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PRAKATA

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku
berjudul “Wayang Sinema Lakon Dewa Ruci: Model
Pengembangan Wayang Indonesia” ini dapat berjalan lancar
sehingga terselesaikan dengan baik. Buku ini mengupas tentang
inovasi pertunjukan wayang untuk menjawab berbagai hal, yaitu
(1) minat generasi muda terhadap wayang menurun; (2)
kehidupan wayang semakin terpinggirkan; (3) adanya tantangan
zaman yaitu era revoluasi industri 4.0; dan (4) sebagai
keberlanjutan berbagai eksperimen wayang yang telah ada.

Isi dari buku ini adalah, pertama, latar belakang
penyusunan model pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci;
kedua, membahas persoalan konsep dasar penyusunan wayang
sinema lakon Dewa Ruci, meliputi konsep bentuk pertunjukan,
konsep cerita, konsep gerak wayang, konsep narasi, dan konsep
musik wayang; dan ketiga, mendeskripsikan pertunjukan wayang
sinema lakon Dewa Ruci, dari adegan prolog hingga tancep
kayon.

Buku ini dapat saya selesaikan, karena kontribusi dari
berbagai pihak, baik yang berupa pemikiran, saran, maupun kritik
yang membangun. Pada kesempatan ini, kami sampaikan
penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang berjasa dalam penyusunan buku ini. Para
narasumber seperti Ki Dr. Bambang Suwarno, Ki Suyati, Ki Mari
Suyanto, Ki Suryadi, Ki Dr. Junaidi, Dr. Aris Wahyudi, dan lainnya
yang telah menyumbangkan pemikiran mengenai cerita Dewa
Ruci.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca.
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BAB I
PENGANTAR

Wayang merupakan seni adiluhung bangsa Indonesia,
syarat dengan nilai-nilai luhur yang dikemas di dalamnya dan
diyakini menjadi referensi bagi pola kehidupan manusia
sesungguhnya. Wayang didudukkan sebagai gambaran dari
kehidupan manusia, di dalamnya terkandung aneka warna
karakter tokoh maupun peristiwa kehidupan. Daya tahan yang
luar biasa menjadikan wayang sebagai cultural identity,
ditempatkan menjadi ikon budaya bangsa. Kekuatan wayang
dijadikan salah satu master piece budaya dunia oleh UNESCO.
Kekuatan lainnya bahwa wayang memiliki multifungsi dalam
kehidupan manusia, seperti: sebagai wahana pendidikan budi
pekerti, penyampai moralitas, penolak bala, dan memberikan
hiburan menarik bagi masyarakat. Selain itu, dari sisi visual,
wayang merupakan model seni sophisticated yang dapat dikemas
dalam berbagai bentuk, baik pertunjukan, desain kerupaan,
wacana verbal, ataupun sinematografi.

Arus globalisasi dan revoluasi industri 4.0 yang melanda
dunia, termasuk Indonesia berdampak pada perubahan sosial dan
budaya masyarakat. Intervensi produk teknologi modern dan
massalisasi media sosial berbasis internet memiliki pengaruh besar
terhadap pembentukan kecenderungan baru di kalangan
masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan daya apresiasi
seni tradisi (wayang). Berbagai alternatif seni, seperti seni populer
dan seni industri kreatif, membentuk minat baru sehingga
menggeser kesadaran mereka untuk mencintai dan menghargai
keseniannya sendiri dalam perspektif modern.

Di sisi lain, lunturnya minat masyarakat terhadap wayang
disebabkan pola transmisi seni tradisi dari generasi satu kepada
generasi berikutnya mengalami kemandegan (Rustopo, 1991).
Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan masyarakat kurang
apresiatif terhadap wayang, yaitu: aspek kebahasaan, muatan
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cerita, dan durasi pertunjukannya. Bahasa Jawa dengan struktur
rumit menjadi kendala bagi masyarakat, terutama generasi muda
untuk memahami dan menangkap makna cerita. Jika dicermati,
muatan cerita wayang lebih berorientasi pada pola pikir orang
tua karena cerita yang dibeberkan mengandung pesan yang lebih
dipahami orang tua dari pada generasi muda. Pada persoalan
lain, masyarakat disuguhi pertunjukan wayang berdurasi lama
menyebabkan kejenuhan dan kurang responsif dengan wayang.
Mereka tidak memiliki ketahanan untuk berlama-lama
mengapresiasi wayang, karena faktor pekerjaan ataupun rutinitas
sekolah. Kondisi eksternal dan internal inilah yang menjadi
tantangan bagi upaya pengembangan wayang Indonesia agar
diminati masyarakat berbagai kalangan dan menyesuaikan
perkembangan zaman di era industri digital dewasa ini.

Wayang sinema menjadi alternatif bagi upaya
pengembangan wayang Indonesia dengan memadukan unsur
tradisional dan teknologi modern. Wayang sinema adalah bentuk
pertunjukan wayang konvensional klasik yang dikemas dalam
bentuk film atau sinema. Wayang ini mengangkat cerita wayang
purwa dalam bingkai film layar lebar. Boneka wayang kulit
dipadukan dengan komposisi musik gamelan yang dikreasi
dengan pendekatan modern, yakni penggunaan teknologi
komputer, sinematografi, dan pemakaian teks bahasa Indonesia
sebagai pengantar cerita. Wayang sinema menjadi model
pengembangan wayang Indonesia untuk masyarakat dewasa ini.
Inovasi pertunjukan wayang sinema sebagai respons terhadap
era revolusi industri 4.0, dengan mengeksplorasi kekuatan seni
tradisi yang dikemas dengan teknologi modern untuk
menghasilkan produk seni budaya yang dapat memenuhi selera
pasar. Di sinilah pentingnya berkreasi wayang dengan paradigma
industri kreatif. Pertunjukan wayang sinema dapat dijadikan
produk industri kreatif untuk menjangkau segmen masyarakat
secara luas.

Pertunjukan wayang sinema dapat dipergunakan sebagai
wahana pengembangan wayang Indonesia dan penguatan
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pendidikan budi pekerti. Inovasi wayang sinema memadukan
unsur seni tradisi dengan teknologi komputer untuk menghasilkan
kebaharuan pada wujud pertunjukan wayang. Inovasi wayang
sinema sebagai bentuk jawaban atas permasalahan memudarnya
minat masyarakat terhadap pertunjukan wayang, selain
merespons era revolusi industri 4.0 dewasa ini. Inovasi
pertunjukan wayang sinema ini diharapkan bermanfaat untuk
memenuhi selera seni dan daya apresiasi masyarakat. Hal ini juga
bermanfaat bagi upaya pengembangan wayang Indonesia.
Inovasi dapat dijadikan model bagi seniman dalam melakukan
kerja kreatif di bidang seni pertunjukan wayang.  Salah satu
pertunjukan wayang sinema dengan mengangkat lakon Dewa
Ruci memberikan kontribusi signifikan untuk menyampaikan nilai
luhur dan pesan pendidikan budi pekerti bagi masyarakat Indo-
nesia.

Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci memiliki
urgensi bagi pengembangan seni pertunjukan wayang Indonesia
dalam menghadapi era industri 4.0 dewasa ini. Wayang sinema
dapat dijadikan referensi bagi pemajuan kebudayaan untuk
pembangunan ketahanan bangsa, terutama mewujudkan
manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Wayang sinema lakon Dewa Ruci dengan muatan nilai-nilai budi
pekerti menjadi wahana edukasi bagi masyarakat untuk
membentuk moralitas bangsa. Dalam kerangka keilmuan, model
pertunjukan wayang sinema mengandung dimensi metodologi
penciptaan seni untuk membangun disiplin ilmu seni. Metodologi
penciptaan seni memuat berbagai konsep, seperti konsep estetika,
konsep etika, konsep kreativitas, dan konsep artistik. Model
pertunjukan wayang sinema dapat diimplementasikan sebagai:
(1) produk inovasi seni untuk menjawab tantangan zaman; (2)
materi apresiasi seni pertunjukan wayang bagi masyarakat Indo-
nesia; serta (3) media pengajaran nilai-nilai budi pekerti.

Inovasi dan kreasi pertunjukan wayang telah dilakukan
beberapa kreator bidang seni pedalangan. Trisno Santoso mencipta
pertunjukan wayang golek baru dengan judul “Wayang Boneka
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Wong Agung Jayengrana” (2016). Substansi dari karya ini adalah
menciptakan format pertunjukan wayang golek baru yang
memiliki perbedaan dengan wayang golek pada umumnya.
Santoso menekankan pada kebaharuan dalam proses dan
penyajian, boneka wayang, tata panggung, struktur adegan,
pemain, durasi penyajian, dan musik pertunjukan. Tujuan
penciptaan karya ini agar wayang golek dapat lebih menarik,
efisien, dan multiguna sebagai apresiasi seni dan media
pembelajaran.

Model penciptaan pertunjukan wayang juga dapat
diketahui dari hasil inovasi Dwi Suryanto dengan judul “Wayang
Terawang Lakon Anoman Sang Maha Satya” (2007). Suryanto
menekankan pentingnya inovasi tampilan wayang pada layar,
sehingga mencipta variasi layar dan tata lampunya. Melalui karya
ini Suryanto mengajak publik untuk melihat wayang dengan
perspektif yang berbeda. Walaupun cerita bersumber dari lakon
Anoman Duta (pakeliran klasik), namun telah digubah dalam
nuansa berbeda, yakni pada desain panggung, layar, tata lampu,
musik, dan gaya penceritaan. Wayang terawang memberikan
pemahaman ketika orang melihat wayang seolah-olah melihat
negatif film dengan cara menerawang.

Beberapa karya inovatif lainnya dapat dilihat pada karya
Blacius Subono yang menyajikan karya berjudul “Wayang Lingga-
Yoni Lakon Pengakuan Seorang Pradana” (2002). Konsep
penciptaan wayang lingga-yoni mengacu pada makna kesuburan
yaitu persatuan hubungan manusia dalam mencapai keselarasan
hidup yang disimbolisasikan melalui hubungan antara pria dan
wanita. Wayang lingga yoni dikemas dalam pertunjukan
multimedium dengan menampilkan kekuatan panggung
pertunjukan, efek bayangan, tata lampu, dan lakon yang
disampaikan. Inovasi wayang juga telah dilakukan oleh Frank
Fosdahl dengan karya berjudul “Lakon Wayang Wahyu Binuka
Wahyu Jati Manunggal” (2004). Dalam hal ini, Fosdahl
membeberkan cerita wayang yang bersumber dari Kitab Injil, yakni
kelahiran Yesus sang juru selamat di dunia. Konsep penciptaan
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didasarkan pada kekuatan wayang untuk presentasi syiar agama.
Karya ini menampilkan desain panggung wayang, teknik
memainkan wayang, karawitan, dan lakon yang disajikan dengan
mengacu pada pakeliran sandosa.

Pada dasarnya, inovasi wayang memiliki kaitan dengan
aspek kegunaan bagi masyarakat, baik sebagai tontonan,
tuntunan, dan tatanan. Kajian tentang fungsi pertunjukan
wayang dilakukan Sarwanto dengan judul Pertunjukan Wayang
Kulit Purwa dalam Ritual Bersih Desa: Kajian Fungsi dan Makna
(2008). Kajian ini memberi simpulan bahwa pertunjukan wayang
diyakini masyarakat sebagai ritual untuk pembersihan wilayah
dari malapetaka. Oleh karenanya, wayang didudukkan sebagai
sarana untuk menciptakan keharmonisan kosmis. Selain sebagai
ritual bersih desa, pertunjukan wayang juga memiliki fungsi
sebagai wahana pengajaran. Salah satu tulisan tentang adanya
fungsi pertunjukan wayang yang terkoneksi dengan pengajaran
dapat disimak pada tulisan Solichin dan Suyanto berjudul
Pendidikan Budi Pekerti dalam Pertunjukan Wayang (2011). Tulisan
ini mengulas pertunjukan wayang sebagai model wahana
pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Pendidikan budi pekerti
tercermin dalam lakon dan karakteristik tokoh wayang. Nilai-nilai
luhur dalam wayang menjadi referensi bagi masyarakat, terutama
terkait dengan pengajaran dan perenungan mengenai budi
pekerti.

Hasil-hasil inovasi, kreasi, maupun kajian di atas
memberikan pemahaman tentang pentingnya wayang bagi
kehidupan manusia. Hasil inovasi dari para kreator lebih
berorientasi sebagai hayatan seni sehingga aspek fungsi sebagai
pengajaran  serta respons terhadap kemajuan zaman belum secara
jelas dipaparkan. Selain itu, beberapa kajian wayang pada
umumnya bersifat deskripsi analitis mengenai fungsi pertunjukan
wayang bagi masyarakat, belum signifikan mempersoalkan
pengembangan wayang Indonesia untuk menjawab perubahan
zaman. Ini berarti kajian yang dilakukan memiliki aspek
kebaharuan dalam hal luaran dan manfaatnya bagi
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pembangunan masyarakat Indonesia yang berkepribadian dalam
kebudayaan pada era revolusi industri 4.0.

Kajian mengenai inovasi pertunjukan wayang telah
dilakukan oleh penulis dengan menghasilkan kreasi pertunjukan
wayang dalam beberapa genre. Model pertunjukan wayang kulit
inovatif, telah dilakukan Sunardi, Kuwato, dan Zulkarnaen
Mistortoify  dalam penelitian berjudul “Wayang Transparan:
Wayang Eksperimen Berbahasa Indonesia sebagai Sarana
Transmisi Pendidikan Budi Pekerti bagi Siswa SLTA di Surakarta”
(2009). Tulisan ini mengupas tentang konsep penyusunan wayang
transparan, yang meliputi konsep artistik, seperti: lakon, bahasa
wayang, gerak wayang, musik wayang, tata rupa panggung, dan
bentuk boneka wayang; dan konsep estetikanya, yaitu menarik,
spektakuler, dan mengungkapkan nilai-nilai budi pekerti bagi
generasi muda. Penelitian ini memiliki luaran inovasi pertunjukan
wayang transparan, terutama boneka wayang bentuk karikatur.

Model kreasi dan inovasi pertunjukan wayang juga
termuat pada Buku Panduan Praktik Pakeliran Golek Padat (2010)
susunan Jaka Rianto, Sunardi, dan Titin Masturoh. Buku ini
mengupas mengenai tiga lakon wayang golek garapan baru, yaitu
Timun Emas, Amir Meguru, dan Maktal Tobat. Secara substantif
buku ini disusun untuk menghasilkan  model panduan praktik
mendalang pakeliran golek padat  bagi anak-anak usia sekolah
dasar. Misi utama dari buku ini terkait dengan penanaman
pendidikan budi pekerti bagi siswa sekolah dasar yang dikemas
dalam lakon wayang golek. Dalam buku ini dilengkapi sinopsis
cerita, panduan praktik antawecana, sulukan, gending,
keterangan gerak wayang, tokoh yang tampil, dan gambar-
gambar adegan dalam pergelaran.

Kreasi model pertunjukan wayang, juga dilakukan penulis
yaitu karya seni pertunjukan wayang gedog, wayang babad
nusantara, dan wayang perjuangan. Sunardi, Bambang Suwarno,
dan Bagong Pujiono dalam buku berjudul Revitalisasi dan Inovasi
Wayang Gedog (2014) telah menyusun model pertunjukan wayang
gedog garap ringkas sebagai upaya pelestarian dan
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pengembangan wayang langka. Pada prinsipnya penelitian ini
dilakukan dengan proses kreasi dan inovasi pertunjukan wayang
gedog yang siap dipergelarkan dalam berbagai even. Pada
pengkajian tentang Wayang Babad Nusantara Media Pengajaran
Nilai Kebangsaan (2016), Sunardi, Sugeng Nugroho, dan Kuwato
berhasil menciptakan model pertunjukan wayang untuk media
pembelajaran sejarah bangsa Indonesia bagi siswa sekolah dasar.
Kreasi dan inovasi yang dilakukan dapat diperlihatkan dari bentuk
boneka wayang, gending, bahasa pengantar, dan tampilan
pertunjukan. Wayang babad memiliki muatan pengajaran sejarah
para raja di Nusantara, diantaranya tercermin pada lakon
Sumpah Palapa dan lakon Pangeran Diponegoro.

