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Abstract
Abstract—Wanda is a depiction of the face or facial features of a character in wayang kulit purwa. Wanda's
function is as an embodiment of the character and basic character of the characters in wayang performances.
This article aims to examine the form of Surakarta shadow puppets, especially the Pandawa Lima figures. This
research method uses a qualitative method with an ethnographic approach that examines the form and
function of the Surakarta-style wayang kulit. This research procedure begins with collecting data through
literacy sources, digital information media, and interviews with the puppeteers' Ki Tantut Sutanto and Ki Hari
Noto Carito (Suharyanto, S, Sn.) a puppeteer and puppet practitioner from Klaten Surakarta. This study
resulted in the findings of the elements and principles of visual communication design contained in the
Pandawa Lima Surakarta puppet theater. The implication is that the study of Wanda's wayang kulit is very
interesting and important in the developmen t of visual communication related to innovation and creativity
based on local wisdom.
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abstrak
Abstrak—Wanda merupakan penggambaran wajah atau raut muka tokoh pada wayang kulit purwa. Sebagai
pengejawantahan wujud dari karakter dan watak dasar tokoh. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tanda-tanda
berkaitan dengan pola-pola tertentu yang ada pada wanda dan untuk memahami makna simbolik wanda
Pandawa Lima wayang kulit Surakarta dalam perspektif desain komunikasi visual. Metode penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desain dan kebudayaan serta estetika seni rupa. Prosedur
penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data melalui sumber literasi, media informasi digital dan
wawancara dengan dalang Ki Tantut Sutanto dan Ki Hari Noto Carito (Suharyanto, S,Sn.) seorang dalang
sekaligus praktisi wayang dari Klaten Surakarta. Penelitian ini menghasilkan kajian tentang identifikasi tandatanda pada wanda dan makna simbolik wanda Pandawa Lima Wayang Kulit Surakarta dalam perspektif desain
komunikasi visual. Kajian wanda wayang ini memiliki nilai-nilai estetis dan simbolik yang tinggi sehingga sangat
menarik untuk dijadikan sebuah kajian desain visual melalui karya wayang sebagai khasanah budaya nusantara.
kata kunci—wanda, pandawa lima, wayang kulit, estetis, simbolik, desain komunikasi visual

Wanda Wayang
1

Penggambaran karakter tokoh

2

MENGHIDUPKAN SUASANA

pasemon raenan atau raut muka yang dapat
ditafsirkan sebagai pengejawantahan wujud dari
karakter dasar wayang

menghidupkan suasana dalam cerita wayang kulit
yang disesuaikan dengan tokoh-tokoh wayang
sesuai cerita yang dimainkan.

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu mengupas tentang perkembangan wayang di
Indonesia, tentang pentingnya wanda wayang dalam sebuah
pertunjukan, wayang sebagai pandangan hidup dan wayang
sebagai Karya Agung Warisan Dunia Lisan dan Takbenda.
Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan
pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya,

1
Bambang Suwarno (2015)
Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni
Rupa, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Yogyayakarta. menyoroti tentang mengapa wanda
penting dalam pertunjukan wayang, ciri-ciri dan
perbedaan wanda wanda wayang tradisi Karaton dan
luar Karaton.

2

Sarah Anais Andrieu.
buku “Raga Kayu, Jiwa Manusia”, (2017) merupakan
disertasi Sarah Anais Andrieu. Doktor Ilmu Antropologi
Sosial dan Etnologi di Ecole des Hautes Erudes en
Sciences Sociales Paris (2010), yang banyak membahas
tentang perkembangan wayang terutama wayang golek,
dan unsur-unsur pertunjukan wayang yang ada di
Indonesia sekaligus sebagai patron-patron kehidupan
yang tercermin pada masyarakat di Jawa Barat
khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian Wanda Pandawa
Lima Wayang Kulit Surakarta
ini merupakan studi literatur
yang kajiannya bersifat
tekstual dengan memandang
fenomena kesenian sebagai
teks untuk dibaca, diberi
makna dan dideskripsikan
strukturnya. Kajian tekstual
ini untuk menganalisis
sejumlah makna tandatanda simbolik yang ada
pada wanda wayang
kaitannya dengan persfektif
desain komunikasi visual.

