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ABSTRACT
Leather puppet craft center of Gendeng village is located in Bangunjiwo Kasihan
district, Bantul Regency. The village is one of craft making centers, which is well-known
enough. Formerly, people in Gendeng village were society ofrural farmers, but nowadays
leather craft making became their main job. Therefore, the activities done by the craftsmen
are roles as entrepreneurs, workers and labors. Leather puppet craft making in Gendeng is
as one of economic activities which has social function.
The fast growth of the leather puppet handicraft in Gendeng is bound to the
existence of either internal factors such as fulfillment of human needs, skills, requirement
to show expression and support of society,"q!' external factors from consumers or buyers.
All mentioned influences are related to arid fittedbut each other so that arouse the dynamics
motion ofGendeng village lifewith)ndustrial·ac~vities
inthe.leather handicraft center,
Leather puppet handicraft has obviously been able to change the life of Gendeng
villagers from previously static -to more dyn{mic"livelihood.· Villagers' welfare also
increases, because by working in the handicraft sector they can get the result or advantage
quicker than by working in agricultural sector.
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Sentra seni kerajl'an'lln ~ayang kulit desa gendehg terletak di Kalurahan
Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Kelurahan merupakan salah satu
pusat seni kerajinan yang sudah cukup terkenal. Warga des a Gendeng merupakan
masyarakat petani pedesaan,i~lI~un kini sebaEian besar warganya telah menjadikan seni
kerajianan wayang kulit sebagai pekerjaanspokok.
ebagai mata pencaharian utama
penduduk, kegiatan ini dilakilk'tn bleh,?'para'~erajin yang berperan sebagai pengrajin
pengusaha, pengrajin ahli atau pengrajin hlll1t9i Seni kerajinan wayang kulit desaGendeng
merupakan salah satu kegiatan'€!koIlomigalatilbidang
kesenian. Selain memiliki fungsi
fisik, kerajinan wayang juga memililhtUhgsi sosial:'2 ,k #'
Pesatnya perkembangan seni kerajinan wayang kulit desa Gendeng tidak terlepas
adanya pengaruh internal berupa tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, keterampilan,
kebutuhan ekspresi dan dukungan wargarnasyarakat, dan pengaruh eksternal yang berasal
dari konsumen atau pemesan.
Seni kerajinan wayang kulit telah mampu mengubah kehidupan warga desa
Gendeng yang semula statis menjadi lebih dinamis. Demikian juga, kesejahteraan warga
desa Gendeng menjadi lebih baik, karena dengan bekerja di sektor seni kerajinan lebih
cepat mendapatkan hasil atau keuntungan dari pada bekerja di sektor pertanian.
Kata kunci: Seni Kerajinan Wayang Kulit, Institusi, Makna dan Pengaruhnya.
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PENGANTAR
Sentra seni kerajinan wayang kulit Gendeng merupakan salah satu desa
penghasil produk kerajinan wayang kulit yang berada di kabupaten Bantul. Oleh
karena itu, desa Gendeng juga dikenal sebagai desa sentra kerajinan wayang.
Wayang kulit merupakan karya seni yang memiliki sejarah panjang dengan ni1ai
fi1osofi yang tinggi. Wayang kulit juga dikenal sebagai salah satu karya seni
adhiluhung yang dimi1iki bangsa Indonesia. Proses perwujudannya

juga memiliki

keunikan tersendiri yang lebih mengandalkan keahlian, ketelitian, dan kecermatan
yang matang. Oleh karena itu, produk wayang ku1it menjadi daya tarik tersendiri bagi
wisatawan domestik maupun asing.
Seni kerajinan wayang kulit merupakan salah satu produk seni budaya yang
cukup menarik perhatian khalayak ramai karena memi1iki berbagai keunikan
(Osbom, 1985: 15). Pembuatan produk seni kerajinan wayang kulit temyata sudah
dikena1 sejak zaman Hindu oleh nenek moyang kita (Alam, 1985: 1). Produk seni
kerajinan wayang ku1it pada zaman dahu1u merupakan produk kesenian yang sangat
berharga dan dikeramatkan. Hal itu karena da1am proses pembuatan wayang sering
diperlukan perlakuan khusus dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah
dianggap dan dipandang mampu, sehingga hasi1nya pun memiliki nilai estetik tinggi
yang kemudian disumbangkan kepada para raja atau untuk keperluan yang bersifat
religius (Alam, 1985: 2).
Demikian

