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SARI 

Azhari, Dinda Huwaidaa. 2019. Dinamika Kelompok Wayang Orang Ngesti 

Pandowo Di Semarang: Usaha Mempertahankan Eksistensinya Di Masyarakat 

Tahun 1996 – 2001. Skripsi: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum, Atno, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Dinamika, Wayang Orang, Ngesti Pandowo 

Kesenian wayang orang mengalami kejayaan di tahun 1950-an hingga 

1970-an di Indonesia. Kejayaan ini dialami pula oleh kelompok wayang orang 

Ngesti Pandowo, namun mengalami kemunduran setelah tahun 1970. Mundurnya 

sebuah kesenian ada yang disebabkan karena politik, ekonomi, ataupun karena 

tidak dapat bersaing dengan kesenian lainnya. Kemunduran Ngesti Pandowo ini 

disebabkan oleh kemajuan teknologi yaitu televisi dan VCD, serta disebabkan 

pula karena adanya bentuk-bentuk kesenian baru yang lebih diminati. Puncak dari 

kemunduran Ngesti Pandowo terjadi pada tahun 1990 ketika yayasan GRIS 

(Gedung Rakyat Indonesia Semarang) sebagai pemilik gedung pementasan yang 

digunakan Ngesti Pandowo memberhentikan kerjasama. Adanya keputusan 

tersebut menimbulkan kritik dari berbagai pihak. 

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana kronologis sengketa gedung 

pementasan di kompleks GRIS antara Ngesti Pandowo dengan yayasan GRIS ? 

Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Ngesti Pandowo setelah keluar dari GRIS 

agar tetap eksis di masyarakat? Untuk menjawab hal tersebut dilakukan penelitian 

dengan menggunakan metode heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. Pengumpulan data penelitian menggunakan studi wawancara, arsip 

dan dokumen, serta studi pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara yayasan GRIS dan 

Ngesti Pandowo mengenai gedung pementasan berlangsung selama 5 tahun yaitu 

sejak tahun 1990 hingga tahun 1996. Penyelesaian konflik tersebut menggunakan 

cara mediasi serta melibatkan Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak 

penengah. Di tahun 1996 kompleks GRIS resmi terjual ke BPD Jawa Tengah, 

Ngesti Pandowo mendapatkan hak sebesar Rp500 juta. Kelompok ini kemudian 

menempati gedhong ndhuwur di kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) 

namun tidak bertahan lama karena gedung tidak representatif. Selanjutnya Ngesti 

Pandowo menyewa gedung pementasan di Istana Majapahit Pedurungan dari 

tahun 1997 – 2000, yang mana sewa gedung dihentikan karena ketidakmampuan 

membayarnya. Untuk mempertahankan pementasan, kelompok ini kemudian 

mendapatkan pinjaman gedung Ki Narto Sabdo di kompleks TBRS oleh Pemkot 

Semarang tanpa membayar sewa pada tahun 2001. 
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ABSTRACT 

Azhari, Dinda Huwaidaa. 2019. The Dynamics of Wayang Orang Ngesti 

Pandowo in Semarang : Efforts to Maintain their Existence in the Community 

1996 – 2001. Mini Thesis: History Department, Faculty of Social. Universitas 

Negeri Semarang. Advisors Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum, Atno, S.Pd., M.Pd. 

Keywords : Dynamics, Wayang Orang, Ngesti Pandowo 

The arts of wayang orang experienced glory in the 1950s until 1970s in 

Indonesia. This victory was also experienced by the wayang orang Ngesti 

Pandowo, but suffered a setback after 1970. The withdrawal of an art was caused 

by politics, economics, or because it could not compete with other arts. The 

decline of Ngesti Pandowo was caused by technological advances, namely 

television and VCD, and also due to the presence of new art forms that were more 

in demand. The culmination of Ngesti Pandowo's setback occurred in 1990 when 

the GRIS (Gedung Rakyat Indonesia Semarang) foundation as the owner of the 

staging building used by Ngesti Pandowo stopped the collaboration. The existence 

of the decision caused criticism from various parties. 

The problem being examined is what is the chronological dispute over a 

staging building in the GRIS complex between Ngesti Pandowo and the GRIS 

foundation ? How do the efforts made by Ngesti Pandowo after leaving the GRIS 

still exist in the community ? To answer this, research was conducted using 

heuristic methods, source criticism, interpretation, and historiography. Research 

data collection uses interview studies, archives and documents, and literature 

studies. 

The results of this study indicate that the conflict between the GRIS 

foundation and Ngesti Pandowo regarding the staging building lasted for 5 years, 

from 1990 to 1996. Conflict resolution using mediation and involving the 

Government of Semarang as the mediator. In 1996 the GRIS was officially sold to 

the BPD Jawa Tengah, Ngesti Pandowo obtained Rp500 million in rights. The 

group then occupied gedhong ndhuwur in the Taman Budaya Raden Saleh 

(TBRS) but it did not last long because the building was not representative. 

Furthermore, Ngesti Pandowo rented a staging building at the Istana Majapahit 

Pedurungan from 1997 - 2000, in which building rent was stopped due to inability 

to pay it. To maintain the staging, the group then lent Ki Narto Sabdo's building in 

the TBRS by the Government of Semarang without paying rent in 2001. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang dihasilkan oleh 

masyarakatnya sejak zaman pra sejarah. Kebudayaan ini meskipun seiring 

waktu ada beberapa yang mendapatkan pengaruh dari bangsa lain, namun 

tetap memiliki ciri khusus tersendiri yang membedakannya. Pengaruh 

kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia berlangsung dari abad 5 M 

hingga akhir abad ke -15 M. Banyaknya upacara-upacara keagamaan yang 

dilakukan akhirnya menghasilkan beragam kesenian di Indonesia
1
. Wilayah 

yang mendapatkan pengaruh seni mendalam terjadi di Jawa, Sumatera, Bali, 

dan Kalimantan. Namun sekarang, wilayah yang masih mempertahankan 

nilai-nilai tradisi kebudayaan Hindu adalah Bali
2
. 

Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian. Kesenian tradisional 

banyak berkembang dari upacara keagamaan, kesenian ini akhirnya semakin 

kompleks dan berkembang menjadi seni pertunjukan. Dikatakan sebagai seni 

pertunjukan karena sifatnya yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan 

penikmat.
3
 Selain fungsinya sebagai ritual keagamaan, lambat laun seni 

                                               
1
 Soedarsono. 1998. Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. Gadjah Mada 

University Press, hlm 2 
2
 Kebudayaan Hindu dapat dibedakan secara jelas di Jawa dan Bali, dan hanya terbatas 

pada lingkup sakral, namun di Indonesia kebudayaan tersebut ternyata sanggup menembus ke 

dalam masyarakat umum. Lihat F.Wertheim,W. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi, 

Kajian dan Perubahan Sosial. Tiara Wacana : Yogyakarta, hlm 226 
3
 Menurut Sapardi Djoko Damono seni pertunjukan merupakan cabang seni yang 

memiliki 3 unsur yakni sutradara, pemain dan penonton 
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pertunjukan menjadi memiliki fungsi komersil bagi pelaku kesenian tersebut. 

Salah satu bentuk ritual keagamaan yang kemudian berkembang menjadi seni 

pertunjukan komersil adalah wayang wong atau dalam bahasa Indonesia lebih 

dikenal dengan istilah wayang orang. 

Berita tertulis mengenai wayang orang ditemukan pada prasasti 

Wimalasrama tahun 930 A.D yang menggunakan istilah wayang wwang
4
. 

Namun sebenarnya kehadiran wayang orang diperkirakan sudah ada sebelum 

nya dalam prasasti yang disebutkan raja Balitung dari kerajaan Mataram 

Kuno pada tahun 907 A.D mengenai pertunjukan wayang. Kemudian di masa 

kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan 

Kasultanan Yogyakarta, bentuk dramatari baru tercipta di Kasultanan 

Yogyakarta dan Pura Mangkunegaran. Munculnya kembali wayang orang ini 

dimungkinkan karena perkembangan pesat kasusastraan pada tengah kedua 

abad 18
5
. Pertunjukan wayang orang yang semula hanya dipertunjukkan di 

istana, pada masa Mangkunegara VI kemudian menjadi pertunjukan komersil 

sebagai konsumsi umum. 

Seni pertunjukan sendiri mengalami kejayaan pada tahun 1950-an 

hingga awal 1960-an
6
. Pada tahun tersebut tercatat sebanyak 400 kelompok 

                                                 
4
 Kata wayang dalam bahasa Jawa Kuna (Kawi) berarti “bayangan” atau “pertunjukan 

bayangan”, dan kata wwang berarti “manusia”. Lihat dalam Soedarsono. 1997. Wayang Wong: 

Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Of 

Press, hlm 4. 
5
 Pada tengah kedua abad 18 berkembang kembali wiracarita Mahabarata yang menjadi 

konsep awal munculnya kembali Wayang Wong, namun ternyata terjadi pula alasan politis di 

Keraton Yogyakarta sejak masa Sultan Hamengkubuwono I hingga VII. Lihat Ibid, hlm 22,111 

bandingkan dengan Susanto. 1996. Wayang Wong dan Tahta : suatu Kajian Tentang Politik 

Kesenian Hamengkubuwono VIII 1921-1939. 
6
  Ruang lingkup tahun ini menjadi masa kejayaan bagi kesenian wayang orang, yang 

mana ada tiga-puluh grup yang tampil setiap malam. Ini membuktikan bahwa pada tahun tersebut 
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wayang kulit profesional; 10 kelompok wayang golek profesional dan 150 

grup wayang golek profesional khusus di Jawa Barat; 30 grup wayang orang 

profesional; 120 grup ketoprak profesional; 30 kelompok ludruk profesional; 

40 grup sandiwara tradisional; dan 12 kelompok arja profesional
7
. 

Di Kota Semarang, pada tahun 1953 kelompok wayang orang Ngesti 

Pandowo mengadakan pentas tobong
8
 di lapangan depan Pasar Dargo Jalan 

Dr. Cipto Semarang selama 3 bulan
9
. Atas keinginan Walikota Hadisoebeno 

Sasrowerdojo, yaitu Walikota Semarang saat itu, akhirnya Ngesti Pandowo 

diberikan gedung untuk pentas menetap di kompleks Gedung Rakyat 

Indonesia Semarang (GRIS)
10

 dengan status sebagai penyewa mulai tahun 

1954
11

. 

Pemilihan kota Semarang untuk menetap ini tentunya didasarkan 

kepada beberapa sebab, yang pertama adalah karena Semarang adalah pusat 

daripada provinsi Jawa Tengah sehingga Ngesti Pandowo mengharapkan 

masa depan yang lebih cerah jika menjadi bagian didalamnya. Sebab kedua 

adalah karena biaya operasional untuk tobong lebih banyak daripada jika 

menetap di suatu daerah, apalagi ketika melihat keadaan bahwa Walikota 

sendiri lah yang akan memberikan tempat untuk Ngesti Pandowo tentu 

                                                                                                                                      
orang Indonesia mampu menyisihkan uang nya untuk rekreasi. Lihat Soedarsono, Op.Cit., hlm 

109. 
7
 Soedarsono Op.Cit.,  hlm 59 

8
 “to-bong” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat pertunjukan yang 

sifatnya darurat biasanya dibuat dari bambu. 
9
 “Anak-anak Ngesti Dulu dan Kini dari Kediri sampai Bandung Bandawasa”, Suara 

Merdeka, 20 November 1996. 
10

 Selanjutnya disingkat GRIS 
11

 Puguh, Dhanang Respati., Rabith Jihan Amaruli dan Mahendra Pudji Utama. 2017. 