Upaya inovasi juga dilakukan Sunardi, Kuwato, dan
Sudarsono dalam buku berjudul Estetika Pertunjukan Wayang
Perjuangan (2017). Buku ini memaparkan tentang inovasi
pertunjukan wayang perjuangan sebagai pengajaran pendidikan
bela negara bagi generasi muda. Dalam paparannya dikemukakan
mengenai konsep estetika, proses kreasi dan inovasi, serta bentuk
pertunjukan wayang perjuangan. Pengajaran bela negara
tercermin dari pertunjukan wayang perjuangan lakon Gerilya
Jenderal Soedirman. Penelitian yang akan dilakukan ini
berorientasi pada kreasi dan inovasi pertunjukan wayang sinema
lakon Dewa Ruci sebagai wahana pengembangan wayang Indo-
nesia pada era revolusi industri 4.0.
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BAB II
KONSEP ESTETIKA PERTUNJUKAN WAYANG

SINEMA

A. Tentang Wayang Sinema

Wayang sinema merupakan inovasi pertunjukan wayang
dalam kemasan film layar lebar. Pertunjukan wayang dengan
beberapa unsurnya, seperti: pelaku pertunjukan (dalang,
pengrawit, pesinden, penggerong, dan kru pertunjukan);
peralatan pertunjukan (wayang, kelir, kothak, cempala, keprak,
gamelan, lampu, dan pengeras suara); dan unsur garap
pertunjukan (lakon, sabetan, antawecana, dan iringan pakeliran)
dikemas dengan menerapkan teknologi komputer dan
sinematografi. Pertunjukan wayang sebagai materi utama yang
diedit dan dikemas menjadi film. Oleh karena itu, perlu kehadiran
materi lain (stock shoot), seperti hutan, deburan ombak, samodera,
langit, hujan, matahari, binatang, dan sebagainya yang dipadukan
dengan pertunjukan lakon wayang.

Jika dicermati, embrio dari pertunjukan wayang sinema
sesungguhnya sudah ada semenjak tahun 1980-an, yaitu
Pakeliran Sandosa (Sunardi, 2004). Bentuk pakeliran sandosa
adalah pertunjukan wayang dengan layar lebar, diiringi musik
gamelan, dengan tekanan pada penggunaan bahasa Indonesia
sebagai pengantar cerita. Pakeliran Sandosa pernah
dipertunjukan dalam even Festival Film Indonesia di Bandung.
Hal ini didasarkan pada kemiripan penggunaan layar sebagai
media utama, selain fokus perhatian penonton juga tertuju pada
layar. Baik film maupun Pakeliran Sandosa mendudukkan layar
menjadi signifikan untuk wahana komunikasi antara seniman
atau sineas dengan penontonnya.

Setelah Pakeliran Sandosa menggejala di masyarakat
pedalangan, muncul berbagai kreasi dan inovasi wayang dengan
berbagai bentuk, seperti pakeliran layar panjang, pakeliran tiga
layar, wayang televisi (termasuk kala sinema dan cempala), dan
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wayang sinema. Bentuk-bentuk pakeliran atau pertunjukan
wayang ini sesungguhnya memberikan alternatif tontonan
wayang dalam berbagai format. Aneka ragam wayang ini
diperuntukkan bagi masyarakat secara luas dengan kreasi lakon
yang menarik masyarakat pada umumnya.

Pakeliran layar panjang merupakan satu bentuk
pertunjukan wayang dengan menggunakan layar panjang.
Pakeliran ini menampilkan tiga dalang utama yang duduk berjajar
dengan posisi di sebelah kiri, posisi tengah, dan posisi sebelah
kanan. Ketiga dalang bermain wayang secara bersamaan maupun
bergantian sesuai dengan skenario yang telah disusun sutradara.
Pergantian adegan, layar, dan dalang ditunjukkan dengan
permainan lampu sebagai kodenya. Apabila ketiga lampu hidup
berarti ketiga dalang bermnain bersamaan, jika hanya lampu kiri,
atau tengah, atau kanan berarti hanya dalang tertentu yang
memainkan wayang. Pakeliran layar panjang menggunakan
bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa sebagai pengantar cerita.
Adapun lakon yang disajikan adalah lakon wayang konvensional
yang telah disanggit dengan paradigma baru yakni mengacu pada
konsep dramaturgi. Pakeliran layar panjang telah ada semenjak
zaman Orde Lama, dan dihidupkan kembali oleh para mahasiswa
Jurusan Pedalangan angkatan 1989. Tokoh pembaharu
pertunjukan pakeliran layar panjang yaitu Slamet Gundono dan
kawan-kawan. Pakeliran layar panjang pentas perdana pada
tahun 1993 di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta dengan
lakon Dewabrata” dengan dalang Ki Purwoto, Ki Nyoman
Pramono, dan Ki Sunardi. Pentas perdana ini mendapat sambutan
positif dari para seniman dalang di Surakarta. Pada
perkembangan berikutnya, pakeliran layar panjang diikutsertakan
dalam Festival Republika di Jakarta pada tahun 1994 dengan
memperoleh predikat sebagai penyajian terbaik. Pakeliran layar
panjang pada perkembangan berikutnya dikreasi oleh para
mahasiswa Jurusan Pedalangan yang terhimpun pada Himpunan
Mahasiswa Jurusan Pedalangan untuk dipentaskan pada karya
kreativitas mahasiswa di akhir tahun pelajaran.
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Pertunjukan pakeliran layar panjang mengandung aspek
sinematografi, hal ini terlihat pada penggunaan layar panjang
seperti layar film; dan fokus perhatian penonton pada bayangan
di atas layar. Ini artinya bahwa orang melihat pertunjukan
pakeliran layar panjang layaknya menyaksikan film layar lebar.
Munculnya pakeliran layar panjang menginspirasi para dalang
tradisional untuk menyajikan pertunjukan wayang dengan tiga
dalang atau lebih dengan menggunakan layar panjang. Salah satu
bentuk pakeliran yang menggejala pada tahun 1995-an adalah
pakeliran pantap. Pakeliran Pantap adalah singkatan dari
pakeliran apresiasi tetap, yang digagas oleh Ir. Sudjadi dan
dipergelarkan tiap tanggal 17 pada tiap bulannya di halaman
kantor Gubernur Jawa Tengah (Kuwato, 2001). Pada
perkembangannya pakeliran ini dipentaskan di berbagai tempat,
bahkan pada masa ini telah muncul gejala penjamakan wayang.
Supanggah menyatakan bahwa wayang telah dikreasi dalam
bentuk yang spektakuler dan serba besar atau diistilahkan dengan
fenomena penjamakan wayang. Estetika wayang telah berubah
menjadi estetika yang entertainment sifatnya dengan memberikan
nuansa ramai dan spektakuler pada setiap pertunjukan para
dalang.

Perkembangan wayang sinema dapat diamati ketika
pertunjukan wayang dikemas dalam format televisi. Model
wayang televisi ditengarai sebagai bentuk pengembangan wayang
dengan menggunakan media dan sistem yang berlaku di dunia
televisi. Model ini mendudukkan wayang sebagai objek yang
dikemas menjadi satuan mata acara televisi. Dengan durasi
singkat, wayang televisi dilengkapi teks diharapkan mampu
menarik minat generasi muda terhadap pertunjukan wayang.
Beberapa stasiun televisi semenjak tahun 1990-an hingga dewasa
ini telah menayangkan pertunjukan wayang di layar kaca, yaitu
Indosiar, TVRI, TATV, dan sebagainya. Program tayangan
pertunjukan wayang di televisi pada umumnya hanya
mengalihkan layar nyata ke dalam layar kaca, yang artinya belum
dilakukan editing untuk kebutuhan acara atau format televisi.
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Bahasa visual yang ditampilkan belum memenuhi kualitas sebagai
wayang dalam format televisi, karena pada umumnya produser
hanya menampilkan wayang apa adanya dengan fokus visual
yang kadang-kadang kurang relevan dengan aspek auditifnya,
seperti ketika pembicaraan tokoh penting, tidak muncul tokoh
yang berbicara tetapi yang muncul visual wajah pesindennya.
Kelemahan lain terletak pada pemotongan adegan atau segmen
untuk selingan iklan dilakukan semena-mena dan kurang
memahami keutuhan adegan dalam lakon wayang.

Salah satu acara pertunjukan wayang dalam format televisi
yang telah dilakukan dengan editing yang baik yaitu Kala Sinema
produksi oleh Gelar dan Senawangi Jakarta pada tahun 2000.
Produksi Kala Sinema telah menghasilkan beberapa lakon wayang
yang layak untuk konsumsi siaran televisi. Lakon yang disajikan
seperti Dewa Ruci, sangat menarik untuk ditonton karena dikemas
dengan mempertimbangkan format televisi. Kala Sinema
menayangkan pertunjukan wayang padat atau ringkas dari
beberapa dalang populer seperti Ki Manteb Soedharsono, Ki Purbo
Asmoro, Ki Sudjiwo Tedjo dan lain-lain. Sebagai produk untuk
tayangan televisi, pertunjukan wayang Kala Sinema dilengkapi
dengan credit title dan running text berbahasa Indonesia untuk
mempermudah komunikasi dengan masyarakat Indonesia pada
umumnya.

Selain Kala Sinema, terdapat program acara di TVRI
Jakarta yaitu “Cempala” juga menyajikan pertunjukan wayang
durasi pendek untuk apresiasi masyarakat dengan membawakan
lakon yang terkait dengan propaganda program pemerintah,
seperti kesehatan masyarakat, pemilu, pertanian dan sebagainya.
Program Cempala ini menyuguhkan pertunjukan wayang dengan
tema tertentu, selanjutnya dilakukan dialog interaktif antara
penonton dengan para kreator secara live. Beberapa  lakon yang
disajikan diantaranya lakon Tirta Rasa Kundha untuk
menggambarkan program kesehatan masyarakat, lakon Dewi Sri
dan Pandawa Tani untuk merepresentasikan tema ketahanan
pangan dan pertanian, dan sebagainya. Pertunjukan wayang
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Cempala ini telah dikemas dengan format wayang televisi, melalui
pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Editing dari beberapa
stock shoot dipadukan menjadi kemasan wayang televisi dengan
durasi pendek, sekitar tujuh menit.

Beberapa kreasi dan inovasi pertunjukan wayang tersebut
memberikan stimulan bagi penulis untuk melakukan inovasi
pertunjukan wayang dalam bentuk wayang sinema. Wayang
sinema merupakan perpaduan antara pertunjukan wayang
dengan sinema atau film. Intinya wayang sinema adalah kreasi
lakon wayang klasik yang dikemas dalam format sinema, atau
dapat dikatakan sebagai film wayang. Pertunjukan wayang
dialihwahanakan menjadi pertunjukan film dengan mengambil
lakon wayang purwa yaitu Dewa Ruci. Ini artinya wayang sinema
dapat dikatakan sebagai bentuk pertunjukan wayang dengan
media film layar lebar. Oleh karena format film layar lebar maka
menggunakan kaidah-kaidah pembuatan film, mulai dari pra
produksi, produksi, dan pasca produksi. Pertunjukan wayang
sinema dimaksudkan untuk alternatif inovasi pertunjukan wayang
dalam wahana film untuk meningkatkan minat generasi muda
serta mengikuti perkembangan era industri 4.0. Pertunjukan
wayang sinema menerapkan konsep estetika wayang, seperti
konsep dasar pertunjukan, konsep lakon wayang, konsep sabetan
wayang, konsep narasi, dan konsep musik wayang. Perpaduan
berbagai konsep inilah yang membentuk estetika pertunjukan
wayang sinema.

B. Konsep Bentuk Pertunjukan Wayang Sinema

Konsep bentuk pertunjukan wayang sinema merupakan
perpaduan wayang klasik dengan disiplin sinematografi. Wayang
klasik yakni wayang kulit purwa Jawa dijadikan sebagai materi
atau bahan yang dikemas dengan cara pembuatan film atau
sinematografi. Pertunjukan wayang dengan lakon tertentu
dimainkan dalang, diiringi pengrawit dan pesinden, serta
penggerong. Konsep dasar pertunjukan adalah perpaduan bentuk
pertunjukan wayang purwa Jawa yang dialihkan dalam wahana
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film layar lebar. Aspek gerak dan bayangan wayang menjadi
signifikan untuk mencirikan wayang sinema ini, selain kehadiran
iringan atau musik pakeliran dan running text sebagai penguat
pertunjukan wayang sinema.

Pertunjukan wayang sinema tidak dapat dipisahkan dari
peran seniman (dalang, pengrawit, penggerong, pesinden),
sutradara, editor, dan kameraman. Masing-masing memiliki
kontribusi dalam kreasi dan inovasi wayang sinema. Dalang
memiliki peran sebagai peraga wayang pada keseluruhan alur
lakon. Ia bertanggungjawab untuk menghidupkan dan
memberikan daya hidup pada tiap tokoh wayang yang
digerakkannya. Pengrawit berperan sebagai orang yang
memainkan intrumen gamelan, adapun penggerong dan pesinden
bertugas melantunkan vokal, baik gerongan, tembang, sulukan,
maupun sindhenan. Hasil instrumentasi gamelan dan vokal
adalah rasa musikal untuk mendukung suasana adegan ataupun
peristiwa dalam alur lakon pada pertunjukan wayang sinema.
Dalang, pengrawit, penggerong, dan pesinden menjadi pelaku
utama pada proses kreasi dan inovasi pertunjukan wayang
sinema. Untuk mengemas pertunjukan wayang kulit menjadi film
layar lebar dibutuhkan peran sutradara, kameraman, dan editor.
Sutradara memimpin jalannya produksi film, yakni ketika
pertunjukan wayang dari dalang dishooting oleh kameraman.
Sutradara memberikan arahan kepada kameraman, dalang, dan
pelaku pertunjukan lainnya sesuai dengan skenario yang telah
ditentukan. Kameraman bertugas mengambil gambar ketika
pertunjukan wayang berlangsung maupun pada beberapa objek
untuk mendukung produksi film layar lebar. Pemahaman
kameraman terhadap lakon wayang sangat signifikan untuk
menghasilkan visual-auditif yang berkualitas. Pada tahapan
produksi film diperlukan kehadiran editor. Ia menjadi penentu
kualitas film yang dibuat. Editor dalam pertunjukan wayang
sinema setidaknya memiliki kemampuan sebagai editor yang baik
dan memahami lakon wayang kulit purwa, sehingga hasil
editingnya akan memiliki kualitas tinggi.
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Pertunjukan wayang sinema membutuhkan dukungan alat
dan bahan, baik untuk pertunjukan wayang kulit maupun untuk
pembuatan film. Peralatan pertunjukan wayang menggunakan
boneka wayang kulit purwa, kelir, blencong, gamelan, kothak,
cempala, keprak, gedebog, gamelan, dan pengeras suara. Adapun
peralatan pada pembuatan film menggunakan kamera,
handycam, komputer editing, dan lampu. Peralatan pertunjukan
wayang kulit dipergunakan ketika mempergelarkan lakon
wayang, adapun peralatan handycam, kamera, dan komputer
untuk editing film.

Seniman dalam melakukan kreasi dan inovasi pertunjukan
wayang sinema dihadapkan pada segmen masyarakat atau
penonton wayang. Tanggapan penonton terhadap kualitas
pertunjukan wayang sinema menjadi masukan penting bagi
senimannya. Oleh karena itu, kreator perlu mempertimbangkan
beberapa hal, yaitu: pertama, segmen penonton dijadikan dasar
untuk mengkreasi pertunjukan wayang; kedua, dinamika
perubahan zaman sebagai tolok ukur mengenai trend seni.
Pertunjukan wayang sinema dipersiapkan untuk menumbuhkan
minat generasi muda terhadap wayang, sehingga segmen
penonton anak muda menjadi orientasi garapannya. Selain itu,
era revolusi industri 4.0 perlu disikapi dengan mengkreasi
pertunjukan wayang sinema yang dapat dinikmati secara massal,
baik melalui pemutaran film di gedung bioskop atau tempat yang
representatif maupun  melalui media internet.