Pengkajian
penelitian ini akan
menggunakan kajian
semiotika dan
estetika dalam
paradigma
kebudayaan Jawa
serta menggunakan
kajian berdasarkan
teori kreativitas oleh
Robert J. Stemberg
dan Todd I. Lubart.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1
Wanda dalam Wayang Kulit Purwa
Gagrak Surakarta sampai saat ini masih
berlaku sebagai penampilan karakter
khusus tokoh wayang pada suasana
tertentu yang dilakonkan oleh seorang
dalang. Seperti pada tokoh Pandawa
Lima, biasanya memiliki beberapa buah
peraga wayang pada tokoh Puntadewa,
Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa.
Sebagai contoh, peraga wayang Arjuna
yang digunakan kalau sedang jatuh cinta
berbeda dengan peraga wayang Arjuna
saat perang tanding. Peraga wayang yang
berbeda ini akan memudahkan dalang
dalam membawakan suasana cerita
karakter tokoh yang sedang
dimainkannya.

2
Meskipun penciptaan bentuk wanda
dilakukan oleh para empu atau
seniman wayang, tetapi dalam
budaya Jawa, penciptaan wanda
wayang selalu dikaitkan dengan
nama raja yang sedang memerintah
pada saat itu, atau berdasarkan
patron dalang pendahulunya yang
dijadikan panutan. Contohnya,
dalam buku-buku pewayangan
disebutkan,
Sultan
Agung
Anyakrakusuma adalah pencipta
Arjuna wanda Mangu. Sunan Seda
Krapyak adalah pencipta wanda
Jimat. Sunan Seda Tegalarum adalah
pencipta Arjuna wanda Kanyut.

3
Berikut ini wanda Pandawa
Lima Wayang Kulit Surakarta
berdasarkan tokohnya, yaitu
1. Puntadewa/Yudhistira:
2. Werkudara/Bima/Bratasena:

3. Arjuna/Janaka/ Permadi :
4. Nakula
5. Sadewa

Berikut ini wanda Pandawa Lima Wayang Kulit Surakarta
berdasarkan tokohnya, yaitu:

1

Puntadewa/Yudhistira:

2

Werkudara/Bima/Bratasena: Lindu Panon, Lindu Bambang, Kedu,

3

Arjuna/Janaka/Permadi:

4

Nakula : Bontit dan Banjet.

5

Sadewa: Bontit dan Banjet.

matasih dan Penganten, Lare, Jimat,

Deres, Putut dan Manuksma

Tatit, Mimis, Bedil, Krtug, Jagong, Bugis dan Gandu, Mimis dan Gurnat
Jimat, Malatsih, Kanyut, Renteng, Mangu,
Muntap, Kedu dan Kinanti, Pengawe, Pengasih, Linanti dan Kadung

A. Bentuk Anatomi tokoh Pandawa Lima Wayang kulit Surakarta
Pada anatomi Pandawa Lima Wayang Kulit Gagrak Surakarta terdapat dua jenis anatomi
wayang yang menjadi ciri khusus pada tokoh ini, yaitu 1) wayang bokongan yaitu bentuk
pantat dibuat bulat atau lonjong seperti pada tokoh Puntadewa, Arjuna, Nakula dan Sadewa
2) Wayang jangkahan wiyar, yaitu jangkahan kakinya yang lebar seperti pada tokoh
Werkudara.
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2
Gambar 1.a. Anatomi
Wayang Bokongan
(contohnya tokoh
Puntadewa, Arjuna,
Nakula dan Sadewa).

Gambar. 1.b. Anatomi
Wayang Jangkahan
(contohnya tokoh
Werkudara)

B. Karakter Rupa wajah Pandawa Lima Wayang Kulit Gagrak Surakarta
Keempat saudara Pandawalima yang memiliki mata liyepan dan hidung mbangir, dan
menggambarkan seorang kesatria yang tubuhnya kecil tetapi ideal.

1

Wajah berwarna putih
Memberikan penanda bahwa tokoh ini
masih muda, belum menikah dan
memiliki jiwa karakter yang halus budi
pekertinya dan jujur.

2

Wajah berwarna hitam
Memberikan penanda bahwa tokoh ini
sudah menikah dan digambarkan sebagai
seorang kesatria yang tampan, dan
melambangkan kekuatan dan keteguhan.
Wajah berwarna emas (prodo)

3

Wajah berwarna emas (prodo)
Memberikan penanda seorang kesatria
ini sedang marah, hal ini biasanya untuk
kondisi perang tanding.