Teater Kitsch Ngesti Pandowo di Kota Semarang Tahun 1950-an-1970-an. Dalam Mozaik 

Humaniora Vol. 17, hlm 8 
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kelompok ini merasa mendapatkan kepercayaan. Penawaran yang dilakukan 

Hadisoebeno Sasrowardojo pun bukan tanpa dasar, selain karena Ngesti 

Pandowo adalah salah satu kelompok wayang orang yang kondang di tingkat 

nasional, Pemerintah juga menginginkan di masa depan Ngesti Pandowo bisa 

dijadikan sebagai ikon kota Semarang seperti Sriwedari yang menjadi ikon 

kota Surakarta. 

GRIS dan Ngesti Pandowo adalah dua hal yang saling berkaitan. 

Selama 36 tahun Ngesti Pandowo menjadikan GRIS sebagai rumah untuk 

pentas. Selama itu pula GRIS menjadi saksi bagaimana Ngesti Pandowo 

menjadi dikenal oleh khalayak luas dan dikenal pula sebagai ikon Kota 

Semarang
12

. Gedung GRIS tersebut pula yang menjadi saksi saat Presiden 

Soekarno menyaksikan pentas Ngesti Pandowo. Beliau sangat tertarik 

sehingga mengundang Ngesti Pandowo untuk pentas di Istana Negara pada 

17 Januari 1960. Tidak hanya sampai disitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 tahun 1960, Presiden memberikan Piagam Penghargaan “Wijaya 

Kusuma” kepada Ngesti Pandowo yang diterima pada tahun 196213. 

Wayang orang Ngesti Pandowo sebenarnya bukan lah kesenian asli 

masyarakat Semarang namun berasal dari Madiun
14

, sebelum Ngesti 

Pandowo ini ada, sudah ada terlebih dahulu wayang orang Sri Wanito dan 

                                                 
12

 Tentang rumah pertunjukan Ngesti Pandowo ini, yaitu GRIS, di diskusikan dalam 

Sarasehan Dludhah Semarang tanggal 20 Maret 2017 di Lawang Sewu dengan pembicara Tubagus 

P. Sjaravati. Disebutkan bahwa Gedung GRIS ini yang menjadi saksi kejayaan Ngesti Pandowo, 

selain itu juga sebagai pusat hiburan kesenian bagi masyarakat Semarang. 
13

 Puguh, Dhanang Respati, Op.Cit.,hlm 14 
14

 “1 Djuli 1937-1 Djuli 1962: 25 Tahun Ngesti Pandowo”, Suara Merdeka, 13 Djuli 

1962. 



5 

Wahyu Budoyo
15

. Namun nyatanya, kedua kelompok kesenian ini roboh 

karena masalah pribadi dari para pemainnya. Meskipun Ngesti Pandowo tidak 

terlahir dari darah asli rakyat Semarang, apresiasi masyarakat yang cukup 

besar membuat Ngesti Pandowo mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

Bahkan di masa kejayaannya, Ngesti Pandowo dianggap menjadi ‘trademark’ 

atau ‘ikon’nya Kota Semarang selain Lawang Sewu dan Gereja Blenduk
16

. 

Menuju abad ke 20, masa kejayaan Ngesti Pandowo pudar karena 

rezim kapitalisme yang terus merengsek masuk ke dalam masyarakat. Hal ini 

mengakibatkan kemerosotan antuasiasme masyarakat terhadap kebudayaan 

lokal dan memilih kebudayaan asing untuk dinikmati. Penyebab dari hidup 

mati nya sebuah seni pertunjukan sebenarnya bermacam-macam, ada yang 

disebabkan oleh karena perubahan yang terjadi di bidang politik, ada yang 

disebabkan oleh masalah ekonomi, ada yang karena tidak mampu bersaing 

dengan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain
17

. Permasalahan yang dihadapi 

Ngesti Pandowo adalah keadaan ekonomi yang memburuk sebagai akibat 

persaingan dengan teknologi dan bentuk pertunjukan lain yang lebih 

moderen
18

. 

Gedung GRIS yang terletak di Jalan Pemuda 116, merupakan kawasan 

strategis dan berada di pusat pemerintahan. Nilai jual lahan yang tinggi 

tersebut mengakibatkan banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan 

                                                 
15

 Di berbagai kota di Jawa, sudah banyak berkembang kesenian wayang orang, mulai 

dari grup kesenian kecil hingga besar yang bersifat konvensional. Wahyu Budoyo dan Sri Wanito 

adalah kelompok kesenian yang bersifat kekeluargan. 
16

 Muhammad, Djawahir. 2007. Rob, Esai, dan Puisi Semarangan. Aktor Studio : 

Semarang, hlm 38 
17

 Soedarsono, Op.Cit., hlm 1 
18

 Tubagus Syaravati,  “Berkaca pada Ngesti Pandowo”, Kompas, 28 Agustus 2006. 
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dan memodernisasikan-nya. Berbagai permasalahan internal dalam yayasan 

dan semakin rendahnya tingkat antusias masyarakat dalam menonton wayang 

orang Ngesti Pandowo menyebabkan pihak yayasan GRIS memutuskan untuk 

menjual nya kepada BPD
19

. 

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, maka penulis 

mengangkat skripsi dengan judul Dinamika Kelompok Wayang Orang 

Ngesti Pandowo di Semarang: Usaha Mempertahankan Eksistensinya Di 

Masyarakat Tahun 1996 – 2001. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai acuan penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kronologis sengketa gedung pementasan di kompleks GRIS 

antara Ngesti Pandowo dengan Yayasan GRIS ? 

2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Ngesti Pandowo setelah keluar 

dari GRIS agar tetap eksis di masyarakat ? 

                                                 
19

 Putri, Atika Kurnia. 2013. ‘Kontestasi Ruang Perkotaan : Kasus Alih Fungsi Gedung 

Rakyat Indonesia Semarang (GRIS) ke Mal Paraagon Tahun 1990 – 2010’. Skripsi. Universitas 

Diponegoro., hlm 24. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kronologis sengketa gedung pentas yang terjadi antara 

Ngesti Pandowo dengan Yayasan GRIS. 

2. Untuk mengetahui berbagai usaha yang dilakukan oleh Ngesti Pandowo 

agar tetap eksis mempertahankan pementasannya di masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

wawasan sejarah tentang kesenian tradisional yaitu wayang orang Ngesti 

Pandowo di Semarang sebagai ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah agar dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat serta untuk menambah wawasan tentang sejarah dan 

perkembangan kelompok wayang orang Ngesti Pandowo. 

b. Bagi Lembaga 

Manfaat bagi lembaga adalah sebagai media pembelajaran di masa 

yang akan datang, agar instansi terkait dapat memajukan kesenian 
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tradisional khususnya dalam penelitian ini yaitu kelompok wayang 

orang Ngesti Pandowo di Semarang. 

c. Bagi Pengguna 

Manfaat bagi pengguna atau peneliti lain yang ingin mengkaji dengan 

topik yang sama, diharapkan penelitian ini menjadi referensi yang 

baik dan membantu penelitian selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

melakukan interpretasi masalah yang akan dibahas, maka penulis 

memberikan batasan terhadap kajian yaitu dengan lingkup wilayah (scope 

spasial) dan lingkup waktu (scope temporal). 

1. Ruang lingkup spasial 

Ruang lingkup spasial yaitu berkaitan dengan tempat atau daerah yang 

dijadikan objek penelitian. Penulis memberikan batasan bagi penelitian ini 

di Kota Semarang. Dipilihnya Kota Semarang karena memiliki peran yang 

penting bagi perkembangan kelompok wayang orang Ngesti Pandowo. 

Begitu juga sebaliknya, kelompok ini memiliki peran penting bagi Kota 

Semarang yaitu dianggap sebagai ikon kota. Perlu diketahui bahwa Ngesti 

Pandowo di awal kemunculannya adalah wayang orang panggung yang 

berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Namun akhirnya menetap di 

Semarang pada tahun 1954 hingga sekarang, sehingga penulis lebih 

terfokus kepada perkembangannya saat berada di Kota Semarang. 
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2. Ruang lingkup temporal 

Ruang lingkup temporal yaitu berkaitan dengan batasan waktu yang 

dijadikan fokus kajian. Penulis mengambil rentang waktu tahun 1996 – 

2001. Hal ini dikarenakan di tahun 1996 pada tahun tersebut GRIS 

(Gedung Rakyat Indonesia Semarang) sebagai tempat pentas Ngesti 

Pandowo dijual kepada BPD karena pihak yayasan sudah tidak bisa 

membayar pajak bangunan. Sedangkan gedung GRIS diisukan akan 

dibangun menjadi mal
20

. Sehingga penulis ingin meneliti terkait 

bagaimana nasib Ngesti Pandowo setelah gedung tersebut digusur. Apa 

saja usaha yang dilakukan Ngesti Pandowo untuk mempertahankan 

pementasan. Lalu batasan akhir penelitian yaitu tahun 2001, pada tahun 

tersebut Ngesti Pandowo diberikan kesempatan untuk pentas di gedung 

pentas oleh Pemerintah Kota Semarang di kompleks Taman Budaya Raden 

Saleh tepatnya di gedung Ki Narto Sabdo
21

. 

                                                 
20

 Putri. Op.Cit., hlm 108 
21

 “Ngesti Pandowo Akan Menetap di TBRS”, Suara Merdeka,  9 Mei 2001, hlm V. 
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F. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah antropologi. 

Antropologi dan sejarah memiliki kesamaan yaitu menggunakan manusia 

sebagai objeknya. Namun, perspektif diakronis yang digunakan dalam 

penelitian sejarah hanya terbatas pada pengungkapan proses pertumbuhan dan 

perubahan saja, sehingga masih sepihak dan deterministik
22

. Oleh karena itu, 

menggunakan bantuan ilmu sosial lain yaitu antropologi. Seperti yang 

dikemukakan Sartono Kartodirjo, pendekatan antropologi bersifat sinkronis 

yang mencakup proses interaksi dalam suatu sistem (ekonomi, sosial, politik, 

dan seterusnya), sehingga akan membantu penelitian sejarah agar tidak 

sepihak. 

Penulis menggunakan pendekatan antropologi dalam penelitian ini 

karena dalam perkembangan wayang orang Ngesti Pandowo dipengaruhi oleh 

berbagai aspek di sekelilingnya, seperti kondisi sosial, kondisi politik, kondisi 

ekonomi, dan perkembangan teknologi. Perkembangan objek penelitian ini 

juga berkaitan dengan manusia yang ada di dalam kelompok wayang orang 

Ngesti Pandowo, dan memberikan dampak baik secara internal maupun 

eksternal sehingga pendekatan antropologi dapat membantu dalam penelitian 

yang penulis lakukan. 

Penulis mengambil beberapa konsep untuk menyusun kerangka 

berpikir, yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan menurut ilmu 

antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

                                               
22

 Kartodirjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta 

: Gramedia Pustaka Utama, hlm 154 



11 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar
23

. Kebudayaan akan berubah seiring waktu, sehingga 

memunculkan istilah Revolusi Kebudayaan oleh V.G Childe. Salah satu 

perubahan yang terjadi pada kebudayaan Indonesia kuno yaitu saat tengah 

kedua abad ke 18, dimana karya sastra Jawa berkembang pesat dan 

mempengaruhi pula pada perkembangan seni pertunjukan. 

