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Abstract 
 

This paper proposes arguments about the possibility of disseminating leadership values 
according Serat Wedhatama written by Mangkunagara IV using video game. Those values can 
be cultivated more creatively and effectively  if it can be taught using a video game, because in 
the future, video game will be more desirable via a computer, laptop or smart phone. Values can 
be disseminated and implied in every aspect of video games, either through the storyline, 
characterizations, dialogues, and story content in the game. The discussion starts from the 
values of leadership according Serat Wedhatama which will be hermeneuticly analyzed. 
Furthermore, we will discuss the genre of video games that are considered capable of being used 
as a means of disseminating values, the role playing game (RPG). The reason for choosing the 
genre is the element of narrative and character. Narrative and character will be philosophically 
analyzed to obtain the capability of disseminating leadership values. The conclusion is RPG 
video games can be used as tool for disseminating leadership values according Wedhatama, if 
such values can be expressed in narrative aspects, and the RPG video game characters are used 
in a comprehensive manner. 
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A.  Pendahuluan 

Pilar yang menopang keberadaan sebuah suku bangsa salah satunya adalah 
karakter kepemimpinan anggota-anggota suku bangsa tersebut, dengan kata lain 
kemunduran suatu suku bangsa ditandai dengan bergesernya konfigurasi budaya dan 
nilai-nilai kearifan lokal ke arah yang berbeda, sehingga perlu diupayakan rekayasa 
sosial dan budaya yang terus menerus apabila perubahan tersebut ingin dikendalikan. 
Artinya, nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat 
tertentu harus terus ditanamkan pada generasi yang lebih muda. 

Upaya berupa pembangunan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-
nilai kearifan lokal inilah yang harus disadari dan kemudian dilakukan bersama-sama. 
Karakter suku Jawa memang tidak mudah dipahami, justru karena sedemikian 
banyaknya pandangan budaya yang beragam. Nilai-nilai kepemimpinan ini yang harus 
dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter kepemimpinan. Hal ini diusahakan 
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melalui pendidikan karakter, baik formal maupun informal. Namun demikian, untuk 
menerjemahkan nilai-nila kepemimpinan tersebut perlu dikembangkan sebuah sudut 
pandang baru, yang berbeda. Pola baru ini perlu disederhanakan agar mudah 
diinternalisasikan dianut pada generasi berikut melalui cara dan pengembangan metode 
yang lebih up to date. Hal ini bisa dilakukan melalui sarana video game bertema Role 
Playing Game (RPG). 

B.  Metode  

Metode yang digunakan adalah hermeneutika sebagai alat analisis filosofis 
untuk memahami teks dalam Serat Wedhatama, sehingga didapat sebuah pemahaman 
bentuk praktis nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya 
nilai-nilai kepemimpinan ini yang akan digunakan melalui penokohan, narasi dan dialog 
antar tokoh, jalan cerita serta alur cerita video game bertema RPG. 

C.  Pembahasan 

1.  Pandangan Dunia Orang Jawa 

Orang Jawa memandang dunianya dengan cara yang berbeda dengan suku 
bangsa lainnya. Artinya, keseluruhan sistem nilai yang mendasar orang Jawa dalam 
usaha memahami dirinya dan dunianya ini berbeda dengan suku bangsa lain. Ada 4 
domain dalam pandangan dunia Jawa. Pertama adalah sikap terhadap dunia luar yang 
dialami sebagai sebuah kesatuan kesadaran antara manusia, alam dan dunia adikodrati. 
Lingkaran kedua adalah penghayatan kekuasaan politik sebagai perpanjangan tangan 
kekuatan adikodrati. Lingkaran ketiga adalah pengalaman mistis-batiniah manusia Jawa 
dalam memahami eksistensi dirinya sebagai bagian dari alam. Lingkaran keempat 
adalah penentuan semua lingkaran di atas sebagai bagian dari takdir kehidupannya. 
Namun demikian, masing-masing lingkaran ini berkelindan satu sama lain, sehingga 
tidak dapat dipisahkan dan harus dipahami secara menyeluruh.  (Franz Magnis-Suseno, 
1984: 83-84). 

Orang Jawa ketika memikirkan sesuatu, tentu melakukan penilaian. Penilaian 
tersebut muncul karena ia melakukan pemaknaan terhadap sesuatu benda atau suatu 
masalah. Sebuah obyek yang diamati tentu mempunyai nilai yang melekat pada dirinya. 
Pada saat terjadinya pemaknaan, munculah nilai obyektif, yaitu kualitas benda yang 
diamati. (Dreyfuss: 1996: tanpa halaman).  