Atas dasar pembahasan ini dapat ditekankan bahwa
konsep dasar pertunjukan wayang sinema terletak pada: (a)
perpaduan antara pertunjukan wayang kulit purwa dengan
disiplin sinematografi; (b) terdapat konsep alihwahana dari
pertunjukan wayang kulit menjadi pertunjukan film layar
lebar; (c) memerlukan kompetensi kreator dan inovator
yang memahami lakon wayang kulit maupun teknologi
sinematografi; (d) membutuhkan peralatan yang memadahi, yaitu
peralatan pertunjukan wayang dan peralatan pembuatan film
layar lebar; dan (e) kemasan pertunjukan wayang sinema
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memperhitungkan segmentasi penonton sesuai dinamika
perubahan zaman.

C. Konsep Lakon Wayang Sinema

Pemahaman lakon dalam seni pedalangan adalah cerita
yang ditampilkan di atas kelir oleh dalang. Jika dicermati,
pengertian lakon wayang dapat dirunut dari pertanyaan tentang
lakone sapa (siapa peran utama dalam cerita), lakone apa (apa
permasalahan dalam cerita), dan lakone kepriye (ceritanya
bagaimana) (Kuwato, 1990). Baik tokoh utama, permasalahan,
maupun peristiwa selalu menjadi orientasi dari lakon, sehingga
persoalan tentang penokohan, konflik, dan alur cerita menjadi
satu kesatuan dalam membentuk cerita wayang. Dalam disiplin
dramaturgi, ketika orang menyoal mengenai lakon akan
menemukan formula dramatik, yaitu alur, penokohan, setting,
dan tema-amanat.

Pada pertunjukan wayang sinema, lakon yang dipilih yaitu
Dewa Ruci. Cerita atau lakon ini tergolong lakon wayang klasik
yang selanjutnya dikombinasikan dengan beberapa sanggit dari
para dalang, acuan literatur, maupun pengembangan gagasan
dan ide pencipta wayang sinema. Lakon Dewa Ruci pada
umumnya dimulai dari peristiwa ketika Bima berguru kepada
Durna hingga berakhir pada kembalinya Bima dari samodera
menuju negara Astina. Intisari lakon adalah perjalanan Bima
ketika mencari air kehidupan, dengan berguru kepada Pendeta
Durna, sehingga dapat berjumpa dengan Dewa Ruci dan
mendapatkan pencerahan mengenai air kehidupan. Dalam
literatur seperti Serat Dewa Ruci karangan Yasadipura maupun
Tanaya, mengisahkan perjalanan Bima, sejak berguru kepada
Durna hingga berjumpa dengan Dewa Ruci dan kembali ke
Astina. Ini berbeda dengan literatur lain seperti Nawa Ruci
karangan Prijohoetomo, bahwa setelah Bima berhasil menemui
Dewa Ruci serta mendapatkan air kehidupan, ia tidak kembali
ke Astina atau Amarta namun mendirikan Padepokan di Sumur
Jalatunda bergelar Begawan Bima Suci.
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Berbeda halnya dengan konsep lakon dari tradisi
pedalangan yang dilakukan para dalang. Walaupun pada
umumnya memiliki garis cerita yang sama yakni perjalanan Bima
mencari air kehidupan, namun ada beberapa pembeda. Ganda
Maktal, misalnya menampilkan adegan kadang bayu yang
menghadang perjalanan Bima. Dalam sangit dan garap Ganda
Maktal, Bima mendapatkan rintangan sekaligus bantuan dari
kadang bayu (Anoman, Gajah Setubanda, Jajakwreka, dan
Maenaka), yang memberikan variasi alur lakon Dewa Ruci.
Berbeda pula dengan garapan dari Nartosabdo yang
menyuguhkan adegan tepi samodera ketika Bima mengalami
keraguan, tiba-tiba dikuatkan oleh tekad dua orang suami istri
yang menyeberangi lautan untuk menuju pasar. Pada garap
alinnya, seperti yang diungkapkan Suyati dari Wonogiri, bahwa
keberanian Bima memasuki samodera dan tidak tenggelam karena
memiliki ajian druhendra pemberian dewa Indra.

Lakon Dewa Ruci dikatakan sebagai lakon lebet karena
memuat ajaran mendalam mengenai hakekat dan makna
kehidupan manusia. Kandungan nilai-nilai pengajaran budi
pekerti menjadi ruh dari keseluruhan alur lakon Dewa Ruci. Nilai-
nilai tauhid, kemanusiaan, persatuan, dan sebagainya menjadi
pelajaran yang berharga bagi masyarakat untuk pembentukan
watak bangsa.

Konsep lakon wayang mengacu pada struktur
dramatiknya, yaitu alur, penokohan, setting, serta tema dan
amanat (Satoto, 1989). Dalam hal ini, hubungan atau relasi antara
alur, penokohan, setting, serta tema dan amanat mampu
membentuk struktur dramatik yang sesungguhnya. Kehadiran
alur lakon didalamnya memuat penokohan, setting dan tema-
amanat. Alur merpakan urutan peristiwa yang terjadi dalam
lakon, sehingga terdapat alur yang sifatnya linear ataupun
memiliki relasi kausalitas. Alur linear menggambarkan peristiwa
yang satu merupakan kelanjutan peristiwa sebelumnya yang
terjadi secara berurutan atau linear. Adapun alur kausalitas
dimaknai bahwa peristiwa yang satu menjadi penyebab peristiwa
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berikutnya, baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
Konsep alur lakon pada pertunjukan wayang sinema adalah: (1)
terdapat tingkatan alur, mulai dari tahap pengenalan, klimaks,
hingga penyelesaian yang tercermin pada adegan-adegan tertentu;
(2) dominan pada penggunaan alur kausalitas, dimana satu
peristiwa menjadi penyebab dari peristiwa yang lainnya; dan (3)
bangunan alur ketat, karena peristiwa berjalan secara simultan
dengan peristiwa yang saling terhubung namun dalam satu
kesatuan, atau dikatakan sebagai alur yang kompleks dan utuh.

Konsep penokohan ditunjukkan pada tokoh dan
karakterisasi dalam pertunjukan wayang. Tokoh yang dihadirkan
adalah tokoh utama (protagonis, yaitu Bima, Durna, dan Dewa
Ruci), tokoh lawan (antagonis, seperti Rukmuka, Rukmakala,
kadang bayu, dan Nemburnawa), serta tokoh tritagonis, seperti,
Duryudana, Puntadewa, Kresna, Kunti dan sebagainya). Pada
lakon Dewa Ruci, dominasi tokoh Bima terlihat pada
kehadirannya dalam keseluruhan alur lakon, mulai dari prolog
hingga akhir cerita. Bima mendapatkan porsi terbesar sebagai
tokoh yang menggerakkan alur dan konflik lakon Dewa Ruci.
Karakterisasi Bima sebagai manusia perkasa yang memiliki
kemauan keras untuk mewujudkan cita-citanya. Karakterisasi ini
dipahami dari aspek sosiologis (hubungannnya dengan tokoh
lain), aspek fisiologis (bentuk tubuh dan kegiatan fisik), serta aspek
psikologis (hubungannya dengan suasana hati). Jika dicermati,
konsep penokohan pada wayang sinema terindikasi dari: (1)
dominasi tokoh Bima pada setiap alur, peristiwa, dan konflik
cerita; (2) terdapat tiga tokoh inti yang menggerakkan keutuhan
cerita yaitu, Bima, Durna, dan Dewa Ruci; (3) munculnya tokoh
lawan yang dirancang sebagai penghalang perjalanan Bima,
seperti kadang bayu, Rukmuka, Rukmakala, Nemburnawa; dan
(4) ada keterkaitan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya.

Konsep setting pada wayang sinema lakon Dewa Ruci jika
diperhatikan sesungguhnya memiliki latar belakang, background
atau setting sangat variatif, baik setting ruang dan waktu. Pada
setting tempat ditemukan beberapa alam, yaitu alam kandung,
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alam marcapada (dunia), dan alam bawah sadar (maya). Ketika
bagi, Bima berada di dalam plasenta atau alam kandung; setelah
dewasa berada pada alam dunia manusia; dan ketika berjumpa
Dewa Ruci, berada di alam maya. Dalam satu kesatuan lakon,
terdapat beberapa setting, di antaranya, plasenta, Wana
Minangsraya, Negara Astina, Gunung Reksamuka, Negara
Amarta, tengah marga, tepi samodera, dalam laut, dasar laut,
dan alam maya. Adapun setting waktu mengacu pada perputaran
hari, yaitu waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Konsep
setting pada wayang sinema diindikasikan dari: (1) variasi
tempat yang dipilih kaitannya dengan peristiwa yang dialami
Bima; dan (2) mengambil waktu sepanjang hari, mengikuti
peredaran waktu.

Apabila dikaji secara mendalam, lakon Dewa Ruci dalam
pertunjukan wayang sinema ini memiliki konsep lakon yang
sangat kompleks, yaitu: (1) merupakan perpaduan antara
berbagai sanggit lakon, baik dari literatur, tradisi pedalangan dari
para dalang, maupun inovasi dari tim peneliti; (2) memusatkan
perhatian pada garap tokoh Bima dalam keseluruhan lakon,
sehingga Bima selalu dihadirkan pada setiap adegan; (3)
menggunakan alur ketat dengan penekanan pada hubungan lin-
ear dan kausalitas antara adegan satu dengan adegan lainnya;
(4) seting yang dihadirkan seperti halnya pada garapan lakon
tradisional, yaitu Negara Astina, Gunung Reksamuka, Negara
Amarta, dan Samodra Minangkalbu; dan (5) tema-amanat yang
disampaikan terkait dengan usaha manusia untuk mencapai
manunggaling kawula gusti.

D. Konsep Sabetan Wayang Sinema

Sabetan dimaknai sebagai ekspresi gerak boneka wayang
secara visual yang dilakukan dalang dalam pertunjukan wayang
(Sunardi, 2013). Sabetan memiliki cakupan materi yaitu: cepengan,
tancepan, bedholan, solah, serta penampilan dan entas-entasan. Materi
inilah yang membentuk satu kesatuan sabetan wayang. Sabetan
dibentuk dari kemampuan dalang dalam menghidupkan boneka
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wayang melalui gerak-gerik, pola lantai/blocking, dan kreasi
bayangan wayang.

Material sabetan adalah boneka wayang yang dibuat dari
kulit kerbau dengan pola tertentu, dipahat dan disungging serta
diberi tangkai. Konsep boneka wayang menggunakan tokoh
wayang klasik dengan beberapa pengembangan. Boneka wayang
memiliki bentuk dan pola wayang purwa gaya Surakarta. Boneka
wayang menjadi pusat perhatian penonton untuk memahami
perjalanan alur ceritanya. Boneka wayang dipilih wayang
berkualitas tinggi dan memiliki aspek kebaharuan bentuk.

Boneka wayang memiliki keragaman, baik berdasarkan
jenis, karakter, maupun ukurannya. Dalam satu kotak wayang,
terdapat jenis wayang, seperti: dewa-dewi, ksatria, raksasa,
hewan, senjata, panakawan, pendita, dan sebagainya. Jika
diperhatikan dari karakternya, terdapat boneka wayang tokoh
alusan, gagahan, geculan, putren, putran, katongan, jangkahan, bayen,
kewan dan sebagainya. Boneka wayang memiliki variasi ukuran,
yaitu besar, sedang, maupun kecil. Boneka wayang
menggambarkan karakteristik tokoh yang dibingkai oleh lakon
wayang. Boneka wayang kategori baik, adalah jika dibuat dari
bahan yang berkualitas, mewakili karakter tokoh, dan dapat
digerakkan sesuai keinginan dalang.

Boneka wayang dapat menjadi hidup dan bermakna di
dalam pertunjukan apabila dalang mampu menguasai teknik
sabetan, seperti mampu memegang wayang dengan benar,
mampu menyusun tancepan wayang dengan baik, memahami
urutan pencabutan tokoh wayang, mampu menggerakkan
boneka wayang, dan mampu membuat bayangan wayang secara
hidup dan menjiwai. Pada intinya dalang menguasai cepengan,
tancepan, bedholan, solah, serta penampilan dan entas-entasan
wayang.

Cepengan merupakan teknik dalang dalam memegang
boneka wayang. Konsep cepengan berorientasi pada kekuatan
dalang dalam memegang wayang secara lulut, yaitu menyatunya
tangan dalang dengan gapit (tangkai) wayang sehingga terkesan
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hidup, berjiwa, dan enak dilihat (Murtiyoso, 2007). Cepengan
lulut memberikan petunjuk bahwa dalang benar-benar mampu
menguasai dan menghidupkan boneka wayang hanya dengan
memegang boneka wayang. Cepengan menjadi kunci pertama
akan kemampuan dalang untuk menghidupkan boneka wayang
di dalam pertunjukan wayang.

Para dalang seringkali menyatakan bahwa cepengan yang
baik adalah cepengan cek dadi, artinya ketika dalang memegang
wayang langsung dapat digunakan atau digerakkan di kelir. Cek
dadi memberikan petunjuk akan kemampuan dan refleks dalang
ketika memegang wayang tanpa harus menata terlebih dahulu.
Di sini boneka wayang dalam kondisi apapun dapat dipegang
dalang dengan cekatan dan baik. Ekspresi cepengan dari dalang
berorientasi pada tekanan, atau dapat dikatakan bahwa kuat
lemahnya tangan dalang memegang cempurit wayang menjadi
daya hidup dari boneka wayang. Tekanan pada cepengan
dipengaruhi oleh gaya berat boneka wayang dan besar kecilnya
cempurit (Sunardi, 2013). Tokoh wayang seperti bayen, putren,
memerlukan tekanan lemah karena ukuran wayang kecil dan
gapit yang kecil pula, sebaliknya tokoh ukuran besar seperti
Rukmuka, Werkudara, Bayu, Duryudana dan lain-lain
membutuhkan tekanan kuat.

Dalam pertunjukan wayang dikenal adanya tancepan,
yaitu pola pencacakan wayang pada gedebog yang
menggambarkan adegan atau peristiwa tertentu. Konsep dasar
tancepan wayang adalah wijang, yaitu pencacakan boneka
wayang pada gedebog dapat terlihat indah karena kejelasan
maksud adegan atau peristiwa yang digambarkan. Tancepan
memberikan petunjuk mengenai gambaran posisi boneka wayang,
variasi atau pola adegan, serta status dan peranan tokoh wayang
dalam lakon. Dalam pertunjukan tari, tancepan dikenal
dengan istilah pola lantai, atau blocking pada pertunjukan teater.
Dalam tancepan wayang memperhatikan jarak, kerapatan, dan
posisi tiap-tiap boneka wayang dalam membentuk pola adegan
tertentu.
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan tancepan wayang, seperti: ukuran wayang (besar-
kecil); status tokoh wayang (raja, brahmana, ksatria, senapati,
abdi, dll); peristiwa (peristiwa adegan, suasana hati tokoh);
keseimbangan (tancepan kiri-kanan); posisi tokoh (gedebog
bawah-gedebog atas); dan bayangan wayang. Dengan mengacu
pada hal-hal tersebut, dalang dapat menyusun tancepan wayang
dengan berkualitas dan estetik. Tancepan wayang mereferen
terhadap etika Jawa, yaitu konsep udanegara, yang di dalamnya
termuat konsep rukun, hormat, dan harmoni. Udanegara atau
kemungguhan dalam tancepan wayang memberikan petunjuk
bahwa ada hubungan signifikan antara budaya Jawa dengan seni
pertunjukan wayang.

Sabetan dalam pertunjukan wayang juga ditentukan oleh
bedholan yang dilakukan dalang. Bedholan yang berarti cara
mencabut wayang dari gedebog serta urutan tokoh yang dicabut.
Konsep estetika bedholan wayang mengacu tokoh dan peristiwa
pada suatu adegan di dalam lakon. Pada adegan kerajaan, urutan
bedholan yaitu: raja, dayang-dayang, pendeta, patih, dan
punggawa lainnya; yang berbeda dengan adegan paseban jawi
dengan urutan: tumenggung, senapati, patih, dan raja atau
pimpinan lainnya. Ada kalanya bedholan untuk adegan tertentu
dengan tokoh yang setara derajatnya atau perannya dalam lakon
dilakukan secara bersamaan.