Seni pertunjukan menurut R.M Soedarsono merupakan sebuah 

rumpun seni yang berfungsi untuk seni ritual, hiburan pribadi, dan presentasi 

estetis. Pada pembahasan yang penulis teliti ini membahas tentang wayang 

orang sebagai presentasi estetis. Pada umumnya seni pertunjukan yang 

berfungsi sebagai presentasi estetis penyandang dana produksinya adalah para 

pembeli karcis. Pertunjukan wayang orang yang bersifat sebagai pertunjukan 

estetis disebut pula wayang orang komersil. Wayang orang komersial 

merupakan pertunjukan wayang orang yang dipasarkan dan dapat dinikmat 

oleh masyarakat dengan membeli tiket pertunjukan. Menurut James R. 

Brandon, perkembangan seni pertunjukan dapat dilihat dari penyandang dana 

nya, yaitu masyarakat (communal support), negara (government support), 

atau pembeli karcis (commercial support)
24

. Kaitannya dengan wayang orang 

Ngesti Pandowo, kelompok tersebut termasuk dalam commercial support dan

government support karena kehidupannya ditopang oleh hasil penjualan 

karcis namun pemerintah juga masih banyak membantu seperti contohnya 

memberikan dana bantuan, ataupun meminjamkan gedung. 

                                                 
23

 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. 2009. Rineka Cipta, hlm 179 
24

 Soedarsono. Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. hlm 1-2. 
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Penulis juga mengambil konsep perkembangan kota. Dalam 

perkembangan sejarah Indonesia, kota dibagi dalam tiga pembabakan, kota 

tradisional, kota kolonial, dan kota pascakolonial atau kota moderen
25

. 

Perkembangan kota moderen mengarah pada pembangunan yang didorong 

dengan liberalisasi ekonomi. Hal ini mengakibatkan konsumerisme di kota 

berdampak pada pembangunan kota yang banyak membangun gedung tinggi 

sebagai ajang konsumsi warganya. 

Manusia membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatannya. 

Hubungan-hubungan sosial pun dibangun di atas landasan struktur ruang, 

sehingga selalu menimbulkan ketegangan
26

. Banyak ketegangan pula yang 

terjadi oleh Ngesti Pandowo selama berjuang agar bertahan, dimulai dari 

ketegangannya dalam sengketa gedung GRIS, kemudian pentas tidak tetap di 

TBRS, lalu usaha untuk menyewa gedung Istana Majapahit hingga akhirnya 

diberikan gedung tetap oleh Pemerintah Kota Semarang di TBRS tepatnya di 

gedung Ki Narto Sabdo. 

                                                 
25

 Basundoro, Purnawan. 2012. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta : Ombak, hlm 84. 
26

 Wil J.M Prins and Peter J.M Nas, “The Struggle for The Third World City” dalam 

G.Ansari and P.J.M Nas (ed.), Town-Talk: The Dynamics of Urban Antropology, (Leiden : Brill, 

1983), hlm 158-167. 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau
27

. Metode ini dapat merekontruksi peristiwa-

peristiwa masa lampau yang kemudian disampaikan sesuai dengan fakta-fakta 

yang ada. Terdapat empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, 

kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Empat tahapan tersebut yaitu : 

1. Heuristik 

Menurut terminologi heuristik berasal dari bahasa Yunani heuristiken

yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber sejarah 

adalah bahan penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik 

lisan maupun tertulis
28

. Sumber-sumber yang diperoleh baik secara lisan 

maupun tertulis terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder
29

. Pada penelitian ini sumber yang digunakan adalah : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah hasil tulisan atau catatan yang sezaman atau 

dekat dengan peristiwa atau kejadiannya. Sumber primer juga 

merupakan sumber yang berasal dari saksi hidup yang mengalami 

atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau yang hidup 

                                                 
27

 Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta 

: UI Press, hlm 32 
28

 Pranoto, Suhantono W. 2010. Teori & Metodologi Sejarah. Yogyakarta : Graha Ilmu, 

hlm 31 
29

 Gottschalk, Op.Cit., hlm 35 
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sezaman dengan kejadian itu
30

. Terdapat dua sumber primer yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Dokumen 

Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, yang 

ditulis berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis
31

. Data dokumen yang 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari surat kabar 

sejaman, seperti suara merdeka, dan kompas. 

2) Wawancara 

Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden 

dengan cara bertanya langsung secara tatap muka
32

. Wawancara 

ini dilakukan sebagai pembanding dalam menganalis dokumen 

arsip. Penelitian ini menggunakan narasumber antara lain, 

Wiradya selaku pemain wayang kategori pemain roll sejak tahun 

1994, Sunarno selaku sutradara sejak tahun 1996, Purwanto 

selaku juru bayar sejak 1980an, Djoko Mulyono sebagai 

pimpinan yang ditunjuk setelah Cicuk Sastrosoedirjo. Wawancara 

juga dilakukan kepada penulis buku “Jalan Sunyi Ngesti 

Pandowo” yaitu Bambang Iss dan Dhanang Respati Puguh, dosen 

jurusan sejarah Undip yang aktif menulis tentang Ngesti 

                                                 
30

 Ibid 
31

 Gottschalk, Op.Cit., hlm 38 
32

 Suyanto, Bagong dan Sutinah (Ed.). 2008. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana, 

hlm 69 
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Pandowo. Penulis juga melakukan wawancara dengan budayawan 

Semarang yaitu Bapak Djawahir Muhammad dan Tubagus 

Syaravati. Untuk memverifikasi data wawancara, penulis 

menggunakan narasumber lain yaitu Sri Pamito, Mahfud, Ridho, 

dan Jongkie Tio. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh saksi 

mata. Tulisan dan karya-karya yang menggunakan sumber pertama 

kemudian disebut sumber kedua. Dalam penulisan penelitian ini 

penulis menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari Perpustakaan 

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Pusat 

Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. 

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang 

berkaitan dengan penelitian. 

2. Kritik Sumber 

Kritik Sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber
33

. Kritik sumber digunakan sebagai penilaian 

terhadap sumber-sumber yang diperoleh apakah memberikan informasi 

                                                 
33

 Pranoto, Op.Cit, hlm 35 
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yang bisa dipercaya dan autentik atau tidak. Kritik sumber sejarah 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber 

dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik  

eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber 

yang mengacu pada materi sumber sezaman. Kritik eksternal 

digunakan untuk menjawab tiga hal pokok, yakni  keaslian sumber 

yang kita kehendaki, apakah sumber itu sesuai  dengan aslinya atau 

tiruan, dan apakah sumber itu utuh atau sudah diubah-ubah. 

b. Kritik Internal 

Kritik internal adalah kritik yang mangacu pada kredibilitas 

sumber, artinya apakah isi dokumen itu terpercaya, tidak 

dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik 

internal ditujukan untuk memahami isi teks. Pemikiran isi teks 

diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya karena apa 

yang tersurat sangat berbeda dengan apa yang tersirat di teks itu. 

Maka untuk memahami yang tersirat diperlukan pula pemahaman dari 

dalam. 

3. Interpretasi  

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara 

fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi merupakan usaha untuk 
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memahami dan mencari keterhubungan antara fakta-fakta sejarah 

sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional. Satu pendapat 

dihubungkan dengan pendapat lainnya sehingga dapat menciptakan 

keselarasan penafsiran yang berhubungan dengan pembahasan yang 

dikaji. Interpretasi diperlukan agar data yang mati bisa bicara atau 

mempunyai arti.  Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. 

Analisis berarti menguraikan. Terkadang sebuah sumber mengandung 

beberapa kemungkinan. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis yang 

berarti menyatukan. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah 

rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh dengan menempuh proses. Historiografi merupakan penyajian 

yang berupa sebuah cerita sejarah dari fakta-fakta hasil interpretasi. 

Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan penelitian sejarah. Di sini 

peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan 

penggambaran yang jelas dari hasil yang diperoleh selama melakukan 

penelitian. 
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H. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang dijadikan tinjauan 

pustaka, baik berupa buku maupun jurnal. Penulis menggunakan 5 buku, 1 

penelitian, dan 2 jurnal, antara lain : 

Pertama, yaitu buku “Wayang Wong : Drama Ritual Kenegaraan di 

Keraton Yogyakarta” ditulis oleh R.M Soedarsono
34

. Buku ini diterbitkan 

oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1997 dengan tebal 525 

halaman. Buku ini memberikan khazanah pengetahuan tentang Sejarah 

wayang wong di Indonesia, dilengkapi dengan bukti-bukti relief yang ada di 

Candi Penataran dan Candi Prambanan. Kurang lebih isi dari buku ini tentang 

kajian wayang wong di Keraton Yogyakarta yang dicipta kembali oleh Sultan 

Hamengku Buwana I pada akhir tahun 1750-an, yang mana merupakan 

kelahiran kembali wayang wwang dari masa Jawa Kuno. Buku ini 

memberikan khazanah kepada penulis tentang sejarah wayang wong, yang 

digunakan penulis sebagai pijakan dalam menuliskan penelitian. 

Perkembangan wayang orang yang pasang surut sejak Mataram Kuno hingga 

Yogyakarta yang digambarkan di dalam buku ini menjadi acuan penulis 

untuk melihat kondisi pasang surut yang terjadi pada wayang orang panggung 

terutama wayang orang Ngesti Pandowo. 

Kedua, yaitu buku berjudul “Jalan Sunyi Ngesti Pandowo; Poros 

Terakhir Seni Pertunjukan” karya Bambang Iss Wirya
35

. Buku ini berisi 

                                                 
34

 Soedarsono. 1997. Wayang Wong: The Ritual Dance Drama in The Court of 

Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
35

 Wirya, Bambang Iss. 2018. Jalan Sunyi Ngesti Pandowo; Poros Terakhir Seni 

Pertunjukan. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri 
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tentang sejarah Ngesti Pandowo sejak awal didirikan hingga tahun 2017, 

yang mana satu-satunya buku yang membahas perjalanan Ngesti Pandowo 

secara khusus. Penulis banyak mendapatkan sumber dari buku ini terutama 

kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan tentang bagaimana kondisi 

pasang surut yang dialami oleh Ngesti Pandowo, sehingga akhirnya 

memunculkan banyak pertanyaan dari penulis yang menjadi ide untuk 

menuliskan penelitian tentang Ngesti Pandowo dengan temporal khusus yaitu 

1996 – 2001. 

Ketiga, yaitu buku berjudul “Wayang Orang Ngesti Pandowo (2001 - 

2015): Kajian Tentang Manajemen Seni Pertunjukan” karya Sujarno, dkk
36

. 

Buku ini berisi tentang dinamika perkembangan wayang orang Ngesti 

Pandowo sejak awal kemunculan hingga sekarang, namun lebih 

memfokuskan kepada manajemen seni pertunjukannya di tahun 2001 hingga 

2015. Pada tahun tersebut Ngesti Pandowo walaupun mengalami kemunduran 

yang signifikan dalam segi penontonnya namun tetap mampu bertahan 

menampilkan pertunjukan di gedung TBRS setiap malam minggu, hal ini 

tentu menjadi nilai positif sendiri bagi para pemain dan manajemen di 

dalamnya yang mampu bertahan hingga sekarang. Buku ini penulis gunakan 

sebagai salah satu sumber pustaka karena terdapat beberapa sumber mengenai 

perkembangan Ngesti Pandowo di awal menetap pentas di gedung TBRS. 
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Keempat, yaitu buku berjudul “Seni Pertunjukan Indonesia di Era 

Globalisasi  karya R.M Soedarsono”
37

. Buku ini terbagi menjadi 3 bab, antara 

lain (1) sejarah perkembangan seni pertunjukan Indonesia; (2) berbagai fungsi 

seni pertunjukan dalam kehidupan masyarakat; (3) seni pertunjukan sebagai 

komoditi industri pariwisata di era globalisasi. Buku ini memberikan 

gambaran kepada penulis tentang bagaimana perkembangan seni pertunjukan 

Indonesia di era globalisasi, walaupun tidak membahas Ngesti Pandowo 

secara khusus, namun di Bab II sub bab C membahas tentang wayang orang 

sriwedari sehingga bisa dijadikan pembanding oleh penulis dalam melakukan 

penelitian. 