Manusialah yang memaknai dan menilai, maka Manusia Jawa inilah yang 
hakiki. Sebagai mahluk sosial, dia hidup bersama manusia lainnya, dan dunia yang 
mereka hayati adalah dunia yang berpotongan sehingga muncul nilai intersubyektif hasil 
kesepakatan. Nilai intersubyektif ini yang sering dipahami sebagai “nilai” di 
masyarakat. Inilah penalaran orang Jawa. (Kresna, 2010: 64-65) 

Penalaran dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa selalu menuju ke suatu titik 
tertentu, yaitu Rasa. Pengetahuan menurut orang Jawa, bersifat intuitif dan diperoleh 
melalui rasa. Rasa adalah domain penalaran. Karena kesadaran dalam pandangan dunia 
Jawa adalah bagian dari realitas, demikian juga halnya dengan rasa. Memahami Tuhan, 
dan alam serta hukum-hukumnya adalah memahami manusia. Memahami fenomena 
menggunakan rasa bersifat subyektif, sehingga upaya untuk memahami Hakikat bisa 
dicapai dengan mengosongkan pikiran, menjauh dari dunia lahiriah  dan mendekatkan 
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diri pada Tuhan dengan menyelarakan diri dengan  mikro dan makrokosmos melalui 
rasa. (Mulder, 1992: 22-24). 

Namun demikian, epistemologi Jawa ini ternyata justru mengasingkan dirinya 
dari realitas. Olah rasa menghasilkan pengetahuan subyektif dan tertutup dari masukan 
dunia luar. Hal ini berarti bahwa konsep hasil olah rasa adalah hasil kontemplasi 
subyek. Oleh sebab itu kontemplasi-intuitif ini memperoleh legitimasi validitas melalui 
pengalaman-pengalaman metaempirik sebagai klaim bahwa itu benar. Hal ini berakibat 
kesahihan sebuah pengetahuan sering dianggap mistis. (Mulder, 2001: 75-94). 

Tertutupnya kinerja rasa dan kesadaran yang menyatu dengan alam ini tidak 
dapat dibantah, selain karena subyektif dan intuitif, rasa dan kesadaran memang tidak 
mengenal dialektika dari luar subyek ketika melakukan kontemplasi. Makrokosmos 
dimengerti sebagai keberlangsungan hidup pada setiap individu, sehingga ketika hal ini 
dianalogikan dengan kehidupan bersama, maka tatanan kehidupan sosial pun harus 
diusahakan berjalan dengan selaras.(Mulder 2005:30). 

Sejurus dengan pemikiran tersebut, manusia sebagai mikrokosmos hidup 
bersama dan secara resiprokal membantu menjaga makrokosmos sehingga 
keseimbangan diantara mereka dapat berjalan dengan baik. Sistem moral sosial atau 
ajaran hasil kontemplasi ini mengajarkan orang Jawa untuk selalu berbuat baik, karena 
seluruh kehidupan manusia sudah dalam tatanan kosmos menuju suatu tujuan tertentu. 
Salah satu ajaran tersebut adalah Serat Wedhatama. (Yumarma, 1996: 53-59)  

2. Ajaran dan Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Wedhatama. 

Serat Wedhatama adalah sebuah karya sastra yang berisi pengetahuan 
kontemplatif ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) 
Mangkunegara IV. Secara harfiah, Serat Wedhatama berasal dari kata-kata: serat yang 
berarti tulisan; wedha yang berarti ajaran atau ilmu pengetahuan; dan tama  berasal dari 
kata utama yang berarti kebaikan. Jadi Serat Wedhatama berarti  tulisan yang berisi 
tentang ajaran kebaikan atau tuntunan moral. Serat  Wedhatama adalah karya sastra 
dalam bentuk tembang. Tembang-tembang dalam Serat Wedhatama dikategorikan 
dalam jenis tembang macapat.(Yumarma, 1996: 29-37). 

