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ABSTRAK 

Wayang merupakan sebuah karya seni dan budaya bangsa Indonesia. 
Sejarah wayang menyebutkan bahwa pada mulanya wayang atau disebut dengan 
pertunjukkan bayang-bayang menjadi media untuk upacara ritual keagamaan. 
Nenek moyang bangsa Indonesia mempercayai bahwa wayang mempunyai daya 
magi yang bisa menghubungkan ke dalam dunia ghaib. Pada zaman kedatangan 
Islam, oleh walisanga wayang mengalami banyak perubahan yaitu mulai dari 
bentuk, cara pertunjukkan serta mengadopsi unsur-unsur keislaman yang 
berfungsi sebagai media untuk menyebarkan agama Islam.  

 
Selain mempunyai fungsi sebagai hiburan, wayang juga bisa dimanfaatkan 

sebagai media pendidikan budi pekerti, media dakwah, media sosialisasi 
kebijakan. Namun, semua itu tergantung kepada kejelian seorang dalang, karena 
dalanglah pemegang peranan utama pertunjukkan wayang. Sebagai media 
sosialisasi kebijakan, wayang dimanfaatkan oleh salah satu dalang kondang dari 
Tegal yang sekarang menjabat sebagai Bupati Tegal. Dalam hal ini, bagaimana 
bentuk cerita atau lakon yang ditampilkan dalam pertunjukkan wayang dan 
bagaimana pandangan siyāsah terhadap wayang sebagai media sosialisasi 
kebijakan. 

 
Penelitian ini menggunakan teori dakwah sebagai pisau analisis. Dakwah 

merupakan kata lain dari teori komunikasi politik Islam, yaitu yang 
menghubungkan antara komunikasi dakwah (Islam) dengan komunikasi politik. 
Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi 
kepustakaan, studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan 
Bupati Tegal Ki Enthus Susmono dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan 
cara mendokumentasikan dokumen serta literatur yang berhubungan dengan 
materi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan 
sosiologis-empiris. 

  
Setelah dilakukan penelitian, wayang santri menjadi salah satu alternatif 

untuk mensosialisasikan kebijakan Bupati Tegal Ki Enthus Susmono melalui 
penokohan Lupit dan Slentheng dengan lakon atau cerita hasil gubahannya. Ada 
titik temu antara siyāsah, dakwah dan wayang sebagai media sosialisasi kebijakan 
yaitu pada amr ma’rūf wa al-nahyu ‘an al-munkar. Meskipun belum ada dampak 
yang signifikan, sosialisasi kebijakan dengan media wayang menjadi lebih efisien 
yaitu dilihat dari hadirnya ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dalam 
pertunjukkan tersebut.  

Kata Kunci: Wayang, Wayang Santri, Sosialisasi Kebijakan, Bupati Dalang. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0593b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be 

 Ta’ T Te 

 Sa’ Ṡ es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je 

 Ha’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha 

Dal D De 

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) 

 Ra’ R Er 

 Za’ Z Zet 

 Sin S Es 

 Syin Sy es dan ye 

 Sad Ş es (dengan titik di bawah) 

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) 

 Ta’ Ṭ te (dengan titik di bawah) 
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 Za’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 

 Gain G Ge 

 Fa’ F Ef 

 Qaf Q Qi 

 Kaf K Ka 

 Lam L El 

 Mim M Em 

 Nun N En 

 Wawu W W 

 Ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof 

 Ya’ Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

Ditulis Muta‘addidah 

 Ditulis ‘iddah 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

 

1. Bila dimatikan/sukunkan ditulis h 

 

Ditulis Hikmah 

 Ditulis Jizyah 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

ditulis Karāmah al-auliyā‘ 

 



viii 
 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 

ditulis Zakāh al-fiṭ ri 

 

D. Vokal Pendek 

 

 Fathah ditulis A 

 Kasrah ditulis I 

Dammah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

 

 ا
Fathah diikuti Alif tak 

berharkat 
 Ditulis Jāhiliyyah 

 ي
Fathah diikuti Ya’ Sukun 

(Alif layyinah) 
 Ditulis Tansā 

 Kasrah diikuti Ya’ Sukun  Ditulis Karīm ي

و ֬  
Dammah diikuti Wawu 

Sukun 
 Ditulis Furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

 

 Fathah diikuti Ya’ Mati Ditulis Ai ي

 Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis Au و

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

Ditulis a’antum 

 Ditulis ‘u‘iddat 

 Ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

 

1. Bila diikuti huruf Qomariyah 
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 Ditulis al-Qur’ān 

 Ditulis al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya. 

 

 Ditulis as-Samā’ 

 Ditulis asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis Zawīl furūd atau al-furūd 

 Ditulis Ahlus sunnah atau ahlas-sunnah 
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MOTTO 

“Be as yourself as you want” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kabupaten Tegal
1
 adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, 

ibukotanya adalah Slawi. Sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal, Kabupaten 

ini berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang di 

timur, Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes di selatan dan 

barat. Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa 

dan kelurahan, pusat pemerintahan berada di Kecamatan Slawi. Slawi dulunya 

merupakan kota kecamatan yang kemudian dikembangkan menjadi ibukota 

kabupaten yang sebelumya berada di Kota Tegal.
2
  

Sebuah Kabupaten atau Kotamadya tidak lagi menjadi wilayah 

administrasi atau wilayah kerja pemerintah pusat di daerah setelah lahirnya 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai 

pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini juga yang membawa 

                                                           
1
Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman 

pertanian (Depdikdub Kabupaten Tegal, 1984). Sumber lain menyatakan, nama Tegal dipercaya 

berasal dari kata Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome 

Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an (Suputro, 1955). Namun sejarah tlatah 

Tegal tak dapat dilepaskan dari ketokohan Ki Gede Sebayu yang namanya dikaitkan dengan trah 

Majapahit, karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput (kelak bernama pangeran Onje) adalah 

keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih punya kaitan dengan keturunan dinasti 

Majapahit (Sugeng Priyadi, 2002). 

 
2
Http://www.tegalkab.go.id, akses 27 Desember 2015. 

http://www.tegalkab.go.id/
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perubahan pada penyebutannya, yaitu menjadi Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota, pejabatnya disebut Bupati dan Walikota. 

