
IDENTITAS SUBJEK 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Nama ? Joko Haryanto 

2. Tempat tanggal lahir ? Kendal, 12 Desember 1970 

3. Usia ? 43 thn 

4. Pendidikan terakhir ? SMA 

5. Hobi ? Bermain wayang 

6. Pekerjaan ? 
Dalang,penata taman, makelar untuk membuat 

gamelan, dan natah wayang 

LATAR BELAKANG KELUARGA 

1. Dari mana asal keluarga anda ? Asli Wonotenggang, Weleri 

2. Sudah berapa lama anda tinggal di tempat 

ini ? 
Sejak tahun 1996 – sekarang 

3. Apa pekerjaan orang tua anda ? Seniman dalang dan tani sembako 

4. Berapa jumlah anak yang anda miliki? 2 orang ( satunya STM satunya masih SD ) 

5. Seberapa dekat hubungan anda dengan 

keluarga? 

Sangat dekat karena saya sering di rumah, 

pergi sama-sama keluarga 

KEADAAN INDUSTRI KREATIF WAYANG KULIT SAAT INI 

1. Apa yang ketahui mengenai perkembangan 

industri kreatif wayang? 

Pesaing sangat banyak, muncul banyak 

pembuat-pembuat wayang yang juga dijual ke 

luar negeri dan dijadikan bisnis besar 

2. Apakah bapak mengikuti setiap 

perkembangan dari industri wayang kulit? 

Mengikuti ibarat warung pelanggannya minta 

ini itu ya dituruti sesuai permintaan 

penikmatnya, biasanya digabung dengan 

dangdutan dan campur sari supaya tidak 

monoton dan menarik anak muda. Jadi tidak 

selalu pakem, kalau pakem semua nanti pada 

lari yang nonton, peminatnya berkurang karena 

pakem itu sebenarnya hanya alur cerita 



sesungguhnya untuk jadi patokan 

Semua dilihat dari siapa yang ditanggep 

misalkan di wilayah priyayi ya pasti unsur 

pakemnya lebih keliatan dan campur sarinya 

dikurangi dibuat lebih serius 

Wayang juga sudah diresmikan UNESCO 

sebagai karya agung budaya dunia asli 

Indonesia dan filsafat yang terkadung dalam 

cerita itu yang ditonjolkan walaupun saat ini 

cerita pakem dicampur dengan campuran 

supaya lebih menarik 

SEJARAH MENDIRIKAN INDUSTRI KREATIF WAYANG KULIT 

1. Sejak kapan bapak mengenal wayang kulit? Sejak kelas 4SD 

2. Sejak kapan anda memulai industri kreatif 

anda sendiri? 

Lulus SMP, tapi dimulai dari nabuh gamelan. 

Harus mulai dari bawah dulu jadi tau musiknya 

alur-alurnya baru belajar dalang. Berangkat 

dari karawitan untuk mengepaskan titi laras. 

Mulai ikut dari sanggar orang lain dan bapak 

saya terus setelah bapak saya tua yang nerusin 

saya karena saudara saya wanita semua. 

Saat ini sudah memiliki sanggar sendiri yang 

Pringgodani 

MOTIVASI MENDIRIKAN INDUSTRI KREATIF WAYANG KULIT 

1. Apa saja yang mendorong anda untuk terjun 

ke industri wayang kulit ini? 

Berawal dari senang dulu karena sering ikut 

bapak mendalang karena bapak saya seorang 

dalang. Selain juga mendapatkan uang juga 

dapat suatu kepuasan dan kebanggaan apalagi 

bisa tampil / PY sampai pada akhirnya punya 

tim sendiri. Sekaligus saya melestarikan 

keahlian bapak saya sebagai pewaris tunggal 



karena tidak memiliki saudara laki-laki dalam 

keluarga. 

SUMBER DAYA KEUANGAN 

1. Dari mana asal sumber dana yang didapat 

pak Joko untuk industri wayang kulitnya? 