Kelima yaitu buku berjudul “Kebudayaan dan Kekuasaan di 

Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke 20 Hingga Reformasi” karya 

Tod Jones
38

. Pembahasan buku ini mengenai kebijakan budaya di Indonesia 

dari zaman kolonial sampai era reformasi. Terdapat sub bab yang membahas 

tentang kasus kebijakan taman budaya yang merupakan produk perencanaan 

pemerintah pusat. Dua puluh empat taman budaya dibangun antara tahun 

1978 dan 1994 di pelbagai provinsi di seluruh nusantara termasuk Taman 

Budaya Raden Saleh di Semarang. Sub bab tersebut memberikan gambaran 

kepada penulis tentang bagaimana sikap pemerintah pusat terhadap 

kebudayaan yang kemudian penulis bandingkan dengan kondisi yang terjadi 
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oleh Ngesti Pandowo di Semarang. Selain itu penulis juga mendapatkan 

gambaran mengenai tujuan didirikannya Taman Budaya. 

Penulis juga menggunakan literatur dari penelitian dan jurnal yang 

relevan meliputi, 

Kajian keenam yaitu, penelitian berjudul “Wayang Orang Sriwedari 

Dalam Dimensi Kehidupan Seni Pertunjukan Dan Pariwisata”
39

 yang ditulis 

oleh Hersapandi tahun 2008 disahkan oleh Lembaga Penelitian ISI 

Yogyakarta. Penelitian ini banyak menyoroti tentang kelompok Wayang 

Orang Sriwedari yang gagal menyejahterakan para anggotanya. Secara sosial 

ekonomi, Wayang Orang Sriwedari Solo sebenarnya dalam keadaan yang 

cukup memprihatinkan. Ia menguraikan bagaimana pada masa jayanya grup 

Wayang Orang Sriwedari (tahun 1960-an) para anggotanya sejahtera karena 

banyak warga masyarakat yang datang untuk menonton pementasannya. 

Akan tetapi hal itu tidak dapat berlangsung lama. Krisis penonton pun 

berdampak pada kemunduran kualitas pertunjukan. Penelitian ini penulis 

gunakan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian terhadap Ngesti 

Pandowo, karena memiliki konsep masalah yang sama yaitu bagaimana 

perkembangannya di dalam industri pariwisata. 

Ketujuh yaitu jurnal berjudul “Teater Kitsch Ngesti Pandowo di Kota 

Semarang Tahun 1950-an-1970-an”, oleh Dhanang Respati Puguh, Rabith 

Jihan Amaruli dan Mahendra Pudji Utama dari jurnal Mozaik Humaniora 
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22 

Vol. 17
40

. Jurnal ini memfokuskan pada masa kejayaan Ngesti Pandowo yaitu 

di tahun 50-an hingga 70-an. Oleh karena itu pembahasannya pun sejak awal 

Ngesti Pandowo berdiri di Madiun hingga menetap di Semarang. Perjalanan 

Ngesti Pandowo sendiri dikategorikan dalam wayang orang panggung pada 

awalnya, artinya “berpindah-pindah”, dari Madiun mereka memasuki area 

Jawa Tengah, yaitu ke Surakarta (pentas di gedung dekat Mangkunegaran), 

kemudian ke Semarang, Klaten, dan lain-lain. Jurnal ini memberikan 

gambaran kepada penulis tentang masa kejayaan Ngesti Pandowo, sehingga 

memberikan pengetahuan kepada penulis tentang masa sebelum 1996.  

Kedelapan yaitu jurnal berjudul “Perubahan dan Keberlanjutan 

Bentuk Pertunjukan Wayang Orang di Surabaya Pada Masa Kini (Studi kasus 

wayang orang THR, Mustika Yuastina, dan Tribuana)” oleh Asis Al Donna 

Margaretta, diterbitkan tahun 2015 oleh APRON Jurnal Pemikiran Seni 

Pertunjukan Vol.2 No. 6 Universitas Negeri Surabaya
41

. Jurnal ini membahas 

tentang wayang orang di Surabaya. Perkembangannya dimulai tahun 1950-an, 

yang pertama kali adalah wayang orang Langen Sedyo Rahayu di Kapasari. 

Selanjutnya ada wayang orang bernama Sri Katon yang kemudian di 

tempatkan di THR dan berganti nama menjadi wayang orang Sriwandowo. 

Puncak kejayaan WO di Surabaya sekitar tahun 1955, namun kemudian 

sempat surut karena pecahnya G30S yang mana hiburan ini banyak dikaitkan 
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dengan antek-antek PKI. Di tahun 1970 mulai ditata kembali nama baik 

wayang orang di Surabaya. Kemudian di tahun 1975 televisi mulai masuk di 

Indonesia, dan menjadikan wayang orang memiliki saingan dalam dunia 

hiburan masyarakat. Modernisasi kemudian dilakukan di bidang 

perlengkapan pementasan dan cerita yang akan dipentaskan. Melihat polemik 

wayang orang yang terjadi di Surabaya tersebut, sebenarnya permasalan yang 

terjadi agak mirip dengan WO Ngesti Pandowo di Semarang yaitu masalah 

persaingan dengan teknologi, kurangnya inovasi, serta daya tarik masyarakat 

yang sudah tidak tertarik akan kesenian tradisional. Jurnal ini memberikan 

manfaat kepada penelitian penulis dalam segi perubahan bentuk wayang 

orang di Surabaya yang menyesuaikan dengan tuntuan zaman, hal ini dapat 

dijadikan pembanding terhadap penelitian Ngesti Pandowo. 

Dari beberapa literatur tersebut penulis penelitian mendapatkan data 

acuan terhadap penelitian Wayang Orang Ngesti Pandowo pada tahun 1996-

2001. Tentu literatur tersebut sudah mengalami kritik internal dan eksternal. 

Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil penelitian dari sisi sejarah 

kesenian terhadap Wayang Orang Ngesti Pandowo saat berada di Semarang 

khususnya setelah tergusurnya GRIS hingga perkembangannya saat sudah 

menetap di TBRS pada tahun 2001. 
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I. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi berjudul Dinamika Kelompok Wayang 

Orang Ngesti Pandowo di Semarang: Usaha Mempertahankan 

Eksistensinya Di Masyarakat Tahun 1996 – 2001 ini penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, 

metode penelitian, pendekatan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab II Selayang Pandang Wayang Orang Sejak Mataram Kuno hingga 

Wayang Orang Panggung di Semarang 

Berisi tentang sejarah singkat wayang orang di Indonesia pada masa 

Mataram Kuno, Majapahit, Mataram Islam, masa Kasultanan Yogyakarta dan 

Kasunanan Surakarta, hingga masa wayang orang di awal kemerdekaan. 

Selain itu, penulis juga menguraikan secara khusus sejarah wayang orang 

Ngesti Pandowo secara singkat dari didirikannya hingga menetap di 

Semarang. 

Bab III GRIS dan Keterkaitannya dengan Ngesti Pandowo ; Konflik 

Sengketa Gedung Pementasan Ngesti Pandowo 

Berisi tentang bagaimana kronologis konflik yang terjadi antara 

Ngesti Pandowo dan Yayasan GRIS. Penulis menguraikannya menjadi sub 

bab antara lain, sebab munculnya konflik; uraian terjadinya konflik; usaha-
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usaha yang dilakukan Ngesti Pandowo untuk mempertahankan gedung 

pentas; hingga penyelesaian konflik dari pihak pemerintah, yayasan GRIS 

maupun Ngesti Pandowo. Penulis juga menguraikan tentang sebab-sebab 

kemunduran wayang orang Ngesti Pandowo. 

Bab IV Dinamika Ngesti Pandowo dalam Mempertahankan Pementasan 

Tahun 1996 – 2001 

Bab keempat berisi tentang uraian perkembangan Ngesti Pandowo 

setelah keluar dari gedung GRIS. Penulis menjabarkannya dengan membahas 

usaha-usaha yang dilakukan Ngesti Pandowo agar tetap melakukan 

pementasan yaitu berpindah ke gedhong ndhuwur TBRS, kemudian menyewa 

gedung di Istana Majapahit Pedurungan, dan akhirnya menetap di gedung Ki 

Narto Sabdo TBRS. Penulis juga menguraikan tentang dampak yang 

diperoleh oleh anak-anak wayang Ngesti Pandowo karena faktor dijualnya 

gedung pementasan di kompleks GRIS sehingga kelompok ini harus mencari 

gedung pementasan pengganti yang layak. 

Bab V Penutup 

Pada bab terakhir, berisi simpulan dari rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian skripsi ini. 
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BAB II 

SELAYANG PANDANG WAYANG ORANG SEJAK MATARAM KUNO 

HINGGA WAYANG ORANG PANGGUNG DI SEMARANG 

A. Wayang Orang Era Kerajaan Mataram Kuno hingga Era Majapahit 

Wayang wong atau wayang wwang, atau pula wayang orang ialah 

sejenis wayang yang diperankan oleh para manusia dan mengambil tema 

cerita dari Ramayana dan Mahabarata
42

. Kata wayang dalam bahasa Jawa 

Kuna berarti “bayangan” atau “pertunjukan bayangan”, dan kata wwang

berarti “manusia”. Munculnya wayang orang belum dapat dipastikan sejak 

kapan di Nusantara, namun penemuan prasasti tertua yang menuliskan kata 

wayang wwang secara jelas muncul pada prasasti Wimalasrama tahun 930 

A.D dari Jawa Timur
43

. Pada prasasti Balitung tahun 907 AD, dituliskan 

tentang sebuah pertunjukan dramatari yang mengisahkan cerita Mahabarata 

dan Ramayana, tetapi hanya menuliskan kata mawayang dan mangigal saja. 

Kata mawayang dapat diartikan “memainkan wayang”, dan mangigal

diartikan sebagai “menari”, jika diambil kesimpulan bisa saja pertunjukan 

yang ada di prasasti Balitung tersebut merupakan pertunjukan dramatari.  

Fakta akan keberadaan wayang wong ini dikaitkan dengan banyaknya 

prasasti yang menggunakan istilah merujuk kepada tari-tarian seperti 

mangigal atau mangigel, manapuk, matapukan (juga hatapukan) dan 
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manapal atau manapel
44

. Istilah matapukan berasal dari kata tapuk yang 

artinya “topeng”, sehingga matapukan berarti “menari tari topeng”, telah 

disebut pada prasasti Waharakuti tahun 840 A.D, dan Mantyasih 904 A.D
45

. 

Istilah manapal berarti “menari tari topeng”, dan tertulis pada prasasti Candi 

Perot 850 A.D
46

. Istilah mangigel digunakan untuk menari tanpa topeng 

sedangkan manapuk dan manapel untuk menari dengan topeng. Istilah-istilah 

tersebut di atas hingga sekarang masih digunakan di Jawa dan Bali. 

Kemungkinan besar wayang wwang yang bertopeng digunakan untuk ceritera 

Ramayana, sedangkan tak bertopeng untuk ceritera Mahabarata.  