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi mengapa 

kepemimpinan Kepala Daerah penting dan menarik untuk dipelajari, landasan 

normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam 

beberapa kurun waktu tertentu sebagai akibat pengaruh perubahan politik 

pemerintahan telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola 

kekuasaan dan pola perilaku kepemimpinan Kepala Daerah. undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

sebagai ketentuan normatif yang menganut sistem penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah, telah mengatur kedudukan tugas, fungsi, kewajiban dan persyaratan 

Kepala Daerah.
3
 

Salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan adalah membuat kebijakan (policy), kebijakan (policy) merupakan 

salah satu elemen pembentuk politik.
4
 Kemampuan membuat kebijakan banyak 

dipengaruhi oleh variable pribadi dari Kepala Daerah itu sendiri. 

Kepala Daerah dalam membuat kebijakan (policy) juga dipengaruhi oleh 

hal-hal lain disekitarnya, seperti hal-hal yang terkait dengan masalah korupsi, 

kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Setelah kebijakan tersebut 

dirumuskan langkah selanjutnya yaitu sosialisasi kebijakan atau dalam bahasa 

William N. Dunn Presentasi Kebijakan, yaitu melalui percakapan, konferensi, 

                                                           
3
J. Kaloh, Kepala Daerah: Pola Kegiatan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 3. 

   
4
Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi 

Pancasila (Jakarta: Gramedia, 1966), hlm. 9. 
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penerangan, pertemuan dan dengar pendapat.
5
 Proses ini penting agar suatu 

kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif, jika suatu kebijakan 

telah dirumuskan dan dilaksanakan program realisasinya sebelum disosialisasikan 

maka hal tersebut mustahil untuk berhasil. 

Pada tahun 2013 pasangan Ki Enthus Susmono dan Umi Azizah 

memenangi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal dengan memperoleh 

233.318 suara atau sekitar 35, 51 persen dengan mengalahkan pesaing terberatnya 

yaitu pasangan Moh. Edi Utomo dan Abasari yang hanya memperoleh 223.436 

suara atau sekitar 33,71 persen, dalam pilkada Tegal tersebut diikuti oleh lima 

pasangan calon.
6
 Ki Enthus merupakan seorang Dalang kondang dalam dunia 

pewayangan. 

Menjadi sebuah kajian yang menarik ketika dunia politik dihubungkan 

dengan dunia wayang,
7
 wayang merupakan bahasa simbol dari hidup dan 

kehidupan manusia dan bukan sebaliknya, bahwa manusia itu bukan simbol dari 

pada wayang.
8
 Betapa sepinya kehidupan apabila tidak ada simbol atau 

perlambang, karena simbol atau perlambang sesungguhnya dimaksudkan sebagai 

                                                           
5
William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 36. 

 
6
Http://www.regional.kompas.com/Ki-Dalang-Enthus-Terpilih-Jadi-Bupati-Tegal, akses 

21 Februari 2016. 

 
7
Wayang adalah boneka tiruan orang dan sebagainya yang terbuat dari pahatan kulit atau 

kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukkan 

drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dsb), biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut 

dalang (KBBI, 2005).   

 
8
Sri Mulyono, Wayang dan Karakter Manusia, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 24-

25. 

http://www.regional.kompas.com/Ki-Dalang-Enthus-Terpilih-Jadi-Bupati-Tegal
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alat komunikasi.
9
 Dengan mempelajari dan mengenal wayang, seseorang dapat 

mengenal hidup dan kehidupan dirinya sendiri. 

Wayang adalah seni budaya peninggalan leluhur yang berabad-abad 

umurnya, dan sampai kini masih lestari di masyarakat. Seni pewayangan sudah 

lama digunakan sebagai media penyampaian nilai-nilai moral, etika, dan agama, 

dari zaman kedatangan Islam digunakan oleh walisongo sebagai media dakwah 

Islam di tanah jawa.
10

 

Bagi orang jawa, pengaruh kesenian wayang dalam kehidupan nyata 

sangat besar, cerita wayang maupun tokoh-tokoh wayang seringkali mengilhami 

sikap hidupnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11

 

Wayang menjadi sebuah modal kebudayaan yang dimiliki Ki Enthus Susmono  

yang membuatnya berbeda dari Kepala Daerah lain, modal tidak semata-mata 

dalam wujud materi dalam kegiatan ekonomi saja, akan tetapi hal-hal lain seperti 

pengetahuan, budaya masyarakat dan hal lainnya mampu menjadi modal suatu 

kode internal yang melengkapi agen sosial.
12

 

Sebagai seorang Bupati dan juga berprofesi Dalang kondang, Ki Enthus 

Susmono menjadi seseorang yang menarik untuk dikaji terkait dengan strateginya 

                                                           
9
Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 254. 

  
10

Hazim Amir, Nilai-nilai Etis dalam Islam, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Mulia Sari, 1991), 

hlm. 6. 

  
11

Rachmat Susatyo, Seni dan Budaya Politik Jawa, (Bandung: Koperasi Ilmu 

Pengetahuan Sosial, 2008), hlm. ii. 
  
12

Pierre Bourdieu, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, terj. Yudi 

Santoso, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010). hal. xix.  
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di dalam mensosialisasikan kebijakan. Wayang dalam hal ini dijadikan sebagai 

sarana atau media dalam mensosialisasikan kebijakan. 

Media atau medium dalam Ilmu Komunikasi adalah sarana pengiriman 

pesan, dengan kata lain sarana komunikasi (communication tools.)
13

 Transaksi 

komunikasi-pengiriman dan penerimaan pesan mustahil terjadi jika tidak ada 

media yang menjadi perantaranya.
14

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, patut sekiranya penulis 

merumuskan masalah dalam melakukan kajian tentang wayang sebagai bentuk 

sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu, penulis akan mengajukan pertanyaan yang 

nantinya akan membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana wayang sebagai bentuk sosialisasi kebijakan Bupati Tegal 

Ki Enthus Susmono? 

2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap wayang sebagai media 

sosialisasi kebijakan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya mencoba menelaah lebih dalam mengenai 

wayang dan politik yang berkaitan dengan adanya kebijakan (policy) seorang 

Kepala Daerah Secara lebih dalam, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

                                                           
13

Manuel Castells, The Rise of The Network Society, (Oxford: Blacwell, 2001). 

  
14

Dedi Kurnia Syah Putra, Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-

Mutualisme Media dan Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 2  
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1. Penelitian ini berusaha menjelaskan keterkaitan antara dunia pewayangan dan 

dunia politik. 

2. Untuk menjelaskan strategi dalam mensosialisasikan suatu kebijakan sehingga 

bisa diterima khalayak umum. 

Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat dalam perkembangan 

khasanah keilmuan di bidang ilmu politik khususnya tentang sosialisasi kebijakan 

melalui media wayang. oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkan dalam 

beberapa poin, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menyumbang khasanah keilmuan dalam bidang politik. 

b. Memberikan wawasan mengenai strategi dalam mensosialisakan kebijakan 

politik aktor politik melalui media pertunjukkan wayang sehingga bisa 

diterima dan dipahami oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal. 

2. Secara Praktis, memberikan pembelajaran bagi lembaga politik, individu dalam 

hal sosialisasi kebijakan melalui media wayang  dalam pengaplikasian teori 

dakwah dalam politik. 

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis 

dan kemampuan untuk melihat penerapan elemen-elemen pembentuk politik 

terkait dengan kebijakan politik. 

D.  Telaah Pustaka 

Sejauh ini belum ditemukan karya ilmiah dengan judul yang sama, jarang 

sekali penulis temukan karya tulis yang membahas tentang wayang dan politik.  
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Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kepala daerah, kebudayaan dan 

politik, suatu kegiatan yang berhubungan dengan politik, karya ilmiah  tentang Ki 

Enthus Susmono dan wayang sebagai media memang telah ada pembahasnya, 

namun kajian dan kasusnya memiliki latar yang berbeda.  

Diantara karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa 

kalangan antara lain: 

Buku Dedi Kurnia Syah Putra “Media dan Politik; Menemukan Relasi 

antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik” yang diterbitkan oleh 

Graha Ilmu, yang didalamnya berisi tentang  pengaruh media televisi terhadap 

peningkatan elektabilitas para calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan 

umum 2009. Media memiliki andil besar dalam naik turunnya elektabilitas 

seseorang, dalam hal ini pasangan calon presiden yang notabene sebagai 

pengguna jasa media dalam kegiatan politiknya.
15

 

Buku Dr. Junaidi “Wayang Sebagai Media Pendidikan Budi Pekerti Bagi 

Generasi Muda” yang diterbitkan oleh CV. Arindo Nusa Media, yang didalamnya 

berisi tentang nama, wujud fisik, atribut, karakter dan cerita yang komprehensif 

mengenai wayang kulit purwa. Wayang menjadi sarana pendidikan budi pekerti 

bagi generasi muda Indonesia yang sekarang dipandang agak berjarak dengan 

                                                           
15

Dedi Kurnia Syah Putra, Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-

Mutualisme Media dan Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 
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budaya yang bermuatan kearifan lokal, buku ini dimaksudkan pula sebagai bagian 

dari upaya pelestarian dan pendidikan kesenian yang berazas pada budaya local.
16

  

Buku Sri Mulyono “Wayang dan Karakter Manusia” yang diterbitkan 

oleh PT. Gunung Agung, yang didalamnya berisi tentang filosofi wayang, serta 

wayang sebagai cerminan karakter manusia. Selain sebagai kesenian, wayang 

mempunyai nilai lain-lain seperti Pendidikan dan Penerangan, Ilmu Pengetahuan, 

serta nilai filsafat, simbolik dan rohani. Dalam dunia pewayangan, tiap lakon 

(ceritera) paling sedikit mengandung salah satu alasan pokok suatu kejadian 

dalam alam semesta berdasarkan kodratnya.
17

 

Artikel yang ditulis oleh Kurniastuti Lestari Sudaryanto, Mahasiswi Prodi 

PBI dan PBSI Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta yang 

berjudul “Pagelaran Wayang Kagok Sebagai Media Pendidikan Seks Untuk Anak 

di Yogyakarta: Studi Kasus Terhadap Siswa Kelas III-VI SD Negeri Pakel 

Yogyakarta” didalamnya mendeskripsikan tentang pengaruh pagelaran wayang 

kagok terhadap pemahaman anak tentang seks dan manfaat pendidikan seks yang 

diperoleh anak dari pagelaran wayang kagok.
18

 

Skripsi Kholilur Rahman yang berjudul “Nilai-nilai Ajaran Islam dalam 

Pagelaran Wayang Kulit Ki Dalang Enthus Susmono Dari Tegal” Fakultas  

                                                           
16

Junaidi, Wayang Sebagai Media Pendidikan Budi Pekerti Bagi Generasi Muda, 

(Yogyakarta: CV. Arindo Nusa Media, 2011).  
17

Sri Mulyono, Wayang dan Karakter Manusia, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 23-

24. 

  
18

Http://www.directory.umm.ac.id/PKMI/pdf/Pagelaran-Wayang-Kagok-Sebagai-Media-

Pendidikan-Seks-Untuk-Anak-di-Yogyakarta-Studi-Kasus-Terhadap-Siswa-Kelas-III-VI-SD-

Negeri-Pakel-Yogyakarta, akses 19 Februari 2016.  

http://www.directory.umm.ac.id/PKMI/pdf/Pagelaran-Wayang-Kagok-Sebagai-Media-Pendidikan-Seks-Untuk-Anak-di-Yogyakarta-Studi-Kasus-Terhadap-Siswa-Kelas-III-VI-SD-Negeri-Pakel-Yogyakarta
http://www.directory.umm.ac.id/PKMI/pdf/Pagelaran-Wayang-Kagok-Sebagai-Media-Pendidikan-Seks-Untuk-Anak-di-Yogyakarta-Studi-Kasus-Terhadap-Siswa-Kelas-III-VI-SD-Negeri-Pakel-Yogyakarta
http://www.directory.umm.ac.id/PKMI/pdf/Pagelaran-Wayang-Kagok-Sebagai-Media-Pendidikan-Seks-Untuk-Anak-di-Yogyakarta-Studi-Kasus-Terhadap-Siswa-Kelas-III-VI-SD-Negeri-Pakel-Yogyakarta
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Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga 2005 yang menggunakan 

pendekatan nilai-nilai ajaran Islam dengan teori yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan Al-Hadits serta interpretasi keduanya yang berupa aqidah, syari’ah dan akhlak 

yang lebih menekankan pada pagelaran (cariyos/cerita, suluk, irama gending, 

busana) pada pementasan wayang Ki Enthus Susmono yang terdapat nilai-nilai 

ajaran Islam.
19

 

Skripsi Nur latifah yang berjudul “Inovasi Ki Enthus Susmono dalam 

Pertunjukan Wayang Kulit Lakon Sesaji Rajasuyo” Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya, UIN Sunan Kalijaga 2014 yang menggunakan teori evolusi, dia 

menjelaskan terkait dengan pertunjukan wayang kulit lakon Sesaji Rajasuyo yang 

disajikan oleh  Ki Enthus Susmono melakukan perubahan yaitu dengan adanya 

inovasi yang terdapat dalam pertunjukan wayang kulit dengan lakon tersebut.
20

   

E.  Kerangka Teori 

Untuk memudahkan penelitian, diperlukan suatu pedoman dasar teoritik. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun 

                                                           
19

Kholirur Rohman, “Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Pagelaran Wayang Kulit Ki Dalang 

Enthus Susmono,” skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga (2014). 