Unsur sabetan lainnya dinamakan solah, yaitu gerak-gerik
tokoh wayang pada kelir. Pada estetika solah wayang
mempertimbangkan konsep urip, yaitu gerakan wayang seolah-
olah hidup sesuai peristiwa adegan, suasana hati tokoh wayang,
ataupun karakteristik tokoh wayang (Sunardi, 2013). Untuk
mencapai ekspresi solah yang berkualitas diperlukan pemahaman
karakter boneka wayang, vokabuler gerak wayang, dan teknik
menggerakkan wayang. Dalam satu kotak wayang, atau
setidaknya dalam satu lakon memiliki beragam karakter tokohnya.
Pemahaman terhadap karakter tokoh membantu dalang dalam
mengekspresikan pola gerak tokoh yang dimainkan. Pola gerak
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didasarkan dari rangkaian vokabuler gerak wayang, maka dalang
seyogyanya menguasai berbagai ragam gerak. Untuk
menghasilkan gerak wayang yang berkualitas atau urip
diperlukan penguasaan teknik dari dalang. Teknik menggerakkan
wayang menjadi bagian penting untuk menghasilkan solah
wayang sesuai karakter, peristiwa, dan suasana hati tokoh
wayang.

Ekspresi solah wayang memperhitungkan tekanan, tempo,
komposisi, dan sambung rapet gerak (Sunardi, 2013). Tekanan
pada solah adalah kuat dan lamahnya gerak wayang untuk
menggambarkan tindakan atau peristiwa tertentu. Tempo solah
wayang mengacu pada cepat lambatnya gerakan tokoh wayang.
Komposisi solah adalah susunan gerak atau pola gerak yang
membentuk satu kesatuan makna. Adapun sambung rapet terkait
dengan kecepatan dan ketepatan pergantian antara gerak satu
dengan gerak lainnya. Dalam satu komposisi gerak terdapat
sambung rapet antara vokabuler gerak satu dengan yang lain.

Satu lagi unsur sabetan yang tak kalah penting
kehadirannya dengan unsur yang lain, yaitu penampilan dan
entas-entasan. Penampilan merupakan kemunculan tokoh
wayang pada kelir, sedangkan entas-entasan adalah gerak boneka
wayang meninggalkan kelir, atau dalam istilah lain, wayang
muncul dan wayang exit. Penampilan lebih menggambarkan
hadirnya tokoh pada kelir, adapun entas-entasan
menggambarkan keluarnya tokoh wayang dari kelir. Masuk-
keluarnya tokoh wayang memiliki makna mendalam dalam
estetika sabet wayang. Estetika penampilan mengacu pada kesan
hidup atau berjiwa pada tokoh ketika tampil di kelir, atau dikenal
konsep greg dalam dunia pedalangan. Greg mengandung maksud
tekanan gerak pada saat wayang tampil dan berhenti. Adapun
estetika entas-entasan mengacu pada konsep resik, yakni bersih
atau lancarnya gerakan wayang ketika meninggalkan kelir
(Sunardi, 2013).

Menurut Bambang Suwarno, pengekspresian penampilan
dan entas-entasan ini dapat diukur berdasarkan tekanan dan
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tempo. Tekanan berarti kuat dan lemahnya penampilan dan
entas-entasan tokoh wayang. Pada waktu tokoh wayang tampil
di kelir dan saat meninggalkan kelir memiliki tekanan yang
berbeda-beda (wawancara, 2019). Tentang cepat dan lambat
penampilan dan entas-entasan mengacu pada tempo yang
digunakan. Tempo penampilan dan entas-entasan didasarkan
pada karakter, suasana hati, dan peristiwa lakon.

E. Konsep Narasi Wayang Sinema

Pada umumnya, pertunjukan wayang memiliki unsur
garap yang disebut sebagai catur dan antawecana. Catur diartikan
sebagai pengungkapan bahasa yang digunakan dalam
pertunjukan wayang, terdiri dari dialog, monolog, dan narasi atau
dalam istilah pedalangan disebut ginem, ngudarasa, janturan, dan
pocapan. Adapun antawecana adalah ekspresi verbal pada
janturan, pocapan, dan ginem dalam pertunjukan wayang
(Sunardi, 2013). Jika catur menekankan pada aspek kebahasaan
dalam pertunjukan wayang, sedangkan antawecana
menekankan pada teknis pengekspresian catur yang dilakukan
oleh dalang.

Catur dan antawecana tidak dipergunakan dalam
pertunjukan wayang sinema. Hal ini disebabkan bahwa wayang
sinema digarap dengan orientasi pada aspek visual dan auditif
yakni sabetan wayang dan musik wayang. Aspek verbal yaitu
bahasa tidak diwujudkan dalam janturan, pocapan, dan ginem,
namun diwujudkan dalam teks bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Teks bahasa ini merupakan terjemahan dari syair dalam
tembang, gerongan, dan sulukan yang dibawakan oleh sinden
dan wiraswara.

Kehadiran teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini
disebut sebagai perwujudan narasi dalam pertunjukan wayang
sinema. Teks-teks ini mengungkapkan alur cerita Dewa Ruci dari
babak awal hingga akhir cerita. Teks-teks ini merupakan
alihbahasa dari syair atau cakepan tembang, gerongan, dan
sulukan. Teks-teks yang ditampilkan berupa runing text yang ada
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pada layar film. Teks atau yang dianggap sebagai narasi ini
menggantikan peran antawecana dari dalang, sehingga dalang
hanya bertugas memainkan sabetan wayang sedangkan dialog
dan narasi digantikan dengan runing text.

Konsep narasi menyelipkan teks bahasa Indonesia sebagai
penguat komunikasi kepada publik. Lakon disampaikan dengan
tembang, gerongan, dan sulukan yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia melalui penyusunan credit title atau runing text
pada pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci. Narasi
berupa runing text dihadirkan pada setiap adegan yang
merupakan terjemahan dari syair tembang, gerongan, dan
sulukan. Pola terjemahan mengacu pada interpretasi secara bebas,
artinya terjemahan yang didasarkan pada tafsir terhadap
substansi syair gerongan, tembang, dan sulukan. Oleh karena
bahasa tembang, gerongan, dan sulukan memiliki aturan khusus
maka teknik terjemahan dilakukan dengan cara memahami pola
dan bentuknya serta memahami isi atau kontennya. Pemahaman
dan interpretasi sangat menentukan kualitas dari terjemahan dan
perwujudannya dalam runing text. Ini artinya konsep narasi pada
pertunjukan wayang sinema diwujudkan melalui kekuatan
interpretasi terhadap syair tembang, gerongan, dan sulukan.

F. Konsep Musik Wayang Sinema

Pada pertunjukan wayang sinema, musik memiliki
peranan vital dalam membangun suasana, memperkuat gambaran
peristiwa, dan menjadi petunjuk alur cerita. Musik mengacu pada
pembagian wilayah nada atau dikenal pathet dalam tradisi
karawitan maupun pedalangan Jawa, sehingga ada pathet nem,
pathet sanga, dan pathet manyura. Suasana yang terjadi dalam
lakon wayang dibangun kekuatan musikal dari gending, sulukan,
tembang, maupun gerongan. Aneka ragam suasana, seperti sedih,
gembira, agung, jenaka, dan sebagainya termuat dalam rasa
musikal dari musik wayang sinema ini. Musik juga menjadi
penguat gambaran peristiwa dalam lakon wayang. Adegan
kerajaan, adegan peperangan, adegan di dalam lautan dan
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sebagainya didukung dengan musik baik secara instumental
maupun vokal. Jalinan musik yang satu dengan lainnya dari
prolog hingga tancep kayon memberikan petunjuk gambaran alur
lakon. Pada intinya dalam pertunjukan wayang sinema, musik
berfungsi menjadi pengantar cerita menggantikan kedudukan
teks bahasa (dialog dan narasi). Hal ini tercermin dalam syair-
syair yang terdapat pada tembang, gerongan, sindenan, dan
sulukan.

Musik yang dipergunakan adalah gamelan Jawa yang di
dalamnya terdapat pola-pola gending, sulukan, gerongan, dan
tembang, mengantarkan alur lakon melalui suara yang
dilantunkan para penggerong, pesinden, dalang, suara gamelan,
dan suara dhodhogan-keprakan. Musik menjadi kunci pergerakan
alur lakon dari awal hingga akhir lakon. Inilah sebabnya ekspresi
musikal dari pengrawit, pesinden, penggerong, dan dalang
menjadi signifikan untuk memperkuat alur lakon pada
pertunjukan wayang sinema.

Secara sederhana, gending dimaknai sebagai
instrumentalia, yakni lagu yang diungkapkan melalui nada-nada.
Pada pertunjukan wayang sinema menggunakan gending Jawa
yang didalamnya terdapat beragam instrumen, seperti kendang,
rebab, gender, gong, kenong, bonang, siter, gambang, saron dan
sebagainya. Gending ini dimainkan oleh pengrawit dengan
diperkuat penggerong dan pesinden di bawah komando dalang
melalui dhodhogan-keprakan. Berbagai pola gending yang
digunakan, yaitu: pola ladrang, ketawang, ketawang gending,
lancaran, ayak-ayak, srepeg, sampak, palaran dan lainnya.
Pemilihan pola gending menyesuaikan dengan adegan atau
peristiwa dan suasana yang dipergelarkan dalam pertunjukan
wayang sinema.

Selain gending, terdapat tembang yang dipergunakan
untuk memperkuat dan mempertegas alur lakon wayang sinema.
Di dalam tembang terdapat syair yang menggambarkan adegan
atau peristiwa yang terjadi dikombinasikan dengan sabetan
wayang. Tembang dapat dilantunkan oleh dalang, pesinden,
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ataupun penggerong secara mandiri atau bersamaan (koor). Jenis
tembang pada pertunjukan wayang sinema yaitu sekar macapat
(dhandhanggula, sinom, pangkur, asmarandana, gambuh,
kinanthi, durma, megatruh) maupun sekar ageng (sardula
wikridhita).

Pertunjukan wayang sinema juga menggunakan sulukan
sebagai penguat suasana maupun gambaran peristiwa yang
terjadi. Sulukan dilantunkan oleh dalang, pesinden, ataupun
penggerong, baik secara mandiri maupun koor. Beberapa jenis
sulukan yang terdapat dalam pertunjukan wayang sinema, yaitu
pathetan, ada-ada, dan sendhon. Pathetan memperkuat adegan
dengan suasana agung, bebas, santai, dan sejenisnya; ada-ada
lebih berorientasi untuk menguatkan adegan dengan suasana
greget, marah, licah, dan sejenisnya; adapun sendhon lebih
signifikan untuk mendukung adegan dengan suasana sedih,
bimbang, dan sejenisnya. Sulukan dilantunkan mengikuti tata
aturan pathet, sehingga ada sulukan pathet nem, sulukan pathet
sanga, dan sulukan pathet manyura.

Hal yang tak kalah penting untuk membangun dan
memperkuat peristiwa, penokohan, dan suasana adegan adalah
dhodhogan-keprakan dari dalang. Dhodhogan-keprakan menjadi
penanda dan penguat adegan pada keseluruhan alur lakon.
Dhodhogan-keprakan menuntun pada musik untuk memulai,
memperlirih, mempercepat, ataupun menghentikannya.
Dhodhogan-keparakan adalah bunyi cempala dan keprak yang
dilakukan dalang untuk menuntun jalannya musik wayang
sinema.

Pada praktiknya, penggunaan tembang, sulukan,
gerongan, dan sindenan yang difungsikan untuk mengantarkan
alur lakon memiliki persamaan dengan langendriyan (drama tari
dengan mengandalkan tembang sebagai pengganti dialog)
ataupun opera pada pertunjukan teater. Konsep langendriyan
untuk mengekspresikan musik wayang sinema menjadi hal yang
urgen yang mencirikan model pertunjukan wayang sinema.
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BAB III
PERTUNJUKAN WAYANG SINEMA LAKON

DEWA RUCI

A. Intisari Lakon Dewa Ruci

Masyarakat Jawa berpandangan bahwa pertunjukan
wayang kulit diyakini sebagai wahana untuk mengungkap
gambaran kehidupan manusia. Dalam hal ini, lakon wayang
mengisahkan kehidupan para tokoh wayang dalam mencapai
tujuan tertentu. Salah satu lakon wayang yang populer di Jawa
adalah lakon Dewa Ruci. Lakon ini memuat perjalanan hidup
tokoh Bima dalam mencapai kemanunggalan dengan Dewa Ruci.
Bima sebagai representasi simbolik insan khamil yang berjumpa
dengan Dewa Ruci sebagai representasi simbolik Sang Khalik.
Pada dasarnya lakon Dewa Ruci berkisah tentang perjalanan
tauhid Bima menuju tarap sebagai manusia sempurna, yang
dikenal dengan istilah manunggaling kawula gusti.

Pada kenyataannya di dalam khazanah seni pedalangan,
lakon Dewa Ruci memiliki beragam versi, baik sumber, bentuk,
maupun pola garapannya. Sumber lakon Dewa Ruci pada
umumnya mengacu Serat Dewa Ruci, yang di dalamnya
menjabarkan perjalanan Bima mencari air kehidupan menuju
taraf sebagai insan khamil. Cerita Dewa Ruci dapat dijumpai
dalam beberapa bentuk, seperti kidung atau tembang maupun
gancaran (prosa). Adapun pola garapan lakon Dewa Ruci
memiliki variasi beragam, bahkan judul lakon Dewa Ruci juga
disebut Nawa Ruci ataupun Bima Suci, dengan orientasi garapan
pada tokoh Bima dalam usahanya mencari air kehidupan.

Lakon Dewa Ruci memuat laku mistik dari tokoh Bima
dalam mencapai kemanunggalan dengan Tuhan. Bima sebagai
tokoh sentral selalu hadir dalam keseluruhan alur lakon. Pada
tahap awal, Bima berniat berguru kepada Druna untuk
mendapatkan petunjuk cara menemukan air kehidupan. Tahapan
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berikutnya, Bima melakukan perjalanan panjang untuk
mendapatkan cita citanya. Mula-mula Bima pergi ke hutan untuk
mendapatkan tirta pawitra, selanjutnya ia memasuki samodera.
Perjalanan Bima mendapatkan rintangan dari keluarga, dua
raksasa penunggu hutan, dan seekor naga penjaga lautan. Pada
akhirnya Bima mampu mencapai keinginannya dengan
mendapatkan anugerah tirta pawitra dari Dewa Ruci. Peristiwa
pertemuan antara Bima dengan Dewa Ruci sangat menarik karena
terkait dengan gambaran pengalaman religius dalam usaha
menyatu dengan Illahi. Proses persatuan antara manusia dan
khalik dalam pandangan Jawa dinyatakan sebagai manunggaling
kawula-gusti.

Lakon Dewa Ruci secara umum menggambarkan usaha
tokoh Bima dalam mencapai kesempurnaan hidup. Pada dasarnya
cerita Dewa Ruci atau Bima Suci atau Nawa Ruci memuat ajaran
mistik dalam kebatinan Jawa. Mangkunagoro mengatakan
bahwa:

Many wayang plays contain a teaching based on esoteric, re-
vealed knowledge concerning God, the world and nature. Here
we are right in the sphere of mysticism and its teachings. These
hold that knowledge about the most secret mysteries of life, in-
cluding life’s origin, that deeply affect our mind and conscious-
ness can only be attained through direct contemplation and not
via the long byways of rational conciderations (1933:13).