Pada rentang abad ke 10 sampai ke 16, kerajaan Mataram kuno di 

Jawa Tengah jatuh, kemudian berpindah ke Jawa Timur dengan mendirikan 

kerajaan-kerajaan baru seperti Medang, Jenggala, Kediri, Singasari, dan 

Majapahit. Walaupun sudah muncul kerajaan baru, namun dramatari wayang 

wwang tetap dilestarikan di kerajaan-kerajaan baru tersebut serta tetap 

membawakan ceritera Ramayana dan Mahabarata. Perkembangan 

kesusastraan pada masa kerajaan di Jawa Timur ternyata cukup baik sehingga 

berkembang ceritera-ceritera baru yang tidak bersumber dari Ramayana 

maupun Mahabarata, ceritera ini kemudian disebut pula dramatari tetapi 

dengan istilah baru yaitu rakět. Mengenai pertunjukan rakět, tertulis dalam 

kakawin Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 

A.D
47

. Rakět menyebar pula hingga ke Bali pada sekitar abad ke 14, namun 
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istilah yang dipergunakan untuk menyebutnya berganti menjadi gambuh
48

.

Rakět dan wayang wwang masih dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan Islam di 

Jawa Tengah, Banten, dan Cirebon, tetapi kehadirannya tidak seeksis pada 

masa kerajaan di Jawa Timur karena pada masa Islam lebih terfokus kepada 

wayang kulit dan wayang topeng. Wayang wwang Jawa Timur hingga 

sekarang masih dilestarikan di Bali, namun istilah yang dipergunakan sudah 

berbeda. Istilah wayang wwang hanya dipergunakan untuk dramatari 

bertopeng yang menceritakan Ramayana, sedangkan dramatari tanpa topeng 

yang menceritakan Mahabarata disebut parwa
49

. 

B. Wayang Orang Yogyakarta dan Mangkunegaran 

Keberadaan wayang orang pada masa kerajaan-kerajaan Islam tidak 

sepopuler pada era Majapahit. Hal ini dikarenakan penyebaran agama islam 

lebih terfokus kepada kesenian wayang topeng dan wayang kulit. Pada tahun 

1755 melalui perjanjian Giyanti, Belanda memutuskan membagi wilayah 

Jawa Tengah menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan 

Surakarta. Pada masa tersebut kehidupan kesenian wayang topeng masih 

dilestarikan di Kasunanan Surakarta. Sementara di keraton Yogyakarta, 

Sultan Hamengkubuwono I memunculkan kembali dramatari wayang orang 

sebagai reinaissance dari wayang wwang zaman majapahit
50

.  
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Pada tahun 1757, wilayah Kasunanan Surakarta dikurangi dan 

diberikan kepada bentuk pemerintahan baru yaitu Praja Mangkunegaran. 

Praja Mangkunegaran ini kedudukannya tetap di bawah Kasunanan Surakarta 

sehingga masih memiliki kewajiban untuk melapor dan melaksanakan titah

Kasunanan
51

. Rupanya Mangkunegara I juga membentuk kesenian wayang 

orang di dalam Praja Mangkunegaran. Wayang orang di Kasultanan 

Yogyakarta muncul pada akhir tahun 1750-an sedangkan di Mangkunegaran 

muncul pada tahun 1760-an. Menurut Rickhlefs dan Pigeaud, kehadiran 

wayang orang di dalam Keraton Yogyakarta memiliki tujuan agar Keraton 

menjadi pewaris kebesaran Majapahit, sehingga legitimasi kerajaan dapat 

terjamin
52

. Sedangkan pembentukan wayang orang di Praja Mangkunegaran 

dimungkinkan karena perasaan iri yang dialami sejak dulu kepada Pangeran 

Mangkubumi, serta sebagai bentuk persaingan politik yang dilancarkan 

Mangkunegaran
53

. 

Di sisi lain, ada titik perbedaan antara wayang orang di Pura 

Mangkunegaran dan wayang orang di Keraton Yogyakarta, yaitu ; a) di Pura 

Mangkunegaran dalam perkembangannya peran wanita ditarikan oleh wanita 

yang biasa disebut abdi dalem tledek atau kenya puspita sedangkan di 

Yogyakarta semua peran tetap ditarikan oleh penari pria; b) di Pura 
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Mangkunegaran dialog dan alur cerita nya tidak ditulis serta wayang orang 

tidak pernah mendominasi kancah budaya istana,  sedangkan yang terjadi di 

Keraton Yogyakarta sebaliknya
54

. 

Berikut penulis jabarkan mengenai wayang orang Yogyakarta dan 

Mangkunegaran, 

1. Wayang Orang Yogyakarta 

Lahirnya wayang orang di Yogyakarta kemungkinan besar disebabkan 

oleh perkembangan kesusastraan yang cukup pesat pada tengah kedua 

abad ke 18. Selain itu, sebab politis juga diduga kuat menjadi latar 

belakang hadirnya dramatari wayang orang atau wayang wong kembali di 

Keraton Yogyakarta. Penguasa istana Yogyakarta yang pertama adalah 

Pangeran Mangkubumi, yang bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan 

Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin 

Panatagama Kalipatulah. Faktor masa lampau nya yang penuh konflik 

dan dendam dengan Susuhunan Pakubuwono II karena telah dikhianati 

dalam keberhasilannya mengalahkan Raden Mas Said, mengakibatkan 

Sultan Hamengku Buwono mencari legitimasi kerajaannya sendiri. 

Kegemaran Sultan terhadap seni pertunjukan membuat nya membentuk 

sebuah dramatari wayang orang sebagai renaissance dari wayang orang 

era Majapahit. Hal ini dijadikan simbol legitimasi kerajaan nya yaitu 

Kasultanan Yogyakarta dan dijadikan sebagai pusaka keraton
55

. 
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Kedudukan wayang orang di Yogyakarta adalah sebagai ritual kenegaraan, 

sehingga dalam pagelarannya penuh lambang, simbol dan arti penting bagi 

Keraton. Waktu dimulainya dan berakhirnya pertunjukan tersebut tepat 

saat matahari terbit dan terbenam, hal ini mengindikasikan bahwa Sultan 

Hamengku Buwono masih mendapatkan pengaruh terhadap pemujaan 

Dewa Wisnu
56

. 

Pada tengah pertama abad ke-19, Sultan Hamengku Buwono IV (1814 

– 1823) tidak pernah menyelenggarakan pertunjukan wayang orang secara 

besar-besaran, tetapi Sri Sultan memilih melestarikan tari Bedhaya 

Semang
57

. Bedhaya Semang merupakan tari ritual yang mirip dengan 

Bedhaya Ketawang dari Surakarta. Tradisi menyelenggarakan pertunjukan 

Bedhaya Semang dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta sampai awal 

pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII (memerintah 1877 – 1921), 

di samping pertunjukan wayang wong juga masih diselenggarakan namun 

tidak sering. 

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, beliau 

terkenal sebagai pelindung besar wayang wong, pemerintahan beliau 

                                                                                                                                      
memiliki wahyu, berbagai benda pusaka, serta menjaga keseimbangan dunia dengan melakukan 

hubungan spiritual dengan berbagai alam. 
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paling banyak menggelar pertunjukan wayang wong
58

. Pergelaran tersebut 

antara lain diadakan pada saat hari ulang tahun Sultan ke-56 dengan 

menggelar pergelaran selama 3 hari, dengan lakon Samba Sebit, Rama 

Nitik, Rama Nitis. Sultan juga menggelar pergelaran wayang wong ketika 

pernikahan anak-anaknya, yaitu pada tahun 1926, dengan lakon Samba 

Sebit dan Suciptahening Mintaraga, kemudian pada tahun 1928 dengan 

lakon Parta Krama, Srikandhi Jemparingan dan Sembrada Larung. Pada 

tahun 1929, dengan lakon Pregiwa-Pregiwati, Rabinipun Angkawijaya,

dan Rabinipun Pancawala. Bahkan Sri Sultan juga mengadakan 

pergelaran untuk merayakan pernikahan Puteri Juliana dari Kerajaan 

Belanda pada tahun 1937 dengan lakon Suciptahening Mintaraga. 

Pergelaran wayang orang ini dilaksanakan sebagai penutup ritual 

pernikahan yaitu pada hari ke-35 setelah akad. 

Sebuah pergelaran wayang orang kurang lebih melibatkan sebanyak 

150 orang penari, musisi, penyanyi, dan seorang dhalang selama empat 

hari pementasan
59

. Biaya produksi nya mencapai 30.000 gulden, dan 

menghasilkan penonton kurang lebih 23.000 sampai 36.000 orang pada 

setiap pementasan. 

Pada era Sultan Hamengku Buwono VII (1877 – 1921), didirikan 

perkumpulan tari Jawa yang pertama di Yogyakarta yaitu Kridha Beksa 
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Wirama pada tahun 1918. Perkumpulan ini yang menyebarkan tari istana 

ke luar tembok istana. Para murid diajarkan tari bedhaya, srimpi, beksan 

lawung, beksan ringgit tiyang dan wayang wong serta gamelan. 

Perkumpulan ini pula yang meneruskan keberadaan wayang orang di 

istana Yogyakarta hingga abad 21. 

2. Wayang Orang Mangkunegaran 

Wayang orang lahir di Mangkunegaran pada tahun 1760-an. 

Penciptanya adalah Mangkunegara I, dan pemainnya adalah para abdi 

dalem istana. Pada pementasan yang pertama, lakon pertama yang 

ditampilkan adalah lakon Wijanarka, sedangkan di Yogyakarta, lakon 

pertama yang ditampilkan adalah Gondowardoyo. Kehadiran wayang 

orang di Mangkunegaran ini ternyata memunculkan ramalan yang 

mengatakan bahwa  istana ini kelak akan timbul kesulitan atau celaka dan 

penyakit
60

. Kebenaran akan ramalan tersebut tidak terbukti tetapi, setelah 

masa Mangkunegara I yaitu pada masa Mangkunegara II dan III, wayang 

orang kurang mendapatkan perhatian sehingga bisa dikatakan menghilang. 

Kesenian wayang orang di Mangkunegaran muncul kembali pada masa 

Mangkunegara IV. Hal ini berbeda dengan wayang orang di Keraton 

Yogyakarta yang terus hidup dan mengalami perkembangan. 
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Masa Mangkunegara V merupakan masa kejayaan wayang orang di 

Pura Mangkunegaran
61

. Selain banyaknya pementasan yang dilakukan 

dalam setiap bulannya, banyak pula pembaruan yang dilakukan oleh 

Mangkunegara V. Pembaruan tersebut antara lain dengan membentuk 

lakon carangan, mengubah riasan dan hiasan yang dikenakan oleh para 

pemain wayang, serta pembaruan dalam gerak tari nya. Selain itu adanya 

perubahan dalam kelompok wayang orang, yang pada masa 

Mangkunegara V menjadi 3 kelompok antara lain, wayang orang sentana,

wayang orang abdi dalem, dan wayang orang wanita
62

. 

Berbagai usaha dan perubahan yang dilakukan Mangkunegara V 

sayangnya harus terhenti karena kemerosotan ekonomi istana. Maka dari 

itu, Gan Kam
63

 memohon izin kepada Mangkunegara V untuk 

memasarkan wayang orang di luar tembok istana negara. Bentuk baru 

wayang orang yang dipasarkan di luar istana ini lah yang menjadi awal 

terbentuk wayang tobong di daerah-daerah di pulau Jawa. 
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C. Wayang Orang Panggung 

Keberadaan wayang orang di Mangkunegaran maupun Yogyakarta 

sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Penyebab nya adalah berbagai serentetan 

peristiwa politik yang membuat hilangnya ketentraman dalam Keraton 

maupun Pura Mangkunegaran. Peristiwa politk tersebut antara lain, pecahnya 

Perang Dunia II tahun 1939, disusul pendudukan Jepang tahun 1942, dan 

lahirnya Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun tidak dapat berkembang 

di dalam istana, tetapi keberadaan kesenian wayang orang tetap hidup di 

kalangan masyarakat biasa. Di Keraton Yogyakarta, wayang orang masih 

dikembangkan oleh Kridha Beksa Wirama, sedangkan di Mangkunegaran 

telah dikembangkan keluar istana oleh Gan Kam. 

