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SPESIFIKASI DAN KARAKTERISTIK 
WAYANG WAHYU SURAKARTA 

Setyo Budi 

Abstract: Wayang Wahyu is a reality of stage intended as a universal 
truth to give religious quidance to people living in Javanese society. 
The methodology used in this rsearch is descriptive qualitative, and a 
theoretical method of Hermeneutic Phenomenology is needed to in-
trepet the results of research. The existence of Wayang Wahyu is a di-
lemma between Western and Eastern aesthetics, between traditional 
art and churh environment, and between artistic creativity and nihil 
abstat. Wahyu shadow puppet is not the cultural concept of Javanese 
society, but  a conceptual phenomenon that tries to accommodate the 
form of Javanese society in the Christian paradigm. 
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Dunia wayang lahir dari fenomena religio-magis yang dibangun oleh 
spirit budaya masyarakat Jawa dari zaman ke zaman, terus berkembang 
hingga sampai pada sosok klasik yang menyimpan harapan sebagai bahan 
ajar dalam bentuk nilai-nilai filosofis bagi masyarakatnya. Wayang 
(Purwa) adalah realistas panggung sebagai kristalisasi dari realitas univer-
sal untuk memberi nilai pada realitas jaman; dimana eksistensinya selalu 
mewarnai sekaligus diwarnai oleh perkembangan budaya masya-rakatnya 
itu sendiri.   

Dalam sejarah keadiluhungan Wayang Purwa, memasuki abad XX 
mulai muncul beberapa pakeliran baru sebagai bentuk toleransi status   
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klasiknya. Wayang-wayang baru muncul dengan bermacam konsep dan 
gaya pakeliran yang sebagian besar mempertajam konsepsi pragmatisme 
yang telah dirintis dalam periode Islam (Amir, 1994: 35). Dengan tetap 
menjadikan gaya pakeliran Wayang Purwa sebagai sumber ide dan 
pijakan pengembangannya, wayang-wayang baru ini bermuara ke arah 
pelayanan pada lembaga, kelompok, atau generasi tertentu; sehingga 

sebagian besar perupaan wayang dan lakonnya lebih bersifat temporal dan 
kontekstual.     

Salah satu pakeliran baru yang turut memperkaya khasanah dunia 
wayang nusantara adalah Wayang Wahyu yang memiliki spesifikasi dan 
karakteristik yang berbeda dengan wayang lainnya. Keberadaan pakeliran 
yang lahir awal 1960-an ini bukan sekedar pertunjukan panggung boneka 
wayang hasil ekspresi dan imajinasi seniman atau dramatisasi boneka 
wayang lewat lakon, melainkan terkait-erat dengan paradigma 
dogmatisme yang selalu mempertimbangkan kebenaran agamis dalam 
wilayah diskursus baku yang tidak mempunyai kelonggaran tafsir. 

Gagasan awal penciptaan Wayang Wahyu berasal dari seorang 
biarawan gereja, dan dalam proses visualisasi dan pelaksanaan 
pakelirannya ditangani oleh para seniman pedalangan, karena kesenian 
wayang tidak pernah berkait langsung dengan gereja. Wayang Wahyu 
adalah hasil kolaborasi gereja dengan seniman dalam menciptakan 
perangkat wayang yang mempunyai fungsi utama sebagai alternatif 
pewartaan iman , yang membawa aturan-aturan gerejani sekaligus 

konsep-konsep pakem pakeliran; dengan kata lain adalah mengangkat 
kisah dalam Kitab Suci untuk dilakonkan dalam pakeliran. Untuk 
menyikapi segala kemungkinan kesalahan tafsir, maka fihak gereja 
membuat batasan; mulai dari proses perupaan wayang hingga bentuk 
pakelirannya, dengan pola standar kontrol atau kendali bentuk yang 
disebut nihil obstat. Dalam tataran perkembangan budaya, fenomena wayang wahyu 
merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan objek penelitian; 
dengan harapan akan memunculkan sebuah wacana atau diskursus baru 
dalam  perkembangan  pakeliran di  Tanah Air;  setidaknya  penelitian  ini  
dapat mengangkat ke ranah akademik tentang fenomena pakeliran baru 
tersebut.  

Wayang Wahyu adalah fenomena baru dalam peta pakeliran tanah 
air; terlepas dari persoalan latar belakang agama sebagai pijakan kela-
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hirannya, secara dewasa kita dapat melihat bahwa pakeliran ini memiliki 
kapabilitas menambah hitungan aset budaya kita. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk memetakan eksistensi wayang wahyu, 
sekaligus berusaha mengungkap segala spesifikasi pakeliran dan 
karakteristik bentuk rupanya, sehingga sosoknya dapat lebih mudah 
dikenali dan dikembangkan.   