pula, lahimya

seni kerajinan

kulit di desa Gendeng juga

merupakan salah satu bentuk penyebaran dan perkembangan dari kesenian keraton.
Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya juga masih menggunakan

aturan-

aturan baku (pakem) yang tetap harus ditaati oleh para pengrajin hingga saat ini.
Misalnya pembuatannya dilakukan dengan teknik mbaboni atau mutrani. Mutrani
.adalah membuat tiruan wayang yang bentuknya sudah baku denganjalan menjiplak,
sehingga tentang bagaimana sebetulnya resep pembuatan bentuk itu sudah tidak
dihiraukanlagi(Soedarso,1991:

91; Sunarto,1997: 153).

Pada awa1 mu1anya kegiatan seni kerajinan wayang kulit purwa di desa
Gendeng dirintis oleh seorang tokoh yang bemama Pudjo Atmo Sukarto pada tahun
1942. Dalam perkembangannya,

seni kerajinan wayang kulit di Gendeng, yang pada

mulanya hanya dilakukan seorang tokoh, pada sekitar tahun 1960-an maka muncul
beberapa tokoh lain yang ikut mengembangkan seni kerajinan wayang kulit purwa di
desa Gendeng. Para tokoh tersebut adalah Soko Wiguno, Giyanto Wiguno, Wiyanto
Dwiyono, dan Sagio. Mereka telah berjasa mengangkat dan mengembangkan

des a
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·Gendeng sebagai sentra seni kerajian wayang kulit.
Dalam perkembangannya,

seni kerajinan wayang kulit mengalami pasang

surut. Sekitar pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, seni kerajinan wayang
kulit Gendeng mencapai popularitas yang tinggi, sehingga pada saat itu jumlah
pengrajin wayang di des a Gendeng mengalami pekembangan yang pesat. Namun,
pada tahun 1990-an, terutama setelah terjadi krisis moneter di Indonesia tahun 1997,
perkembangan

seni kerajinan

wayang

kulit

di desa

Gendeng

mengalami

kemunduran. Meskipun demikian, keberadaan seni kerajinan wayang kulit di desa
Gendeng hingga saat ini masih mampu memberikan kontribusi yang layak bagi
kehidupan pengrajin. Memang harus diakui bahwa sebagian para perajinjuga harus
mencari penghasilan dari sumber lain.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa eksistensi dan perkembangan seni
kerajinan wayang kulit Gendeng tetap mempertahankan pakem yang baku sebagai
satu daya tarik dalam penelitian ini. Faktor-faktor

yang berpengaruh

terhadap

perkembangan seni kerajinan kulit di daerah ini dikaji melaui pendekatan sosiologis,
·menyangkut hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan sentra seni
kerajinan wayang kulit di desa Gendeng sebagai objek kaj ian dalam penelitian ini.
METODE PENELITIAN
Metode
dikelompokkan

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

secara

garis

besar

dalam tiga tahapan kegiatan. Ketiga tahapan kegiatan penelitian

tersebut, adalah: 1) tahapan pengumpulan data; 2) tahapan analisis data; 3) tahapan
pemaparan. Dalam tahap pengumpulan data, maka kegiatan yang dilakukan dengan
menggunakan dua metode, yakni: 1) metode kepustakaan atau studi kepustakaan;2)
metode lapangan atau metode observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan
seksama secara langsung di objek penelitian.
HASILPENELITIAN
Secara
Bangunjiwo.
·berbukit-bukit,