  
20

Nur latifah, “Inovasi Ki Enthus Susmono dalam Pertunjukan Wayang Kulit Lakon 

Sesaji Rajasuyo,” skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga (2014). 
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kerangka teori sebagai kerangka analisis, untuk menentukan sudut pandang 

masalah terhadap objek yang telah terpilih.
21

 

Wayang dan Politik, hubungan ini bukan mustahil untuk dijelaskan terkait 

dengan wayang sebagai media mensosialisasikan kebijakan yang merupakan 

elemen pembentuk politik, tentunya dengan sebuah teori sebagai pisau analisis 

akan mampu menjelaskan hubungan diantara keduanya. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan Teori Dakwah. 

Kata dakwah, dilihat dari segi bahasa berasal dari kata Arab da‟wah, 

merupakan bentuk mashdar dari kata kerja da‟ā (madli), yad‟ū (mudhari‟) yang 

berarti seruan ajakan atau panggilan. Dakwah adalah terma yang diambil dari Al-

Qur’an, ada banyak ayat yang diantara kata-kata yang digunakannya adalah 

dakwah atau bentuk lain yang akar katanya sama dengan akar kata dakwah, yaitu 

dal, ain, wawu. Menurut hasil penelitian,
22

 Al-Qur’an menyebutkan kata dakwah 

dan derivasinya sebanyak 198 kali, tersebar dalam 55 surat dan bertempat dalam 

176 ayat. Ayat-ayat tersebut sebagian besar atau sebanyak 141 ayat turun di 

Makkah, 30 ayat turun di Madinah dan lima ayat dipertentangkan antara Makkah 

dan Madinah sebagai tempat turunnya, karena ada perbedaan pendapat tentang 

tempat turunnya surat al-Hajj, yakni surat yang memuat kelima ayat tersebut. 

                                                           
21

Hadari Namawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

1987), hlm. 40. 

 
22

Lihat Muhammad Sulthon, Abstraksi Hasil Penelitian Kata Dakwah dalam al-Qur‟an, 

dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Balai Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Edisi V April-

Juni 1995, hlm. 33-44. 
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Selain dari itu, ada istilah yang berkaitan atau sering diartikan sama 

dengan dakwah yaitu:
23

 

1. Tablīgh 

2. Amr ma‟rūf wa al-nahyu „an al-munkar 

3. Mau‟idzah al-hasanah 

4. Tabsyīr dan Indzār 

5. Tadzkirah 

6. Nashīhah 

7. Washiyyah 

8. Tarbiyyah 

9. Ta‟līm 

10. Khutbah 

Definisi dakwah yaitu suatu usaha untuk merubah sikap dan tingkah laku 

orang ke arah yang lebih positif menurut ukuran norma-norma agama. Dan usaha 

tersebut bisa berupa penyampaian informasi-informasi, pemberian contoh-contoh 

perbuatan maupun dengan menciptakan kondisi-kondisi dan suasana yang dapat 

mempengaruhi orang, sehingga terjadi perubahan dalam sikap dan tingkah 

lakunya.
24

 

                                                           
23

Moh. Adnan Harahap, Dakwah dalam Teori dan Praktek: Suatu Penulisan Deskriptif, 

(Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1981), hlm. 47. 

  
24

Ibid, hlm 50. 
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Secara lebih terperinci, perubahan sikap dan tingkah laku yang menjadi 

sasaran operasional dari sebuah kegiatan dakwah ialah:
25

 

1. Sikap yang anti pati berubah menjadi simpati. 

2. Sikap yang ragu berubah menjadi yakin. 

3. Sikap yang mulai yakin berubah menjadi lebih yakin. 

4. Tingkah laku yang malas dan acuk tak acuh berubah menjadi rajin dan 

antusias baik dalam pengertian ibadah, maupun amaliah. 

5. Dari rasa keterpaksaan berubah menjadi kesadaran dan keinsyafan 

pribadi serta timbul rasa memiliki. 

6. Tingkah laku yang sudah rajin dan teratur meningkat terus secara 

kualitatif. 

7. Memelihara sikap dan tingkah laku yang sudah dihasilkan sebelumnya 

agar tidak mundur kembali (continueitas). 

8. Sikap dari semula penerima dakwah berubah secara kualitatif menjadi 

pemberi dakwah. 

9. Dari pemberi dakwah meningkat menjadi penanggungjawab dakwah 

dan kelangsungan kegiatan dakwah. 

Pemahaman secara jamak masyarakat sampai sekarang masih terkesan 

bahwa dakwah hanya dipahami dan diidentikkan dengan tablīgh, ceramah agama, 

pengajian di masjid, dan segala bentuk derivatif konvensionalnya. Padahal, 

dakwah mempunyai kaitan erat dengan komunikasi politik dimana dakwah 

sebagai proses komunikasi. 

                                                           
25

Ibid, hlm. 53-54  
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Jika dilacak kata-kata komunikasi di dalam Al-Qur’an, ungkapan yang 

mendekati dengan pengertian komunikasi akan ditemui dengan sebutan al-qaul. 

Apabila disambungkan dengan dakwah, maka kata qaul terkait erat dengan amr 

ma‟rūf.
26

 Definisi tentang komunikasi hampir sama dengan dakwah seperti dalam 

firman Allah swt:
27

 

وأولئك  ۚ  ولتكه منكم أمة يدعىن إلى الخير ويأمرون ببلمعروف وينهىن عه المنكر

 هم المفلحىن

 Komunikasi adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan umat manusia, 

kedudukan komunikasi dalam Islam mendapat tekanan yang cukup kuat bagi 

manusia sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan. 

Komponen-komponen pembentuk komunikasi yang memungkinkan 

terjadinya proses komunikasi sebenarnya identik dengan komponen dakwah yaitu 

komunikator (dā‟ī, juru dakwah), komunikan (mad‟ū, penerima), pesan (materi 

keislaman atau nilai-nilai ajaran Islam), media dan efek atau feedback (dalam 

dakwah, efek yang diharapkan yaitu berupa iman dan amal saleh).
28

 

Jika ditelusuri secara mendalam tentang pengertian-pengertian komunikasi 

apabila dikaitkan dengan dengan komunikasi dakwah dan komunikasi politik, 

maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa proses penyampaian materi 

                                                           
26

Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 

168.  

