidupan dari masyarakat agraris, terutama di kalangan anak-anak 

                                                 
5 Sebelum masa reformasi Slamet Gundono menciptakan Wayang Layar Panjang dan Wayang Multi 

Media yang masih menggunakan media wayang kulit beserta perangkat budaya Jawa di Surakarta. Ia 
menggunakan bahasa Jawa gaya Solo dalam pertunjukan wayang kulit. Ia baru menampilkan bahasa 
Jawa dialek Tegal dalam Wayang Gremeng, Wayang Suket dan karya-karya lainnya setelah masa 
reformasi. 

6 Suket dalam bahasa jawa artinya rumput 
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petani, lalu ia ubah konsep dan bentuk pertunjukannya menjadi lebih menarik. Slamet 
Gundono mengangkat gaya wayang pesisiran Tegal yang selama ini dianggap lebih 
rendah dan kasar dibandingkan dengan wayang kulit gaya Solo atau Yogyakarta, yang 
merupakan budaya arus utama.  

Slamet Gundono tampil percaya diri di panggung menggunakan bahasa Jawa 
dialek Tegal sebagai bahasa utama pertunjukannya. Dalam kehidupan sehari-hari di 
lingkungan pergaulannya di Solo ia biasa berbahasa Jawa dialek Solo. Saat tampil di 
mana pun ia berbicara dalam bahasa Tegal yang sering dianggap kasar dan kampungan, 
yang kadang-kadang diselingi bahasa Indonesia dan kadang-kadang juga menggunakan 
sedikit kata-kata berbahasa Inggris. Kehadiran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ia 
munculkan sekadar untuk membantu menjelaskan bagi penonton yang kesulitan 
memahami bahasa jawa dialek Tegal. Dengan cara seperti itu Slamet Gundono ingin 
menunjukkan pada penonton bahwa bahasa Jawa dalam dialek Tegal dapat menjadi 
bahasa ekspresi yang menarik, yang tidak kalah terhormatnya dengan bahasa Indonesia 
maupun bahasa Inggris yang memiliki status sebagai bahasa nasional dan bahasa 
internasional. 

Ia membuat nama dan bentuk pertunjukan wayang yang sering berubah-ubah, 
yang berbeda dari yang sebelumnya dikenal masyarakat, atau pernah dikenal tetapi 
dengan memberi makna baru sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang 
berkembang. Ia menyebut pertunjukannya sebagai Wayang Suket, Wayang Nglindur, 
Wayang Sampah, dan lain-lain yang kadang antara satu dengan lainnya saling tumpang 
tindih, namun tetap dapat diikuti flosofi yang mendasarinya beserta pertunjukannya 
yang dikemas dengan baik. 

Karya-karya Slamet Gundono itu juga tidak menampilkan pertunjukan yang 
linear, urut dan teratur, namun dapat diikuti hubungan-hubungannya. Menurut 
Goenawan Mohamad, saat menonton karya-karya Slamet Gundono, orang bisa saja 
bertanya apa arti “wayang” dan apa pula arti “wayang lindur”. Orang mungkin akan 
memeroleh jawaban, tetapi jawaban itu menurut Goenawan Mohamad belum tentu 
dibutuhkan oleh seseorang yang menikmati pertunjukan karya-karya Slamet Gundono. 

Menurut Goenawan Mohamad7, pertunjukan karya-karya Slamet Gundono (yang 
menampilkan loncatan-loncatan ruang dan waktu, pembauran antara benda sehari-hari 
dan elemen-elemen fantasi, yang melankoli berselang-seling dengan yang lucu, dialog 
bahasa Tegal bersilang dengan bahasa Indramayu) mengajak orang untuk mengikutinya 
dengan asyik, bukan sebagai satu karya banyolan, melainkan sesuatu yang 
mengisyaratkan kehidupan manusia yang tak satu segi, dan di antara itu orang juga 
dapat merasakan saat-saat yang menyentuh hati. 

