
BAB II 

RIWAYAT KEHIDUPAN KI DALANG KUSNO 

 

A. Latar Belakang Keluarga Kusno  

 Keluarga merupakan unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu 

kelompok kecil dalam masyarakat Keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari 

sejumlah individu yang mempunyai ikatan satu sama lain. Masing-masing individu 

mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi di dalam suatu ikatan, 

setelah itu baru menuntu haknya. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu amak, cucu, dan 

berkembang menjadi ikatan yang lebih luas lainnya.  

 Kusno lahir pada 28 september 1967 di Purbalingga. Ia lahir di lingkungan keluarga 

pecinta seni. Kusno lahir dari pasangan Tarjo dan Niati. Keduanya adalah anak pungut dari 

orang yang bernama Wangsareja yang tidak mempunyai anak. Sehingga mereka berdua 

dijodohkan, namun ketika Kusno masih dalam kandungan Tarjo dan Niati bercerai sehingga 

masa kecil kusno di didik oleh kakeknya yaitu Wangsareja.  

 Niati Lahir di Purbalingga pada tanggal 5 juni 1949. Beliau merupakan anak dari 

Muharto yang juga merpakan seorang dalang wayang golek yang cukup tenar di daerahnya.  

Niati lahir dari keluarga yang berjiwa seni. Seperti pepatah buah tidak akan jatuh jauh dari 

pohonnya, maka dari itu ia menurunkan jiwa seni yang berasal dari sang kakek. Niati berasal 

dari keluarga yang berkecukupan. Pada saat remaja ia diangkat anak oleh Wangsareja orang 

tidak mempunyai anak (Niati, wawancara 10 Mei 2016). 

 Tarjo merupakan ayah dari Kusno. Ia lahir di Purbalingga pada 16 juli 1948. Namun 

pada saat Tarjo masih kecil ada tetangga yang hidupnya berkecupupan tidak mempunyai 

anak, pada saat itu juga Tarjo di aku sebagai anak oleh orang tersebut yang bernama 

Wangsareja. Tarjo sendiri awalnya berasal dari keluarga yang sederhana, namun ketika ia di 

aku sebagi anak oleh Wangsareja kehidupannya cukup berbeda karena Wangsareja adalah 
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orang yang hidup berkecukupan. Pada saat ia remaja Wangsareja kembali mengakui anak 

atau memungut anak kembali yaitu Niati. Kemudian mereka berdua di jodohkan sehinga 

lahirlah seorang kusno dari pasangan Tarjo dan Niati.  

 Perbedaan latarbelakang keluarga antara Niati dan Tarjo bukan menjadi alasan kedua 

keluarga untuk tidak merestui hubungan mereka. Keduanya menikah pada tahun 1966. 

Pernikahannya tersebut hanya punya satu anak, dikarenakan pernikahannya tidak berumur 

lama setelah keduanya memilih untuk bercerai.  

 Pada saat kecil Kusno sendiri di asuh oleh kakeknya atau Wangsareja, karena ketika 

masih dalam kandungan orang tua Kusno bercerai. Wangsareja sendiri sangat menyukai 

kesenian-kesenian yang menggunakan alat musik Gamelan, dan dirumahnya mempunyai alat 

musik gamelan secara lengkap. Maka tak aneh bagi Kusno pada saat kecil ia sudah bisa 

memainkan gamelan, menari jawa. Selain itu kakek asli atau kakek dari ibunya juga 

merupakan seorang dalang wayang. Sehingga jiwa seni yang ada pada diri Kusno cukup 

besar.  

Ibunya yang merupakan seorang pedagang sering berjualan di tempat hiburan seperti 

Wayang, Kuda lumping dan lain-lain. Kusno sering mengikutinya, apa lagi ketika ada 

tontonan wayang Kusno selalu mengikuti ibunya berjualan. Dari situ Kusno juga sering ikut 

menyaksikan dalang ketika memainkan wayangnya dan sambil belajar dan memahami hal-hal 

yang diperagakan oleh dalang dan memahami juga cerita-cerita wayang.  