METODE  PENELITIAN 

Sesuai dengan kondisi wilayah penelitian, karakteristik permasalahan 
yang dikaji, dan tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang 
digunakan adalah metodologi kualitatif, mengingat tujuan penelitian 
mengungkapkan makna dari fenomena kompleks, maka ditekankan pada 
jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Tujuan utama menggunakan metodologi kualitatif adalah menangkap 
proses untuk menemukan makna (Bodgan & S.J. Taylor, 1993: 44-45), 
Yakni berkisar pada bagaimana menafsirkan hasil penelitiannya, yang 
juga tergantung pada kajian teoritik atau pendekatan yang digunakannya.; 
Untuk itu, langkah pendekatannya ditopang dengan kajian fenome-
nologis , karena memiliki kaca mata pandang lebih luas, dengan 
keberangkatan awal memasuki wilayah penelitian tanpa kerangka fikir, 
asumsi, ataupun hipotesa (N. Muhadjir, 1996: 12). Dalam kitan ini lebih 
ditentukan oleh kemampuan menafsirkan nilai, norma, atau aturan sosial, 
dan sebagainya, lebih dari sekedar aturan dan kebiasaan umum. 

Objek, situasi, orang, dan peristiwa tidak memiliki makna sendiri. 
Adanya makna dari berbagai hal tersebut karena diberikan berdasar 
interpretasi; oleh karena itu dalam setiap upaya penggalian makna selalu 
memerlukan interaksi di antaranya (Lull, 1998: xi). Makna ekspresi 
manusia selalu terkait dan tak mungkin dapat dipisahkan dari konteksnya, 
dan untuk memahami konteks, harus memahami ekspresi-ekspresi 
individual. Hermeneutik mempersyaratkan suatu aktivitas konstan dari 
interpretasi antara bagian dan keseluruhannya, yang merupakan suatu 
proses tanpa awal dan tanpa akhir (Sutopo, 1996: 29). 

Pendek kata, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif dengan kajian fenomenologis yang didukung oleh 
perspektif hermeneutik untuk mendapatkan nilai temuan yang akurat:  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konsepsi Wayang Wahyu 

Pakeliran Wayang Wahyu dirancang untuk bergerak di luar 
lingkungan gereja, yaitu kalangan umat Katolik khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Sebuah harapan yang dibawanya adalah akan 
menekan image lama untuk melahirkan image baru (yang sudah dirintis 
sebelumnya), bahwa keimanan Katolik dapat dekat dengan kebudayaan 
Jawa, dan agama Kristen (Katolik) bukan hanya agama orang Barat, 
karena ajaran Kristus adalah ajaran universal yang dapat dianut oleh 
masyarakat belahan dunia manapun. Tidak ada kesenjangan dalam 
Katolik untuk menjadi agama masyarakat Jawa, dan ajaran-ajaran dalam 
Alkitab dapat berarti wewayangan (gambaran kisah sebagai tuntunan) 
seperti apa yang mereka dapatkan dari Wayang Purwa (Haryanto, 1995: 
177-181).  Wayang Wahyu merupakan realisasi dari keinginan gereja untuk 
mendekatkan ajaran Kristiani dengan muatan lokal (kesenian 

tradisional); tetapi tidak pernah berharap akan melahirkan paradigma baru 
sebagai bentuk akulturasi budaya, melainkan usaha membumikan 
keimanan Katolik. Wayang Wahyu bukanlah fenomena Jawanisasi dari 
ajaran Kristus ke dalam kosmologi masyarakat Jawa; bukan usaha untuk 
mengolah ajaran Kristus menjadi sebuah agama atau kepercayaan yang 
sesuai dengan pola kehidupan Jawa, melainkan mengajarkan cara 
membaca ajaran Kristus dengan bahasa ibu manusia Jawa. 

Wayang Wahyu adalah bentuk toleransi budaya (bukan toleransi 
agama) agar eksistensi gereja tidak menjadi jauh dari masyarakat 
sekelilingnya, hal ini adalah cara gereja untuk berdialog dengan 
lingkungan sekitarnya, sebagai usaha adaptasi dengan lingkungan Jawa 
(Redaksi, 1974: 129); meskipun keberangkatannya justru beberapa tahun 
sebelum Konsili Vatikan II (Jacobs SJ., 1987). Wayang Wahyu adalah 
realitas panggung sebagai pembabaran ajaran kebenaran universal untuk 
memberi nilai tuntunan pada realitas zaman. 

Proses berkeseniannya didasari makna-makna khusus seperti 
wayang-wayang pragmatisme lainnya, tetapi dilihat dari tujuan yang ingin 
disampaikan adalah menegaskan, membentuk, dan memperdalam 
keimanan , merupakan sesuatu fenomena yang tidak dapat begitu saja 



BAHASA DAN SENI, Tahun 31, Nomor 2, Agustus 2003 304

 

dikategorikan bertujuan pragmatis. Meskipun tidak pernah diharapkan 
menjadi benda atau unsur upacara ritual agama (Katolik), atau 
berkembang ke fungsi lain: seperti pewayangan yang disakralkan, benda 
yang dianggap suci, atau bahkan sebagai pengganti khotbah Imam dalam 
misa gereja, tetapi dari aura yang ditimbulkan akan membawa pada 
suasana religius. Wayang Wahyu tidak dapat sepenuhnya terhindar dari 
pemahaman konseptual, tetapi konsepsi yang dimiliki mengarah pada 
spiritualitas (keimanan) daripada sekularisme; dari lakon yang 
dipergelarkan juga bukan kategori kontekstual temporal, karena muatan 
yang disampaikan lebih bersifat universal untuk segala zaman. 