 
27

Ali Imran (3) : 104. 

  
28

Wahyu Ilahi, Komunikasi, hlm. 76. 
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dakwah oleh seorang komunikator atau dā‟ī kepada komunikan atau mad‟ū 

membutuhkan piranti lunak dan keras seperti strategi, taktik dan media dalam 

berdakwah. Piranti inilah yang menghubungkan pola komunikasi dakwah ke 

dalam komunikasi politik, sehingga apabila dihubungkan menjadi komunikasi 

politik dakwah atau nama lain dari komunikasi politik Islam.
29

 

Pengertian komunikasi politik secara umum diartikan sebagai komunikasi 

yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan 

dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik 

juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang 

diperintah. 

Fungsi komunikasi politik dapat dilihat dengan beberapa indikasi, yaitu 

komunikasi politik adalah suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dan 

pemenuhan terhadap kebutuhan dalam sistem politik. Dengan asumsi demikian, 

dapat dicontohkan dengan pemenuhan kepentingan, mengambil keuntungan 

melalui kebijakan dan strategi politik. Komunikasi politik juga sebagai alat 

penghubung antara rakyat dan pemerintah, baik dalam hal mobilisasi sosial untuk 

implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan dan juga integrasi 

politik. 
30

 

Komunikasi politik Islam (dakwah) dapat diartikan sebagai sebuah proses 

komunikasi yang dilakukan oleh dā‟ī kepada mad‟ū dengan strategi penyampaian 

                                                           
29

Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007), hlm. xiv.  
30

Dedi Kurnia Syah Putra, Media Politik, hlm. 47.  
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yang matang dengan menggunakan media atau saluran komunikasi dengan 

berisikan pesan-pesan moral, kebenaran, kemaslahatan manusia yang bertujuan 

memberikan efek dari penyampaian pesan tersebut dapat merubah sikap, perilaku 

bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi lebih jauh pesan-pesan kebenaran 

yang bersumber dari Islam itu juga dapat menggugah umat beragama lainnya 

yang mengikuti, mendengarkan, membaca dan atau melihat langsung setiap 

proses komunikasi dakwah.  

Teori dakwah dalam hal ini merupakan sebuah proses komunikasi politik 

Islam, dimana Ki Enthus Susmono dalam mensosialisasikan kebijakannya dengan 

menggunakan media wayang yang dikemas dengan bentuk komunikasi-

komunikasi Islam. Ki Enthus menyelipkan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits di 

dalam setiap pertunjukannya yaitu dengan tujuan untuk merubah sikap para 

pejabat maupun masyarakat umum. 

Sejatinya, dakwah dalam politik adalah gerakan dakwah yang ada di 

dalam atau ada pada kekuasaan. Aktivis dakwah politik bergerak mendakwahkan 

ajaran Islam menjadi ideologi negara, nilai-nilai Islam mengejawantah dalam 

kehidupan politik bangsa, dan negara dipandang sebagai alat dakwah yang 

strategis.
31

 Memang, pasangan Bupati Tegal Enthus-Umi menjadikan Al-Qur’an 

dan Hadits sebagai pedoman dalam memimpin Tegal. Namun, tidak 

menginginkan Islam mengejawantah dalam sebuah ideologi negara.  

                                                           
31

Muhammad Sulthon, Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah: Kajian 

Ontologis, Epistimologis, dan Aksiologis, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 18. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

field research dan library research, yakni dengan mencari data-data secara 

langsung di lapangan yang menjadi tempat penelitian, selain itu juga data-

data diperoleh dari tulisan-tulisan ataupun karya ilmiah seperti buku, jurnal, 

artikel dan karya tulis lainnya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data, 

mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data 

secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari 

objek penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan 

menyimpulkan hasil penelitian.
32

 Dalam penelitian ini penulis akan 

memaparkan strategi Ki Enthus Susmono dalam mensosialisasikan 

kebijakan dengan media wayang dan dakwah.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis, yang mana penulis melakukan pendekatan kepada masyarakat 

yang berada di lokasi penelitian dalam hal ini yaitu Ki Enthus Susmono 

sebagai objek penelitian, sehingga diperoleh data-data yang relevan. 

4. Sumber Data 

                                                           
32

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139. 
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a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari wawancara atau tanya jawab langsung antara 

peneliti (koresponden) dengan  responden, yaitu pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini seperti Bupati Tegal Ki Enthus Susmono. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti catatan, 

buku, atau karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan melalaui tanya 

jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan orang yang 

memiliki informasi (informan) terkait objek penelitian yaitu Bupati Tegal 

Ki Enthus Susmono. 

b. Observasi  

Observasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan 

dengan objek penelitian.
33

 Penulis dalam hal ini hanya mengadakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, 

kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian. 

c. Dokumentasi  

                                                           
33

A. Suaidi Rahman, “Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009: Studi Deskriptif 

Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur,” skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora, Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2014), hlm. 

27. 
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Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen penting yang relevan seperti, catatan, artikel, jurnal, buku serta 

catatan-catatan lainnya. 

6. Tekhnik Analisis Data 

Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang dapat 

terjadi bersamaan:
34

 

a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang 

tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber 

lain. 

b. Redaksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan 

ini, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan 

data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah akhir dari 

kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada 

besarnya kumpulan catatan di lapangan. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini, 

penulis akan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut: 

                                                           
34

M. Manulang, Pedoman Tekhnis Menulis Skripsi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 

hlm. 35. 
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BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II   : Untuk menghantarkan pada pemahaman umum atas objek kajian 

dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan diuraikan profil 

Ki Enthus Susmono, eskistensi Ki Enthus Susmono dalam dunia 

wayang dan mejadi Bupati Tegal. 

BAB III  : Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah wayang, filsafat wayang, 

macam-macam wayang serta wayang  perspektif Ki Enthus Susmono. 

BAB IV : Menjelaskan tentang wayang sebagai media sosialisasi kebijakan 

Bupati Tegal Ki Enthus Susmono perspektif teori dakwah. 