Saya bertani megerjakan lahan milik orang 

lain, saya juga menatah wayang sendiri, 

menerima pemesanan pembuatan gamelan tapi 

saya sebagai makelar saja nanti ada orang yang 

ahli yang buat namun ke depan saya juga 

hendak buka sendiri tempat pembuatan 

gamelan kalau saya nanti punya modal yang 

cukup. Kalau ada modal pasti bisa bisnis. 

Tapi yang pasti dari mendalang yang bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, puji syukur 

ada yang nanggep tiap bulan bisa buat 

penghasilan. Kalau dari sanggar seperti anak 

kecil yang berlatih dalang saya tidak 

memungut biaya, tergantung orangnya kalau 

saya memang ingin menurunkan ilmu 

mendalang saya supaya ada penerusnya. 

2. Bagaimana anda mengelola dan 

menggunakan sumber daya keuangan ini? 

Saya biasanya tidak mengelola sendiri, saya 

punya saudara yang ikut kerja sama saya, dia 

yang urus semua keuangan dan kebutuhan 

untuk setiap pertunjukan baik bayar pesinden, 

bayar pemain musik sampai sewa layar dan 

tenda. Jadi saya sudah tidak ikut campur 

tinggal saya terima hasil akhir dan sisa dari 

uang yang didapatkan setelah dibayarkan. 

Saya juga menggunakan uang untuk 

pengembangan seni pertunjukan saya, saya 

melengkapi wayang-wayang yang belum saya 



punya dan juga mengadakan uang untuk 

maintenance jika ada kerusakan-kerusakan 

wayang kulit saya. Jadi sistemnya disisihkan 

buat simpanan jika butuh. 

3. Apakah anda menentukan patokan harga 

untuk setiap pertunjukan? 

Tergantung siapa yang nanggep temen sendiri 

atau kalangan priyayi atau dilihat juga dari 

jauh deketnya tempat pertunjukan mau 

diadakan. Kalau teman sendiri yan 

menyesuaikan budget teman saya berapa saya 

sanggup atau tidak, tinggal gitu saja asal saya 

tidak rugi atau tombok untuk bayar pegawai 

saya. 

Biasanya kalau di Kendal saja 20 jt kalau 

keluar Kendal tinggal tambah uang transport. 

SUMBER DAYA PERALATAN, 

PROPERTI TERMASUK TEKNOLOGI 

DAN PROPERTI INTELEKTUAL 

 

1. Apakah anda memiliki property atau alat 

sendiri untuk industri pertunjukan wayang kulit 

anda? 

Kalau dari peralatan yang dipakai saya masih 

banyak yang sewa seperti layar yang besar 

untuk pertunjukannya, tenda, juga alat musik 

sebagian besar sewa dan juga sound system 

yang bagus saya sewa karena namanya 

ditanggep orang harus berani kasih yang 

terbaik jadi saya sewa saja. Karena 

peralatannya mahal-mahal seperti sound 

system itukan modern, untuk dangdutan 

supaya mendukung supaya acarane sukses dan 

meriah. Saya hanya punya lampu-lampu 

wayang dan wayang-wayang kulit. 

2. Dari segi properti intelektual , yang masih 

berhubungan dengan wayang kulit. Apakah ada 

Kalau saya  fokus dan ahli dibagian sabetan 

wayang atau sering disebut wayang perang dari 



hal-hal seperti variasi atau perbedaan dengan 

dalang-dalang lain, adanya cerita atau karangan 

sendiri, punya gaya ciri khas atau tidak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Surakarta dan meniru gaya Ki Manteb 

Sudharsono. Kalau perbedaan dengan dalang 

atau grup lain pastinya di tabuhannyan, karena 

setiap grup pastinya tabuhannya sendiri. Kalau 

alur cerita tetap mengikuti seperti alur cerita 

sesungguhnya hanya diselingi dengan wayang 

barisan, wayang buto, wayang gecul atau 

sering disebut wayang banyolan untuk menarik 

perhatian penonton dan tidak membosankan. 