Wayang Wahyu mempunyai batasan tuntunan sebagai tontonan , 
bukan tontonan sebagai tuntunan , dalam arti tuntunan yang dapat 
ditonton dan bukan tontonan yang dapat dijadikan tuntunan atau 

panutan (Lombart, 1996, 130-138 Bastomi, 1995: 55). Pakeliran ini tidak 
membuka tafsir yang berbeda terhadap isi Alkitab, tetapi dalam lakon-
lakonnya memberi keleluasan penonton (penghayat) untuk membuka 
segala kemungkinan perspektif makna. Tujuan utama pergelarannya 
bukan sepenuhnya sebagai media pendidikan, tetapi mempunyai muatan 
nilai-nilai pembelajaran kitabi; juga tidak sepenuhnya benar sebagai 
media dakwah, karena tidak menjelaskan tentang ajaran agama (Katolik) 
atau mengajarkan bagaimana untuk menjadi pemeluknya, atau 
mengajarkan sistematika, ritualisasi agama, dan semacamnya, melainkan 
mengabarkan isi sebuah Kitab Suci.  

Dilihat dari kacamata seni, wayang ini bukan karya seni yang 
berlatar belakang konsep Barat, perupaannya juga bukan sebatas gambar-
gambar tokoh dalam anatomi dan proporsi Barat, melainkan sosok 
wayang atau mewayangkan tokoh-tokoh dalam Alkitab untuk dimainkan 
dalam panggung pertunjukan format kesenian tradisional Jawa. Wayang 
Wahyu bukan mewayangkan tokoh-tokoh dalam alam fikiran Barat, 
melainkan mencitrakan karakteristik tokoh-tokoh dari dalam Alkitab 
menurut alam fikiran Jawa. Hanya karena mengingat image umat tentang 
karakterisasi tokoh-tokohnya sudah terbentuk lama lewat informasi Barat, 
maka untuk karakterisasi wajah-wajah tokoh tetap mempertimbangkan 
karakterisasi yang telah diyakini masyarakatnya sebagai sebuah 
kebenaran . 
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Spesifikasi Pakeliran Wayang Wahyu 

Pada awalnya Wayang Wahyu mengacu sistematika pakeliran 
Wayang Purwa, hanya berbeda pada beberapa bagian terutama perupaan 
tokoh, lakon, suluk, tembang, dan beberapa unsur lainnya. Pada 
perkembangan selanjutnya tidak pernah terkungkung oleh pakem Wayang 
Purwa, sehingga dapat bergerak bebas dalam menyajikan inovasi-inovasi 
pakeliran, sebatas masih dalam kendali nihil obstat. Struktur dramatiknya 
digarap lebih variatif, tetapi selama ini tetap berpedoman pada struktur 
laras gamelan, yaitu pathet 6, pathet 9, dan pathet manyura. Alur cerita 
atau riwayat dari Alkitab diolah sedemikian rupa agar sesuai dengan 
struktur laras (slendro) gamelan yang mengiringinya (Sastroamidjojo, 
1964: 53), tanpa merubah nilai atau isi dari kisah yang dilakonkan. 
Meskipun berangkat dengan menggunakan sebagian besar perangkat 
pakeliran Wayang Purwa, tetapi gaya pakeliran Wayang Wahyu tidak 
sekaya dan seatraktif Wayang Purwa. Terutama dalam sabetan, janturan, 
cariyos, dan ginem yang tidak dapat berkembang selonggar Wayang 
Purwa; karena berhadapan dengan wilayah dogmatis yang tidak sem-
barang ekspresi atau kreasi eksperimentatif dalang dapat digunakan untuk 
mengejawantahkan nilai-nilai kitabi tersebut.  

Pergelaran Wayang Wahyu lebih sering menampilkan lakon-lakon 
yang bersumber dari Kitab Perjanjian Lama daripada Kitab Perjanjian 
Baru. Para dalang menyadari bahwa pementasan lakon-lakon Perjanjian 
Lama lebih dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat. Oleh karena itu 
keberhasilan dalang dalam mementaskan kisah lama ke dalam lakon 
baru tergantung pada kepiawaiannya mengolah dan menyajikan bentuk-
bentuk kreasi baru yang lebih menarik. Sedangkan lakon-lakon yang 
diambil dari Perjanjian Baru, dalang menghadapi wilayah makna yang ti-
dak sembarang dapat diterjemahkan menjadi bahasa pewayangan, karena 
sebagian besar berkaitan dengan Firman Tuhan yang pantang diubah 
dalam kalimat baru, yang akan membuka terhadap kemungkinan pe-
maknaan yang baru yang belum pasti akan kebenarannya.   

Penonton wayang ini terutama para pemeluk agama Nasrani. Mereka 
memiliki animo yang lebih kuat dari sekedar kesenangan atau hiburan, 
yaitu rasa keterkaitan secara psikologis atau rasa handarbeni yang di-
dasari oleh kekuatan kepercayaan dan iman . Mereka merasa bahwa 
Wayang Wahyu bukan sekedar kesenian wayang belaka, melainkan 
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prosesi pembacaan Kitab Suci, dan lakon-lakonnya adalah kisah-kisah 
Kitabi, ajaran agama, bahkan pengalaman religiusnya. Wayang Wahyu 
adalah bagian dari rasa kekristenannya . Dalam tataran psiko-religius 
mengikuti pergelaran Wayang Wahyu adalah salah satu bentuk penghor-
matan pada ajaran Kristus (Geertz, 1992: 50). 