BAB V : Berisi tentang kesimpulan terhadap hasil analisis objek penelitian, 

serta saran-saran yang kiranya relevan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

  Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada zaman prasejarah di Indonesia, khusunya di Jawa telah dikenal 

pertunjukkan bayang-bayang dan itu terjadi jauh sebelum agama Hindu datang 

ke Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal pertunjukkan 

bayang-bayang dengan boneka wayang. Pertunjukkan tersebut adalah 

kebudayaan asli Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan pemujaan roh 

nenek moyang mereka. Perkembangan pertunjukkan bayang-bayang ini 

memerlukan waktu yang lama untuk sampai pada suatu bentuk pewayangan 

yang telah dikenal sekarang. Bayang-bayang dalam bahasa jawa disebut we-

wayang-an, sehingga dalam perkembangan selanjutnya pertunjukkan bayang-

bayang ini disebut wayang. Berdasar pada hal tersebut  bahwa pemberian nama 

pertunjukkan wayang memakai bahasa Jawa, maka dapat dikatakan bahwa 

wayang merupakan seni budaya asli Jawa.  

2. Wayang perspektif Ki Enthus adalah wayang yang tetap memberikan pesan-

pesan moral walaupun keluar dari pakem, pakem yaitu seorang dalang yang 

tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam setiap pagelaran wayang. 

Menurutnya, dalang yang menafikan pakem dan memasukkan ajaran-ajaran 

agama dalam pagelarannya mempunyai kecenderungan mudah diterima oleh 
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semua kalangan, dalang semacam ini dalam kesehariannya mudah membaur 

dengan masyarakat dan tidak disakralkan, sementara kehidupan dalang yang 

ngugemi pakem (menjaga standar) hanya mudah diterima oleh kalangan 

abangan dan disakralkan sebagai orang linuwih (mempunyai kelebihan). 

Sebagai sebuah kesenian untuk memperoleh nilai-nilai ekonomi, maka kreasi 

dan inovasi wayang sangat diperlukan yaitu dengan melihat perkembangan 

zaman agar tidak hanya dinikmati oleh kalangan orang tua saja. 

3. Ki Enthus Susmono melalui wayang santri, yaitu dengan penokohan Lupit dan 

Slentheng yang juga menjadi mascot Kabupaten Tegal mensosialisasikan 

program dan kebijakan pemerintah yang bersifat makro di setiap pertunjukkan 

wayang di wilayah Kabupaten Tegal. Ki Enthus menggunakan lakon-lakon apa 

saja apabila diundang atau mengadakan pertunjukkan wayang santri, seperti 

lakon Lupit Menolong Putri, Lupit Nyalon Presiden, Sayyidin Si Macan 

Gembong, Wahyu Mabuk, dan lain sebagainya. Lakon atau cerita dalam 

wayang santri ini merupakan hasil gubahan dari Ki Enthus Susmono. 

4. Ada titik temu antara siyāsah, dakwah dan wayang sebagai media sosialisai. 

Prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, salah 

satunya yaitu prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an yaitu amr ma’rūf wa al-

nahyu ‘an al-munkar. Istilah tersebut berkaitan atau sering diartikan sama 

dengan dakwah, dakwah merupakan suatu usaha untuk merubah sikap dan 

tingkah laku orang ke arah yang lebih positif menurut ukuran norma-norma 

agama. Sedangkan wayang dalam Islam menyerap nilai-nilai yang lengkap 

tentang bagaimana manusia harus hidup. Islam percaya bahwa manusia 
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dilahirkan untuk menjadi wakil Tuhan di atas bumu dengan tugas khusus atau 

misi mengatur tata tertib kehidupan dunia. Untuk itu manusia harus 

menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. 

 

B. Saran 

  Dalam karya skripsi ini belum dijelaskan lebih lanjut terkait dampak dari 

sebuah kebijakan yang disosialisasikan dengan media wayang, sehingga perlu 

adanya penelitian dan kajian lanjutan yang khusus membahas tentang hal tersebut. 



85 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Al-Qur’an  

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 
2006. 

B. Al-Hadits/Syarah Hadits 

Al-Bukhāri, Al-Imām Abu Abdullāh Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhāri , 
Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H. 

 
Al-Hanbal, Al-Imām Ahmad Ibn Muhammad, Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Al-

Hanbal, Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1952 M/1371 H. 
 
C. Fiqih/Ushul Fiqh 

Az-Zarqā, Muştafa Ahmad, Al-Madkhalu Al-Fiqhiyyu Al-‘ām, Beirut: Dār al-Fikr, 
1968. 

Dzajuli, A., Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syari’ah, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2009. 

 
Pulungan, J. Suyuthi, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1999. 

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, Pengantar Siyasah Syar’iyah, Yogyakarta: Madah, 

t.t. 

D. Lain-lain 

1. Buku Umum  

Alfian, Alfan, 2009, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan 
dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. 

Amir, Hazim, Nilai-nilai Etis dalam Islam, cet. ke-1 Jakarta: CV. Mulia Sari, 
1991. 

Bastomi, Suwaji, Gemar Wayang, Semarang, Dahara Prize, 1993. 



86 

 

Bourdieu, Pierre, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, terj. 
Yudi Santoso, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010. 

Budiardjo, Miriam, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan 
Demokrasi Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1966. 

Castells, Manuel, The Rise of The Network Society, Oxford: Blacwell, 2001. 

Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. 

Effendy, Onong Uchjana, Televisi Siaran: Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, 
1984. 

 
Geertz, Clifford, Agama Jawa, alih bahasa Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, 

cet. ke-1, Jakarta: Komunitas Bambu, 1985, 

Harahap, Moh., Dakwah dalam Teori dan Praktek: Suatu Penulisan Deskriptif, 
Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1981. 

Haryanto, S., Pratiwimba Adiluhung: Sejarah dan Perkembangan Wayang, 
Jakarta: Djambatan, 1988. 

 
-----------------, Bayang-bayang Adiluhung: Filsafat, Simbolis dan Mistik dalam 

Wayang, Semarang: Dahara Prize, 1992. 
 
Ilahi, Wahyu, Komunikasi Dakwah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. 

Junaidi, Wayang Sebagai Media Pendidikan Budi Pekerti Bagi Generasi Muda, 
Yogyakarta: CV. Arindo Nusa Media, 2011. 

K., RM. Ismunandar, Wayang, Asal-usul dan Jenisnya, Semarang, Dahara Prize, 
1988. 

Kaloh, J., Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala 
Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2003. 

Lasswell, Harold D., The Structure and Function of Communication in Society, 
dalam Lyman Bryson, ed., The Communication of Ideas, New York: 
Harper and Row, 1948. 

Magnis, Franz Von, Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, 
Yogyakarta: Kanisius, 1975.   



87 

 

Manulang, M., Pedoman Tekhnis Menulis Skripsi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 
2004 

Mulder, D.C., Pembimbing ke dalam Ilmu Filsafat, Jakarta: BPK, 1966. 

Mulyono, Sri, Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang, Jakarta: Gunung 
Agung, 1983. 