Karena kalau cerita selalu menyesuaikan 

permintaan dari yang nanggep entah ingin 

mahabarata atau cerita yang lainnya. Tembang 

atau gending yang dinyanyikan saya lebih 

kearah semarangan milik Ki Narto Sabdo.  

3. Apakah ada pengelolaan khusus untuk 

peralatan atau property baik teknologi atau 

properti intelektual yang anda gunakan? Dalam 

bentuk apa saja? 

Ada, untuk wayang khususnya karena property 

utama saya adalah wayang kulit tersebut, jadi 

saya memperbaiki gapit saya kalau rusak, 

harus beli bahannya.. namun, kalau secara 

khusus tidak ada, hanya perbaikan-perbaikan 

kecil saja. 

Untuk properti intelektual saya lebih 

cenderung melakukan latihan rutin tiap sabtu 

malam minggu, baik itu latihan sabetan, latihan 

tabuhan, dan latian gending untuk sinden-

sinden. Untuk tabuhan biasanya Grup saya 

membuat variasi tabuhan sendiri untuk mengisi 

suara dan Gending Ayak Hong untuk Prolog. 

4. Apakah anda punya pemikiran untuk 

melengkapi peralatan yang dibutuhkan? 

Punya, yang pertama melengkapi wayang kulit 

dulu setelah itu gamelan perunggu, karena 

gamelan paling berat tapi paling mendukung 

pertunjukan, kalau  sudah punya pasti ayem. 



SUMBER DAYA MANUSIA  

1. Berapa jumlah pekerja seni dalam grup seni 

pertunjukan wayang anda?terbagi menjadi apa 

saja? 

Sekitar 25 orang untuk memaninkan seni 

pertunjukan wayang Pak Joko, kalau dulu 10 

orang cukup tapi kalau sekarang 10 org itu 

hanya campur sarinya. Jadi dibagi ada yang 

nabuh gamelan, sinden-sinden, pemain organ 

untuk campur sari, dll. Dalam grup saya 

memiliki 17 org paten sisanya comot dari luar, 

2. Apakah semua pekerja seni milik pak Joko 

tetap dalam grup ini? 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana proses perekrutan dan asal anggota 

dari grup pertunjukan wayang kulit Pak Joko? 

 

 

 

Apakah Pak Joko tergabung ke dalam 

PEPADI? 

Kalau untuk pentas yang sesungguhnya saya 

punya tim ya terdiri dari tim saya sendiri 

adapun tambahan-tambahan yang saya comot 

untuk menambah daya tarik dari penikmat 

wayang kulit, namun sebagian besar kalau 

pertunjukan tetap menggunakan grup inti saya 

jadi ndak kebanyakan ngambil dari luar karena 

saya tinggal di daerah sini lebih baik ngasi 

kerjaan orang sekitar. 

Saya merekrut warga sekitar dan melatih 

mereka dalam grup saya supaya mereka dapat 

pekerjaan tambahan, dan juga terbuka untuk 

warga sekitar kaliwungu untuk bergabung bagi 

yang berminat. Kebanyakan grup pertunjukan 

saya berasal dari warga Kaliwungu. 

 Saya tergabung ke dalam PEPADI sebagai 

Anggota resmi Kordinator wilayah kaliwungu 

dan tugas saya mengajak teman-teman dalang 

yang secara resmi belum tergabung di 

PEPADI. 

3. Dalam meningkatkan kualitas dari sumber 

daya manusia yang dimiliki bagaimana bapak 

Saya mengadakan latihan bersama secara rutin 

setiap sabtu malam minggu untuk kekompakan 



menjaga dan meningkatkannya?baik sinden, 

penabuh gamelan ataupun dalang-dalang cilik. 

dan juga tombo kangen lama ndak pegang 

gamelan atau wayang. Selain itu juga berlatih 

gamelan buat gebrakan baru untuk adegan-

adegan khusus dalam pertunjukan, untuk 

dalang sendiri dapat semakin luwes mainnya. 