Pergelaran Wayang Wahyu tidak dirancang untuk bersentuhan den-
gan dimensi magis, tetapi dengan mengadopsi suluk dan mengubahnya 
dengan syair gerejani, tetap saja terdengar sebagai nyanyian (irama) 
magis di telinga manusia Jawa; karena kekuatan suluk bukan hanya terle-
tak dari isi kalimatnya, melainkan getaran alunan yang secara psiko-
auditif mampu merasuk dalam dimensi batiniah manusia (Jawa)  (Su-
mardjo, 1997: 20). Fenomena psikologis ini adalah persinggungan dengan 
wilayah metafisik dalam Wayang Purwa; meskipun Wayang Wahyu tidak 
mengenalkan dimensi metafisik, tetapi sebagian penonton khususnya yang 
memiliki tingkat kewaskitan (kedewasaan spiritual) akan menangkap-
nya getaran suluk sebagai aura metafisik (Becker, 1993: 5). Fenomena 
ini juga muncul pada irama gamelan (kronologi pathet), juga pada be-
berapa bagian rupa wayang yang terwujud berlatar belakang metafisik.  

Unsur-unsur tembang dalam pergelaran ini mempunyai kekuatan 
tersendiri; dengan memodifikasi ajaran keimanan dan isi Kitab Suci men-
jadi syair-syair dalam tembang, ternyata memunculkan fenomena baru 
yang adaptif, dimana aransemen tembang yang berpijak pada gending-
gending Jawa memiliki kekuatan tersendiri bagi telinga Jawa dalam men-
genali irama tersebut sekaligus menyimak isinya. Sedangkan untuk unsur-
unsur pakeliran lain seperti dodogan, kepyak, gending, dan gerong tidak 
memunculkan masalah baru, karena tidak membawa muatan-muatan 
maknawi, selain hanya pendukung pergelaran; meskipun beberapa 
penghayat yang waskita akan tetap menangkap unsur-unsur tersebut 
dalam wilayah penghayatan metafisik (Holt, 1967: 441).  

Karakteristik Bentuk Rupa Wayang Wahyu 

Perupaannya tidak mengalami distorsi bentuk secanggih Wayang 
Purwa, dengan digambarkan setengah wayang dan setengah gambar 
manusia realistis. Visualisasi wajahnya bukanlah persoalan benar atau 
salah untuk ukuran realistis, mirip atau tidak mirip dengan aslinya, me-
lainkan menekankan pada citra wajah tokoh yang diwayangkan. Canon 
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estetika barat tidak akan banyak bicara jika harus berhadapan dengan pro-
porsi pundak melebar, panjang lengan tangan hingga ke bawah lutut 
(Haryanto, 1991:30), jemari kaki bersusun sama besar, serta pakaian 
wayang yang bermotif batik. Indikasi ini jelas bukan wilayah jangkauan 
estetika barat, melainkan estetika dunia wayang itu sendiri. Sistematika 
pakelirannya juga berlainan dengan sistematika panggung atau teater 
barat; dengan bentuk pakeliran dan perangkat pergelaran yang memin-
jam pakeliran Wayang Purwa menjadikannya semakin jauh dari jang-
kauan estetika teater Barat, meskipun kisah dan tokoh-tokoh pelakunya 
sebagian besar diinformasikan dari Barat.  

Bahan dasar membuat Wayang Wahyu tetap menggunakan belulang 
(kulit) kerbau, selanjutnya ditatah dan disungging sebagai karakterisasi 
tokoh wayang (Sukir, 1980). Tidak ada spesifikasi khusus pada teknik pa-
hat untuk bedahan (pola wajah) dan kapangan (pola badan), karena cukup 
mengikuti corek an (garis-garis sketsa) yang sudah ditentukan oleh peran-
cangnya atas persetujuan Gereja. Tokoh-tokoh Wayang Wahyu tidak ter-
lalu banyak memerlukan pahatan, karena karakterisasi wajahnya lebih 
ditentukan oleh teknik sungging (pewarnaan). Cempurit atau gapitan 
(penjepit badan wayang) yang digunakan cenderung meniru Wayang 
Purwa, yaitu jenis gapitan nggebug yang lebih berfungsi sebagai rangka 
wayang daripada mencari efek getarnya (Tanpa Nama, 1975: 19). Spesifi-
kasi dedegnya (sikap berdiri) tidak terdapat pada figur wayang lain, yaitu 
didesain berdiri ndoyong (condong) ke depan jika ditancapkan berdiri 
pada dhebog pada saat pementasan. 

Wayang Wahyu bukan wayang baru untuk mengubah perupaan 
Wayang Purwa, bukan mementahkan kembali atau melakukan desofisti-
kasi bentuk dan degradasi nilai dari eksistensi wayang klasik tersebut; 
tetapi lebih berdasar pada perupaan-perupaan alternatif yang bersumber 
dari pola rupa (pakem) Wayang Purwa. Perupaan Wayang Wahyu adalah 
persoalan dilematis, antara setengah boneka wayang dengan setengah 
gambar manusia realistis. Setengah bentuk rupa sosok wayang yang 
mempunyai pola garap mendekati pola-pola pada Wayang Purwa, dan 
setengah gambar manusia realistis terutama untuk tokoh-tokoh yang 
karakter perupaan wajahnya sudah dikenal akrab dalam masyarakat. 