Oleh karena antusiasme dan kebutuhan akan hiburan oleh masyarakat, 

akhirnya seorang pengusaha Tionghoa bernama Gan Kam pada tahun 1895 

meminta izin kepada Mangkunegaran V untuk membawa wayang orang 

keluar istana. Prakarsa Gan Kam ini lah yang menjadikan wayang orang 

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, serta membuat berdirinya 

kelompok-kelompok wayang orang panggung di berbagai daerah. 

Perubahan suasana dari istana ke luar istana, mempengaruhi 

perubahan dari bentuk wayang orang tersebut. Pada  awal mulanya, 

pertunjukan wayang orang bisa memakan waktu hingga 3 hari, tetapi setelah 

dikembangkan di luar istana, pertunjukan hanya memakan waktu 3 hingga 4 

jam saja. Pertunjukan ini dilakukan hanya ketika sebuah kota terdapat pasar 

malam saja. Apabila di dalam istana pementasan dilakukan di Bangsal, lain 
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hal nya ketika di luar istana maka pementasan wayang orang tersebut 

dilakukan di atas panggung yang berbentuk prosenium. Untuk membuat 

pementasan lebih menarik, ditambahkan pula layar sebagai latar belakang 

untuk menggambarkan keadaan alam, istana dan sebagainya. 

Pertunjukan wayang orang yang semula sebagai ritual kenegaraan 

akhirnya setelah keluar istana berubah fungsi menjadi hiburan masyarakat. 

Untuk membedakan wayang orang istana dan di luar istana, maka sebutan 

untuk wayang orang di luar istana menjadi wayang orang panggung atau 

wayang orang tobong. Kesenian wayang orang panggung ini banyak 

bermunculan di tahun 1920 hingga 1930an. 

Pertunjukan wayang orang di luar istana diadakan di sebuah panggung 

yang terbuat dari  bahan bambu atau yang sering disebut tobong. Istilah 

tobong inilah yang nantinya akan dikenal masyarakat di daerah-daerah untuk 

menyebut wayang orang panggung yang berpindah-pindah pementasan dari 

satu daerah ke daerah lainnya, atau juga disebut mbarang yang berarti pentas 

keliling
64

. Tobong yang dibangun tersebut sekaligus memiliki fungsi sebagai 

tempat tinggal sementara para anak wayang saat melakukan pentas keliling di 

berbagai daerah. 

Pertunjukan wayang orang panggung ternyata menarik minat Sunan 

Paku Buwana X. Beliau mendirikan sebuah sentra rekreasi yang diberi nama 

Taman Sriwedari. Sentra rekreasi tersebut berisi kebun bunga, kebun 

binatang, rumah  makan, dan gedung pertunjukan. Di dalam gedung 
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pertunjukan tersebut, Sunan Paku Buwana X mengundang kelompok-

kelompok wayang orang panggung untuk pentas. Dari situlah terbentuk 

kelompok wayang orang yang statusnya dibawah asuhan Kasunanan yang 

diberi nama wayang orang Sriwedari. 

Selain gedung pertunjukan di Taman Sriwedari, di dekat istana 

Mangkunegaran ada pula gedung pertunjukan yang biasa digunakan untuk 

pementasan wayang orang. Gedung tersebut semula milik pengusaha Belanda 

yang bernama Reunecker, namun kemudian dibeli oleh pengusaha Cina Lie 

Wat Djien. Gedung itu diberi nama Sono Harsono, dan diresmikan oleh 

Mangkunegara VII pada tahun 1933
65

. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada rentang tahun 

1920 hingga 1930 an muncul kelompok wayang orang di berbagai daerah di 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa kelompok wayang tersebut yang 

cukup terkenal antara lain Sri Wanito, Sri Wijaya, Sri Budaya, Wahyu 

Budoyo, Ngesti Pandowo, dan lain-lain.  

D. Wayang Orang di Semarang 

Kehadiran kesenian wayang orang di Semarang ternyata mendapat 

perhatian besar dari masyarakat. Terdapat 3 kelompok wayang orang yang 

terkenal di kota tersebut, antara lain Sri Wanito, Wahyu Budoyo, dan Ngesti 

Pandowo. Sri Wanito dan Wahyu Budoyo adalah kelompok kesenian yang 
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didirikan oleh masyarakat asli Semarang
66

, sedangkan Ngesti Pandowo 

adalah kelompok kesenian tobong yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. 

Data pada Djawatan Kebudajaan mencatat terdapat 9 kelompok 

wayang orang di Semarang pada tahun 1966, jumlah tersebut bertambah pada 

tahun 1968 menjadi 12 kelompok. Selain wayang orang, banyak pula 

kelompok kesenian lain di Semarang, antara lain rombongan karawitan (76 

kelompok), tari Jawa (68 kelompok), ketoprak (12 kelompok), ludruk (6 

kelompok), orkes keroncong (125 kelompok), band (64 kelompok), gambus 

(15 kelompok), orkes melayu (14 kelompok), samroh (13 kelompok), wayang 

kulit (66 dhalang), dan sandiwara (9 kelompok). Terdapat pula kelompok 

kesenian lain seperti seni tradisi Minangkabau, cempurung, samsie, liang-

ling, kwe say, paduan suara, pencak silat, dan tarian nasional
67

. 

Tulisan ini hanya akan berfokus kepada kelompok wayang orang di 

Kota Semarang, selain kelompok wayang orang Ngesti Pandowo. 

1. Wayang Orang Sri Wanito 

Kelompok wayang orang Sri Wanito didirikan pada tahun 1935 oleh 

Yuk Hwa dan Kong Hwa. Pada awalnya, Sri Wanito menggelar 

pertunjukan di Kampung Bugangan, pada setiap pertunjukannya tersebut 

selalu dipenuhi oleh penonton. Kesuksesannya tersebut menuangkan hasil 

yang besar sehingga di tahun 1952, Sri Wanito mampu membangun 
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gedung yang cukup mewah pada masanya di sebelah Pasar Dargo. Tetapi, 

keberhasilan kelompok tersebut rupanya tidak diimbangi dengan 

manajemen yang baik dari pemimpinnya
68

. Sehingga pada tahun 1961, 

kelompok tersebut dinyatakan bangkrut, dan terpaksa menjual seluruh aset 

kelompok wayang kepada PT. Sanggar Budaya. Walaupun sudah dijual 

kepada pihak lain, namun ketertarikan masyarakat kepada kelompok 

wayang tersebut ternyata masih cukup besar. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pada dekade tahun 1960-an memang kebutuhan masyarakat 

terhadap hiburan kesenian pertunjukan masih tinggi selama penampilan 

kelompok wayang tersebut masih menghibur. Sayangnya,  di tahun 1996 

Sri Wanito harus dibubarkan karena sudah tidak mampu menutup biaya 

produksi, kemudian yayasan dan seluruh aset gedung beserta isinya dijual 

ke developer. 

2. Wayang Orang Wahyu Budoyo 

Wayang orang Wahyu Budoyo didirikan oleh Ani Sukarti pada 

tanggal 3 Oktober 1970. Semula kelompok wayang ini menggelar 

pementasan di THD Jurnatan, namun kemudian berpindah ke THR 

Tegalwareng dengan panggung semi permanen. Di tahun 1989, THR 

Tegalwareng dibongkar kemudian diganti menjadi Taman Budaya Raden 

Saleh (TBRS), pembongkaran ini semula tidak bermasalah bagi wayang 

orang Wahyu Budoyo namun kemudian pihak pengelola mengeluarkan 
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perintah pada 16 September 1989 untuk meninggalkan kompleks sebelum 

31 Oktober
69

. Kelompok ini pun akhirnya terpaksa tancep kayon dan 

kemudian bubar, namun beberapa anggota nya akhirnya bergabung dengan 

Ngesti Pandowo termasuk pula bekas pemimpinnya yaitu Sri Ani Sukarti 

yang di tahun 1997 menjadi pemimpin Ngesti Pandowo. 

E. Ngesti Pandowo 1937 – 1996 

Kelompok wayang orang Ngesti Pandowo didirikan di Madiun, pada 

tanggal 1 Juli 1937 oleh Sastro Sabdo, Narto Sabdo, Sastro Sudirjo, Darso 

Sabdo, dan Kusni
70

. Pentas pertama Ngesti Pandowo diadakan di pasar 

malam Maospati, Madiun. Pentas diadakan dari satu kota ke kota lain apabila 

sedang terdapat pasar malam. Kelompok wayang ini biasanya bertahan 

selama satu bulan hingga 3 bulan di sebuah kota untuk kemudian berpindah 

ke kota yang lain. 

Menginjak tahun kelima berdiri, Ngesti Pandowo mencoba 

peruntungan melalui pentas di Jawa Tengah. Kota pertama yang disinggahi 

adalah Klaten pada tahun 1942. Selanjutnya pementasan lalu dilakukan di 

Sragen, Surakarta, Semarang dan Purwokerto
71

. Berbeda dengan pementasan 

di kota lainnya, pada saat melakukan pementasan di Surakarta, Ngesti 
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Pandowo tidak membangun tobong seperti biasanya, melainkan menyewa 

gedung pertunjukan Sono Harsono yang berada di dekat Mangkunegaran
72

. 

Tradisi untuk berpamitan rupanya dilakukan Ngesti Pandowo setiap 

kali akan mengakhiri pementasan di suatu daerah. Melalui cara yang unik 

yaitu dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit purwa semalam suntuk 

oleh dhalang setempat. Sastrosabdo rupanya ingin menanamkan kepada 

masyarakat bahwa, pertunjukan yang dilakukan bukan semata sebagi hiburan 

dan ajang mencari nafkah namun sebagai dedikasi dalam semangat 

berkesenian, sekaligus untuk mencegah gangguan baik yang kasatmata 

maupun tidak
73

. 

Kehidupan politik wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang 

di tahun 1942 banyak mengalami ketegangan. Hal tersebut berdampak pula 

kepada kehidupan kesenian, yaitu dengan adanya jam malam yang 

diberlakukan sehingga membatasi pementasan wayang. Namun Ngesti 

Pandowo adalah salah satu kelompok yang masih diizinkan untuk tetap 

melakukan pementasan walaupun hanya dapat dilakukan pada pukul 16.00 – 

18.00 WIB serta dengan lakon yang dibatasi
74

. Suatu ketika saat melakukan 

pementasan di Semarang tepatnya di bekas gedung bioskop Grand, Ngesti 
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Pandowo dipanggil oleh bagian sensor karena dicurigai menampilkan cerita 

yang propaganda
75

. 

Pementasan Ngesti Pandowo terpaksa diberhentikan sementara ketika 

masa awal kemerdekaan, hal ini terjadi karena ketegangan dengan Belanda 

yang mengepung pasar malam di Delanggu dan mengancam akan membakar 

tobong Ngesti Pandowo. Aktivitas pementasan wayang wong ini berhenti 

hingga pertengahan tahun 1949
76

. Ngesti Pandowo memulai pementasan lagi 

pada September 1949 yaitu di kota Semarang, kemudian selanjutnya di kota 

Tegal. Pementasan di kota Tegal sendiri memakan waktu hingga 3 tahun 

lamanya, sampai tahun 1953 akhirnya kelompok ini kembali ke Semarang
77

. 