Kalau dari sinden muda biasanya belajar dari 

sinden senior dengan cara digabung dengan 

sinden senior saat pertunjukan. 

KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA  

1. Kemampuan bersifat usahawan seperti apa 

yang bapak rasa, bapak miliki? 

Saya aslinya dalang tapi ingin membuka usaha 

menatah wayang sendiri di rumah, nanti 

mempekerjakan beberapa orang untuk natah 

kulit. Teman-teman saya banyak dalang jadi 

bisa menjadi kesempatan untuk promosi ke 

teman kalau saya bisa buatkan wayang tanpa 

harus jauh-jauh pesen di orang lain, itu 

keinginan saya masih focus untuk seni 

pertunjukan untuk cari nama dulu supaya laku 

dan jam terbang semakin banyak dulu baru 

nanti dikembangkan menatah wayang untuk 

menambah penghasilan. Nanti kalau sudah bisa 

buat wayang sendiri saya bisa promosi ke 

orang-orang sambil ngasi kartu nama lalu nanti 

gethok tular. 

2. Kewirausahaan yang sudah bapak lakukan 

sampai saat ini apa?sudah kah ada hasil yang 

dirasakan? 

Makelar pembuatan gamelan tapi yang paling 

mantap dan ingin dikabulkan itu adalah natah 

wayang yang akan saya kerjakan sendiri. 

3. Hambatan apa saja yang bapak temui dalam 

melaksanakan setiap keinginan bapak untuk 

maju dalam pekerjaan ini? 

Modal yang terutama, dan belum cukup ada 

nama untuk melakukan promosi 



KEMAMPUAN MELIHAT PASAR DAN 

KONDISI PASAR 
 

1. Melihat pesaing-pesaing  dalang lain yang 

tidak selalu pakem dalam alur ceritanya apa 

yang sudah bapak lakukan untuk melihat 

perkembangan tersebut? 

Saya juga tidak selalu pakem, saya cenderung 

melihat siapa yang nanggep dan permintaan 

dari penontonnya. Kalau minta campur sari 

diberi campur sari kalau nanggep orang 

kalangan atas ya dikasi alur pakem dulu setelah 

itu diberi campur sari di akhir atau pakem juga 

disisipi intermezzo atau penampilan tambahan 

supaya membuat meriah tidak monoton. 

2. Perubahan-perubahan apa yang bapak lihat 

dari para penikmat wayang? 

Penonton sekarang suka wayang campuran 

yang disisipi dangdutan atau campursari. Suka 

yang meriah gebukannya dan sabetan wayang 

yang lincah. 

3. Bagaimana anda menentukan cerita yang 

akan anda tampilkan dan bagaimana cara anda 

menyisipkan musik – musik seperti dangdut 

atau campur sari? Apakah semua kalangan 

menerima musik-musik seperti ini? 

Setiap pertunjukan saya, cerita wayang yang 

saya bawakan merupakan permintaan dari yang 

nanngep atau yang mengadakan acara. Jadi 

menyesuaikan pada permintaan. Sedangkan 

musik-musik dangdut atau campur sari 

dijadikan sebagai cara untuk memeriahkan 

acara, biasanya diletakkan diakhiri acara 

pertunjukan. Setiap pertunjukan saya pasti 

akan melihat siapa yang nanggep saya, baik itu 

dari kalangan masyarakat biasa, pejabat, 

bahkan hingga golongan priyayi. Biasanya 

kalau masyarakat pasti suka dengan dangdutan 

dan campur sari, jika golongan pejabat dan 

priyayi saya menyesuaikan dari permintaan 

juga namun kebanyakan dari golongan priyayi 

suka melihat cerita asli wayang pakem, kalau 

adapun dangdutan juga untuk menghibur 



masyarakat yang menonton. 

4. Promosi dalam bentuk apa yang anda 

lakukan untuk meningkatkan industri anda? 

Promosi masih berupa mulut ke mulut (gethok 

tular) 

 