------------------, Wayang dan Karakter Manusia, Jakarta: Gunung Agung, 1979. 

------------------, Wayang, Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya, Jakarta: 
Gunung Agung, 1978. 

 
Nasution, Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa 

Perbandingan, Jakarta: UI-Press, 1986. 

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1987. 

Nimmo, Dan, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, alih bahasa 
Tjun Surjaman, cet. ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993. 

Nugroho, Samsunu, Semar dan Filsafat Ketuhanan, Yogyakarta: Gelombang 
Pasang, 2005. 

 
Purwadi, Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di Jawa dengan 

Basis Kultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 
 
Putra, Dedi Kurnia Syah, Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi 

Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 
 
Rahmawati, Indah dan Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dunia Broadcast Televisi 

dan Radio, Jakarta: Laskar Aksara, 2011. 
 
Ridwan, Nur Khalik, NU DAN BANGSA 1914-2010: Pergulatan Politik dan 

Kekuasaan, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010. 
 
Schwartz, Tony, The Responsive Chord, N.Y.: Anchor Books, 1974. 
 
Subarsono, AG., Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 
 
Suhandang, Kustadi, Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013. 
 



88 

 

Sulthon, Muhammad, Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah: 
Kajian Ontologis, Epistimologis, dan Aksiologis, cet. ke-1, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003. 

 
Sumantri, Barnas dan Kanti Walujo, Hikmah Abadi: Nilai-nilai Tradisional dalam 

Wayang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. 
 
Sunarto, Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. 

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1985. 

Susatyo, Rachmat, Seni dan Budaya Politik Jawa, Bandung: Koperasi Ilmu 
Pengetahuan Sosial, 2008 

Susmono, Ki Enthus, “Membumikan Wayang Pada Al-Qur’an” dalam M. 
Thoyyibi et.al, “Sinergi Agama dan Budaya Lokal: Dialektika 
Muhammadiyah dan Seni Lokal”, Surakarta: Muhammadiyah University 
Press: 2003. 

 
Syahputra, Iswandi, Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan, Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2007. 
 
Tim Penulis Sena Wangi, Ensiklopedi Wayang Indonesia, Jakarta: Sekretariat 

Nasional Pewayangan Indonesia, 1999. 
 
Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: MedPress, 

2007. 
 
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah-Penafsir Al-Qur’an. 1983. 
 
 

2. Skripsi 

 

Latifah, Nur. 2014, Inovasi Ki Enthus Susmono dalam Pertunjukan Wayang Kulit 
Lakon Sesaji Rajasuyo, skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakakarta. 

Rahman, A. Suaidi. 2014, Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009: Studi 
Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa 
Timur, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Jurusan Ilmu 
Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



89 

 

Rohman, Kholilur, Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Pagelaran Wayang Kulit Ki 
Dalang Enthus Susmono, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Kalijaga 2014. 

3. Jurnal 

Barker and Emmert, Measurement of Communication Behaviour, (New York: 
Longman Inc., 1989), hlm. 12. Dikutip dari Syukriadi Sambas, Pokok-pokok 
Wilayah Kajian Dakwah Islam, dalam Mimbas Studi, Jurnal Ilmu Agama 
Islam, No.2, Th. XXII, Januari-April 1999. 

 
Siswanto, Joko, Metafisika Wayang: Dimensi Ontologis Wayang Sebagai Simbol 

Kehidupan, dalam Jurnal Filsafat I, Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas 
Filsafat Universitas Gadjah Mada, April 2003. 

 
Sulthon, Muhammad, Abstraksi Hasil Penelitian Kata Dakwah dalam al-Qur’an, 

dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Balai Penelitian IAIN Walisongo 
Semarang, Edisi V April-Juni 1995. 

 

4. Internet 

Http://www.tegalkab.go.id/  

Http://www.directory.umm.ac.id/  

Http://www.regional.kompas.com/   

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/  

Http://kpud-tegalkab.go.id/  



 

 

 

 

I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO. HALAMAN BAB  FN TERJEMAHAN 

1. 13, 80 I 27, 29 Dan hendaklah diantara kamu ada 

segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh berbuat 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar. Dan merekalah orang-orang 

yang beruntung. 

2. 33 II 19 Padahal mereka hanya diperintah 

menyembah Allah, dengan ikhlas 

mentaati-Nya semata-mata karena 

(menjalankan) agama, dan juga agar 

melaksanakan shalat dan menunaikan 

zakat; dan yang demikian itulah agama 

yang lurus (benar). 

3. 66 IV 12 Kebijakan (seorang pemimpin) 

terhadap rakyatnya bergantung pada 

kemaslahatan. 

4. 70 IV 18 Rasulullah saw melaknat penyuap dan 

yang menerima suap. 

5. 71 IV 19 Dan janganlah kamu makan harta 

diantara kamu dengan jalan yang batil, 

dan (janganlah) kamu meyuap dengan 

harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan 

sebagian harta orang lain itu dengan 

jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 

6. 73 IV 20 Apabila amanah itu diberikan kepada 

mereka yang tidak berhak atau tidak 



 

 

 

 

II 

 

layak (untuk memikul amanah), maka 

nantikanlah waktunya. 

7. 77 IV 21 Dengan minuman keras dan judi itu, 

setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan 

kebencian diantara kamu, dan 

menghalang-halangi kamu dari 

mengingat Allah dan melaksanakan 

shalat maka tidakkah mau berhenti. 

8. 80 IV 30 Mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhir, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang munkar dan 

barangsiapa (mengerjakan) bernagai 

kebajikan. Mereka termasuk orang-

orang saleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Mulai usia berapa mulai belajar mendalang?  

2. Wayang Ki Enthus disebut sebagai wayang yang keluar dari pakem, 

apakah ada inspirasi dari tokoh atau dalang siapa?  

3. Makna wayang bagi Ki Enthus?  

4. Apa wayang perspektif Ki Enthus?  

5. Berapa tarif di dalam setiap pertunjukkan, baik di pulau jawa maupun luar 

jawa?  

6. Sejak kapan terjun dalam politik praktis? 

7. Pertama terjun ke dunia politik, menjadi kader partai apa? 

8. Komunikasi politik apa yang dibangun?  

9. Apakah benar Ki Enthus menggunakan wayang sebagai media sosialisasi 

kebijakan, Sesuai dengan janji kampanye pada pilkada 2013?  

10. Kebijakan-kebijakan apa saja yang disosialisasikan dengan menggunakan 

media wayang?  

11. Lakon-lakon apa saja yang ditampilkan dalam sosialisasi kebijakan dengan 

media wayang?  