Inti ajaran yang dapat ditangkap dalam Wedhatama: 
a). Penting sekali menuntut ilmu seumur hidup 
b). Integritas seseorang sangat penting dalam kehidupan. 
c). Untuk mencapai integritas tersebut melalui tahap-tahap asketis 
(Ki Sabdacarakatama, 2010: 15-16) 

Apabila ditelaah lebih terperinci, Wedhatama mengajarkan tentang tiga hal yang 
perlu dijadikan pegangan, yaitu: rela jika kehilangan sesuatu, menerima dengan sabar 
jika mendapat perlakuan  yang menyakitkan hati, ikhlas menyerahkan diri pada Tuhan. 
Serat Wedhatama mencela sifat-sifat angkara, yang kesukaannya mencaci maki tanpa isi 
dan pelampiasan kemarahan yang tidak jelas, seperti yang tertuang dalam tembang 
Sinom bait ke 15-18. Serat Wedhatama mengajarkan agar dalam hidupnya, orang 
berbekal ingat dan waspada (eling lan waspada; awas lan eling). Ingat yang dimaksud 
adalah ingat pada petunjuk atau contoh pelajaran yang diberikan oleh alam, waspada 
artinya mengetahui penghalang dalam hidup. Ajaran lainnya membahas agar manusia 
tidak membiasakan diri berbuat nista. Demikian pula harus sabar, tawakal, ikhlas di 
hati, rela dan menerima segala keadaan, berjiwa pandhita, dan paham terhadap akhir 
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dari hidup ini. Dalam pandangan Serat Wedhatama, orang yang baik budinya itu 
biasanya pandai bergaul dengan berbagai kalangan. (Muchson AR, 2011: 90-94).  

Serat Wedhatama mengajarkan tentang tiga fungsi sosial yang mengangkat 
kedudukan  manusia, yaitu pangkat, harta, dan kepintaran (wirya harta tri winasis). Jika 
seseorang  tidak memiliki satu pun di antara ketiganya, maka tidak ada artinya sebagai 
manusia, bahkan lebih berharga daun jati kering. (Wibawa, 2009: tanpa halaman) 

Ajaran-ajaran moral dan etiket ini bila ditelaah lebih lanjut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa nilai-nilai kepemimpinan menurut Wedhatama berhubungan erat 
dengan konsep antropologi metafisisnya. Berangkat dari konsep manusia Jawa, 
pemahaman metafisis tersebut ditarik ke konteks epistemologisnya, maka tujuan hidup 
orang Jawa adalah bersifat idealistik ala Plotinos. Kehidupan manusia Jawa adalah 
menyelaraskan mikrokosmos dan makrokosmos. .(Yumarma, 1996: 29-37). 

Nilai-nilai moral dan etiket ini perlu disederhanakan terlebih dahulu sebelum 
mampu dimasukkan dalam kerangka pembelajaran nilai melalui video game. Nilai 
subyektif yang terkonsep dari kontemplasi penulis Wedhatama dan berpotongan dengan 
nilai objektif fenomena yang diamati oleh sang penulis, ketika dibaca oleh masyarakat 
akhirnya membentuk nilai intersubyektif yang makin kompleks, sehingga perlu 
direduksi agar mudah diajarkan dalam contoh sikap dan perilaku melalui video game. 
Nilai-nilai keutamaan ini perlu direduksi dalam kerangka nilai-nilai kepemimpinan yang 
berbasis ajaran-ajaran moral dan etiket yang sesuai dengan paradigma antropologi 
metafisik menurut Wedhatama. (Geels, 1997: 62-71). 

Nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung Wedhatama, harus disederhanakan 
terlebih dulu agar lebih mudah diinternalisasi dalam pembelajaran. Penyederhanaan 
nilai-nilai kepemimpinan ini harus tetap sesuai dengan pandangan dunia orang Jawa, 
yang menempatkan posisi individu sebagai bagian dari makrokosmos yang selalu 
bergerak. Artinya, pengetahuan tentang nilai kepemimpinan bukanlah pengetahuan yang 
terpisah dari kesadaran manusia, namun menjadi satu dengan kehidupan individu. 
Pengetahuan tentang kepemimpinan ini proses penalarannya berlangsung dalam 
kontemplasi dan tertutup dari dunia luar yang sering dinamakan tapa brata atau lelaku. 
Kebenaran tentang nilai-nilai ini akan selalu dipahami sebagai pengetahuan yang valid 
karena berupa wangsit yang bersifat intuitif dan subyektif sehingga tak-terbantahkan.  
Nilai-nilai kepemimpinan yang tersirat dalam Wedhatama harus dieksplisitkan dalam 
bentuk wacana aktif yang mampu diejawantahkan dalam bentuk sikap dan perilaku 
keseharian. Nilai-nilai kepemimpinan tersebut harus bersifat praktis. Penelaahan tentang 
Wedhatama akan berujung pada kriteria pemimpin yang mampu mengembangkan nilai-
nilai: 1. Keteguhan, 2. Keikhlasan, 3. Keselarasan dalam kehidupannya sehari-hari.  
Nilai-nilai kepemimpinan yang lebih praktis inilah yang dapat dipergunakan sebagai 
sarana internalisasi dan indoktrinasi  melalui sarana karakter dan narasi dalam video 
game. 