Pementasan kembali di Semarang tahun 1953 dilaksanakan di 

lapangan depan Pasar Dargo, Jalan Dr.Cipto. Pementasan tersebut menarik 

perhatian masyarakat Semarang hingga sampai ke Walikota Semarang pada 

tahun tersebut yakni Hadisoebeno Sasrowardojo. Melihat kualitas pementasan 

yang apik dan animo masyarakat yang besar, Hadisoebeno bermaksud untuk 

menjadikan kelompok wayang orang tersebut sebagai ikon kota Semarang. 

Meskipun pada waktu itu sudah terdapat kelompok wayang orang lain di kota 

Semarang, namun dari segi kualitas pementasan dan dari banyaknya 

penggemar, wayang orang Ngesti Pandowo termasuk dalam jajaran kelompok 
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wayang orang yang masuk dalam kategori rombongan besar atau terkenal 

yang memiliki penonton 1000 orang lebih setiap pementasannya
78

. 

Keputusan untuk menetap di Semarang diambil oleh kelompok 

wayang orang ini karena berbagai hal, yang pertama adalah karena memiliki 

kedekatan emosional terhadap para penggemar di Semarang, selain itu 

kesempatan untuk dapat diterima di kota Semarang merupakan hal yang luar 

biasa mengingat Semarang merupakan pusat dari Jawa Tengah sehingga 

kelompok ini mengharapkan masa depan yang cerah apabila menetap di 

Semarang. Terlebih lagi, biaya untuk tobong dari satu kota ke kota lain lebih 

besar daripada biaya operasional apabila menyewa gedung di satu kota. 

Seperti pernyataan Sastro Sabdo yang tertulis dalam koran Suara Merdeka
79

, 

“Bahwa sedjak masuk kota ini pada tahun 1949, Ngesti mulai merasa 

mendapat angin jang membahagiakan di Semarang sini. Ini menurut bisikan 

hati saja. Di samping itu djuga terdorong oleh rasa persahabatan dan 

kekeluargaan jang begitu intiem dari masjarakat Semarang sendiri. Apalagi 

mengingat djasa2 pak Hadisubeno dan pedjabat2 jang membawa Ngesti 

menudju ke kebesarannja, sainaja jang berwewenang pada waktu itu jang 

sudah memilihkan tempat di kompleks Gris guna pertundjukan Ngesti. Dikala 

itu di tempat tsb hanja dibangun sebuah bangunan darurat, dan lambat laun 

bangunan itu diganti dengan gedung pertundjukan jang lajak seperti dapat 

kita lihat sekarang ini jang terkenal dengan gedung kesenian gris. Baginya 

sebenarnja merasa berat kalau rombongannja, harus sering meninggalkan kota 

ini untuk bermain2 dikota2 lainjja. Berat, karena dengan bojong-bojong 
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kesana kemari ini pemeliharaan perabot2 perlengkapan2nja lebih banjak 

mengandung risiko penghidupan keluarga rombongan selama dikota2 lain 

umumnja lebih besar dan lain2 lagi. malah kalau semata2 dipandang dari 

sudut komersiil, bisa dikatakan Ngesti merasa rugi kalau bermain di kota lain. 

Hasilnja lebih menguntungkan di Smg.” 

Permintaan Hadisoebeno ditanggapi oleh Sastro Sabdo dan Narto 

Sabdo dengan melakukan beberapa pertemuan untuk membahas masa depan 

kelompok wayang ini
80

. Dari kesepakatan kedua belah pihak akhirnya 

memberikan keputusan bahwa Ngesti Pandowo akan menetap di Semarang, 

dan Yayasan GRIS yang akan menaungi pementasannya yaitu dengan 

membangunkan gedung pementasan di kompleks GRIS di Jalan Bodjong 

(sekarang Jalan Pemuda) No. 116. Gedung dan lahan tersebut pada saat 

penyerahan hanya dilakukan secara simbolis tanpa bukti tertulis sehingga di 

kemudian hari menjadi permasalahan bagi Ngesti Pandowo. Meskipun 

gedung tersebut dikhususkan untuk Ngesti Pandowo namun kelompok 

tersebut berstatus sebagai penyewa, dan hak atas lahan serta gedung dimiliki 

oleh yayasan GRIS. 

Kota Semarang dan Ngesti Pandowo memang dua hal yang berkaitan. 

Antusiasme tinggi masyarakat serta perhatian Pemerintah terhadap kelompok 

kesenian ini menjadikan Ngesti Pandowo menetapkan hati nya untuk menetap 

di kota tersebut selamanya
81

. Sehingga pertunjukan wayang orang Ngesti 

Pandowo pun dikenal oleh masyarakat luas sebagai ikon budayanya kota 

Semarang, bahkan muncul perkataan “belum ke Semarang apabila belum 

menonton Ngesti Pandowo”. 
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Perkembangan teknologi dalam industri rekaman di Indonesia 

mempengaruhi pula dengan eksistensi Ngesti Pandowo. Hadirnya pabrik 

piringan hitam milik negara yaitu P.N Lokananta di Surakarta, memudahkan 

Ngesti Pandowo dalam merekam pertunjukan mereka agar mudah dinikmati 

masyarakat. Ngesti Pandowo melakukan rekaman dalam format piringan 

hitam pada tahun 1970, dengan lakon Anoman Duta dan Gendreh Kemasan
82

. 

Selain itu, Ngesti Pandowo juga melakukan rekaman di Indah Record dengan 

membawakan lakon Kresna Kembang. Salah satu pendiri Ngesti Pandowo 

yaitu Narto Sabdo juga melakukan rekaman kaset dengan kelompok 

karawitan asuhannya dan bekerja sama dengan Ngesti Pandowo yang 

membawakan cerita Keyong Mas dan Andhe-Andhe Lumut. 

Pemberitahuan kepada masyarakat tentang jadwal pementasan wayang 

semula dilakukan dengan cara pengumuman keliling menggunakan pengeras 

suara. Seiring berkembangnya teknologi, Ngesti Pandowo menggunakan cara 

lewat media massa cetak, radio, dan papan iklan. Papan iklan diletakkan di 

depan gedung bersebelahan dengan loket karcis, yang dihias dengan tulisan 

warna warni agar lebih menarik. Melalui media massa cetak, Ngesti Pandowo 

bekerja sama dengan koran harian Suara Merdeka yang menampilkan jadwal 

pementasan Ngesti Pandowo di kolom “Agenda Hiburan”. Lalu, untuk iklan 

di radio bekerja sama dengan RRI Semarang. Pengumuman tersebut juga 

berlaku apabila Ngesti Pandowo melakukan pentas gabungan dengan 

berbagai kelompok wayang orang di Jawa, seperti Sriwedari ataupun Bharata. 
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BAB V 

SIMPULAN 

Pementasan Ngesti Pandowo dilakukan di kompleks Gedung Rakyat 

Indonesia Semarang (GRIS) sejak tahun 1954, kompleks tersebut digunakan oleh 

masyarakat Semarang sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Di dalamnya 

terdiri dari gedung bioskop, kantor yayasan GRIS, rumah dinas yayasan GRIS, 

sentra kuliner, serta gedung pementasan wayang orang Ngesti Pandowo. Namun 

memasuki tahun 1980-an, kompleks tersebut mengalami kemunduran karena 

faktor perkembangan teknologi dan masyarakat kota terutama kaitannya dengan 

perkembangan hiburan seperti bioskop dan kesenian wayang orang. 

Perkembangan teknologi yang dimaksud yakni kehadiran televisi dan VCD di 

tengah masyarakat yang merubah selera dan sarana hiburan masyarakat kota. 

Menurunnya minat masyarakat terhadap pertunjukan wayang orang dan bioskop 

mengakibatkan penurunan pendapatan pihak yayasan GRIS. Akibatnya pihak 

yayasan GRIS menjual aset kompleks tersebut termasuk pula gedung pementasan 

yang digunakan oleh Ngesti Pandowo.  

Polemik penjualan gedung pementasan Ngesti Pandowo di kompleks GRIS 

menuai kritik dari berbagai pihak termasuk kalangan pejabat seperti DPR maupun 

dari budayawan sehingga bisa dikatakan gedung pementasan Ngesti Pandowo ini 

menjadi sengketa antara kelompok wayang dengan yayasan GRIS. Sengketa 

tersebut penulis jabarkan secara kronologis ke dalam tiga fase yaitu awal mula 

86 
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konflik, mediasi, dan penyelesaian konflik. Awal mula konfllik dimulai ketika 

pihak yayasan GRIS memberikan SK pemberhentian kerjasama penyewaan 

gedung dengan Ngesti Pandowo. Namun pihak Ngesti Pandowo tidak semata-

mata menerima keputusan tersebut sehingga di antara kedua belah pihak 

dilakukan mediasi dengan dibantu Pemerintah Kota Semarang. Fase selanjutnya 

yaitu fase mediasi, dalam fase ini pemerintah ikut turun tangan untuk meneliti 

status kepemilikan gedung pementasan di kompleks GRIS yang mana proses nya 

berlangsung selama 5 tahun yaitu sejak tahun 1990 – 1996. Hasil yang diperoleh 

adalah status kepemilikan gedung dimiliki hak nya oleh yayasan GRIS sehingga 

Ngesti Pandowo harus meninggalkan gedung tersebut, namun di antara kedua 

belah pihak diadakan mediasi tentang bagaimana nasib kesenian wayang orang ini 

selanjutnya. Mediasi akhir menghasilkan keputusan bahwa Ngesti Pandowo akan 

diberikan tempat gratis di gedhong ndhuwur Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), 

kelompok ini juga mendapatkan pesangon sebesar Rp500 juta untuk 

didepositokan di bank sebagai dana abadi yang penggunaannya untuk biaya 

operasional pementasan, serta Rp175 juta untuk membeli alat transportasi yang 

digunakan untuk mengantar-jemput anak wayang. 

Perjuangan Ngesti Pandowo tidak sampai disitu saja, kelompok ini kemudian 

mengalami beberapa permasalahan terkait gedung pementasan yang ditempati 

setelah keluar dari GRIS. Di gedhong ndhuwur Ngesti Pandowo hanya 

mengadakan pementasan selama 6 bulan, karena terkendala oleh kondisi gedung 

yang kurang representatif serta ketidakjelasan jadawal pementasan karena harus 

bergantian dengan acara hajatan sehingga kelompok ini memutuskan untuk 
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menyewa gedung di Istana Majapahit. Pada November 1997, Ngesti Pandowo 

kemudian menyewa gedung di Istana Majapahit Pedurungan dengan besaran sewa 

Rp3 juta per bulan. Pementasan selama di gedung Istana Majapahit berlangsung 

sejak Mei 1997 – Agustus 2000. Kondisi penonton yang semakin sedikit serta 

biaya operasional yang semakin besar mengakibatkan Ngesti Pandowo tidak 

sanggup untuk melanjutkan pembayaran sewa sehingga harus meminta bantuan 

kepada pemerintah. Oleh Pemerintah Kota Semarang kemudian kelompok ini 

mendapatkan pinjaman gedung Ki  Narto Sabdo di kompleks TBRS dengan 

jadwal jumat, sabtu, dan minggu tanpa biaya sewa dan listrik.DAFTAR 

PUSTAKA 

Buku 

Amir, Hazim. 1991. Nilai-Nilai Etis Dalam Wayang. Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan. 

Basundoro, Purnawan. 2012. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta : Ombak 

Budiharjo, Eko. 1996. Tata Ruang Perkotaan. Bandung : Alumni. 