Usaha Bima untuk menuju pada kesempurnaan hidup
dilalui dengan berbagai tingkatan. Tingkatan demikian dinamakan
laku atau mistikisme. Dalam lakon Dewa Ruci tahap-tahap
penting yang dilalui Bima adalah: berguru kepada pandita Durna;
patuh dan teguh dalam melaksanakan perintah guru;
menghancurkan hutan Tikbrasara serta mampu menyingkirkan
penghalangnya; meruwat Dewa Bayu sebagai amal kebaikan;
kembali berguru pada Durna atau tidak putus asa untuk bertanya;
menyingkirkan dan meninggalkan saudaranya yang merintangi
tujuan; terjun ke samodra Minangkalbu; membunuh Naga
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Nemburnawa atau nafsu duniawi; mati sajroning urip dan
menyerah dengan iklas pada kuasa Tuhan; bertemu Dewa Ruci
untuk menerima cahaya tuntunannya; manunggal dan berdialog
untuk menerima air hidup (Mulyono, 1975; Tanaya, 1979;
Mangkunagoro, 1933).

Jika kita telusuri lebih mendalam bahwa perkembangan
mistik Dewa Ruci dapat diketahui dari berbagai buku atau serat
yang memuat tentang mistik maupun wejangan Dewa Ruci. Di
samping itu dapat diketahui dari munculnya garapan baru cerita
Dewa Ruci  dalam pewayangan. Beberapa Serat yang memuat
ajaran Dewa Ruci seperti Serat Cebolek, Serat Cebolang, Serat Suluk
Bima Suci, Pustakaraja Panca—Kurala, Pustakaraja Mahadarma, Serat
Babad Tanah Jawi, Serat Walisana, Serat Suluk Syeh Malaya, Serat
Kancil Amongpraja, Serat Kancil Kridhamartana,  dan lain-lain
(Tanaya, 1979). Adapun dalam pewayangan, muncul lakon Dewa
Ruci yang digarap dengan beberapa versi sesuai kreatornya,
termasuk dalam pertunjukan wayang sinema.

Lakon Dewa Ruci digolongkan sebagai lakon lebet, yaitu
lakon yang memiliki kandungan pesan mendalam terkait tata
hubungan manusia dengan Tuhan. Lakon lebet juga dimaknai
sebagai lakon yang berkisah tentang laku mistik manusia dalam
mencapai kemanunggalan dengan Tuhan. Usaha Bima untuk
mendapatkan air kehidupan dilalui dengan perjuangan yang
panjang hingga berjumpa dengan Sang Khalik. Laku mistik yang
demikian merupakan simbolisasi dari perjalanan batin Bima untuk
menemukan hakekat tertinggi, yakni Tuhan yang dilambangkan
sebagai Dewa Ruci.

Untuk memahami perjalanan Bima hingga menemukan
air kehidupan dapat ditelusuri melalui struktur dramatik lakon.
Dalam hal ini, alur lakon memberikan gambaran yang jelas
mengenai usaha Bima menjumpai Dewa Ruci. Pada pertunjukan
wayang sinema lakon Dewa Ruci ini, memiliki alur yang lebih
padat dengan penekanan pada adegan-adegan penting. Adapun
alur lakon Dewa Ruci sebagai berikut.
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1. Bima dilahirkan dalam wujud plasenta (bungkus
Peristiwa kelahiran Bima menggegerkan dunia, sehingga
Batara Bayu memerintahkan kepada Gajahsena untuk
memecahkan bungkus. Pada akhirnya bungkus dapat pecah
dan Gajahsena merasuk ke dalam diri Bima.

2. Bima digambarkan sebagai manusia perkasa
Inilah Bima, manusia perkasa, putra Pandu dan Kunti,
memiliki banyak julukan, Bratasena, Werkudara,
Kusumadilaga, Balawa, Bayusiwi, Harya Sena, manusia sakti
mandraguna, suka menolong kepada sesama.

3. Bima merenungkan berbagai peristiwa sebagai refleksi diri
Bima bercita-cita menjadi insan kamil, sebagai ksatria sekaligus
berjiwa brahmana, berguna bagi negara, mampu menjadi
taladan hidup, menjadi sumber petunjuk akan keilahian, ingin
menyatu dengan mikro dan makro kosmos.

4. Bima bertekad mencari guru yang memiliki kemampuan luar
biasa
Bima ingin mencari manusia yang penuh ilmu pengetahuan
dan ilmu kanoragan, seorang guru sejati yang memberi
petunjuk kebaikan dan kemaslahatan dunia, Bima
mengungkap orang sakti di dunia, yakni Resi Durna.

5. Bima memutuskan berguru kepada Pendeta Durna untuk ilmu
kesempurnaan hidup
Bima memutuskan untuk berguru pada Resi Durna, ia ingin
mencari air kehidupan menuju insan kamil. Bima melakukan
perjalanan menuju Sokalima, ia seorang diri tanpa ditemani
siapapun, hanya angin besar yang menyertai kepergiannya,
perjalanan Bima mampu menggetarkan dunia, membuat takut
masyarakat pedesaan yang dilaluinya, akhirnya Bima sampai
di Padepokan Sokalima dengan semangat membara.

6. Bima menjumpai Durna di Negara Astina, dan mengutarakan
niatnya untuk mencari kesempurnaan hidup.
Bima bersimpuh dihadapan Resi Durna, ia mengutarakan
niatnya untuk berguru kepada Resi Durna, ia menginginkan
kesempurnaan hidup demi menjaga keselarasan dunianya, Resi
Durna menyambut hangat keinginan muridnya.
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7. Resi Durna memberikan petunjuk tentang air kehidupan (tirta
pawitra) yang harus ditemukan Bima.
Resi Durna memberikan petunjuk kepada Bima mengenai
jalan menuju kesempurnaan hidup, ia diminta untuk mencari
tirta pawitra (air kehidupan), air yang memberi daya hidup
dan daya suci kepada insan kamil.

8. Pada tahap pertama Bima mendapat petunjuk untuk pergi ke
hutan mencari kayu gung susuhing angin.
Resi Durna memberikan petunjuk pertama bahwa persyaratan
memperoleh air kehidupan dimulai dengan mencari kayu
gung susuhing angin, kayu ini berada di pusat Gunung
Reksamuka, Bima berpamitan menuju hutan.

9. Bima memasuki hutan Candramuka (Reksamuka)
Perjalanan Bima menuju ke hutan dengan niat untuk
menemukan kayu gung susuhing angin, ia mengandalkan
kekuatan spiritualnya dengan ajian sepi angin, bagaikan
gerakan angin taufan perjalanan Bima sampai di hutan, ia
mulai mencari kayu gung susuhing angin dengan merobohkan
pepohonan, memindahkan bebatuan, memasuki goa,
menuruni lembah curam, bahaya alam tak dihiraukannya.
Kekacauan di hutan membangkitkan kemarahan sang
penunggu yaitu Rukmuka dan Rukmakala, segera mereka
menghampiri Bima.

10. Bima berseteru dengan Rukmuka-Rukmakala
Bima dihadang dua raksasa, Rukmuka dan Rukmakala,
keduanya marah atas perilaku Bima merusak hutan, membuat
hewan hutan ketakutan. Bima hanya menjalankan perintah
guru untuk menemukan kayu gung susuhing angin, terjadi
perseteruan dengan dua raksasa, akhirnya Bima dikeroyok
dua raksasa hingga terjadi peperangan sengit.

11. Bima mampu membinasakan dua raksasa jelmaan Bayu yang
memberikan anugerah kepada Bima berupa gelung
minangkara.
Bima mampu menguasai lawan, bahkan membunuh kedua
raksasa. Tiba-tiba kedatangan Dewa Bayu menghampiri Bima,
Bima mendapat anugerah dewata karena telah menolong
kedua dewa yang tengah menjalani hukuman, Dewa Bayu
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memberikan anugerah berupa gelung minangkara, hingga
tampilan Bima berubah menggunakan gelung. Dewa Bayu
memberikan saran agar Bima kembali menemui Durna, karena
apa yang dicari tidak ada di hutan.

12. Bima keluar hutan untuk menemui Durna di Sokalima
Setelah mendapat petunjuk dari dewata, Bima keluar hutan
memilih jalan pintas dengan menuruni lembah curam dan
menyeberangi anak sungai, perjalanan Bima semakin
dipercepat demi menghadap pada gurunya di Sokalima, Bima
telah sampai di padepokan dan segera mencari Durna.

13. Bima telah menghadap Durna, dan diberi petunjuk kedua,
untuk mencari tirta pawitra di samodera
Dihadapan sang guru, Bima menyampaikan peristiwa yang
dialaminya, ia tak mendapatkan kayu gung susuhing angin,
namun mendapat anugerah dari Dewa Bayu dan Dewa Indra.
Durna memberikan petunjuk kedua bahwa air suci ada di
samodera selatan. Bima diminta untuk melakukan perjalanan
panjang ke samodera demi mendapatkan tujuannya. Bima
berpamitan untuk melaksanakan petunjuk gurunya, dengan
gejolak jiwa yang besar karena harus berhasil mewujudkan
impiannya, ia akan pulang dahulu minta restu orang tua dan
saudaranya.

14. Bima menjadi bahan pembicaraan saudaranya di Amarta.
Bima menjadi bahan pembicaraan orang tua dan saudaranya,
bahkan Puntadewa menghadirkan Kresna untuk membantu
menghentikan niatan Bima, Kresna hadir di Amarta, ia
menyampaikan pesan bahwa Bima akan mampu mengatasi
permasalahannya sendiri, Kresna menasihati agar Pandawa
bersabar untuk menunggu kepulangan Bima.

15. Bima menuruti petunjuk Durna, namun dia kembali ke
Amarta dulu untuk minta restu ibu dan saudaranya.Bima tidak
diperbolehkan ke samodera oleh keluarga besarnya, namun
tetap nekad menuruti nalurinya.
Bima hadir di Amarta menggegerkan suasana persidangan,
orang tua dan saudaranya merasa lega atas kepulangan Bima,
Bima menyampaikan niatannya untuk pergi ke samodera, ia
minta pamit dan doa restu dari orang tua dan saudaranya,
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niatan Bima dicegah orang tua dan saudaranya, namun Bima
tetap pada keinginannya untuk menemukan air kehidupan
di samodera.

16. Bima melakukan perjalanan ke samodera untuk mencari air
kehidupan
Bima melesat dari kerajaan Amarta, ia memulai lagi
perjalanan panjang menuju samodera, perjalanan bagaikan
angin, telah sampai di hutan belantara, Bima mencari jalan
terdekat untuk sampai di samodera, ia menaiki gunung,
menuruni lembah, masuk keluar hutan belantara, dan
menyusuri bibir sungai yang panjang.

17. Bima bertemu dengan Anoman, Mahambira, Setubanda, dan
Jajakwreka hingga terjadi perkelahian, namun Bima tetap
mampu meloloskan diri.
Di tengah perjalanan, Bima dihadang kadang bayu, mereka
terlibat pembicaraan, Para kadang bayu menyarankan agar
Bima mengurungkan niatnya menuju samodera karena hanya
diperdaya Durna dan Kurawa, Bima teguh dalam pendirian,
dan tetap melanjutkan niatannya untuk menemukan air
kehidupan. Terjadi dorong mendorong, namun kadang bayu
kalah oleh kekuatan Bima, segera Bima melesat jauh
meninggalkan kadang bayu.

18. Bima sampai di tepi samodera, memandangi keganasan air
samodera.
Perjalanan Bima sampai di tepian samodera, ia memandangi
samodera nan luas, terlihat jelas keganasan ombak bergulung-
gulung menerjang batu karang, Bima merasa ragu untuk
memasuki samodera.

19. Bima mendapatkan penguatan dari burung perkutut, gemak,
dan platuk bawang
Keraguan hati Bima diberi penguatan oleh pembicaraan tiga
burung yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik dengan
cara bertekad bulat dalam hati.

20. Bima dengan tekad membara memasuki samodera hingga
mendapat gangguan dari Naga Nemburnawa.
Bima menceburkan diri ke samodera disambut gulungan
ombak, Bima terlarut dalam balutan ombak besar, ia telah
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berada di tengah samodera, badannya terombang-ambing
derasnya air laut, ia menyelam ke dalam hingga mencapai
dasar samodera, kelebat Naga Nemburnawa mendekat
mencium aroma tubuh Bima, Bima menghindar dari terjangan
Naga, semakin menghindar maka semakin ganas pula Naga
ingin memangsa Bima.

21. Bima lemas tiada daya akibat lilitan dan gigitan Nemburnawa,
namun Bima menemukan kesadarannya kembali dan berhasil
membunuh Nemburnawa.
Bima terlena, Naga Nemburnawa menyibakkan ekornya
mengenai tubuh Bima, Bima terpental jauh di dasar samodera,
Naga semakin mengganas, Naga melilit sekujur tubuh Bima,
Bima lemas tiada daya, ia terlena dalam cengkeraman Naga
Nemburnawa. Sang Naga menggigit tubuh Bima, dalam
kesadaran akhir Bima memegang mulut naga, dengan Kuku
Pancanaka, Bima merobek leher naga, Nemburnawa
melepaskan lilitannya, Bima mengejar dan menyobek mulut
naga hingga tewas. Darah membasahi lautan hingga
menghilangkan kesadaran Bima, ia seolah terlempar ke dunia
yang tak dikenalnya.

22. Bima tertelan air samodera dan telah bersimpuh di hadapan
Dewa Ruci.
Bima terbawa aliran dalam air samodera, ia telah berada di
hadapan Dewa Ruci, Bima tersadar namun terheran
menyaksikan adanya sosok kecil dirinya di hadapannya, sosok
Dewa Ruci telah membukakan tabir perjalanan Bima, Bima
segera bersimpuh dan menyembah kepada Dewa Ruci, Bima
menyatukan hati dan pikirannya dengan Dewa Ruci.

23. Bima mendapatkan tirta pawitra dari Dewa Ruci.
Dalam keheningan Bima mendapatkan pencerahan batin dari
Dewa Ruci, Bima merasakan mendapatkan kenikmatan luar
biasa karena berada di sisi Dewa Ruci, Bima mendapatkan
wejangan Pancamaya, ia mendapat pula wejangan Jatitunggal
saliring warna, berikutnya wejangan Pramana, wejangan Reh
pepingitaning jagat, dan juga mendapat wejangan Pungkasan.

24. Bima diminta kembali lagi ke negara Amarta.
Bima telah menerima berbagai ilmu kesempurnaan hidup dari
Dewa Ruci, Bima telah menerima air kehidupan, Bima
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merasakan kenikmatan tiada tara dan memilih untuk berada
di alam walikan, Dewa Ruci menyarankan agar Bima segera
kembali ke dunia nyata untuk mengabdikan diri, untuk
mengamalkan ilmu kesempurnaan hidup yang telah diberikan,
Bima berpamitan dengan Dewa Ruci, Bima melesat keluar dari
dasar samodera, Bima telah berada di tepian samodera, ia
meninggalkan samodera.

25. Bima menuju Padepokan Sokalima
Bima tidak pulang ke Amarta, ia menuju ke Padepokan
Sokalima menemui gurunya Durna untuk menyampaikan rasa
terima kasih yang mendalam atas petunjuk sang guru. Bima
berkumpul kembali dengan saudara dan ibunya.

B. Deskripsi Pertunjukan Wayang Sinema Lakon Dewa Ruci
Prolog
Tokoh: Bungkus, Kunthi, Pandhu, Bratasena, Bayu
Setting tempat: Hutan Setragandamayit

Jalannya Penyajian
· Persiapan sebelum penyajian, di tengah kelir ditancapkan

wayang Bungkus ditutup wayang Bratasena, kemudian
ditutup dua buah Kayon.

· Dalang sasmita dhodhogan pambuka singget
· Swarawati melantunkan Macapat Dhandhanggula laras

slendro pathet manyura.