3.  Video Game Sebagai Sarana Pembelajaran  

Pertumbuhan jumlah pemain game online meningkat 33% per tahun. Sebabnya 
jelas, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercermin pada tingkat penetrasi 
internet mobile di Indonesia yang pesat melalui hardware yang harganya makin 
terjangkau. Tumbuhnya tingkat literasi komputer dan internet membawa dampak yang 
luas, terutama dalam hal video game. Definisi video game adalah bentuk permainan 
yang memberikan informasi virtual , mempunyai aturan dan alur cerita, memberikan 
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tantangan, bersifat interaktif, serta dimainkan dengan memanipulasi gambar pada layar. 
(Grodal, 2003: 130).  

Gee berpendapat bahwa seseorang  akan bermain video game karena 1). rasa 
ingin mencoba, 2). entertainmen sehari-hari, 3). bermain bersama teman dan keluarga, 
4). mengalahkan persoalan, 5). fantasi yang selalu baru serta 6). puas sanggup 
membereskan sesuatu. Sehingga kesimpulan yang diajukan adalah bermain video game 
baik untuk kesehatan jiwa, kemanusiaan dan pembelajaran. Meski banyak penelitian 
memaparkan pengaruh buruk pada performa belajar, namun sisi baik video game, 
terutama sebagai sarana pembelajaran ternyata juga sangat signifikan.(Gee, 2007: 7-17)  

4.  Memahami Role-Playing Game 

Video game menjadi signifikan karena memberi kesempatan para pemain untuk 
menjadi orang lain, menjadi karakter yang dimainkannya, bahkan hidup dan tinggal 
dalam permainan itu. Hal ini yang menyebabkan video game dapat dipergunakan 
sebagai sarana belajar-mengajar. Selama ini, pemain video game dipandang sebagai 
manusia yang menyendiri bahkan anti sosial, namun ternyata mereka bersosialisasi di 
internet dengan memainkan video game bersama. Mereka hidup berkomunitas, 
berkembang bersama, bertukar informasi, membentuk karakter bersama. Artinya 
mereka melakukan knowing, doing, caring dan sekaligus being secara simultan dengan 
orang lain yang berbeda agama, budaya, adat dan pandangan.  Video game membawa 
para pemainnya menciptakan identitas diri dan lingkungan serta memaknai kehidupan 
mereka karena pembelajaran tentang nilai dan penilaian dilakukan secara simultan dan 
efektif.  

RPG (role-playing game) adalah genre video game dimana para pemain 
memainkan tokoh rekaan dan bekerja sama di antara mereka untuk menjalani sebuah 
cerita, atau bahkan membuat cerita sendiri. Para pemain memilih tokoh mereka 
berdasarkan karakteristiknya, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem 
peraturan permainan yang telah ditentukan. Berpegang pada aturan tersebut, para 
pemain bisa membentuk arah dan hasil akhir permainan ini. RPG membawa para 
pemain berimajinasi. RPG lebih mengarah ke kolaborasi sosial daripada kompetisi. 
Pada umumnya dalam bermain RPG, para pemain tergabung dalam satu kelompok. Ada 
pula sejenis permainan RPG di mana para pemain bisa melakukan gerakan fisik 
tokohnya oleh si pemain sendiri. Ini disebut Live-Action Role-playing atau LARP. 
Dalam permainan LARP, biasanya para pemain memakai kostum dan menggunakan 
alat-alat yang sesuai dengan tokoh, dunia dan cerita yang dia mainkan. 