Slamet Gundono lebih memertaruhkan karya-karyanya pada wilayah gagasan 
daripada bentuk pertunjukannya. Ia meyakini bahwa kemampuan survival seorang 
dalang bukan terletak pada “bentuk” tetapi pada cara berpikir. Dalam pandangannya, 
bentuk hanyalah media untuk menyampaikan gagasan-gagasannya tentang berbagai 
persoalan sosial. Bentuk dapat berubah-ubah sesuai gagasan yang mendasarinya. Maka 
dia membuat bentuk yang berbeda-beda untuk menyampaikan gagasan yang berbeda 
pula. 

                                                 
7 Dalam naskah orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Airlangga 

Surabaya tahun 2007. 
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Slamet Gundono membebaskan diri dari bentuk-bentuk baku; wayang kulit, 
wayang golek, wayang orang dan sebagainya. Ia membuat karya dengan bentuk yang 
berubah-ubah, bahkan kadang “tanpa bentuk”, seperti yang selama ini dianggap orang 
sebagai wayang. Ia hanya merasa perlu memertahankan dan memunculkan imajinasi 
tentang wayang di dalam karya-karyanya, serta ekspresi dalang yang dikomunikasikan 
kepada audiens. 

Slamet Gundono juga membebaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi beserta 
tatanan-tatanan di dalamnya. Tatanan-tatanan estetika dan etika yang selama ini melekat 
dalam pertunjukan wayang tradisi diganti dengan bentuk-bentuk pertunjukan dan 
bahasa yang sederhana. Ia bisa tampil hanya dengan alat music ukulele yang ia mainkan 
sendiri. Ia bisa tampil sebagai dalang sekaligus wayangnya. Alat-alat dapur, makanan, 
dan berbagai perkakas sehari-hari ia mainkan sebagai boneka wayang atau apa pun 
sekehendak dirinya. 

Meskipun nampak berbeda dari pertunjukan wayang tradisi, Slamet Gundono 
masih tetap menggunakan tradisi dan budaya yang sudah ada sebagai titik tolak. Ia tidak 
sepenuhnya keluar dari konsep dan tatanan budaya Jawa. Ia selalu berpijak dari filosofi 
yang sudah ada di dalam pertunjukan wayang. Ia membongkar konstruksi-konstruksi 
dalam pertunjukan wayang yang sudah mapan, menafsirkan kembali khasanah tradisi, 
dan membangun bentuk-bentuk pertunjukan sesuai konteks dan bentuk estetika 
masyarakat kelas bawah pedesaan, serta menampilkan ekspresi-ekspresi masyarakat 
kelas bawah atau kelompok-kelompok marginal. Ekspresi-ekspresi rakyat yang 
sederhana, spontan sekaligus aktual dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti 
persoalan lingkungan, gender, dan hak-hak sosial masyarakat kelas bawah sering 
diabaikan dalam wayang-wayang arus utama yang berasal dari keraton. Wayang-
wayang arus utama lebih banyak bicara tentang raja-raja dan kehidupan masyarakat 
kelas atas beserta tatanan estetika dan etika yang dianutnya. Ekspresi masyarakat kelas 
bawah sering diabaikan, ditinggalkan dan disalahartikan dalam kebudayaan arus utama 
yang berasal dari kalangan elit. 

Melalui karya-karyanya, beragam ekspresi dari kelompok-kelompok budaya, 
kelompok agama, maupun kelompok sosial yang bukan dari arus utama dia tampilkan 
dengan memikat. Ia mengangkat tokoh Muttamakin, yang berbeda pandangan dengan 
para ulama dari aliran agama Islam arus utama di Jawa, dalam Wayang lindur lakon 
Srekalan Muttamakin Ngundang Wirid Serat Dewaruci (2006). 

Ia memilih berkarya dengan berpijak pada budaya masyarakat pesisiran Tegal 
yang kurang diperhitungkan dalam peta kebudayaan Jawa. Meskipun ia tinggal di Solo 
dan menempuh pendidikan formal di Jurusan Pedalangan STSI (Sekolah Tinggi Seni 
Indonesia, sekarang ISI) yang lebih memberikan perhatian pada wayang tradisi 
Surakarta, Slamet Gundono tidak turut masuk dalam arus utama pertunjukan wayang 
yang didominasi oleh wayang kulit gaya Solo atau Yogyakarta. Ia juga tidak bernaung 
di bawah institusi apa pun, termasuk institusi resmi pedalangan, yaitu : Ganasidi, 
Pepadi, dan Senawangi. 

Kebudayaan Tegal yang sering dianggap kampungan dan kasar, oleh Slamet 
Gundono kadang-kadang disandingkan dengan kebudayaan asing, seolah-olah untuk 
menunjukkan bahwa kebudayaan Tegal tidak tertinggal dan terisolir seperti yang 
dituduhkan banyak orang. Dalam Wayang Lindur lakon Sudamala terdapat adegan yang 
menceritakan pertemuan Slamet Gundono dengan seorang pengamen asal Tibet 
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bernama Monha di trotoar Kota Berlin, Jerman. Dalam pertemuan tersebut, Slamet 
Gundono menyapa Monha dalam bahasa Inggris, tetapi Monha tidak dapat 
menangkapnya. Slamet Gundono lalu menyanyikan tembang sintren berbahasa Jawa 
dialek Tegal. Monha menyambut nyanyian itu dengan senang hati. Mereka berdua 
kemudian bergantian bernyanyi dan memainkan alat musiknya masing-masing: Slamet 
Gundono bernyanyi dalam bahasa Jawa dialek tegal, Monha bernyanyi dalam bahasa 
Tibet. Mereka seolah-olah berdialog melalui kebudayaannya masing-masing. 

Orang-orang yang sedang melintasi jalan di Kota Berlin itu dikisahkan banyak 
yang memberi uang ke dalam topi yang disediakan Monha. Monha berniat memberikan 
seluruh uang tersebut pada Slamet Gundono tetapi ditolak Slamet Gundono. Slamet 
Gundono balik ingin memberikan seluruh uang itu pada Monha tetapi juga ditolak 
Monha. Akhirnya uang tersebut mereka bagi dua. Setelah itu Monha pergi 
meninggalkan Slamet Gundono. 

Masih dalam kisah Wayang Lindur Lakon Sudamala, beberapa tahun kemudian, 
Slamet Gundono ke Jerman lagi. Ia mencari Monha. 

“ Monha….Monha….! Ana ngendi sira? Tak goleti neng televisi ora nana, neng 
playstation ora nana, neng handphone ora nana. Kena ngapa orang-orang seperti 
kamu Monha terusir saka negarane, dibuwang pemerintahe Cina, ora nana neng 
televisi, tidak ada di Koran-koran. Ora nana sing memberitakan. Bangsat !8” 

 

Pertemuan Slamet Gundono dengan Monha mungkin benar-benar terjadi, atau 
mungkin hanya kisah imajiner. Pada saat karya tersebut diangkat sekitar tahun 2006, 
Negeri Tibet masih masih dilanda persoalan politik dengan pemerintah Cina. Slamet 
Gundono nampak membela negeri Tibet. Menurutnya, Tibet memiliki budaya yang 
sama dengan sintren, yaitu sama-sama memiliki kesenian yang berakar pada tradisi 
vokal dan sama-sama menjadi budaya yang terpinggirkan. 

Slamet Gundono mementaskan karya-karyanya di berbagai tempat atas 
undangan komunitas dan institusi yang sangat beragam: komunitas seniman, lembaga 
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Penontonya pun berasal 
dari berbagai kalangan. Ia pernah tampil di hadapan presiden, menteri, maupun rakyat 
jelata. Meskipun audiensnya berasal dari kelas sosial yang beragam, orang yang 
menanggap Slamet Gundono umumnya berasal dari kelas menengah-terpelajar di 
perkotaan. Berbeda dari para dalang pada umumnya yang lebih banyak tampil dalam 
perayaan-perayaan ritus hidup masyarakat Jawa: kelahiran, sunatan, perkawinan dan 
ruwatan. Slamet Gundono banyak tampil dalam forum-forum festival, seremonial 
organisasi sosial, apresiasi seni, dan diskusi-diskusi politik. 

Meskipun ia sudah sering bereksperimen dalam menampilkan pertunjukan 
wayang- sejak awal kuliah di STSI Surakarta tahun 1989, namun karya-karyanya baru 
diterima masyarakat semenjak reformasi. Slamet Gundono semakin diterima oleh 
masyarakat yang beragam. 

                                                 
8 “ Monha….Monha…..! Di mana kamu? Kucari di layar televisi tidak ada, di playstation tidak ada, di 

handphone tidak ada. Mengapa orang-orang seperti kamu Monha terusir dari negaramu, dibuang oleh 
pemerintah Cina? Kucari di televisi tidak ada, di Koran-koran tidak ada. Tidak ada yang memberitakan. 
Bangsat! 
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Perubahan situasi sosial-politik di Indonesia pasca-reformasi turut memberikan 
dampak perubahan pandangan terhadap karya-karya seni. Bentuk-bentuk ekspresi yang 
“berbeda” dari arus utama, yang pada masa Orde baru sering dianggap mengancam 
stabilitas, semenjak masa reformasi mulai diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang 
wajar. Pemerintah, yang pada masa Orde baru sangat kuat pengaruhnya, semakin 
melemah dalam mengedalikan dan mempengaruhi ekspresi-ekspresi seni.  

Pemegang otoritas di dalam pertunjukan wayang terus mengalami perubahan. 
Otoritas dalang semakin menguat, sementara “pemilik” otoritas lain yang disebutkan 
oleh Sears maupun Umar kayam, semakin melemah. Dalang semakin memiliki 
keleluasaan di dalam mengekspresikan diri melalui pertunjukan wayang, termasuk 
dengan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Dengan memanfaatkan otoritas yang 
dimiliki, seorang dalang dapat mengubah atau mengembangkan wayang sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. 

Slamet Gundono menegaskan bahwa (di dalam wayang) tidak ada yang original 
betul. Yang tradisional betul juga tidak ada. Segala sesuatu telah dan akan terus 
mengalami perubahan. Perubahan yang bersifat total biasanya ditolak masyarakat. 

Menurut Berger, perubahan sosial adalah sebuah proses yang terjadi secara 
terinstitusi. Perubahan sosial tidak semata berasal dari tindakan seorang individu yang 
memiliki kebebasan penuh. Dalam perubahan sosial, dibutuhkan aspek kolektivitas, 
aspek kebersamaan sebagai sekelompok manusia (Berger, 1977:15). Perubahan 
memerlukan otoritas, baik melalui institusi formal maupun non formal, untuk 
mengambil inisiatif, mendorong, dan memberikan legitimasi terhadap perubahan itu 
sendiri. 

C.  Kesimpulan 

Pertunjukan wayang karya Slamet Gundono merefleksikan sikap seorang 
seniman terhadap situasi sosial-politik-budaya pasca reformasi yang sedemikian 
mencair. Tatanan etika dan estetika yang dibangun selama masa Orde Baru, yang 
mengambil dan mengembangkan produk-produk aristokrasi Jawa, dipertanyakan oleh 
seniman. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang pada tahun 1998, masyarakat 
Indonesia, termasuk seniman, mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan politik beserta 
produk-produk budaya yang dianggap mewakili dan memapankan status kelas elit 
politik melalui konstruksi-konstruksi di dalam produk budaya arus utama yang sering 
disebut sebagai budaya adiluhung. Orang juga tidak takut menampilkan ekspresi-
ekspresi yang berbeda dari arus utama yang dikendalikan oleh kelas-kelas sosial 
penguasa. 

Slamet Gundono mendekonstruksi pertunjukan wayang arus utama gaya istana-
istana Jawa. Ia membongkar konstruksi-konstruksi dalam pertunjukan wayang yang 
sudah mapan, lalu menafsirkan kembali khasanah tradisi, dan membangun bentuk-
bentuk pertunjukan yang menampilkan ekspresi-ekspresi masyarakat kelas bawah atau 
kelompok-kelompok marginal, yang sering diabaikan, ditinggalkan dan disalahartikan 
dalam kebudayaan arus utama yang berasal dari kalangan elit. Ia merayakan 
keberagaman budaya masyarakat yang selama orde baru diseragamkan menurut selera 
penguasa. 

Karya-karya Slamet Gundono mendapat tanggapan baik terutama di kalangan 
masyarakat terpelajar yang cenderung bersikap kritis terhadap kekuasaan dan berbagai 
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ketimpangan di tengah masyarakat. Ekspresi-ekspresi kritis semacam itu baru mendapat 
ruang yang terbuka semenjak reformasi. 
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