“Watak wantu Harya Jodhipati,
Werkudara hiya Bratasena,
Hanenggih Wayunendane,
Bayusiwi satuhu,
Jayalaga Sang Bhimasekti,
Dyan Kusumadilaga,
Kembanging prang pupuh,
Kusumayuda sanyata,
Nora watak kalah kalahe yen mati,
Prawira ing ngayuda
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· Dua buah Kayon dicabut digetarkan, bayangan diperbesar,
kedua ujung Kayon dipertemukan, pada bagian bawah
membentuk ruang yang melingkari tokoh Bratasena, Kayon
digerakkan bergetar kemudian ditancapkan diakhir simpingan

· Dhandhanggula selesai iringan beralih Ting Ting Mo slendro
manyura

· Bratasena menari tayungan beberapa sekaran, iringan seseg
beralih ke Ayak-ayak slendro manyura, langsung suwuk

· Bratasena dientas bayangan membesar ke arah blencong,
iringan suwuk

Gambar 1. Tokoh Bratasena berada di dalam bungkus, menari sebagai
gambaran pria perkasa (Foto: Sunardi, 2019)

Gg2 [.6.3 .6.5 .6.3 .6.gG2] 

Gg2 .3.2 .3.2 .5.3 .2.1 
f .2.3 .2.1 .3.2 .1.gG6 
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· Iringan dilanjutkan Swarawati buka celuk Kinanthi Padhang
Bulan:

· Kedua Kayon penutup simpingan dibedhol disapukan di kelir
untuk memberi kesan pergantian suasana, kemudian
ditancapkan di tempat semula

· Ketika gerongan Kinanthi sedang dilantunkan, Kunthi
berjalan dari gawang kanan diiringkan Pandhu, sampai di
tempat bungkus kemudian Pandhu ditancapkan di samping

6 6 ! z!c@  6 3 z3x5c3 z2c1 
Ya     ta          wau             kang   wi     nar     na 

1 z1c2 z2c3 3  1 z2c3 z1x2c1 y 
Krendha        ya   na          pa      pan       ne   ki 

  

.1.6   .1.6   .2.1   .3.2 
        6 6 z.c! z!c@  z6c3  z3c5 z3x1c2 
             Legeg ing tyas Prabu Pandhu, 

.3.1   .2.6    2.1   .3.2 
3 3 z3c2 z1x2c3  z3x5c2 z3c1 z1x2c1 6   6 6 z.c! z!c@ z6c3 z3c5 z3x1c2 
Mijil bungkus         su   ta       ne   ki      yekti anandhang su   kerta 

.3.1   .2.6   .3.2   .3.1 
3 3 z3c2 z1x2c3 z3c5 z2c3 z3x2c1 z6x5c3  6 z6c1 z1c2 2 3 z5x6c3 z5c3 z2c1 
Si ne  trak ken   ing  wa     na      dri   marma mamprih ru wat    i   ra 

.2.1   .2.3   .1.2   .1.Gg6 
z6c1 2  z2c3 1  ! z@x!x6c5 z3x!c!z6x!c@  6 3   z2c1 2 z1c2 z3c2 2 z1cy 
Mar ma mamprih ru wa        ti    ra    Sang Hyang Bayu  ha   mas   tu ti 
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bungkus menghadap ke arah gawang kanan, tangan depan
Pandhu sampir di manggaran, sedangkan Kunthi tancap
dekat bungkus menghadap arah gawang kiri tangan Kunthi
sampir di pundak.

· Selanjutnya Bathara Bayu nganglang dibayangi Kayon lalu
turun di dekat Kunthi menghadap arah Pandhu.

Gambar 2. Pandu dan Kunti sedang memohon kepada dewata agar
putranya dapat keluar dari bungkus  (Foto: Sunardi, 2019)

Gambar 3. Batara Bayu mendatangi Pandu dan Kunti untuk memberikan
pertolongan (Foto: Sunardi, 2019)
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· Pandhu udhar sampir tangannya ulap-ulap, dibedhol, maju
dirangkul Bayu sambil berpindah Pandhu maju terus berbalik
tancap di belakang Kunthi, sementara Kunthi telah lepas
sampir tangannya dan duduk/tancap di gedebog bawah
bersama Pandhu.

· Bayu ditancapkan di gedebog atas menghadap bungkus
tangan belakang bertolak pinggang

· Kedatangan Bayu sejak nganglang sampai ditancapkan
diperkirakan gerongan telah habis disajikan, kemudian iringan
beralih ke gantungan ji-nem.

· Pandhu dan Kunthi dibedhol menyembah Bayu, lalu berjalan
mundur sambil berbalik sampai di dekat simpingan kanan,
dibalik sejenak melihat Bungkus terus berjalan mundur,
dientas.

· Bayu dibedhol ulap-ulap, maju berbalik menghadap Bungkus
tancap di debog atas bertolak pinggang.

· Kayon penutup simpingan kiri dibedhol bayangan diperbesar
dekat blencong. Bratasena keluar dari Bungkus menghormat
Bayu, kemudian ditancapkan di samping Bungkus di gedebog
bawah tangan ngapurancang, iringan laya seseg kemudian
sirep ditumpangi Sekar Asmarandana slendro manyura
(disajikan oleh Wiraswara)

g6 [ .62.  62..  6662  6232 
 .6.1  .2.1  .3.2  .1.g6  ] 

  

 3  3  3  3     3  3    3 3 
Bayu :  Ti   tah   U lun            Bungkus      yekti 

 #  #  #  #  @  @    z@x!c6 z5c3 
 Ki ta      a    ma  nge  ran          sa      pa 

 3    5   3 6  5 3  z5c3  z2c1 
Bima : Sang Hyang Bayu    panu      ta      ne 
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Gambar 4. Batara Bayu menemui Bima di dalam bungkus
 (Foto: Sunardi, 2019)

· Iringan udhar
· Kayon klowong keluar dari badan Bayu, bayangan diperbesar

sambil digerakkan ke arah Bratasena, arah klowongnya
diarahkan ke muka Bratasena.

· Kemudian Bratasena dibedhol dan masuk ke Bungkus, Kayon
klowong kembali ke Bayu terus dilorot.

 3    5   3 6  5 3  z5c3  z2c1 
Bima : Sang Hyang Bayu    panu      ta      ne 

  #  #  #  #    @ @  z@x!c6 z5c3 
 Pu ku   lun   kang      a mi        se    sa 

 1    1  1 1   1     z1c2 z1cy  
 Mang reh   nu pus   myang     na   pas 

 3    5 3 6  5 3  2  1 
Bayu : Wus  tra  wa ca    si  ra    ku   lup 

 1  2  2 2  3    1  2  z1cy  
 Pu  tra   U  lun   kang   pa  mung  kas 
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· Bayu dibedhol dientas, iringan seseg, suwuk dilanjutkan
sulukan Ada-ada Megatruh oleh Wiraswara

· Sementara itu dalang menggerakkan Bungkus menggelinding
ke kanan, dientas.

· Gajahsena dibayangi Kayon ditampakkan di pojok atas
jagadan kiri, diperkirakan pemunculan Gajahsena ini
menjelang syair sulukan yang terakhir

Gambar 5. Batara Bayu memerintah Gajahsena memecah bungkus
(Foto: Sunardi, 2019)

Ada-ada Megatruh Slendro Nem 

6  3   5 6   6 5   6 3  !   ! z!c@  z!c6  
Pat blas   war sa,   Si  Bungkus  anggung  gu mlun dhung 

6    ! ! z!c@  6  3  z3c5 z3c2 
Neng  pa  se tran   Gan  da    ma   yit 

2  1  2 z3c5  2 2 z2c3 z2x1cy 
Ma pan   i    ku    da di   la    ku 

2  1  2 3  2 2 2 z1cy 
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· Sehabis sulukan, iringan masuk Gantungan Ji-lu

· Gajahsena keluar dari gawang kiri mengejar Bungkus ke arah
gawang kanan, dientas

· Bungkus keluar dari gawang kanan bertemu dengan
Gajahsena.

· Bungkus diguling-gulingkan dan ditendang oleh Gajahsena,
lama kelamaan Bungkus marah, ia ganti memukul Gajahsena
dengan badannya hingga terjadi peperangan.

· Bersamaan dengan pemukulan Bungkus kepada Gajahsena,
iringan berubah menjadi Srepegan slendro nem dari gong (3)
lu

· Perang terjadi beberapa sekaran, Gajahsena keseser, iringan
seseg beralih ke Palaran Gambuh laras slendro nem, disajikan
Wiraswara

2  1  2 3  2 2 2 z1cy 
Da dya  l u lus  ta pa   ne  ki 

5 5 z5c6 3  5   6    6  z6x5c3 
Ka i   den an   ing    Hyang  Ma   non 
 

g3 [ . . 1 3 . . 1 3 3 1 3 . 2 3 1 1 
 . . 2 1 6 . 2 1 6 . 6 2 6 . 6 1 
 2 2 1 1 6 5 6 1 . 2 . 1 6 1 2 g3 ] 

g3 [ 5 3 5 3 5 2 3 5 1 6 5 3 6 5 3 2 
 3 2 3 2 3 5 6 5 6 5 6 5 2 3 5 g3 ] 
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· Perang berlanjut, iringan seseg, beralih menjadi Sampak
slendro nem, dhawah gong (2) ro

· Keterangan: Bungkus terkena gading Gajahsena pecah,
Sampak seseg, lahir Bratasena, perang berlanjut.

· Gajahsena berperang melawan Bratasena, Gajahsena tertusuk
Kuku Pancanaka, iringan berubah menjadi Gangsaran

@    @  @ ! z!c@  6   z@x.x!c6 
Bung kus   sa  ka  la       ngu   ngun 

3 3  z3c5 z3c2 @ @  !   z!c@ 6 z@x!c6 
A na     sa    to    te  ka   ang     re   ri  dhu 

3  3  z3c5 z3c2  3  5  5 5  3 5   z@c! z6c5 
Pan  Si   Ga   jah   me  sem   le  ga   jroning     a    ti  

1 2 2 2  3   1  2   z3x5x3c2 
Pa ni  ti  se    wus   ke   pang   guh 

3  5  5 5  3 z5c6 z3c5  z3c2 
Pa  nga   ja  be   ba  kal   kla   kon 
 

Palaran Gambuh Slendro Nem 

.... 1653 653g2 .2.2 .2.2 

.5.5 .5.g5 [ .5.5 .5.5 .3.3 .3.g3 

.3.3 .3.3 .5.5 .5.5 .2.2 .2.g2  

.6.6 .6.6 .5.5 .5.g5 ] 

g2  [ 2222 222g2 2222 222g2   ] 



44 Sunardi, I Nyoman Murtana, Sudarsono, dan Kuwato

· Gajahsena roboh, Bratasena pingsan, jatuh tertunduk
(tancepan miring ke kiri tangan lepas)

Gambar 6. Gajahsena berusaha memecahkan bungkus (Foto: Sunardi,
2019)

· Kayon Kowong diangkat dekat blencong, bayangan
klowongnya diarahkan ke Gajahsena.

· Gajahsena diangkat mengitari tubuh Bratasena masuk dalam
bayangan Kayon Klowong, kemudian masuk manunggal ke
tubuh Bratasena

· Kayon Klowong dientas, 2 buah Kayon penutup simpingan
dibedhol dimajukan di kelir, kemudian ditancapkan di tempat
semula.

· Bratasena bangkit, iringan beralih ke Sampak nggeget seseg
berjalan sesaat, kemudian berhenti mendadak (dengan aba
aba bunyi kendhang “dheng dheng ndlang tak” beralih ke
suwuk:

g2  323.   323.   3532   .1.g6 
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· Masuk ke Ayak-ayakan Slendro Nem

· Ketika iringan sudah masuk Ayak-ayakan, Pandhu dan
Kunthi datang dari gawang kanan menjemput Bratasena.

· Setelah mereka merangkul Bratasena, kemudian Bratasena
dibawa berjalan masuk ke gawang kanan

· Dua buah Kayon disapukan di kelir dan digerakkan, bayangan
memenuhi kelir, kemudian ditancapkan lagi di tempat semula.

Gambar 7. Pandu dan Kunti menjemput Bratasena untuk kembali ke
Astina (Foto: Sunardi, 2019)

.5.6 .5.6 .2.1 .3.2 .6.g5 
3235 2356 1656 353g2 
5653 5653 2126 212g3 
5653 2132 653g5 
f 6656 321g6 
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Gambar 8. Bratasena bergejolak dalam hati karena keingannya untuk
berguru mengenai ilmu kesempurnaan hidup (Foto: Sunardi, 2019)

· Kayon Klowong/ Kayon biasa bayangannya diperbesar,
Bratasena ditancapkan di tengah kelir tangan bersedekap,
Kayon kemudian ditancapkan di tempatnya, iringan suwuk
alus dilanjutkan Swarawati melantunkan Sekar
Dhandhanggula Palaran laras slendro manyura, diselingi isian
balungan

· Selama seselan balungan lancaran disajikan, dari tubuh
Bratasena keluar Sena Hitam Putih digambarkan rebut biyada
menentukan pilihan guru kasampurnan.

· Pada baris akhir syair Dhandhanggula, tokoh Durna dibarengi
Kayon Klowong ditampakkan di atas kepala Bratasena sejenak,
terus menghilang ke arah blencong.
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Gambar 9. Bratasena menemukan orang yang pantas dijadikan gurunya,
yakni Resi Durna (Foto: Sunardi, 2019)

 

                  Palaran Dhangdhanggula Slendro Manyura 

 3  6  !  ! @  #  #  #  # # 
Durna : La mun  yen si  ra   ngge  gu  ru    ka  ki 

 # #  # z@c!   !  !   !  !   !  ! 
 A  mi   li   ha       ma  nung   sa  kang  nya  ta 

 6   !   !  !  !  !  z!c@ z!c6 
 Ing   kang  be   cik    mar ta     ba    te 
 
Balungan: 

356! 2321 6163 5321 
2123 5653 6521 3216 356! 
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· Pada akhir Palaran, iringan masuk Sampak slendro nem. Dua
buah Kayon disapukan di kelir lalu ditancapkan di tempatnya.

· Bratasena udhar tangan bersedekap terus cancut, capeng,
dibedhol, ulat-ulat terus berjalan ke arah gawang kanan,
dientas.

· Iringan seseg, Bratasena keluar dari gawang kiri sekali lagi ke
arah gawang kanan masuk dalam bayangan Kayon.

 !  @  #   @    !  6  ! 
Durna  : Sar  ta  kang   wruh   ing   ku   kum 

 6    6  3  3   y 1   2  3 z2c1 
 Kang  ngi   ba   dah   lan  kang  wi  ra  ngi 

 2  2  2 2  2    2 2 
 So  kur   o  leh   wong   ta   pa 

 1   1  1   1 2   z1cy 
 Ing  kang  wus   a  mung  kul 
 

2123 5653 56!g6 
356! 2321 6163 5321 
2123 5653 6521 321g6 3123 (jengglengan) 

 6   1  2  3 3   3  3 
Durna  : Tan   mi   kir   pa  weh   ing  lyan 

  6 5  3  z2c1  1 1 1  1 2  3  3 
 I   ku   pan  tes      si  ra  gu  ra   na  ka   ki 

 y  1 2  1  3 z3c5 2 
 Sar  ta  ne   ka  wru ha   na 
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· Iringan beralih menjadi Ladrang Sekar Lesah slendro pathet
nem irama lancar:

· Setelah gending disajikan, sebuah Kayon digerakkan menyapu
memenuhi kelir untuk menggambarkan peralihan suasana,
lalu tancep menutup simpingan kanan.

· Duryudana tampil di gawang kanan kemudian tancep

Gambar 10. Bratasena menuju ke Negara Astina untuk berguru kepada
Resi Durna (Foto: Sunardi, 2019)

g6 .5.3 .5.2 .5.3 .5.6 
 .5.3 .5.2 .5.3 .5.6 
 .1.6 .5.6 .1.6 .5.6 
 .2.3 .2.1 .3.2 .1.g6 
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· Durna tampil di gawang kiri, masuk dipersilahkan oleh
Duryudana. Durna sembah karna membungkuk, kemudian
diminta duduk di samping Duryudana

· Sengkuni masuk dari gawang kiri sampai di depan Duryudana
membungkuk, hormat sembah karna, lalu dipersilahkan
duduk oleh Duryudana. Sengkuni mundur, tancep

· Sementara itu Ladrang Sekar Lesah telah menghilang disusul
lantunan Sulukan Pathetan Nem Wantah oleh Wiraswara
bertepatan dengan tampilnya Bratasena dari gawang kiri.

· Duryudana dibedhol maju menyambut Bratasena, mereka
berpelukan, Duryudana mundur tancep, Bratasena mundur
belum duduk (tancep)

· Syair sulukan sampai dengan “Dyan Sena anjujug Dhah
Hyang Durna”, Bratasena mendekati Durna dan menghormat
dengan tangan depan Bratasena ditempelkan kaki Durna,
kemudian diangkat di atas kepalanya, kemudian Durna
merangkulnya, kemudian Bratasena mundur ditancapkan di
debog atas depan Sengkuni.

