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Wayang in Symphony: 

Perayaan Pelestarian Kebudayaan Indonesia 

Jakarta, 24 November 2012. Di puncak perayaannya yang ke-25, Yayasan Lontar, organisasi nirlaba yang 
memfokuskan diri kepada pelestarian sastra dan budaya Indonesia, bekerjasama dengan Orkes Simfoni Jakarta, 
menggelar konser Wayang in Symphony. Konser orkestra eksperimental pertama di Indonesia - atau bahkan di 
dunia - ini mengawinkan budaya ‘wayang’ yang berasal dari akar budaya Jawa dengan ‘simfoni’ yang berasal dari 
budaya Barat. Momentum perayaan pelestarian budaya ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
Standard Chartered Bank sebagai bank internasional yang telah berada di Indonesia selama 149 tahun dan peduli 
warisan budaya bangsa Indonesia, serta Djarum Foundation melalui program Djarum Apresiasi Budaya 

Perayaan Pelestarian Kebudayaan Bangsa 

Konser eksperimental yang baru pertama digelar ini merupakan momentum perayaan pelestarian kebudayaan bangsa 
yang pelan-pelan mulai tergeser modernisasi, sebagai langkah awal untuk tetap melestarikan dan menumbuhkan 
kebanggaan terhadap nilai-nilai tradisi.  

Seperti yang diutarakan oleh Kestity Pringgoharjono, Direktur Eksekutif Yayasan Lontar: “Kami berharap agar 
konser yang terinspirasi dari lakon wayang Makutharama dapat menjadi motivasi untuk menggali kekayaan sastra 
Indonesia sebagai inspirasi penciptaan seni.” 

Country Head of Consumer Banking Standard Chartered Bank Indonesia Sajid Rahman berkata “Partisipasi kami 
dalam acara “Wayang in Symphony” ini lebih dari sekedar mendukung pagelaran orkestra musik yang unik; namun 
merupakan pencerminan komitmen kami terhadap nilai-nilai diversity dan inclusion, untuk melestarikan, serta – yang 
lebih penting lagi – mengembangkan warisan budaya di negara-negara kami beroperasi termasuk di Indonesia.” 

Wayang in Symphony – Karya Eksperimental Elemen Hastabrata Dalam Alunan Simfoni 

Hastabrata merupakan delapan sifat alam yang melengkapi kesempurnaan dan keteladanan seorang pemimpin 
dalam lakon wayang Makutharama. Delapan sifat alam itu adalah: Bumi, Api, Air, Angin, Bintang, Bulan, Matahari 
dan Awan. Elemen-elemen inilah yang dikomposisikan kebentuk simfoni. Tantangannya adalah bagaimana 
mentransformasi gamelan jawa yang ilustratif dan bersifat ‘klenengan’ harus tampil ‘solistik’ dalam sebuah simfoni.  

Untuk itu, Wayang in Symphony melibatkan Ki Joko Lemazh Suprayitno sebagai komposer, Yudianto Hinupurwadi 
sebagai pengarah musik dan konduktor, dan Jose Rizal Manua sebagai sutradara acara. Ketiga orang inilah yang 
berusaha keras menggabungkan komposisi Jawa yang ‘pentatonik’ dengan simfoni yang ‘diatonik’ sehingga 
melahirkan Symphony Poem dalam Wayang in Symphony. Symphony poem adalah sebuah bentuk simfoni yang lebih 
bebas, terlepas dari aturan baku simfoni pada umumnya. Untuk lebih mengentalkan unsur budaya Jawa dalam 
simfoni, maka ditambahkanlah kendang gamelan Jawa serta Ki dalang yang akan bersuluk beserta pesinden. 
Pertunjukan ini melibatkan 75 musisi yang tergabung dalam Orkes Simfoni Jakarta.  



 
 

 
 

Penganugerahan Pemenang Kompetisi Foto dan Remix Musik 

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penganugerahan pemenang foto dan remix musik yang memperebutkan 
piala Gubernur DKI Jakarta. Kompetisi foto dan remix musik bertema elemen-elemen Hastabrata dari lakon wayang 
Makutharama.  

Ada tiga kategori yang dikompetisikan, yaitu: kompetisi foto kategori sekolah, kompetisi foto kategori umum, dan 
kompetisi remix musik untuk umum. Tanpa disangka, peserta yang mengirimkan karya berasal dari berbagai belahan 
Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Tegal, Garut, Yogyakarta hingga Lombok. Karya yang masuk diseleksi secara 
ketat oleh para dewan juri yang terdiri dari Fendi Siregar, maestro fotografi Indonesia, Theo Chang, fotografer muda 
berbakat Indonesia, dan Ai Tumbuan, produser musik dan professional DJ. 

Para pemenang mendapatkan piala Gubernur DKI Jakarta dan juga tabungan dengan nilai total Rp34 juta 
persembahan dari Standard Chartered Bank Indonesia. 

Untuk keterangan selanjutnya tentang Wayang in Symphony dapat dilihat di website: 
www.wayanginsymphony.weebly.com atau www.facebook.com/WayangInSymphony 

Sekilas Tentang Yayasan Lontar  
 
Yayasan Lontar merupakan organisasi independen dan nirlaba yang hadir untuk mempromosikan sastra dan budaya Indonesia melalui 
penerjemahan karya-karya sastra Indonesia. Yayasan ini didirikan 25 tahun yang lalu oleh 4 orang budayawan terkenal, yaitu Goenawan Mohamad, 
Sapardi Djoko Damono, Umar Kayam dan Subagio Sastrowardoyo. Hingga saat ini Yayasan Lontar telah menerbitkan lebih dari 200 karya sastra & 
literatur Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.lontar.org. 

Sekilas Tentang Orkes Simfoni Jakarta 

Orkes Simfoni Jakarta adalah orkestra tertua dan merupakan cikal bakal dunia orkestra Indonesia. Dibentuk pada tahun 1960 oleh Radio Republik 
Indonesia (RRI) dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI), dibawah Gubernur Ali Sadikin. Orkes Simfoni Jakarta, merupakan orkestra yang 
khusus memainkan karya musik klasik dan melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi/solist dari dalam maupun luar negeri.  

Sekilas Tentang Standard Chartered Bank 

Standard Chartered Bank – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 

Standard Chartered Bank PLC adalah grup bank internasional. Bank ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di berbagai pasar yang paling 
berkembang pesat di dunia, dan sekitar 90 persen pendapatan serta keuntungannya diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah.  Fokusnya pada 
wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk membina hubungan mendalam dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan 
bank ini dalam beberapa tahun terakhir. Standard Chartered Bank terdaftar di bursa saham di London, Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham 
Nasional di India. 

Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered Bank menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat menarik dan 
menantang bagi 87.000 karyawannya. Standard Chartered Bank memiliki komitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang, 
dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, 
perlindungan terhadap lingkungan, serta keragaman karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi Standard Chartered Bank diekspresikan 
melalui suatu komitmen brand, yaitu ‘Here for Good’.  

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui Twitter pada akun @StanChart atau melalui Facebook 
di akun Standard Chartered Bank. 
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