Keberadaannya hingga sekarang belum memenuhi pengertian wanda 
menurut ukuran Wayang Purwa, sebagian besar perbedaan beberapa 
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desain dari satu tokoh wayang untuk memenuhi tuntutan status tokoh dan 
konteks lakon, daripada penggambaran kondisi emosional (kejiwaan) seo-
rang tokoh. Ada beberapa tokoh yang dibuat menjadi beberapa desain, 
yang mendekati konsep wanda (tokoh), dan selanjutnya disebut wanda, 
tetapi lebih berorientasi pada pertimbangan kajian dan pemahamannya, 
selebihnya adalah wanda umum yang lebih mengacu pada penampilan 
atau penggambaran sikap seorang tokoh pada umumnya.          

Desain wajah (kepala) wayang cenderung realistis, terutama dari to-
koh yang sudah dikenal masyarakat. Teknik penyajiannya tetap digambar 
dari samping (en-profile), pada bagian-bagian tertentu mengalami pengo-
lahan bentuk untuk mempertegas karakterisasi peno-kohan. Beberapa to-
koh digambarkan bermulut prengesan atau prongosan (seperti dalam 
Wayang Purwa) terutama yang berkarakter antagonis. Desain leher 
cenderung proporsional dan realistis, dibuat mangklung (condong) ke de-
pan untuk mempertegas karakteristiknya.  

Bentuk badan wayang tidak sepenuhnya realistis, karena mengalami 
distorsi; beberapa bagian diolah mendekati pola badan Wayang Purwa. 
Tinggi seluruh tubuh sebanding dengan 5 sampai 6 kali lingkar vertikal 
kepala, dan pundak wayang juga diperlebar tetapi tidak seabstrak Wayang 
Purwa; pelebaran ini lebih dipertimbangkan pada kemudahan sabet, teru-
tama untuk menggerakkan tangan wayang. Ukuran kedua lengan tangan 
lebih ramping dari ukuran normal dan diperpanjang hingga di bawah lutut. 
Desain kaki (telapak kaki) dibedakan menjadi dua perupaan, yaitu bentuk 
kaki realistis dan yang menyerupai pola kaki Wayang Purwa. 

Pakaian dan perlengkapan Wayang Wahyu tidak semenarik Wayang 
Purwa, tetapi tetap penting untuk mendukung karakterisasi tokoh; teru-
tama untuk menunjukkan jenis wanda, usia, status sosial, penokohan, dan 
perlambangan. Kekuatan perupaannya disandarkan pada dua unsur, yaitu 
pencitraan bentuk/karakter wajah tokoh, dan penggambaran pakaian be-
serta perlengkapan lainnya. Proses perupaan pakaian/ perlengkapannya 
didasarkan pada: (1) sejarah atau data-data faktual (tafsir) tentang pakaian 
yang dikenakan tokoh-tokoh semasa hidupnya, (2) mengadopsi atau 
memodifikasi pakaian (perlengkapan) Wayang Purwa, dan (3) hasil kreasi 
atau imajinasi seniman yang berpijak pada pakaian yang dikenakan 
masyarakat Jawa. 

Karaterisasi perlengkapan kepala wayang tokoh utama berpegang 
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pada jenis dan bentuk yang sesuai dengan konteks sejarah kehidupannya. 
Beberapa bentuk dan jenis pakaiannya, sebagian telah dimodifikasi 
mendekati pola pakaian wayang (Purwa), dan satu sisi tetap dipertahankan 
keasliannya; seperti pakaian panjang menyerupai jubahan. Untuk dodotan 
juga sebatas tafsir dari bentuk pakaian dari tokoh-tokoh yang diwayang-
kan, atau lebih tepat sebagai hasil interpretasi-imajinatif seniman. Dari 
cara mengenakan perlengkapan selendang yang tersampir di pundak, 
menyilang di dada, melingkar di leher dan pinggang, mirip dalam Wayang 
Purwa, tetapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Motif-motif ornamen-
tik, mirip tumpal dan kembang-kembang (flora) seperti yang sering dite-
mukan pada kain/pakaian masyarakat Jawa, termasuk sembulihan juga tu-
rut mendukung karakterisasi sosok wayang sebagai karya estetik.  

Fenomena Lambang Wayang Wahyu 

Setiap pewayangan atau pakeliran selalu berusaha memunculkan 
fenomena lambang, karena ciri itulah yang menjadi kekuatan utama peru-
paan wayang dan pakelirannya (Hassan, 1977: 41). Pada Wayang Wahyu 
justru sebaliknya, diharapkan hal-hal yang bersifat perlambangan beru-
saha ditekan kehadirannya, karena dikawatirkan muncul beragam tafsir 
dari penonton dalam memaknainya; meskipun perupaannya tidak dapat 
lepas sepenuhnya bentuk-bentuk konotatif. Dari eksistensi Wayang Wa-
hyu adalah fenomena dilematis, terbentur antara estetika barat dan timur, 
antara kesenian tradisional dengan batasan dogmatis agama, antara krea-
tivitas seniman dengan nihil obstat. Pada satu sisi fenomena lambang 
ditekan keberadaannya oleh Gereja, tetapi perupaan wayang yang tercipta 
dari tangan seniman wayang Jawa, tetap saja lahir sebagai sosok wayang 
yang tidak dapat lepas dari paradigma pewayangan dan filsafat Jawa yang 
selalu berkaitan dengan fenomena lambang. 