5.  Karakter dan Narasi  

RPG menciptakan realm, artinya menciptakan dunia tempat para karakter 
berinteraksi dalam aliran cerita. RPG sering disebut sebagai sebuah bentuk paling up to 
date upaya pembelajaran pembentukan karakter dengan “bercerita” (storytelling). 
(Amory, 2003: 12). Secara psikis, ketika seorang pemain terbawa dalam narasi mulai 
dari pembukaan permainan, mereka akan mempersonifikasikan diri sebagai sebuah 
karakter, lengkap dengan seluruh kelebihan dan kekurangan si karakter. Orang yang 
melakukan ini adalah Game Master (GM). GM harus berkompetensi untuk membuat 
cerita secara keseluruhan, menciptakan alur, menyusun dialog antar karakter, dan 
merangkai tugas-tugas yang harus diselesaikan (quest). (Arsenault, 2006: 57-65) 
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Video game bertema RPG yang memang dirancang untuk sarana pembelajaran 
adalah harus secara khusus dipersiapkan pada unsur 1) Narasi/cerita, dan 2) Karakter 
tokoh. Narasi adalah tuturan yang menjadi latar belakang setiap quest dalam tiap 
tahapan cerita. Narasi ini bisa saja mengambil dari catatan sejarah, namun tentu saja ia 
harus mengelaborasi sisi kehidupan manusia pada masa itu. Ia menciptakan fantasy role 
dalam sebuah realm. Narasi membuat sebuah peristiwa kecil sepanjang sejarah manusia, 
kemudian mengubahnya menjadi sebuah episode kehidupan yang mampu membawa 
pemain kembali ke masa lampau. Fantasy role sangatlah penting karena inilah yang 
membimbing pemain menjalani perannya dalam permainan. (Mackay, 2001: 15-17).  

Narasi dalam video game harus cukup mudah untuk dimengerti agar tidak 
membebani pemain dalam mengikutinya. Untuk keperluan pembelajaran nilai, tema 
dalam narasi sebaiknya berupa tragedi. Aristoteles berpendapat bahwa tragedi adalah 
sebentuk mimesis manusia atas alamnya. Aristoteles berpendapat bahwa kenikmatan 
esensial yang dicapai setiap manusia ketika mimesis adalah “belajar dan berpikir”. 
Aristoteles berpendapat bahwa mimesis adalah untuk mewakili sebuah aksi yang 
lengkap dan sinambung dari mulai pendahuluan, isi dan penutup. Ketiganya 
dihubungkan oleh keniscayaan dan kemungkinan. 

Emosi yang terpicu dalam narasi tragedi adalah kepiluan dan ketakutan. Rasa 
kepiluan adalah belas kasih pemain terhadap kemalangan dan ketidakadilan tokoh 
protagonis dalam cerita, padahal tokoh protagonis tersebut tidak pantas menerimanya. 
Sementara rasa ketakutan  adalah emosi yang dirasakan pemain ketika mereka merasa 
bahwa kemalangan dan ketidakadilan itu  bisa saja mereka alami. Kedua emosi ini akan 
membawa pemain video game untuk mulai menginternalisasi karakter tokoh ke dalam 
kehidupan mereka dan terbawa dialog yang terdapat dalam cerita. Saat pilu dan takut 
terjalin dalam sebuah lakon tragis, usaha penanaman nilai mulai berhasil. Tahap inilah 
yang dinamakan katharsis oleh Aristoteles (Salen, 2004: 384) 

Narasi ini berpengaruh sangat penting, terutama dalam pembelajaran nilai. 
Karena, dalam RPG, keseluruhan ide cerita dapat menjadi motivasi dan memberikan 
contoh pada pemain, bagaimana karakter yang dimainkannya berperan dalam setiap 
tahap permainan. Seluruh nilai praktis kepemimpinan menurut Wedhatama,  yaitu: 1) 
keteguhan, 2) keikhlasan, 3) keselarasan, bisa diterapkan dalam sebuah narasi, nilai-
nilai tersebut bisa muncul dalam penjelajahan dan penyelesaian quest. Seorang karakter 
bisa mencapai poin tertinggi apabila berpedoman padanya, karena pada saat yang 
bersamaan karakter tersebut mengaktualisasikan kelebihan dan menutupi 
kekurangannya itu. Apabila seluruh narasi dalam video game RPG akan digunakan 
sebagai pembelajaran nilai, maka langkah yang perlu dilakukan adalah menegaskan 
misi dan tujuan dibuatnya video game tersebut. Langkah berikutnya adalah merancang 
karakter yang harus mendukung alur cerita dan narasi game tersebut.  