Dari kelima tokoh ini yang memiliki perbedaan mencolok pada mata dan hidung adalah
tokoh Werkudara, terlihat dari bentuk matanya bulat dan hidungnya dhempak
menggambarkan tokoh kesatria yang berbadan kekar dan tegap, sementara keempat
saudaranya memiliki mata liyepan dan hidung mbangir menggambarkan seorang kesatria
yang tubuhnya kecil tetapi ideal.
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1

Gambar 2.a. Mata Liyepan dan
hidung mbangir - Werkudara

Gambar 2.b. Wanda Mata Liyepan dan hidung mbangir

C. Warna wajah sunggingan tokoh Pandawa Lima Gagrak Surakarta

Warna wajah sunggingan ini memiliki 3 unsur besar yang biasanya ada dalam
tokoh Pandawa Lima, yaitu:
1.

Wajah berwarna putih Memberikan penanda bahwa tokoh ini masih muda, belum menikah
dan memiliki jiwa karakter yang halus budi pekertinya dan jujur.

2.

Wajah berwarna hitam
Memberikan penanda bahwa tokoh ini sudah menikah dan digambarkan sebagai seorang
kesatria yang tampan, dan melambangkan kekuatan dan keteguhan.

3.

Wajah berwarna emas (prodo)
Memberikan penanda seorang kesatria ini sedang marah, hal ini biasanya untuk kondisi
perang tanding.

D. Atribut ornamen pada pakaian Panda Lima Wayang Kulit Surakarta

Jika diamati dalam jarak dekat dan diteliti secara seksama maka akan tampak
detail visual dari keseluruhan bentuk ornamen, warna sunggingan dan tatahan
wayang. Pembuatan yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian yang tinggi,
dalam pembuatan 1 buah wayang bisa membutuhkan waktu 1 sampai dengan 3
bulan. Berdasarkan pengamatan peneliti, untuk ornamen pada wanda Pandawa
Lima wayang kulit Surakarta banyaknya penggunaan motif yang yang berulang,
kemudian dari sunggingan warna pada ornament lebih multi warna jika di
Bandingkan wayang kulit gagrak daerah lain seperti Yogyakarta, Banyumasan,
Cirebonan atau Jawa Timuran dan lain-lain.

Konsep Estetika dan Desain Wayang Kulit Surakarta

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanda wayang kulit gagrak Surakarta adalah:
1. Pengulangan bentuk pada ornament atribut pakaian pada tokoh wayang
2. Penggunaan stilasi bentuk wayang yang tidak proporsional secara anatomi realis memberikan makna
bahwa penggayaan yang dilakukan mengandung unsur keserasian antar komponen yang akhirnya
membentuk suatu kesatuan wujud karya yang indah secara utuh.
3. Setiap unsur tanda-tanda ataupun ornament yang dibuat semuanya memiliki makna simbolik yang dapat
diterjemahkan dalam bahasa filosofis dalam rangka memudahkan dalang untuk mendapatkan tokoh
wayang yang akan dimainkan berdasarkan lakon dan bentuknya sebagai perwakilan berekspresi.
4. Konsep kekaryaan baik dari bentuk, warna, keseimbangan dan proporsi bentuk wayang, tanpa disadari
hampir sama dalam konseptualitas pada pembuatan karya pada bidang desain komunikasi visual. hal ini
dapat terlihat dari warna simbolik warna, bentuk mata, bentuk hidup, dan bentuk-bentuk lainnya seperti
dalam kaidah-kaidah desain komunikasi visual juga dibutuhkannya unsur-unsur bidang, garis, warna,
keseimbangan dan lain-lainnya.

Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam bentuk wayang kulit Gagrak Surakarta ini mengandung unsur-unsur
visual estetis yang termasuk karya seni rupa dengan kajian visual dan menganut unsur kebudayaan.

Melalui penelitian berkaitan dengan wanda Pandawa Lima wayang kulit gagrak Surakarta ini cukup menarik
sebagai kajian desain dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang wayang dan dapat mempelajari
unsur-unsur estetika dalam wayang kulit sebagai pemahaman pengetahuan yang berkaitan dengan kajian
desain komunikasi visual melalui karya seni rupa tradisional yang sangat bagus untuk dijadikan kajian
membedah sebuah karya seni yang berbasis kebudayaan masyarakat.

Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan akan semakin memberikan inovasi dan kreatifitas baru
dalam perancangan desain wanda wayang yang adiluhung menjadi sebuah kajian desain visual yang menarik
untuk dipelajari dan dilestarikan.
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