Wayang Wahyu adalah salah satu fenomena desakralisasi lambang. 
Lambang-lambang di dalamnya tidak disakralkan sebagaimana dalam ke-
percayaan lama, melainkan sekedar fenomena kontemplatif tetapi tetap 
bernuansa spiritual agamis. Lambang-lambang dalam Wayang Wahyu le-
bih berusaha menciptakan bentuk-bentuk dilambangkan atau lambang 
dari , daripada melambangkan atau menciptakan lambang untuk 
paradigma dogmatis. Karena sistematika lambang dari lebih berorientasi 
pada eksistensi lambang sebagai titik perspektif dari sebuah realita (de-
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duktif), daripada lambang untuk sebagai perspektif untuk sebuah reali-
tas (induktif). Pakeliran Wayang Wahyu yang notabene untuk kepentin-
gan gereja didesain sebatas konsepsi dan aturan-aturan gerejani, sehingga 
sedapat mungkin membatasi segala perwujudan yang dapat berarti lam-
bang atau mengendalikan batasan arti dan maknanya agar selalu sejalan 
dengan ajaran Kristiani. 

Pakeliran Wayang Wahyu tidak membuka kemungkinan untuk men-
gadakan tafsir othak-athik-gathuk dalam mengartikan sesuatu sebagai se-
buah lambang, karena semua implikasinya harus berdasar pada Kitab 
Suci. Meskipun banyak meminjam sistematika pakeliran Wayang Purwa 
seperti bedol kayon, tancep kayon, perang kembang, goro-goro, dan seba-
gainya yang bernuansa perlambangan dan bernilai filosofis; tetapi 
Wayang Wahyu mendudukkan adegan-adegan tersebut sebatas kepen-
tingan estetika pakeliran dan bukan mengadopsi perlambangan beserta 
nilai-nilai filosofisnya. 

Perupaan wajah tidak diolah lebih jauh untuk memuat perlambangan; 
juga pada bentuk, posisi, dan sikap kepala, rambut kepala, serta warna ku-
lit wajah, sebagian besar untuk memperkuat karakterisasi tokoh saja. Be-
gitu juga bentuk badan dan anggota badan, tidak didesain untuk memuat 
lambang, kecuali untuk mendukung estetika pakeliran; justru pada be-
berapa bentuk pakaian yang dikenakan tokoh-tokohnya memiliki muatan 
lambang; muatan tersebut muncul pada perbedaan bentuk, warna, hiasan 
(motif), jenis dan cara mengenakannya. Seperti pada selendang;: 
fenomena lambang muncul dari perbedaan cara memakainya, juga sembu-
lihan: pada jumlah penggambarannya, serta alas kaki; ketika dikompara-
sikan dengan tokoh yang tidak mengenakannya. Beberapa bentuk per-
lengkapan juga menyimpan fenomena lambang, hal ini tampak jika di-
bandingkan dengan tokoh yang tidak mengenakannya; bahkan ada be-
berapa perlengkapan yang khusus divisualkan untuk memperkuat perlam-
bangan sebagai bagian dari karakterisasi tokoh yang diwayangkan.  

Beberapa tokoh yang divisualisasikan menjadi beberapa wanda (to-
koh) juga memuat perlambangan, tetapi lebih berorientasi pada kebutuhan 
adegan atau lakon; termasuk juga beberapa wayang pelengkap. Dalam un-
sur-unsur pertunjukan di antaranya juga bermuatan lambang, seperti 
sabetan, janturan, cariyos, ginem, suluk, dan tembang, tetapi lebih mudah 
dicerna sebagai bagian pendukung estetika panggung.  
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Satu-satunya desain Wayang Wahyu yang sengaja diakses sebagai 
lambang adalah kayon atau gunungan (Tanpa Nama, 1975). Wayang ini 
adalah hasil adopsi fenomena lambang masyarakat Jawa yang dimodifi-
kasi ke dalam lambang-lambang Kristiani. Kayon Wayang Wahyu adalah 
cara pengejawantahan nilai-nilai Kristiani dalam sistematika lambang 
Jawa; dengan muatan nilai-nilai Kristiani yang bersifat universal, tetapi 
diungkapkan dengan unsur-unsur lambang dalam paradigma lokal (Jawa). 
Kayon Wayang Wahyu bukan rangkuman ajaran-ajaran Kristiani dalam 
bahasa gambar, melainkan cara orang Jawa menafsirkan nilai-nilai terse-
but dengan menggunakan bentuk rupa gambar kayon. 