· Sulukan dilanjutkan sampai selesai

3  3  3  3 3 3  3 3  3   3 z2c3 
Pra  bu   Dur yu da na   a  lon   ngan   di  ka 

z2x3c5  5 5  5  5 5  5   5 z3c5  z6x5x3x.x5x3c2 
Dhuh  ya  yi   den   ka pa  reng    ke ne,     O . . . . . . . 

6    6 6  6 6   6    6     z6x!c6 5  z@x.c! z@x!c6 
Dyan  Se  na  nju  jug   Dhang  Hyang    Dur   na,   O . . . . . . 

z3x5c3 2   2  2   2 2 2 2 2  2 2  2  2  2 z1c2 
Ri     nang  kul   jang  ga  ni ra  ba  bo  ka  ki   su  teng   u  lun 

3 z5x3x5c6 5 5  5 5  z5x3c2  2 
Si   ra        u  pa  ya  nen   a       glis 

z2x3c5 z2x3c5 2  2 2  2   z2x1cy z1xyct   y 

Sulukan Pathetan Nem Wantah 

3  3  3  3 3 3  3 3  3   3 z2c3 
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· Dilanjutkan Kinanthi Sandhung Slendro Manyura, buka celuk
oleh Swarawati

Bima : Bapa paringa pituduh,
Pundi papane kang warih,

Durna : Guwa wukir Candramuka,
Dhungkarana kongsi tapis,

Bima : Arya Sena trusteng nala,
Sigra kurmat minta pamit

· Dilanjutkan Lancaran Wrehatbala Slendro Nem

· Bratasena dibedhol hormat kepada Duryudana, Bratasena
dirangkul, Duryudana kembali ke tempatnya.

· Bratasena mendekati Durna dan mengangkatnya sebagai
penghormatan, kemudian diletakkan di tempatnya semula.
Durna merangkul Bratasena, Bratasena hormat sambil
mundur, dientas. Durna dientas mundur ke gawang kanan.

z2x3c5 z2x3c5 2  2 2  2   z2x1cy z1xyct   y 
Tir      ta      di    ma he  ning    su      ci,         O . . . . . . . 

2  2  2 2 2 2 2  22 2 2 2   22z1c2 z1x.x2x1xyxtce ztxyx.xtxecw 
Mangka srana wedharing aji sampurneng dumadi, O . . .,        O . . . 
 

g2   [ .3.2 .!.6 .!.6 .3.2 
 .3.2 .!.6 .5.3 .2.6 
 .5.3 .2.3 .2.1 .2.6 
 .5.3 .2.3 .2.1 .2.6 
 .2.3 .2.1 .6.5 .3.g2  ] 
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Catatan:
· Lancaran di atas hanya dimainkan sekali dari akhir cakepan/

syair Kinanthi Sandhung sampai masuk gong pertama dan
selanjutnya garap layanya cepat, sehingga satu bentuk
lancaran ini hanya mengiringi gerak Bratasena hormat dan
berangkulan dengan Duryudana, setelah itu iringan masuk
ke Sampak Slendro Nem dengan laya yang sama dengan vol-
ume tabuhan lirih

· Ketika Bratasena akan dientas ke gawang kiri dengan berjalan
mundur (seperti telah disebut di atas) iringan Sampak
menghentak seseg dengan tabuhan keras.

· Ketika Sengkuni dibedhol dan membalik melihat kepergian
Bratasena, Sampak sirep dan beralih ke Srepegan Nem mulai
dari ngelik volume tabuhan lirih dan laya lambat, sirepan.

· Bersamaan dengan itu, Duryudana dibedhol maju, Sengkuni
dibalik kembali berhadapan dengan Duryudana. Sengkuni
membisikkan sesuatu ke telinga Duryudana dengan gerakan/
sabet sebanyak dua kali kemudian Duryudana mengangguk
angguk.

· Sengkuni mundur sedikit dan membungkuk hormat kepada
Duryudana, Duryudana mundur sedikit dibalik dan dientas
ke gawang kanan.

· Sengkuni dibalik, tertawa girang dengan gerakan tangan
menutup mulutnya kemudian berjalan ke arah gawang kiri
dengan lambaian tangan dan hentakan kaki yang congkak,
dientas.

· Srepegan udhar, volume dan laya normal, ketika Sengkuni
dientas.

· Kedua buah Kayon disapukan di kelir dengan bayangan besar
kemudian ditancapkan di tempat semula diikuti perubahan
iringan dari Srepegan ke Sampak.

· Begitu Bratasena tampil di gawang kanan, Sampak disesegkan,
Bratasena ulap-ulap, tancep, iringan suwuk.
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Sulukan Ada-ada Werkudara Jangkep 

z3x5c6 6  6  6 6 6   z6c! 6 
Ma   ngan jur   la ku ning   a  ngin 

2   2 2 2 2   2 2 
Gun  tur a  gra ning  ar ga 

3  3  3 3 3 3  3 3  3 z2c3 
Go  ra  gur  ni  ta  ka   gi  ri    gi  ri 

2  1  1  1  1  1   1 1  @ 
Ho  reg   bu  mi   pra   kem  pi  ta,   O . . . . . . 

!  !  !  !  !   !   !  z6c! 
Pa  dho   la   ma  ngam  bak   am  bak 

z6c5 z3c6 6 6  6 6  z#c@ @  @  @ @  z@x!c6 6 
U    dan  de  res  a  wor  le   sus  ka  dya  pi   nu     sus 

2  2   2  2  2  2  2  2 
Sin dhung  ri  wut  ma  gen  tur   an 

3  3  3  3  3 3  3  z2c3 
Gu  mu  ruh  ku  ma  wa  lik   an 

1  1  1  1  1 1 1  1   
Ku  me pak  ma  we  tu  ge  lap 

2 2 2 2  2  2  6 6  @ 
Si tu  si  tu   ban  da   la  yu,    O . . . . . . 
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· Dilanjutkan Sampak Nem dari gong                            dst
· Bratasena cancut dan capeng kemudian iringan seseg.

Bratasena melompat diikuti angin kencang, pohon tumbang
yang dilewati Bratasena

· Iringan seseg, Bratasena melompat yang terakhir sampai di
gawang kiri berhenti, balik kanan, tancep. Sampak suwuk
dilanjutkan Ada-ada Pangkur Suragreget

Gambar 11. Bratasena menyingkirkan pepohonan dan bebatuan untuk
mencari air kehidupan (Foto: Sunardi, 2019)

Gambar 12. Bratasena dihadang Rukmuka dan Rukmakala, penunggu
Gunung Reksamuka (Foto: Sunardi, 2019)

  2222  5555gong g2 
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· Iringan dilanjutkan/masuk Lancaran Slebrak Slendro Sanga
untuk mengiringi Bratasena membongkar batu batu dan
mencabuti pohon pohon, beberapa vokabuler bentuk sabet
mbedhol pohon-pohon dan membongkar batu-batu.

Lancaran Slebrak

 Ada-ada Pangkur Suragreget laras slendro nem 

6 6  6    2 3  5  6  6 
Wau   Sang    Se  na  lam  pah  nya 

@   @  z@x#c% @  6   6  6  !  @  z!x6c3 z2x12 
Prapteng   wa     na   dri    Can  dra  mu  ka    wu     kir 

@    @  @  @  @   @ z@x#c% @ 
Gwa   Sri  gang  ga  kang   ti   nu    ju 

z%x#c@ !  6 6  6  6 z5c6  
Pa     pan  tir  ta   per  wi   ta 

5  6 ! 6  5   2   2   2  2   5 6 6  
Gya se la  ka  dhung kar   wrek  sa   gung   di  na  ut 

6  6  6  6 ! @ z!x5c3 z2x1x2c1 
Si  ning  wa  na  ka ge  ge     ran 

1   2 3 5  5  5  z6x5c3 z2x1x2c1 
Gun dan da pan  Di  tya   ka       lih 
 

Gg5   [ ..35 3535 3535 .6.1 
 .62. 61.6 2.61 .6.g5  ] 
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· Disajikan pohon-pohon yang dicabut Bratasena berserakan
dan berantakan.

· Rukmuka keluar hampir tertimpa pohon yang dilemparkan
Bratasena, iringan seseg beralih ke Sampak Slendro Nem,
dari Gong 5 (ma) Slebrak ke balungan 3 (lu) Sampak:
.6.5  5555 3333 dst

· Rukmuka berbalik menghadap ke arah gawang kanan
melambaikan tangan memanggil Rukmakala.

· Rukmakala datang, keduanya berjalan dientas ke kiri.
· Rukmuka bertemu Bratasena, iringan seseg keduanya tancep,

Rukmakala datang tancep di belakang Rukmuka. Iringan
disingget masuk ke Palaran Durma Slendro Nem, Rukmuka
dicabut sambil menuding Bratasena.

   

Palaran Durma 

 6  6    6   6  ! ! !  !   ! !  z!x.x@c! z6x.c5  
Rukmuka: Heh wong gem blung  te ka  nda ndak  ga we   ru         sak 

 5 6  !   z!c6   @  z!x6c5 z2x3x2c1 
 A  pa   kang  mbok   go     lek       i 

 !  @ ! 5  z5x.x6c5  z3c2 
Bima: Tir  ta  di  Per  wi           ta 

 2  2 2  2  2 2 2 
Rukmakala: Ku  wi  ke  ne   tan  a  na 

 6  6  6  6  6 6  ! z6c5 
 Ko  we  mre  ne   so  roh  pa  ti 

 1 2  z3x.c5 z1x.x2c1 z6c5 
Rukmuka: Ba kal  tak     mang    sa 

 3 3 3  z3x.c5  z3x.x2c1 3 z5x.x2x3x2c1 
Rukmakala: Re ri mah  ngan    ti         ta   pis 
 



57Wayang Sinema Lakon Dewa Ruci..

· Iringan menjadi Srepeg Slendro Nem.
· Bratasena perang melawan kedua raksasa, iringan seseg

menjadi Ganjur.
· Perang dengan senjata Gada, Rukmuka keseser.
· Iringan berubah menjadi Sampak, kedua raksasa sepakat

(dengan isyarat gerak) untuk menyerbu Bratasena bersama-
sama (ngroyok).

· Akhirnya kedua raksasa diadu kepala dan mati sampyuh.
· Ketika dibenturkan kepala mereka oleh Bratasena, iringan

berubah menjadi Titir Kebumenan:
· Dari tubuh kedua raksasa muncul Bathara Bayu, menghampiri

Bratasena kemudian dientas.
· Ketika Bayu muncul dari bangkai raksasa, iringan berubah

menjadi Kodhok Ngorek, volume tabuhan lirih, laya lambat.
Ricikan yang berbunyi dominan: Gender, Slenthem, Kethuk,
Kenong, dan Gong.

· Bayu dan Bratasena tancep, Bratasena hormat iringan sirep
ditumpangi Macapat Asmarandana (waosan) oleh dua orang
Wiraswara, masing-masing memerankan Bayu dan Bratasena.

Asmarandana Macapat

Bayu : Sena putraku wong sigit
Ulun banget nedha nrima
Sira ngruwat sukertane
Ulun kesiku Jawata
Wujud Ditya Rukmuka
Rukmakala kang satuhu
Samengko wus linuwaran

Bima : Pukulun Bayu Sayekti
Hamba amung ngestupada
Bapa Durna pamintane
Tirta Di Maha Pawitra

Bayu : Temene pancen ana
Mintowa pituduh Guru
Ulun kondur makayangan

: g2  [ 6666  662g2  ] 
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· Iringan beralih ke Sampak Slendro Nem, volume tabuhan
masih lirih.

· Bayu memeluk Bratasena, Bratasena hormat, iringan seseg,
Bayu terbang.

Gambar 13. Bratasena berhasil meruwat Batara Bayu, dan mendapat
petunjuk untuk kembali menemui gurunya (Foto: Sunardi, 2019)

· Bratasena masih dibedhol memegang dada, Sampak suwuk
tamban, disusul Sulukan Pathetan Sanga Wantah oleh
Wiraswara

· Bratasena tancep tangan belakang bertolak pinggang

Pathetan Sanga Wantah

Kewran ing driya Sang Bima Sena,
Mring cabaring karyanira,
Prandene datan kemba,
Maneges wewengan mring Kang Akarya Loka, O...
Cinaketna ing nugraha,
Tinebihken ing saniskara, O.....
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· Dilanjutkan Sulukan Ada-ada Greget Saut Slendro Sanga
· Bratasena tangan sampir patrap semadi
· Kayon digetarkan bayangan menyapu di kelir, gerak Kayon

menyertai sulukan yang disajikan oleh Wiraswara.

· Dilanjutkan Srepeg Slendro Sanga, garap Srepeg pakai ngelik,
beberapa saat berjalan, iringan seseg, Kayon membayangi Resi
Durna bayangannya tampil di atas kepala Bratasena, iringan
sirep masuk Palaran Pangkur Slendro Sanga (oleh Wiraswara)

Ada-ada Greget Saut Slendro Sanga 

@ @  @ @  @ @  z@c! !  
Si gra  pa trap  si dhi   ka  ra 

! !  !  !  !  ! ! z6c5  @  
Wa u   Ra  den   Bra ta  se  na,     O . . . . 

! ! !  ! !  !  !  z6c5 
Ka i  den  si  da  ning  ka  yun 

z5c3 z2c1 1  1  1 1   1  1  1 1 1  1  
Me  lok  we  wen  te  han  prap  ta  ing  u  dya  na 

2  2  2 2  2  2 2  2 2   2   z2c1  y  1 
Gu  ma  na  ing  dri  ya  we  ca  ning  Sang  Dwi   ja,   O . . . . 
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Gambar 14. Bratasena bersemadi memohon petunjuk dewata, hingga
wajah Resi Durna yang membayangi dirinya (Foto: Sunardi, 2019)

Palaran Pangkur

Durna : Putraningsun wong njenthara,
Sumurupa sireku ingsun todhi,
Temen nut dhawuhing guru,
Samengko piyarsakna,
Sayektine dununge ingkang satuhu,
We Suci Ening Pawitra,
Mapan teleng jalanidhi.

· Pada akhir syair Palaran, iringan beralih masuk ke Sampak.
Bayangan Durna menghilang ke arah blencong, Kayon
disapukan di kelir kemudian ditancapkan ditempatnya.

· Sampir tangan Bratasena udhar kemudian capeng, dibedhol
berjalan masuk ke gawang sisi kanan.

· Kayon dicabut, Bratasena keluar dari sisi gawang kiri, iringan
seseg, Bratasena masuk ke sisi gawang kanan menerobos
Kayon, iringan singget, masuk ke Ladrang Panjang Ilang dari
buka celuk oleh Swarawati, selanjutnya koor gerong
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Koor Gerongan Ladrang Panjang Ilang

Ing pura Praja Amarta,
Karerantan jroning kalbu,
Kunthi myang putra sawegung,
Miwah Nata Prabu Kresna,
Sadaya samya prihatos,
Myang Panenggak Putra Pandhu,
Wus sacandra datan mantuk

· Wayang yang keluar, Puntadewa bersama Kunthi keluar dari
gawang kanan, tancep di debog atas menghadap ke arah kiri.

· Kembar datang dari arah kiri gawang, mereka menyembah
Kunthi kemudian ditancapkan di belakang Puntadewa di
gedebog bawah.

· Kresna datang dari panggung kiri kemudian sembah karna,
tancep berhadapan dengan Kunthi.

· Arjuna masuk dari gawang kiri, menyembah kemudian
ditancapkan di sisi Kresna di gedebog bawah.

· Ladrang Panjang Ilang hanya sekali disajikan kemudian
suwuk dilanjutkan Sulukan Sendhon Rencasih Slendro Sanga
oleh Wiraswara.

Gambar 15. Bratasena minta ijin ibu dan saudaranya, namun mereka
menghadang kepergiannya (Foto: Sunardi, 2019)
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· Kombangan O . . . . . , iringan masuk ke Sampak Slendro Sanga,
Kayon disapukan di kelir kemudian tancep di tempat semula.