Brandon, James R. 2003. Jejak-jejak Seni Pertunjukan di Asia Tenggara. Alih 

Bahasa oleh R.M Soedarsono. Bandung: Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. 

Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. 

Jakarta : UI Press. 

Jones, Tod. 2015. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya 

Selama Abad Ke-20 hingga Era Reformasi. Terjemahan Edisius Riyadi 

Terre. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Kartodirjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 

Kayam, Umar. 1991. ‘Ngesti Pandowo : Suatu Persoalan Kitsch di Negara 

Berkembang’. Dalam Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono (Ed.). 

Seni dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 

Hal. 131 – 136. 



89 

Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 

 ---------- 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Muhammad, Djawahir. 2007. Rob, Esai, dan Puisi Semarangan. Semarang: Aktor 

Studio. 

 ---------- 2016. Semarang Lintas Sejarah dan Budaya. Semarang : Pustaka 

Semawis 

Panitia Pekan Pameran Ekonomi dan Kebudajaan Kotamadya Semarang. 1968. 

Mengenal Kotamadya Semarang. Semarang : Kotamadya Semarang 

Panitia Peringatan 9 Windu Paguyuban Wayang Orang Ngesti Pandowo. 2009. 

Buku Kenangan Sembilan Windu Ngesti Pandowo. Semarang : 

Paguyuban Wayang Orang Ngesti Pandowo. 

Pranoto, Suhantono W. 2010. Teori & Metodologi Sejarah. Yogyakarta : Graha 

Ilmu 

Rustopo. 2007. Menjadi Jawa : Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di 

Surakarta 1895 – 1998. Yogyakarta : Ombak 

Santoso, Wahyu Prabowo, et.al. 2007. Sejarah Tari : Jejak Langkah Tari di Pura 

Mangkunegaran. Surakarta : ISI Surakarta 

Setyawati, Edi dkk. 2009. Sejarah Kebudayaan Indonesia : Seni Pertunjukan dan 

Media. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Soedarsono. 1997. Wayang Wong: The Ritual Dance Drama in The Court of 

Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

 ---------- 1998. Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press. 

 ---------- 2000. Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta. 

Yogyakarta: Tarawang. 

 ---------- 2003. Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi. 

Yogyakarta : Gadjah Mada University Of Press. 

Sujarno, dkk. 2016. Wayang Orang Ngesti Pandowo (2001 - 2015): Kajian 

Tentang Manajemen Seni Pertunjukan. Yogyakarta: Balai Pelestarian 

Nilai dan Budaya. 

Suyanto, Bagong dan Sutinah (Ed.). 2008. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: 

Kencana 

Tio, Jongkie. 2000. Kota Semarang dalam Kenangan. Semarang : Sinar Kartika 

Wasino. 2014. Modernisasi di Jantung Budaya Jawa : Mangkunegaran 1896 – 

1944. Jakarta : Kompas 



90 

Wertheim,W.F. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Kajian dan 

Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Wirya, Bambang Iss. 2018. Jalan Sunyi Ngesti Pandowo; Poros Terakhir Seni 

Pertunjukan. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri 

Yampolsky, Philip. 1987. Lokananta A Discography of The National Recording 

Company of Indonesia 1957 – 1985. Madison, Winconsin : Center for 

Southeast Asian Studies University of Winconsin 

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Penelitian yang Relevan 

Ardilla, Yoqta Gita. 2014. ‘Unsur Tari Dalam Upaya Pelestarian Kethoprak 

Tobong Kelana Bhakti Budaya Di Desa Bayen Kelurahan Purwomartani 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman’. Skripsi. Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Castells, Manuel. 2000. Toward a Sociology of the Network Society. Dalam 

Contemporary Sociology Vol. 29. No. 5 

Hersapandi, dkk. 2008. Wayang Orang Sriwedari Dalam Dimensi Kehidupan Seni 

Pertunjukan dan Pariwisata. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI 

Yogyakarta. 

Jamil, M. Mukhsin., Khoirul Anwar, dan Abdul Kholiq. 2011.  Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi  Lunturnya Kesenian Tradisional Semarang (Studi 

Eksplorasi Kesenian Tradisional Semarang). Pusat Penelitian IAIN 

Walisongo. Dalam Riptek Vol. 5. No.II. Hal. 41 – 51. 

Margaretta, Asis Al Donna. 2015. ‘Perubahan dan Keberlanjutan Bentuk 

Pertunjukan Wayang Orang di Surabaya Pada Masa Kini (Studi kasus 

wayang orang THR, Mustika Yuastina, dan Tribuana)’. Skripsi. 

Universitas Negeri Surabaya. 

Poespowardojo, Soerjanto. 2000. Kritik Budaya Dalam Rangka Memasuki Abad 

Baru. Dalam Wacana Vol. 2 No.1. 

Puguh, Dhanang Respati., Rabith Jihan Amaruli dan Mahendra Pudji Utama. 

2017. Teater Kitsch Ngesti Pandowo di Kota Semarang Tahun 1950-an-

1970-an. Dalam Mozaik Humaniora Vol. 17. Hal. 1 – 25. 

Putri, Atika Kurnia. 2013. ‘Kontestasi Ruang Perkotaan : Kasus Alih Fungsi 

Gedung Rakyat Indonesia Semarang (GRIS) ke Mal Paragon Tahun 1990 

– 2010’. Skripsi. Universitas Diponegoro. 

Susanto. 1996. ‘Wayang Wong dan Tahta : Suatu Kajian Tentang Politik 

Kesenian Hamengku Buwono VIII 1921 – 1939’. Tesis. Universitas 

Gdjah Mada. 



91 

Wijayanti, Okto. 2010. ‘Peran Nani Soedarsono Sebagai Penggagas dan 

Penanggung Jawab Wayang Orang Sekar Budaya Nusantara’. Tesis.

Universitas Gadjah Mada. 

Koran 

“1 Djuli 1937-1 Djuli 1962: 25 Tahun Ngesti Pandowo”. 1962. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 13 Juli. 

“62 Tahun Ngesti Pandowo; Pemain Lebih Tertarik Nonton Sinetron”. 1999. 

Dalam Suara Merdeka tanggal 27 Juli. 

“70 Tahun Ngesti Pandowo: Dulu Penonton Harus Pesan Tempat Duduk”. 2007. 

Dalam Suara Merdeka tanggal 3 Juli. 

“Anggota WO Ngesti Pandowo Berpendirian Enggan Pindah”. 1990. Dalam 

Suara Merdeka tanggal 19 Februari. 

“Akan Dijual Gedung Wayang Ngesti Pandowo”. 1995. Dalam Kompas tanggal 

30 Desember. 

“Anak-anak Ngesti Dulu dan Kini dari Kediri sampai Bandung Bandawasa”. 

1996. Dalam Suara Merdeka tanggal 20 November. 

“Babak Akhir Perjalanan Panjang Ngesti Pandowo”. 1996. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 22 November. 

“Diam-diam WO Wahyu Budoyo Tancep Kayon”. 1990. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 9 Maret. 

“Gedung Ngesti Pandowo Diincar Investor”. 1990. Dalam Suara Merdeka tanggal 

24 Januari. 

“Gedung Ki Narto Sabdo Diresmikan”. 1998. Dalam Suara Merdeka tanggal 28 

Juli. 

“GRIS-Ngesti Pandowo Sebatas Pemilik dan Penyewa”. 2000. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 9 Maret. 

“Jangan Asingkan Ngesti dari Penonton”. 1996. Dalam Suara Merdeka tanggal 22 

November. 

“Jangan Tergiur Harga Murah VCD Player”. 1999. Dalam Suara Merdeka tanggal 

4 Oktober. 

“Kawasan Kesenian GRIS Semarang Terancam Bubar; Walikota Minta Dana 

Wayang Rp500 Juta. 1993”. Dalam Kompas tanggal 31 Desember. 

“Ki Manteb Ngedan di Ngesti Pandowo”. 1998. Dalam Suara Merdeka tanggal 5 

Juli. 



92 

“ ‘Kodok Ngorek’ Iringi ‘Semar Boyong’ ke Pedurungan”. 1990. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 2 April. 

“Lokasinya untuk Ngesti Pandowo, WO Wahyu Budoyo Merasa Dianaktirikan 

Pemda Kodya”. 1990. Dalam Suara Merdeka tanggal 19 April. 

“Mashuri: Saya Akan Mundur Jika Akhirnya Ngesti Pindah”. 1990. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 13 Maret. 

“Mashoeri, Pembaharu WO Ngesti Pandowo”. 1991. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 14 Januari. 

“Nasib WO Ngesti Pandowo Jagad Adiluhung Dikalahkan Adiuntung”. 1996. 

Dalam Kompas tanggal 24 November. 

“Ngesti Pandowo Benar-benar Gonjang-ganjing”. 1990. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 7 Februari. 

“Ngesti Pandowo Main Tiga Kali Seminggu”. 1997. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 15 Januari. 

“Ngesti Tak Bisa Pakai Gedung Ki Narto Sabdo”. 1998. Dalam Suara Merdeka 

tanggal 6 Agustus. 

“Ngesti Pandowo Masih Defisit Rp 5,5 Juta Per Bulan”. 2000. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 12 Mei. 

“Ngesti Pandowo Akan Menetap di TBRS”. 2001. Dalam Suara Merdeka tanggal 

9 Mei 

“Objek Wisata Gelar Hiburan Rakyat”. 2000. Dalam Suara Merdeka tanggal 7 

Januari. 

“Pengelola TBRS Belum Siap Menerima WO Ngesti Pandowo”. 1990. Dalam 

Suara Merdeka tanggal 6 Maret. 

“Pertunjukan Ngesti Hari Kedua: Tetap Main Meski Ditonton 25 Orang”. 1996. 

Dalam Suara Merdeka tanggal 5 Desember. 

“Pentas Perdana WO Ngesti Pandowo di TBRS”. 2001. Dalam Kompas tanggal 

15 Mei. 

“Rencana Pemindahan Ngesti Seharusnya Menggembirakan”. 1990. Dalam Suara 

Merdeka tanggal 12 Maret. 

“Soal Ngesti Pandowo: Wali Kota Perintahkan Teliti Pemilikan Tanah Yayasan 

GRIS”. 1990. Dalam Suara Merdeka tanggal 17 Februari. 

“Suka Cita di Tengah Keprihatinan”. 1999. Dalam Suara Merdeka tanggal 2 

Januari. 

Sjaravati, Tubagus P. “Tentang GRIS dan Senjakala Ingatan”. 2007. Dalam 

Kompas tanggal 23 September. 



93 

“Taman Budaya Raden Saleh Sepi Kegiatan Seniman”. 1997. Dalam Kompas 

tanggal 8 September. 

“Tak Mampu Bayar Sewa Gedung: WO Ngesti Pandowo Pindah ke TBRS”. 2001. 

Dalam Kompas tanggal 10 Mei. 

“Wayang Gratis Suronan”. 1999. Dalam Suara Merdeka tanggal 16 April. 

“WO Ngesti Pandowo Direncanakan 2 Bulan Lagi Harus Sudah Pindah ke 

TBRS”. 1990. Dalam Suara Merdeka tanggal 15 Februari. 

“WO Ngesti Pandowo Masih Berusaha Tegak”. 1991. Dalam Kompas tanggal 4 

Agustus. 

“WO Ngesti Pandowo Berupaya Bangkit Kembali”. 1997. Dalam Kompas tanggal 

16 November. 

 “Yang Menjual Aset Yayasan”. 1998. Dalam Suara Merdeka tanggal 2 Agustus. 