Pada saat ia belum bisa mendalang ia sudah bisa memainkan berbagai alat-alat musik 

gamelan. Pada saat ia menginjak kelas 1 SMA ia pertama kali meanggung dan memainkan 

perannya sebagai dalang. Awalnya ia merasa kurang yakin dengan penamilannya, namun 

ketika sudah memasuki cerita ia sudah mulai nyaman memainkan wayang-wayangnya. Hal 

tersebut tidak lepas dari dukungan ibu dan kakeknya aslinya yang merupakan seorang dalang, 

yang menginginkan keturunannya ada yang mewarisi profesinya sebagai dalang. Pada saat itu 
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wayang yang dimainkan adalah wayang kulit, tetapi ia juga tertarik untuk memainkan 

wayang golek dan setelah bisa memainkan wayang kulit, Kusno berlatih juga memainkan 

wayang golek, atau wayang yang terbuat dari kayu yang di ukir mirip orang, dan tak lama 

setelah itu ia juga bisa langsung memainkan wayang golek.   Pada saat umur 22 tahun Kusno 

sendiri sudah mengabdi menjadi guru SD, dan sekolah yang pertama kali ia mengajar adalah 

SD N 3 Selakambang, disana ia hanya mengajar selama 3 bulan sebelum ia dipindahan di 

SDN 1 Pagerandong selama 1 tahun, dan disinilah ia diangkat menjadi pegawai.  

 Kusno yang sudah tumbuh dewasa, kemudianpada tahun 1992 ia menikah dan 

mempunyai seorang istri. Istrinya bernama Jumiati. Menurut Jumiati, ia bersama Kusno 

sudah menjalin Hubungan sejak ia masih remaja sebelum Kusno tampil mendalang mereka 

sudah mempunyai hubungan. Hubungan mereka terjalin baik meskipun saat itu status mereka 

berbeda, Jumiati yang masih sekolah Mts/ SMP dan saat itu Kusno sedang menempuh 

pendidikan di SMA. Mereka berkenalan sudah cukup lama karena berasal dari daerah yang 

sama. Jumiati lahir pada 14 Oktober 1969. 

  Jumiati berasal dari daerah yang sama dengan Kusno yaitu di Desa Selakambang 

Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Sejak kecil ia punya cita-cita berdagang, 

Jumiati sendiri berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Jumiati menempuh pendidikan di SDN 

2 Selakambng, MTSSelakambang. Setelah ia lulus MTS/ SMP ia tidaklah melanjutkan 

kembali sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinngga, ia lebih memilih untuk bekerja 

membantu orang tua. Pada saat itu Jumiati lebih memilih sebagai pedagang, sebelum 

akhirnya menikah dengan Kusno dan searang ia hanya menjadi Ibu Rumah tangga. 

 Tidak lama setelah menikah ia dikarunia anak pertamanya yang lahir pada 17 Oktober 

1993 yang di beri nama Sulung Purnomo. Sulung sendiri menempuh pendidikannya di SD N 

2 Selakambnga, SMP N 2 Kaligondang, SMK N 3 Banyumas kemudian melanjutkan 

keperguran tinggi Universitas Muhamaddiyah Purwokerto. Sulung sendiri sejak kecil juga 
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selalu diajarkan kesenian-ksenian agar kesenian yang ada selalu ada generasi penerus yang 

menjaga. Terbukti ia sering menjuarai lomba Karawitan tingkat kabupaten dan eks 

Karsidenan Banyumas, dan salah satu gurunya adalah ayahnya sendiri. Sulung ingin 

mengikuti jejak ayahnya sebagai dalang, dan ia sekarang pun sudah beberapa kali manggung 

sebagai dalang di usianya yang masih muda. Kemudian pada tahun 2000 Kusno kembali 

dikaruniai anak keduanya yang bernama Lintang, yang sekarang duduk di kelas 2 SMK di 

SMK N 3 Banyumas. Kemudian pada Tahun 2010 Kusno kembali di karuniai anak ketiganya 

yang bernama Ragil yang sekarang baru duduk di kelas 1 SD.  

 Latar belakang Keluarga Kusno dalam segi ekonomi termasuk kategori keluarga 

berkecukupan. Selian sebagai dalang ia juga berprofesi sebagai Guru yang mampu 

menstabilkan keluarga. Sejak kecil hidupnya tak pernah kesusahan karena ia diasuh oleh 

kakek angkatnya yang hidup berkecukupan di banding lingkungan sekitar. Kakek angkatnya 

yang tidak mempunyai anak selalu memanja Kusno memenuhi kebutuhan sampai sekolah 

dibiayai oleh kakeknya, karena pada zamannya, di lingkungannya tidak semua orang bisa 

bersekolah tinggi seperti dirinya. Kakek angkatnya yang sangat mencintai kesenian 

mempunyai alat gamelan lengkap sehingga sangat membantu Kusno menjadikan seorang 

dalang. 