12. Konsep seperti apa yang digunakan Ki Enthus Susmono di dalam 

mensosialisasikan kebijakan dengan media wayang? 

13. Apakah  para implementor kebijakan ikut dalam  mensosialisasikan 

kebijakan dengan media wayang?  

14. Dimana tempat yang menjadi ajang sosialisasi kebijakan?  



 

 

 

 

IV 

 

15. Apakah dengan menggunakan wayang sebagai media sosialisasi 

kebijakan, sosialisasi tersebut efektif dan tepat sasaran?  

16. Jika efektif, indikator apa yang dapat mengukur tingkat keefektifan 

wayang sebagai media sosialisasi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan Hasil Wawancara 

Ki Enthus Susmono − Mulai belajar mendalang sejak kecil, karena ayah 

dan kakaknya juga seorang dalang 

− Pakem disini adalah dalang yang keluar tata aturan 

tradisional, dalang juga harus mengikuti 

perkembangan zaman, sehingga misal  zaman 

dahulu wayang menggunakan penerangan berupa 

blencong, maka sekarang menggunakan lampu, 

untuk lakon atau cerita dalam wayang, sejauh 

substansi dari lakon wayang tidak melenceng maka 

tidak apa-apa. Sebutan dalang edan yang ditujukan 

pada Ki Enthus bukan berarti edan yang bermakna 

negatif, melainkan edan merupakan luapan rasa 

kekaguman seseorang pada sesuatu yang luar biasa 

yang biasa. Ki Enthus tidak ingin menjadi dalang 

yang mainstream, yaitu dalang tradisional yang 

selalu menaati pakem pakeliran, Ki Enthus ingin 

selalu berkreasi dan bermetamorfosa menjadi 

dalang yang tidak ketinggalan zaman, sehingga 

kalangan generasi muda menyukai setiap 

pertunjukkan wayangnya, hal ini yang menjadikan 

wayang selalu eksis dan tidak termakan oleh 

zaman. 

− Cerita di dalam wayang seperti apa yang ada di 

dalam Al-Qur’an wayang merupakan sebuah cerita 

dalam kehidupan manusia, jadi yang  ada baik 

yang jahat, ada rasa sedih dan bahagia. 

− Wayang perspektif Ki Enthus ialah wayang tidak 



 

 

 

 

VI 

 

sebagai nilai kesenian saja, akan tetapi sebagai alat 

untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai 

moral, nilai pendidikan, nilai dakwah dan juga 

sebagai ajang sosialisasi program pemerintah, 

sehingga masyarakat memahami program tersebut 

karena dengan komunikasi dan bahasa yang mudah 

dipahami. 

− Tarif di dalam setiap pertunjukkan wayang yaitu 

sesuai kemampuan yang mengundang. Untuk tarif 

normal berkisar antara puluhan hingga ratusan juta 

rupiah tergantung jauh atau dekatnya lokasi 

pertunjukkan. Namun, kalangan pesantren biasanya 

di gratiskan karena kedekatan  Ki Enthus dengan 

kiai atau pengasuh pesantren  

− Sebelum terjun ke dalam dunia politik praktis, Ki 

Enthus pernah dipenjara karena kasus kisruh 

Pilkada Kabupaten Tegal 2008, Ki Enthus 

merupakan orang yang  paling selektif dalam 

memilih sebuah partai, partai yang dipilih yaitu 

PKB, karena menurutnya partai ini yang paling 

dekat dengan NU. Sebelum menjadi kader partai, 

Ki Enthus berguru kepada kiai-kiai NU dan 

kemudian bergabung ke dalam PKB. 

− Ki Enthus menganggap dirinya sebagai orang yang 

biasa saja, sehingga beliau melakukan komunikasi 

dan pendekatan dengan para tokoh dengan melalui 

belajar kepada tokoh-tokoh kiai yang mayoritas 

NU. Ki Enthus menjadi seorang bupati dipilih 

karena kepopulerannya sebagai seorang dalang, 

masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa Ki 



 

 

 

 

VII 

 

Enthus adalah kader partai PKB. 

− Selain modal kepopulerannya sebagai dalang, 

kemenangan Ki Enthus juga karena didampingi 

wakilnya yaitu seorang yang mempunyai pengaruh 

di Kabupaten Tegal yaitu Hj.Umi Azizah, beliau 

adalah ketum Muslimat NU kabupaten tegal, selain 

itu pasangan ini juga didukung oleh para kiai di 

wilayah Kabupaten Tegal.  

− Ki Enthus menggunakan wayang santri sebagai 

media untuk menyampaikan program-program 

pemerintah, kampanye-kampanye terhadap isu 

global dan untuk mensosialisasikan kebijakan apa 

saja yang bersifat makro. 

− Dalam setiap pertunjukkan wayang, khususnya 

wayang santri, Ki Enthus selalu mengadakan 

sosialisasi, sehingga tidak ada lakon-lakon khusus 

yang ditampilkan dalam sosialisasi kebijakannya 

baik dari wayang kulit maupun wayang golek, 

yang sering ditampilkan yaitu wayang santri karya 

Ki Enthus dengan tokoh Lupit dan Slentheng. 

− Pasangan Enthus-Umi menjadikan Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai pedoman dalam memimpin 

Kabupaten Tegal . 

− Di dalam setiap undangan Ki Enthus dalam 

pementasan wayang di daerah Kabupaten Tegal, 

selalu ada pejabat SKPD sebagai perwakilan 

pemerintah dan rakyat sehingga suatu kebijakan 

bisa di sosialisasikan Yang menjadi tempat 

sosialisasi kebijakan yaitu disetiap Ki Enthus 

mengadakan pegelaran wayang di derah Kabupaten 



 

 

 

 

VIII 

 

Tegal. 

− Sangat efektif, karena dengan pertunjukkan 

wayang masyarakat akan berduyun-duyun 

sehingga mudah sekali untuk menyampaikan 

program-program pemerintah. 

− Dengan menggunakan wayang sebagai media 

sosialisasi, Masyarakat akan paham karena bahasa 

atau komunikasi yang dapat dimengerti. 
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Gambar 1.0: Halaman Depan Rumah Dinas Bupati Tegal 

 

 

Gambar 1.1 : Penulis dengan Bupati Dalang Ki Enthus Susmono 
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Gambar 1.2 : Lupit dan Slentheng, tokoh sentral wayang santri karya Ki 
Enthus Susmono 

 

 

Gambar 1.3 : Pengajian Rutin Malam Selasa di Rumah Dinas Bupati Tegal 
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