Nilai-nilai dalam Wayang Wahyu 

Wayang Wahyu bukan konsepsi komunal masyarakat Jawa, me-
lainkan fenomena konseptual yang mengakomodasikan bentuk-bentuk 
komunal masyarakat Jawa dalam paradigma Kristiani. Bukan pula men-
ciptakan nilai-nilai filosofis baru dalam rupa wayang dan pakeliran, 
karena eksistensinya sendiri ditopang oleh paradigma filsafat agama, se-
hingga tidak diharapkan munculnya nilai-nilai filosofis baru di luar para-
digma dogmatis. Wayang ini tidak sepenuhnya memiliki eksistensi dunia 
wayang (dunia legenda, mitos, dan imajiner), melainkan perupaan yang 
mengiplementasikan karakteristik tokoh nyata (aktual) dalam sosok 
wayang, bukan wayang dalam pengertian wewayangan, samaran, per-
lambangan, bayangan, mitos, harapan, kebanggaan, serta kekaguman dari 
gambaran imajinatif, melainkan karakterisasi tokoh nyata yang divisuali-
saikan dalam bentuk wayang. 

Wilayah estetika Wayang Wahyu diarahkan menjadi kesenian terk-
endali yang setiap arah perkembangannya terpantau dan tidak dapat sem-
barang dikembangkan sekehendak arah berkeseniannya. Wayang Wahyu 
bukan wilayah subur untuk mengadakan apresiasi, karena mengarah pada 
fenomena pendalaman iman ; meskipun tidak tertutup untuk dikaji 
dalam konteks apresiasi seni, tetapi proses berkeseniannya tidak menitik-
beratkan pada indah atau tidak indah, seni atau bukan seni, benar atau 
salah dalam estetika pakeliran (pakem), melainkan benar atau salah dalam 
kacamata agama, serta menarik atau tidak menarik sebagai bahan pengha-
yatan dalam wilayah keimanan seseorang. Fenomena apresiatif yang bi-
asanya menyertai setiap pergelaran kesenian, menjadi tertahan dengan 
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nilai-nilai filosofis dogmatis yang lebih mengarahkan pada pemahaman 
percaya dan mengimani daripada memahaminya sebagai wilayah katar-

sis. 
Dalam perupaannya tidak memiliki target nilai filosofis, karena mua-

tan filosofisnya dititikberatkan pada eksistensi citra tokoh dan jalan cerita 
(lakon) yang dipentaskan. Dari beberapa unsur pakeliran Wayang Wahyu 
memuat nilai-nilai filosofis Kristiani, tetapi sebagian di antaranya tetap 
muncul dalam cara ungkap Jawaisme. Bahkan beberapa muatan filosofis 
dalam bentuk rupa wayang ini lebih condong pada fenomena filsafat Jawa 
atau lebih mudah dicerna dalam paradigma Kejawen ; dan ini tampaknya 
di luar wilayah jangkauan gereja, karena lebih berurusan dengan bahasa 
internal dunia wayang. 

Pergelaran Wayang Wahyu adalah proses tranformasi nilai yang 
menitikberatkan pada substansi dogmatis lewat media adaptif sebagai 
strategi alternatif dalam fenomena komunal; di mana nilai-nilai tersebut 
diterjemahkan dalam bahasa panggung lewat konflik kontemplatif. 
Wayang Wahyu mencoba membabarkan nilai-nilai moralitas kemanusia-
an, etika dogmatis, antara kesesatan dan kebenaran religiusitas, spirituali-
tas, keimanan, ritual psikologis, cinta kasih dan ketuhanan. Pementasan 
lakon Wayang Wahyu adalah pemaparan dan perenungan kembali tentang 
kebenaran hakiki dari kisah/sejarah masa lalu yang dipilih Tuhan un-

tuk menjadi cermin dan bahan pendidikan untuk umat manusia sepanjang 
zaman. Oleh karena itu lakon-lakonnya tidak mengikuti hasrat dramatis 
penontonnya, melainkan mengusung nilai-nilai filsafat religius yang ber-
muatan kontemplatif untuk membuka kesadaran moralitas beragama se-
bagai bagian dari pendalaman iman. 

Moralitas Wayang Wahyu lebih terfokus pada standarisasi moral 
agama, tanpa menutup kemungkinan perspektif psikologis dalam suasana 
batiniah yang bersifat kepercayaan . Moralitas Wayang Wahyu adalah 
moral yang kongkrit yang bersifat kompleks dan dogmatis, tetapi masih 
membuka kemungkinan dengan tindakan yang manusiawi dalam menaf-
sirkan nilai-nilai tersebut; meskipun dalam konteks yang tidak dapat di-
tawar, tetapi selalu membuka kemungkinan terhadap segala tingkat ke-
mampuan penghayatan terhadap nilai-nilai kebenaran dan Keesaan Tuhan 
Allah.  

Nilai-nilai etis di dalamnya bukan berdasar pada standar norma 
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masyarakat, melainkan etika religius yang mendasarkan pada baik atau 
buruk dalam kacamata agama. Lakon-lakon Wayang Wahyu bukan kreasi 
atau hasil ekspresi dan kemampuan nalar para senimannya, melainkan 
dogma yang digarap dalam dramaturgi-religius. Nilai etis Wayang Wahyu 
berdasar pada kebenaran dogmatis, pengertian benar atau salah bukan 
dalam standar hukum masyarakat setempat, melainkan dalam skala pa-
hala dan dosa . Etika agama dalam lakon diformulasikan dalam format 
problema-dramatik sehingga mudah ditangkap sebagai pemahaman nilai. 
Nilai-nilai etis hanya dapat difahami dalam konteks dialogis antara 
penghayat dengan isi lakon-lakonnya, dimana antara dua fihak tersebut 
terjadi tawar-menawar makna sebagai sebuah temuan nilai; tetapi proses 
tersebut tetap terformat dalam paradigma dogmatis 