 Kusno sejak kecil sudah memeluk agama Islam. Seluruh keluarga juga memeluk 

agama yang sama. Menurut Kusno (wawancara 18 Mei 2016), agama merupakan unsur 

terpenting dalam kehidupannya. Perilak taat beragama akan membuatnya hidupnya selalu 

diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penanaman nilai dan norma tentang keagamaan sudah 

ia dapatkan sejak kecil, karena kakeknya mempunyai Mushala di samping rumahnya. 

Kegiatan mengaji, shalat, dan hal-hal lainnya sudah ia jalankan sejak kecil hingga sekarang 

ini. Meskipun dalang identik kepercayaan Islam kejawen, tetapi kepercayaan yang ia anut 
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tidak menyimpang dari syareat Islam. Bagi Kusno, kejawen adalah suatu bentuk kebudayaan 

bukan kepercayaan. 

 Latar belakang yang sangat mendukung dan selalu menjadi penyemangat disetiap 

perjalanan kiprahnya merupakan kunci kesuksesan Kusno dalam dunia kesenian Indonesia. 

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan seorang seniman untuk tetap berkreasi. Dalam 

pementasannya Kusno sering ditemani istri dan anaknya pertamanya yang bernama sulung 

yang ingin melanjutkan profesi ayahnya mendalang. Ia ingin mampu menjaga budaya asli 

Indonesia dengan karya-karya yang selalu ia bawakan disetiap pertunjukan wayang.  

 

B. Riwayat Pendidikan Kusno 

 Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Paedagogike’’. Kata 

tersebut merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata “Pais” yang berarti anak anak dan 

kata “Ago ” yang berarti aku membimbing. Jadi Paedagogike berarti aku membimbing anak. 

Orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ketempat belajar, 

dalam bahasa Yunani disebut “Paedagogos”. Jika kata ini diartikan secara simbolis, maka 

perbuatan membimbing, seperti dikatakan diatas, merupakan inti perbuatan mendidik yang 

tugasnya hanya untuk membimbing saja, dan kemudian pada suatu saat ia harus melepaskan 

anak itu kembali (kedalam masyarakat) ( Hadi, 2008:17). 

 Pendidikan menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tenang sistem pendidikan 

nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 Pada zaman ia kecil kebanyakan anak seusianya hanya menempuh pendidikan SD 

atau SMP  tetapi Kusno tetap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ia tidak hanya 
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menempuh pendidikan di SMP saja, tetapi ia menempuh pendidikan hingga menjadi seorang 

guru dan sudah mendapatkan gelar S.Pd. kusno memulai pendidikannya di SD N 1 

Pagerandong. Ia menempuh pendidikannya di Sekolah Dasar selama 6 Tahun. Saat duduk di 

bangku SD prestasinya cukup Baik, ia selalu mendapat nilai di atas rata-rata.  

 Kusno merupakan anak yang masuk dalam kategori aktif. Ia sudah dapat membaca, 

menulis, dan berhitung dimulai dari kelas 1. Ia juga termasuk anak yang suka jahil seperti 

anak pada umunya. Kemudian setelah lulus SD, Kusno melanjutkan ke SMP N 1 

Kaligondang di SMP Kusno juga salah satu murid yang punya nilai bagus di banding teman-

teman satu kelasnya. Setelah 3 tahun di SMP Kusno lulus dan kembali melanjutkan 

pendidikannya di SPG/ SMA Karya Bhakti. Pada saat kelas 1 disinilah Kusno pertama kali ia 

tampil mendalang setelah cukup lama belajar dari kecil dan salah satu cita-citanya tercapai. 

Setelah penampilan pertamanya ia kemudian cukup sering mendapat panggilan untuk 

mendalang. Usia yang masih cukup muda membuatnya ia senang karena ia merasa orang 

tuanya bangga dengan apa yang ia yang telah dicapai Kusno. Kemudin setelah lulus SMA ia 

melanjutkan lagi di Universitas Terbuka dan lulus D2.  

 Pada saat usia 22 tahun ia mendaftar menjadi guru dan di terima di SD N 3 

Selakambang dan mengajar selama 3 bulan disana, kemudian ia pindah ke SD N 

Pagerandong atau sekolahnya saat ia kecil dan disana ia mengajar selama 1 tahun dan ia 

diangkat menjadi pegawai. Kemudian ia pindah ke SD N 3 Sidareja, disini ia mengajar 

selama 15 tahun, setalah itu ia kembali pindah ke SD N 1 Sidareja selama 18 bulan. 

Kemudian ia pindah ke SD N 1 Kaligondang selama 7 Tahun dan pada saat itu lah Kusno 

baru melanjutkan sekolah S1 dan memperoleh gelar S.Pd.  Ia menyelesaikan pendidikan 

tersebut secara gratis atau dibiayai oleh bupati Triyono Budi Sasongko yang merupakan 

mantan bupati yang sangat dibanggakan prestasinya  dalam membangun dan mensejahterakan 
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warga Purbalingga dan tak ayal Triyono Budi Sasongko menjabat bupati selama 2 periode 

berturut-turut.  

 Kusno mendapatkan sekolah gratis tersebut dengan mempunyai kompetensi tertentu, 

dan mendapatkan uang 2 juta setiap satu semesternya. Jadi selain sebagai dalang ia juga 

merupakan seorang guru yang harus pintar-pintar membagi waktu antara memainkan 

kesenian dan mengajar. Selain mengajar, ia juga seorang pengurus kegiatan Pramuka di 

kabupaten Purbalingga, dan juga pengurus Dewan Kesenian di kabupaten Purbalingga. Jadi 

keseharian Kusno sering dihiasi kesibukan-kesibukan yang membuatnya waktunya berkurang 

mengurus keluarga. Meski demikian ia mengatakan tak pernah mendapatkan masalah yang 

serius dengan kesibukannya, justru istrinya sangat mendukung berbagi kesibukannya. 

Dengan kesibukannya yang cukup padat ia juga sering mengalami jadwal yang berbenturan, 

ia juga beberapa kali mendapat panggilan rapat pengurus Pramuka padahal dirinya mau 

tampil mendalang (wawancara 18 Mei 2016). 

 

C. Kehidupan Sosial Budaya Kusno  

 Kehidupan seseorang tidak akan bisa terlepas dari keadaan sosial budaya yang 

disekitarnya. Budaya baru yang lahir karena adanya proses interaksi yang terjalin antar 

individu dan keadaan sosial terbentuk akibat dari adanya interaksi interaksi satu dengan 

lainnya. Interaksi sosial dapat dapat tercipta apabila adanya aktifitas yang dilakukan oleh 

lebih dari satu individu. Individi itu sendiri merupakan satuan dalam lingkungan sosial. 

Lingkungan sosial yang terbentuk dari beberapa Individu, kemudian membentuk suatu 

lapisan masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, masyarakat adalah yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan (Warsito, 2012: 115-116). 

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 Kehidupan sosial yang tercipta dengan baik membuatnya cepat beradaptasi pula 

dengan kebudayaan, adat istiadat atau kebiasaan yang ada dalam lingkungan tersebut. 
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Hubungan dengan lingkungan sosialnya yang lebih intensif dengn berbagai pihak kemudin 

mengarah kepembentukan kepribadian. Pembentukan berasal dari penanaman nilai sosial dan 

norma budaya yang dianut. Begitu pula pembentukan karakter kepribadian dari Kusno sesuai 

dengan kepribadian orang jawa. Pembentukan karakter kepribadian disesuaikan dengan 

kebudayaan yang ada disekitar, harus memenuhi tiga unsur kebudayaan universal. Unsur 

universal tersebut meliputi unsur cipta, unsur rasa dan unsur karsa. Unsur cipta menimbulkan 

ilmu pengetahuan. Kemudian unsur rasa, unsur ini berhubungan dengan seni dan keindahan. 

Dengan unsur rasa ini, Kusno membuat karya seni berupa pertunjukan wayang yang menarik. 

Unsur karsa pembentuk kepribadian yang religi, kesusilaan, hukum dan lain-lain. Unsur ini 

membuat kepribadian Kusno menjadi orang yang taat agama dan Negara.  
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