· Arjuna menyembah terus mundur, dientas.
· Iringan seseg, Bratasena keluar dari gawang kiri, iringan

berubah ke Ayak-ayak Slendro Sanga.

Ayak-ayak Slendro Sanga

 

Sendhon Rencasih 

@  @  @  @ @ @  @ @  z@c! ! 
Na  ta  Kres  na  a  lon  a  ngan  di  ka, 

6    5 5  5  5 z3c5 z3c2   z!x6x!c@  
Dhuh  Ya  yi   Pra  bu  ha  ywa,     O . . . . . . 

5   5  5   z3c5 
Sung  ka  weng  tyas 

6 z!c@ ! ! ! z6c5  
So  la  he  ri  ni  ra 

z5x6c! z5x6c!  5  5  z5c3 z2c1 z2cy  y 
Ki       Ar      ya   Wre  ku   da    ra,     O . . . . . . 

Gg1  .@.! .@.! .#.@ .6.g5 
 !656 5356 5356 356g5 
    [ 3235 3235 !656 532g1 
 2321 2321 3212 535g6 
 5356 5356 2321 653g5 ] 
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· Kunthi menyambut kedatangan Bratasena, Bratasena hormat
tancep di depan Kresna.

· Tangan Kunthi diletakkan di pinggang Bratasena.
· Arjuna masuk lagi dari sisi gawang kiri terus ditancapkan di

belakang Kresna di gedebog bawah.
· Ayak-ayak suwuk diteruskan masuk ke Ketawang Pangkur

Dhudha Kasmaran.

Ketawang Pangkur Dhudha Kasmaran Slendro Sanga

Kunthi : Sutaningsun wong santosa,
Praptanira akarya sukaning galih,
Sira kudu tansah emut,
Krenahe pra Kurawa,

Bima : Iya aku njaluk pamit marang Ibu,
Golek srana puruhita,
Bakal nyemplung ing jaladri.

· Catatan: ketika syair Pangkur telah sampai “iya aku njaluk
pamit...”, Arjuna, Kembar, dan Puntadewa semua mendekati
Bratasena, tangan-tangan mereka saling memegangi tubuh
Bratasena.

· Pangkur selesai dilantunkan diteruskan Sampak Slendro
Sanga, Bratasena meloloskan diri dari kerumunan ibu dan
saudara-saudaranya.

66.. 2321 3216 2165 
22.. 2235 .235 2165 
11.. 1165 .235 3212 
..2. 2212 3235 3212 
11.. 2165 .612 .16g5 
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· Begitu Bratasena dientas ke gawang kiri, Sampak beralih ke
Sampak Tlutur

Sampak Tlutur Slendro Sanga

· Kunthi jatuh ditahan oleh Puntadewa dan Arjuna, kemudian
dientas ke gawang kanan, demikian pula Kresna dan Kembar.

Gambar 16. Bratasena menggendong ibunya agar merelakan
kepergiannya mengikuti petunjuk guru (Foto: Sunardi, 2019)

Gg5   [ !5!5 6656 532g3 2121 
 3565 232g1 3565 3212 
 5316 2165 ] 
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· Kayon disapukan di kelir memberikan ilustrasi perubahan
suasana, kemudian kembali ditancapkan di tempat semula.

· Bratasena keluar dari sisi gawang kanan, tancep, iringan
beralih kembali ke Sampak Sanga. Iringan suwuk dilantunkan
Sulukan Ada-ada Srambahan Manyura.

Ada-ada Srambahan Manyura

· Iringan langsung masuk ke Srepeg Slendro Manyura.
· Bratasena capeng terus melompat ke arah gawang kiri.
· Kayon digerakkan bayangan diperbesar (dekat blencong)
· Anoman keluar dari arah gawang kanan (terbang) sampai di

tengah kelir berhenti sejenak ulat ulat mengawasi Bratasena
yang sedang melompat. Kemudian Anoman masih dibayangi
Kayon dientas ke gawang kiri. Tanpa dibayangi Kayon sekali
lagi, Anoman terbang mengejar Bratasena

· Iringan seseg, Anoman dapat mendahului kemudian Anoman
dibalik berhadapan dengan Bratasena, tetapi Bratasena
mendesak berjalan ke arah kiri, dientas.

!  !  ! !  !  !   !  !  !    !   !    z6c! 
Bre  ma  ra  reh  ma  ngus  wa   u  myung  mbre  ngeng  ngeng, 

z3c5 z3c6  6 6 6  6  6  6  6   #  
Ka    di    ka  ru  na  ning  kas  wa  sih,    O . . . . . 

@  @   @  @  @ @ z@x!c6 6 
A  neng   mar  ga   a  ma  lat     kung, 

z6c5 z3c2   2  2  2  2  2  2 
Ri    sang   Gan  da  was  trat  ma  ja, 

3   3  3 3 3 3  3 3 3  3 3    3   3  32 1   2 
Leng leng la  lu  a  ngu  la  ti  sur  ya  mang  rang  sang  wa  yah,   O . . . 
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Gambar 17. Kadang bayu (Anoman, Jajakwreka, Maenaka, dan
Situbanda akan menghentikan Bratasena (Foto: Sunardi, 2019)

Gambar 18. Bratasena berkelahi dengan Anoman dan berhasil
menyingkirkan rintangan dari Anoman (Foto: Sunardi, 2019)

· Anoman mundur keluar dari gawang kanan kemudian
ditancapkan di panggungan kiri bertolak pinggang.

· Bratasena keluar dari gawang kanan, tangan depan Anoman
diangkat dengan maksud menghentikan Bratasena
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· Bratasena berhenti tancep di gawang kanan, iringan suwuk
dilanjutkan Palaran Sinom Wenikenya Slendro Manyura

Palaran Sinom Wenikenya Slendro Manyura
(oleh dua orang Wiraswara yang memerankan

Bratasena dan Anoman)

Anoman : Bungkus adhiku mandheka,
Paran kang sinedyeng kapti,

Bratasena : Met tirta di ing Mancingan,
Anoman : Aja Yayi ayo bali,

Sira bakal ngemasi,
Dadi mangsan buron banyu,

Bratasena : Kabeh mung sawangan,
Anoman : Timbang mati tengah tasik,

Aluwung sampyuh ana ing ndhedharatan.

· Anoman perang melawan Bratasena, iringan Sampak
Manyura. Perang beberapa sekaran, menjelang iringan seseg,
Anoman yang semula di gawang kiri dibanting oleh Bratasena
dan dibuang jauh ke arah gawang kanan.

· Bratasena patrap di gedebog bawah sisi gawang kiri
menghadap ke kanan dengan posisi tanga  ngrayung ke depan.
Keluar angin ribut dari telapak tangannya dan dapat
menghalau Anoman. Akhirnya Anoman terpelanting terseret
angin dan tidak dapat mengejar Bratasena karena dahsyatnya
deburan angin.

· Bratasena setelah mengeluarkan angin kesaktiannya terus
dibedhol meloncat ke gawang kiri, dientas.

· Bratasena terus melaju melompat ke arah gawang kiri.
· Setubanda keluar  dari gawang kiri, Bratasena dari gawang

kanan. Mereka bertemu kemudian tancep, iringan suwuk
dilanjutkan Macapat Gambuh Slendro Manyura oleh
Wirasrawa (irama cepat)
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Gambar 19. Bratasena melawan Jajakwreka, dan berhasil menyingkirkan
saudaranya ini (Foto: Sunardi, 2019)

Macapat Gambuh Slendro Manyura

Setubanda : Aku kadangmu sepuh,
Aja mbacut mbregudul lakumu,
Lamun nekat kowe mesthi bakal mati,

Bratasena : Dhasar Gajah dhapuranmu,
Desmalaningrat keparat.

· Iringan Sampak, tangan Bratasena diayunkan ke muka
Setubanda menjadi perang. Setubanda kalah dibuang
ditendang.

· Bratasena melanjutkan pergi ke arah gawang kiri.
· Bratasena bertemu Jajakwreka, mereka tancep berhadapan,

iringan suwuk dilanjutkan Macapat Megatruh Slendro
Manyura.

Macapat Megatruh Slendro Manyura

Jajakwreka : Bratasena aku isih sedulurmu,
Bratasena : Iya aku ora pangling,

Aja dadi pepalangku,
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Jajakwreka : Sira aja angrungkepi,
Tembunge pandhita drohon.

· Iringan Sampak Manyura, Jajakwreka perang melawan
Bratasena. Jajakwreka dihajar dan dikalahkan Bratasena.

· Bratasena berjalan/melompat ke arah gawang kiri dientas.
· Kayon ditancapkan di gedebog bawah di tengah kelir.
· Bratasena dari gawang kanan dan akan melompati gunung

tersebut tetapi ia jatuh terjerembah dan pingsan.
· Iringan suwuk disambung Ada-ada Manyura Jugag.

Gambar 20. Bratasena mendapatkan bantuan dari Maenaka untuk segera
sampai di samodera (Foto: Sunardi, 2019)

Ada-ada Manyura Jugag Cekak  

2  2  2   2   2  2 2   2 
Bi  ma wang  wang kon   ta  kum  bul, 

3  3  3 3  3   3 3   3   2  1  2 
Pa  tang  ke thi  kang  sa  yang  gang  ka  ra,    O . . . . . . 
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· Bratasena bangkit, tancep di gedebog atas di sebelah kanan
Kayon (Gunung)

· Setelah Ada-ada selesai dilanjutkan Palaran.

Palaran Dhandhanggula Panganten Anyar

Maenaka : Yayi Bungkus apa sira lali,
: Aku Maenaka dulur tuwa,

Bratasena : Apa arep salah gawe,
Maenaka : Yayi aja keliru,

: Pun kakang malah nayogyani,
Bratasena : Ya aku nedha nrima,
Maenaka : Yayi piwelingku,

Aja dir kibir jubriya,
Jumangkaha marang pucuk sira yayi,
Sun kebat lakunira.

· Iringan Sampak Manyura
· Bratasena cancut ngencengi sabuk, lalu digambarkan naik ke

atas Gunung Maenaka.
· Bersamaan dengan iringan seseg, Bratasena dihempaskan ke

arah gawang kiri.
· Bratasena digambarkan terbang dari gawang kanan ke kiri,

berulang-ulang, dientas.
· Dua buah Kayon digambarkan lautan dengan ombak yang

bergulung ke darat, lalu ditancapkan di dekat simpingan kiri
agak ke depan.

· Bratasena keluar/terjun dari arah gawang kanan ke kiri
mendarat di dekat pantai (Kayon), ulat ulat tancep. Iringan
suwuk dilanjutkan Ada-ada Manyura Srambahan.

Ada-ada Manyura Srambahan

!   !   !  !  ! !  !  ! !  !    !  !  ! z6c! 
Ton  tang  we  ning  sa mo  dra  ha ngla  ngut   tan   pa  pa  gut, 

3  6   6  6  6 6  6 6 
Ka  gyat  Ri  sang  Bi  ma  se  na, 

2  2  2  2  2 2   2  2 
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Gambar 21. Bratasena mendapatkan motivasi dari burung Gemak,
Platukbawang, dan Perkutut untuk masuk samodera

(Foto: Sunardi, 2019)

· Dilanjutkan Macapat atau Palaran Sinom Grandhel Slendro
Manyura
Bratasena : Nyata iki papan gawat,

Sedulurku amambengi,
Bareng kasempyok ing ombak,
Sariraku adhem atis,
Atiku kekes miris,
Bratasena mangu-mangu,
Kendho anteping tekad,
Nggraita cabar tan kasil,
Dumadakan ana peksi tanpa sangkan.

2  2  2  2  2 2   2  2 
Sa  ke  dhap  ne  tra  wus  prap  ta, 

3  3 3   3 3  3 3  z2c1   2 
Te  pi  ning  sa  mo  dra  la   ya,       O . . . . . . 
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· Iringan Sampak Manyura
· Kayon digerakkan seperti  ombak, ada yang mengenai tubuh

Bratasena.
· Bratasena mundur sedikit tancep lagi, iringan seseg, tiga ekor

burung datang/ keluar dari arah gawang kanan melintas di
atas kepala Bratasena, kemudian ditancapkan berhadapan di
dekat Kayon (ombak), dua ekor menghadap ke arah kanan
gawang, yang seekor menghadap ke gawang kiri, iringan
suwuk dilantunkan Macapat Pocung Slendro Manyura

Kutut : Platukbawang kowe Gemak aku Kutut,
Ayo sarasehan,
Wigatine urip iki,
Platuk dhisik Gemak aku kang pungkasan.

Platukbawang : Panemuku urip kuwi tansah syukur,
Mring Gusti Pangeran,
Ingkang yasa rat sakalir,
Klebu nyawa jiwane makluk sadaya.

Gemak : Gemak nguwuh urip mono kudu tuwuk,
Boga lan panggonan,
Waras slamet lahir batin,
Kang utama migunani ing sasama.

Kutut : Aku marem keh manungsa padha ngingu,
Uripku kepama,
Lamun aku tekeng pati,
Nggone ngrukti ngungkuli bapa duwija.

· Catatan: masing-masing burung digerakkan menyertai
tembangnya.

· Iringan Ada-ada Manyura Jugag Cekak
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Ada-ada Manyura Jugag Cekak Slendro Manyura

· Iringan masuk ke Sampak Manyura.
· Kayon dicabut, digerakkan bayangannya memenuhi kelir,

kemudian bayangan agak dikecilkan, iringan seseg.
· Ketiga burung itu kemudian terbang menerobos bayangan

Kayon.
· Gelombang dan ombak laut kembali diperagakan lewat gerak

Kayon.
· Iringan suwuk, disusul sajian Palaran Sinom

Palaran Sinom

Bima : Sato wae darbe tekad,
Gegebengan kang utami,
Aku jumeneng manungsa,
Apa asor timbang peksi,
Tak rasa kanthi wening,
Lamun aku bali nglenthung,
Aran wirang bebarang,
Timbang wirang luwung mati
Keduwung lampus ana tengah segara.

· Iringan Sampak Manyura.
· Bratasena cancut, iringan seseg.
· Bratasena meloncat ke laut.
· Kedua Kayon yang menggambarkan tepi pantai, dicabut

digerakkan digambarkan ombak dan gelombang.
· Bratasena berjalan di air laut sebatas lutut.
· Iringan suwuk, Sulukan Ada-ada Manyura Srambahan

Slendro Manyura.

2  2  2   2  2  2  2   2 
Tan  sa  mar    pa  mo  ring  suks  ma, 

3  3  3  3 3  3  3 3  2 z3c2 1  2 
Si  nuk  ma  ya  wi  nah  ya  ing  a   se   pi,    O . . . . . . 
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Ada-ada Manyura Srambahan Slendro Manyura

Gambar 22. Bratasena berjalan di samodera atas bantuan dari Setubanda
(Foto: Sunardi, 2019)

!   !    !  !   !  ! !  !  !  !  !  !   ! 
Kan  mang  sah  mbeg  pe  jah  can  cut  gu  mre  gut  man  jing, 

z3c5 6  6  6 6  6    @ 
Sa  mo  dra  tul  ya  dreng,  O . . . . . . 

2  2 2  2  2  2  z1c6    
Wi  ra  ga  nya  le    ga    wa, 

2  2  2  2  2  2  2    
Ba  nyu  su   ma  put  wen  tis, 

3  3  3  3  3  3 3 
Me  leg  ing  ang  ga   ni  ra, 

3  3  3   3  z3c2 1 2 
Su  mi  ngep  nam  pe   gi,  O . . . . . . 
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· Dilanjutkan Palaran Sinom Slendro Manyura

Angambah alam walikan,
Bratasena wus kawijil,
Kibir sumengah jubriya,
Katon jero mbebayani,
Jebule mung sawentis,
Mamprung daya suket lesa,
Si Liman Setubanda,
Tan kawawa den titihi,
Kandhas dhasar tirta Arya Bratasena.

Gambar 23. Bratasena bertempur dengan Nembur Nawa di dalam
samodera (Foto: Sunardi, 2019)

· Iringan Sampak, