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Sukra Kasih
Paguyuban Dalang Muda Yogyakarta.
Pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu telah diresmikan berdirinya sebuah Paguyuban Dalang Muda
Yogyakarta bernama ‘Sukra Kasih‘. Peresmian tersebut dilaksanakan di Rumah Budaya Tembi, Bantul
dan dilanjutkan dengan pentas perdana dengan konsep garapan dua kelir dengan dalang Ki Suharno
S.Sn dan Ki Utoro Wijayanto menampilkan lakon ‘ Ampak-ampak Ngastinapura ‘.

Sumber : Sukra Kasih.

Sumber : Radar Yogya 14 Maret 2011
Lebih jauh tentang Sukra Kasih.
Admin tuliskan/copy kan lebih jauh tentang Sukra Kasih berdasar selebaran yang dibagikan ke
masyarakat.

Latar belakang Sukra Kasih.
Kondisi jaman sekarang yang serba digital, elektrik dan instan menyebabkan iklim pertunjukan wayang
kulit di Yogyakarta menarik untuk disikapi. Keinginan dan selera penikmat pertunjukan wayang kulit
selalu berubah setiap tahapan waktu. Terbukti bahwa pertunjukan wayang kulit tetap dapat bertahan
walaupun harus bermetamorfosa.
Berangkat dari niat bersama, kami dalang-dalang muda Yogyakarta sepakat untuk membentuk suatu
paguyuban. Kami menamakan ‘ paguyuban ‘ bukan tanpa maksud, karena bertekad mengedepankan
kerukunan. Kami berkeyakinan bahwa sebuah kerukunan adalah modal paling berharga bagi sebuah

proses berkesenian. Tepat pada tanggal 11 Maret 2011, kami sepakat untuk memilih nama ‘ Sukra Kasih ‘
untuk paguyuban ini.
Visi dan Misi Sukra Kasih.
Paguyuban Sukra Kasih bertujuan untuk menjali kerukunan antar dalang muda Yogyakarta, menjalin
komunikasi budaya, diskusi seni, melakukan penelitian, berproses pakeliran dan karawitan, berkarya
dalam wujud pergelaran wayang kulit dan wayang jenis yang lain.
Semua itu kami tuangkan dalam semangat ‘Bersama Memacu Daya Kreatifitas‘ serta semboyan ‘Menjalin
Ikatan Emosional dan Berbagi, Hilangkan Fanatisme dan Egoisme‘. Sedikitpun tidak ada niat kami untuk
‘bertepuk dada‘, merasa menjadi yang terbaik. Kami hanya mencoba melakukan sebatas kemampuan
untuk ‘berbuat’ apapun bagi kemajuan pakeliran gagrag Yogyakarta. Paguyuban Sukra Kasih juga tidak
bermaksud ‘merusak’ tata nilai pakeliran yang sudah ada. Kami juga tidak bermaksud melakukan
benturan dengan lembaga pedalangan (Pepadi).
Justru yang kami impikan adalah sebuah sinergi positif antar semua pihak yang berkompeten di dunia
pedalangan. Muara dari semua itu adalah terwujudnya sebuah perubahan cara berfikir sehingga
menghasilkan karya pakeliran yang ‘indah’ untuk dinikmati.

Pengurus dan Sekretariat :
Susunan pengurus inti adalah Ki Suharno S.Sn sebagai Ketua, Ki Sumanto S.Sn sebagai Sekretaris, Ki Sri
Mulyono S.Sn sebagai Bendahara; dibantu beberapa Koordinator Wilayah dan seksi-seksi. Alamat
sekretariat adalah: Melikan, Bantul, Yogyakarta telepon 0274 – 694 1511 / 0856 2862 891.

Sumber: Herdaru, Yogyakarta
Kegiatan berikutnya direncanakan tanggal 13 Mei 2011 yang akan datang berupa pakeliran 4 dalang
dengan tiga kelir lakon Petruk Ratu di Rumah Budaya Tembi, Jl. Parangtritis KM 8.4, Sewon, Bantul,
Yogyakarta. Para dalang adalah Ki Geter Pramuji Widodo, Ki Eko Suwondo, Ki Taton Sulistyo, Ki Lingga
Wisnu Indarto S.Sn.
Mugi sadaya pinanggih rahayu.