DAN PEMBAHASAN

etnografi

Gendeng

adalah

Desa Gendeng termasuk

nama

sebuah

daerah pegunungan,

dusun

di kelurahan

keadaan

tanahnya

sebagian pemukiman penduduk berada pada lereng-lereng

bukit

menempati lahan tanah yang datar. Untuk memberikan gambaran secara sepintas
des a Gendeng dan kehidupan penduduknya, maka pada bagian ini dikemukakan
kondisi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kondisi geografi, demografi, dan
sosial-budaya yang ikut membentuk corak dan dinamika kehidupan serta bergayut
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dengan aktivitas penghuninya,

sehingga berkembang

menjadi pusat penghasil

produk seni kerajinan wayang, diamati secara teliti.
1. Kondisi Geografi
Kondisi geografi desa Gendeng terletak di daerah pegunungan atau termasuk
daerah dataran tinggi. Ciri-ciri geografi suatu daerah, dan semua keterangan
terhadapnya perlu diketahui untuk mempelajari hubungan serta pengaruh timbal
balik antara alam (makrokosmos) dan tingkah laku manusia (mikrokosmos) dalam
kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah hubungan antara alam dan tanah dengan
sistem mata pencaharian (Koentjaraningrat,

1990: 335). Dusun Gendeng, kecamatan

Sewon, kabupaten Bantul, secara fisik tampil dalam bentuk pemukiman yang berada
pada lereng pegunungan. Kondisi tanahyang sedemikian itu mendorong sebagian
besar penduduknya tidak dapat memanfaatkan tanah untuk pertanian dengan sistem
irigasi teknis. Luas tanah pertanian sangat kecil dibandingkan dengan luas tanah
kering.
2. Kondisi Demografi
Berdasar data terakhir, jumlah penduduk Kelurahan Bangunjiwo tercatat
4.344 kepala keluarga, terdiri dari 19.633 jiwa (Anonimous, 2003: 4). Meskipun
semula warga masyarakat

dusun Gendeng memiliki mata pencaharian

sebagai

petani, namun, sejak perkembangan seni kerajinan kulit meningkat, banyak petani
yang beralih profesi sebagai perajin kulit. Ketika itu, pekerjaan pertanian hanya
dijadikan

sebagai

sampingan,

karena

usaha

seni

kerajinan

kulit

lebih

menguntungkan.
3. Tinjauan Historis
Sumber informasi tertulis yang berupa pustaka atau bentuk tulisan lain
tentang awal mula serta perkembangan seni kerajinan desa Gendeng belum ada. Asal
mula berdirinya sentra seni kerajinan kulit di dusun Gendeng ini diketahui melalui
keterangan dari bebarapa sumber (informan), di antaranya dari para tokoh dan
pengrajin yang dianggap mengerti tentang

asal mula

berdirinya sentra seni

kerajinan kulit di dusun Gendeng.
Seorang tokoh yang dianggap sebagai cikal bakal lahimya seni kerajinan
kulit di dusun Gendeng adalah Pudjo Atmosukarto. la merupakan seorang tokoh
pertama pengrajin yang tinggal di dusun Gendeng. la lahir pada tahun 1915, dari
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keluarga Noparto, seorang petani di desa Gendeng. la memiliki hobi ndalang dan
membuat

wayang

(Sunarto,

2001:

3). Pada tahun

1932, ia memperdalam

pengetahuan tentang pewayangan kepada Ki Bekel Prayitno Wiguno alias Bekel
Budhu (seorang abdi dalem kraton) yang tinggal di Gendeng. Namun, tidak lama
kemudian, Ki Bekel Budhu pindah ke kota, meskipun ia tetap mengikuti Ki Bekel
dengan jalan magang menjadi abdi dalem keraton. Pada tahun 1942, Pudjo Atmo
Sukarto kembali ke Gendeng untuk mengembangkan

seni pedalangan dan seni

.kerajinan wayang kulit purwa, sehingga pengrajin di des a itu makin lama menjadi
berkembang (Sunarto, 2001: 3).
4. Tinjauan Sosial Budaya
Perilaku sosial penduduk desa Gendeng masih kental mencerminkan budaya
pedesaan, tercermin melalui ikatan yang diwarnai budaya go tong royong dan saling
to long menolong. Hal ini ditunjukkan, walaupun dalam kehidupan komunitas dusun
memiliki kepentingan yang kompleks dan sering terdapat perbedaan kepentingan
antara satu individu dengan yang lain, namun kepentingan warga secara keseluruhan
lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu maupun kelompok
tertentu. Misalnya, dengan adanya kegiatan gotong royong untuk memperbaiki
berbagai macam sarana umum, atau kegiatan saling membantu dan berkunjung
untuk keperluan hajatan dan acara-acara adat yang lain.
Pedoman untuk selalu mawas diri bagi semua orang Jawa yang sedang
dikaruniai kebahagian hidup diwujudkan dalam bentuk syukur sebagai ungkapan
.seseorang yang selalu ingat kepada sesamanya.

Pada hakikatnya

kebahagiaan

seseorang itu tidak mungkin dicapai dengan bekerja sendiri, tetapi atas bantuan dan
dukungan dari masyarakat sekelilingnya.
a. Makna (content) Seni Kerajinan Wayang Kulit
Berbicara mengenai wayang kulit hampir selalu dikaitkan dengan kata-kata
filosofi, mitos, religi, magi, dan mistik. Hal ini sesuai dengan fakta yang menunjuk
eksistensi seni tradisional yang mengadung tiga muatan penting, yakni (1) mitologi,
(2) ritual, dan (3) simbol (Gustami, 2004-:1). Ketiga muatan itu saling berkaitan dan
mencerminkan

kandungan spirit, ruh, dan jiwa budaya bangsa yang menyiratkan

pencapaian kualitas estetik.
Wayang, sebagai salah satu produk seni kerajinan, kehadirannya

masih

diperlukan bagi pemenuhan berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut
Feldman, seni terus berlangsung dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk
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beberapa

kepentingan,

di antranya:

(1) sebagai ekspresi pribadi

kebutuhan-kebutuhan

individu (personal Junction

(the social Junction

oJ art) yang berupa : keperluan

atau untuk

oJ art); (2) untuk fungsi sosial

komunikasi; (3) kebutuhan-kebutuhan

fisik (phisical

barang-barang dan bangunan-bangunan

yang bermanfaat.

display, perayaan,

dan

Junction oJ art) mengenai

b. MaknaAjaran Moral dan Etika dalam Wayang.
Wayang kulit sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional sampai saat ini
masih hidup dan memiliki pendukung yang cukup, meskipun pada akhir-akhir ini
mengalami berbagai penurunan. Kemampuan atau dayatahan seni tradisi wayang
kulit yang

telah berlangsung

berabad-abad,

temyata

masih

tetap

memiliki

pendukung karena salah satu fungsi wayang terkait dengan kegiatan ritual yang
hingga saat ini nilai-nilai intrinsik dan nilai ritual itu masih dapat dipahami bagi
masyarakat

pendukungnya.

Alasan

lain, wayang

kulit juga merupakan

seni

tradisional Jawa yang telah mencapai kesempumaan dari sebuah seni pertunjukan
yang canggih (Soedarsono, 1999).

c. Makna Pertunjukan Wayang Kulit
Sebagai seni tradisional wayang kulit memeliki nilai filosofi yang sangat
kuat bagi kehidupan masyarakat, sehingga kesenian wayang kulit masih sering
dipentaskan

oleh masyarakat

dengan tujuan tertentu. Ada beberapa tujuan dan

harapan yang hendak dicapai dalam pertunjukan kesenian wayang kulit, yaitu:

1) Pertunjukan untukhajatan keluarga
Ada dua peristiwa penting dalam perjalanan hidup masyarakat Jawa, yakni
khitanan (supitan) bagi anak laki-laki dan perkawinan untuk anak perempuan, yang
disebut sebagai upacara pendewasaan

(Supamo,

2004: 131). Kedua peristiwa

tersebut merupakan saat-saat kesenian wayang kulit dipertunjukkan. Sementara itu,
"beberapa peristiwa perjalanan hidup yang lain, misalnya peristiwa memperingati
lima hari kelahiran (sepasaran),

memperingati

tiga puluh lima hari kelahiran

(selapanan), dan perayaan tujuh bulan kehamilan (tingkeban), peristiwa-peristiwa
yang demikian itu termasuk alasan kedua untuk menangggap kesenian wayang kulit.
Selain kedua alasan tersebut, peristiwa lainyang

sering dijadikan alasan untuk

menanggap kesenian wayang kulit, adalah dalam rangka perayaan memperingati
hari kematian keseribu, pesta pemenuhanjanji

(kauf), dan berbagai acara ruwatan.

2) Pertunjukan untuk umum
Beberapa peristiwa perayaan umum sebagai alas an dipentaskan wayang
kulit, di antaranya upacara ruwatan tahunan bersih desa, bersih umbul, rasulan,
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peringatan satu Syura atau tahun baru Jawa. Beberapa peristiwa ini masih berakar
kuat di dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya di pedesaan. Adapun tujuan
diselenggarakan

ruwatan

dengan

pertunjukan

membersihkan wilayah des a dari pengaruhjahat,

wayang

kulit

adalah

untuk

memperkukuh ikatan hidup dalam

kehidupan bermasyarakat, dan sebagai pilar penyangga kesenian tradisional.
3) Pertunjukan

untuk lembaga tertentu.

Banyak lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang
sering menyelenggarakan

pertunjukan

wayang kulit untuk berbagai keperluan.

Misalnya, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,
hari raya umum tradisional, peringatan hari berdirinya kerajaan (keraton), atau
peringatan pengangkatan

raja (jumenengan).

Dalam hal yang terakhir ini maka

antara raja dan kekuasan dengan rakyat tidak bisa dipisahkan dari konsep spiritual,
yaitu

adanya

kepercayaan

terhadap

kesejajaran

antara

makrokosmos

dan

.mikrokosmos atau antara jagad raya dan dunia manusia, antara wong agung dan
wongcilik.
d. Makna wayang sebagai bahasa simbol
Sebagaimana diungkapkan

oleh Cassirer bahwa manusia adalah sebagai

animal symbolicum yang menjehna dalam perikehidupan yang berbudaya (Nugroho,
1987: 40; Hassan, 2001: 122). Wayang dipandang sebagai suatu bahasa simbol dari
hidup dan kehidupan yang lebih bersifat rohaniah daripada lahiriah. Interaksi yang
bersifat simbolis itu sebenamya bertumpu pada makna-makna yang ada pada sesuatu
atau objekyang di yakinikeberadaannya

(Poloma, 1994: 261).

5. Pengaruh Sentra Kerajinan Wayang Kulit terhadap Masyarakat
Perkembangan seni kerajinan wayang kulit di dusun Gendeng, sebagai salah
satu sektor industri kecil, telah memberikan

dampak positip terhadap tingkat

pendidikan keluarga dan perekonomian masyarakat di dusun tersebut. Hal itu dapat
dilihat dari jumlah masyarakatnya yang telah memperoleh pendidikan, baik pada
tingkat pendidikan sekolah dasar maupun SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Namun
.demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang siknifikan antara

-~.

pendidikan fonnal pengrajin dengan kualitas produk yang dihasilkan (Demografi
Desa Bangunjiwo, 2003). Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kemampuan
(keahlian) pengrajin yang terlatih, berpengalaman dan profesiona.
Pengaruh keberadaan sentra dalam kehidupan keluarga pengrajin mungkin
bisa bersifat langsung bisa juga tidak langsung. Pengaruh langsung dapat dilihat
melalui kondisi lingkungan

dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan,

yang
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mempengaruhi pula terhadap lingkungan dan sikap hidup suatu keluarga. Pengaruh
yang bersifat tidak langsung adalah bila usaha itu berhasil maka juga akan
berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap jenis pekerjaan dan status
-keluarga dalam lingkungan masyarakatnya.
6. Patron (Institusi atau Lembaga Pendukung)
Keberlangsungan

sentra seni kerajinan

wayang

kulit desa Gendeng,

kelurahan Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul tidak terlepas dari
peran dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan terhadap sentra seni kerajinan
wayang kulit di dusun Gendeng, berdasarkan asalnya, yakni :
a. Bantuan dari Pemerintah
Pemerintah merupakan salah satu pendukung utama terhadap keberadaan
dan perkembangan sentra seni kerajinan wayang kulit dusun Gendeng hingga saat
ini. Dukungan tersebut berupa bantuan permodalan dari pihak bank dengan suku
bunga murah dan dapat pula berbagai fasilitas peralatan dan pemberian pelatihanpelatihan.
Dukungan pemerintah yang bersifat material (pinjaman modal atau finansial
dari Bank dengan suku bunga yang relatifmurah,

di antaranya berasal dari (BRI dan

BPD DIY). Sedangkan, dukungan yang bersifat nonmaterial, bisa berupa pelatihan-pelatihan atau berupa penyuluhan dan pembinaan kepada para pengrajin, baik itu
bersifat

kelompok

maupun

bersifat

perorangan

(ATK Yogyakarta,

Dinas

Perindagkop Kab. Bantul, Dinas Perindustrian Prop. DIY) (Sumber: Sagio / Ketua
.. ,

PengrajinDesaGendeng).
b. Swasta
Dukungan swasta terhadap keberadaan seni kerajinan wayang kulit di desa
Gendeng, juga dilakukan oleh pihak swasta. Dukungan tersebut dapat berupa
sponsor yang berguna untuk mendukung usahanya, maka para pengrajin diberikan
kcsempatan
pengalaman.

promosi

produknya

Dukungan

kegiatan-kegiatan

tersebut

dan sekaligus
dapat berbentuk

tambahan

pengetahuan
fasilitas

untuk

pameran sebagai sarana promosi dan penyelenggaraannya

secara

-~.

pemberian

dan

berkala. Bantuan pihak swasta tersebut, di antaranya hotel yang telah melakukan
dukungan kepada seni kerajinan w.ayang kulit di desa Gendeng, diantaranya : Hotel
(Santika, Ambarukmo,

dan Ci Putra Indah Semarang (Sumber: Sagio I Ketua

Pengrajin Desa Gendeng) .
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KESIMPULAN.
Seni kerajinan wayang kulit desa Gendeng merupakan salah satu penyebaran
seni istana (keraton) Yogyakarta. Secara historis awal mula seni kerajinan wayang
kulit desa Gendeng dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Pudjo atmo
Sukamto yang juga berprofesi sebagai seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta
(Sumber: Sagio/ Ketua pengrajen desa Gendeng). Dalam perkembanganya

seni

kerajinan wayang kulit memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan
seni budaya, karena di samping berfungsi sebagai sarana hiburan maka pertunjukan
wayang kulit juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu,
dalam perkembangannya maka pemerintahjuga

ikut berperan dalam pelestarian dan

pengembangan seni adhi luhungtersebut
Kajian sosiologis terhadap seni kerajinan wayang kulit di desa Gendeng,
·Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul terbagi dalam tiga aspek, yakni:
makna, pengaruh sosial dan lembaga pendukung

(patron). Makna pertunjukan

wayang dalam kehidupan, di antaranya pada acara hajatan keluarga, pertunjukan
untuk umum,

dan pertunjukan

Penyelenggaraan

yang diselenggarakan

semua pertunjukan

tersebut

oleh lembaga

bermakna

tertentu.

sebagai rasa syukur

terhadap apa yang telah dicapai dan mohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha
Esa.
Fungsi wayang kulit bagi masyarakat dapat berupa fungsi sosial dan fungsi
personal. Fungsi sosial wayang tcrutama dalam pertunjukan,

sedangkan fungsi

personal wayang dalam bentuk ekspresi pribadi bagi seniman pembuatnya

dan

scbagai ekspresi karakter pribadi pemiliknya.
Keberadaan

sentra

kerajinan

kulit

berpengaruh

terhadap

kehidupan

masyarakat, di antaranya sebagai mata pencaharian pokok, meningkatkan ekonomi,
dan peningkatan

pendidikan

masyarakat.

Beberapa

terhadap usaha pelestarian dan pengembangan

lembaga yang membantu

sentra kerajinan wayang kulit des a

·Gendeng datang dari pihak pemerintah dan swasta atau lembaga tertentu.
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