Pada akhirnya pencapaian kualitas nilai etis Wayang Wahyu sangat 
tergantung kembali pada masing-masing individu dalam memaknainya, 
oleh karena itu tingkat keimanan masing-masing penghayat sangat menen-
tukan dalam proses penyerapan nilai-nilai tersebut sebagai nilai etika ber-
agamanya. Dengan demikian nilai moral dan etis Wayang Wahyu pada 
hakekatnya hanya ada dalam alam batiniah masing-masing penghayat, dan 
bukan pada apa yang secara faktual muncul dalam pergelaran. Masing-
masing penonton memiliki kekayaan dan leluasan tafsir sendiri, atau ke-
dalaman nilai sendiri dalam menghayatinya; bahkan lebih jauh penonton 
memiliki pergelaran Wayang Wahyu sendiri di dalam batinnya, lengkap 
dengan keindahan pakeliran atau kedalaman nilai-nilai filosofis yang 
muncul di alam mikro-kosmosnya. Wayang Wahyu hanya membuat 
fenomena alternatif untuk memancing pengalaman religius penghayat, 
membuka cakrawala mengingatkan , atau memperkaya dan memper-
dalam, bahkan memberi arah dan batasan wilayah religiusitas penghayat-
nya. 

PENUTUP 

Simpulan  

Secara garis besar Wayang Wahyu lahir dari paradigma komunal 
masyarakat (budaya) Jawa, yang berpijak pada pakeliran Wayang Purwa. 
Kelahirannya mendasarkan pada sebuah tujuan atau fungsi khusus yang 
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tertopang dalam bentuk rupa wayang dan sistematika pakelirannya; den-
gan sebuah harapan akan mampu mengusung nilai-nilai (filosofis) yang 
tidak dapat mengelak jauh dari fenomena lambangnya. Nilai-nilai yang 
dikandung itu sendiri terformulasi dari dua kutub besar, yaitu nilai-nilai 
Kejawen (dalam Wayang Purwa) yang menjadi kekuatan objektifnya, dan 
kutub dogmatis Kristiani yang menjadi kekuatan subjektifnya; meskipun 
ke dua kutub tersebut kadang sulit sekali dibedakan batasan wilayahnya, 
terutama ketika pergelaran tengah berlangsung, tetapi keduanya adalah 
dua energi yang menciptakan aura kehidupan Wayang Wahyu itu sendiri.  

Wayang Wahyu adalah fenomena kesenian eksperimentatif yang ti-
dak bertujuan menciptakan nilai-nilai baru dari tafsir kisah-kisah dalam 
Kitab Suci, melainkan tetap membawa nilai-nilai Alkitab yang dikemas 
dalam fenomena baru. Wayang Wahyu adalah media alternatif dalam 
upaya pembacaan isi Kitab Suci, nilai-nilai filosofis yang dikandungnya 
adalah nilai-nilai Kristiani dan bukan filsafat pewayangan; meskipun be-
berapa unsurnya memuat nilai-nilai universal dan Jawa (Kejawen) tetapi 
tidak berseberang jalan dengan paradigma Kristiani.  

Tujuan utama pergelaran Wayang Wahyu adalah transformasi nilai-
nilai religius. Kitab Suci menjadi sumber utama dalam proses transformasi 
ini, karena nilai yang dibawa dan dibangun dalam pakeliran ini berasal 
dari Alkitab, dimana para penghayat berkesempatan melakukan koreksi 
ulang, pengkayaan, dan pendalaman nilai-nilai Kitabi, bahkan menemu-
kan fenomena lain dalam wilayah religiusitasnya; sebagai bagian dari per-
jalanan spiritual dalam mencari kesejatian hidupnya. 

Saran 

Sebuah harapan besar dari fenomena baru ini, dimana pakeliran 
dalam format budaya dan dogma pada dasarnya bukanlah persoalan per-
bedaan kepercayaan, melainkan ekspresi estetika dalam kerangka pembe-
lajaran psikologis komunal. Dengan demikian sangat dimungkin-kan 
pakeliran Wayang Wahyu diposisikan sebagai media pengkayaan wilayah 
pengalaman estetik masyarakat dengan syarat tetap dalam konteks bahasa 
universal.  

Pada kondisi terakhir, keberadaan Wayang Wahyu masih dalam ren-
tang wayang eksperimentatif, dengan demikian masih dibutuhkan banyak 
penyempurnaan baik dari sisi bentuk rupa maupun sistematika 
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pakelirannya. Harapan besar sangat tergantung pada para budayawan/ sen-
iman pedalangan dan pihak gereja, serta komunitas kristiani (Katolik) 
khususnya dan masyarakat umumnya dalam upaya pengembangan aset 
budaya lokal yang memiliki kekuatan universal ini.       
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Gambar 1                                                          Gambar 2 
Gunungan Misteri Iman Katolik                           Tokoh Yesus (Wanda Mengajar)  

                   Gambar 3                                                        Gambar  4 
       Tokoh Samson (wanda Birawa)                             Roh Sempurna (Malaikat) Lucifer  