Merancang karakter tokoh perlu dilakukan dengan penuh keseriusan, apabila 
memang misi dan tujuan video game untuk sarana pembelajaran nilai. Karena dengan 
karakter tokoh yang dirancang dengan baik, maka pemain video game ini akan lebih 
mudah memahami jalannya permainan dan tujuannya. Penggambaran karakter tokoh 
yang kuat dan nampak dalam semua aspek sikap dan perilakunya, akan memudahkan 
pemain menginternalisasikan karakter tokoh tersebut dan tanpa sadar akan mengadopsi 
nilai-nilai karakter tokoh kehidupan sehari-hari. 
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Karakter tokoh harus mempunyai kelemahan yang sesuai dengan wataknya. 
Namun di di sisi lain mempunyai kelebihan pula. Karakter pemuda lajang berusia 20 an 
dan hobi berolahraga, pasti mempunyai kebugaran tubuh yang memadai untuk 
menyelesaikan sebuah quest yang memerlukan daya tahan dan fisik yang kuat. Namun 
di sisi lain, pemuda usia 20 an pasti belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan-
keputusan yang penting. Hal ini akan berakibat pemain yang memahami karakter 
tokohnya akan dapat memainkan dengan baik karakter tersebut, dan sekaligus 
melakukan mimesis untuk mencapai hasil maksimal dalam menyelesaikan sebuah quest. 
(Sutterfield, 2006: 38) 

Aspek yang harus jelas dalam merancang karakter dalam video game antara lain: 
1) maksud dan tujuan narasi, 2) sikap dan perilaku karakter tersebut ketika menghadapi 
kejadian, 3)  gerak dan bahasa tubuh karakter, 4) kelebihan dan kekurangan karakter. 
(Lankoski, 2004: 140-149).  

Pembagian karakter dalam 3 ranah, yaitu bentuk fisik, latar belakang sosiologis 
dan psikologis dapat dicermati pada table berikut:  

 
Physiology Sociology Psychology 

Sex 
Age 

Height and weight 
Colour of hair, eyes,skin 

Posture 
Appearance and  
Distinctfeatures 

(tattoos, birthmarks, etc.) 
Defects 

(deformities,abnormalities, 
diseases) 

Heredity features 
Physique 

 

Class 
 Occupation 
Education 

Family life 
Religion 

Race, nationality 
Place/standing 

incommunity  
(i.e. socialstatus among  

friends,clubs, sports) 
 Political afiliations 
 Amusements, hobbies 

Moral standars, sex life 
Goals, ambitions 
Frustrations, 

disappointments 
Temperament 

Attitude toward life 
Complexes, obsessions 

Imagination, 
judgement, wisdom, taste, 

poise 
Extrovert, 

introvert,ambivert 
Intelligence 

 
Tabel 3.1. Bone Structure, pembagian ranah karakter dalam video game RPG 

Sumber : Lankoski, 2004: 143 dalam Kresna, 2011. 
 

Merancang karakter dalam video game RPG berwawasan nilai-nilai 
kepemimpinan menurut Serat Wedhatama, bisa melalui tahapan-tahapan ini. Karakter 
dirancang menjadi sesuai nilai-nilai tersebut, sekaligus masing-masing mewakili agama 
dengan kombinasi gender yang sesuai. Misalnya karakter pemuda usia 18 tahun, nilai 
praktis kepemimpinan yang diembannya adalah keteguhan, atau pemudi usia 18 tahun, 
nilai praktis kepemimpinan yang diembannya adalah keselarasan. Selain itu, masing-
masing karakter bisa ditambahi atributnya sesuai 3 ranah dalam tabel di atas. Nilai 
kepemimpinan yang diemban setiap karakter adalah kelebihan sekaligus kelemahannya, 
karena ketika menghadapi tahapan permainan yang sekiranya membutuhkan ketegasan 
dalam bersikap, karakter yang mengemban nilai praktis kepemimpinan keselarasan 
misalnya, akan menemui kesulitan dalam menentukan sikap. Demikian juga yang 
berlaku untuk karakter lainnya. 
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D.  Kesimpulan 

Pemahaman tentang nilai-nilai kepemimpinan menurut Serat Wedhatama perlu 
dijabarkan secara lebih praktis, sehingga nilai-nilai kepemimpinan praktis itu bisa lebih 
mudah dicangkokkan dalam kegiatan yang digemari generasi muda Indonesia saat ini , 
yaitu video game. Tema video game yang bisa digunakan untuk pembentukan karakter 
generasi muda adalah Role Playing Game (RPG). Karena dalam video game bertema 
RPG terdapat unsur yang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran pembentukan 
karakter berupa narasi dan karakter. Narasi dan karakter yang dirancang untuk memuat 
nilai-nilai kepemimpinan menurut Wedhatama, akan dapat digunakan sebagai sarana 
pembentukan karakter pemimpin. 
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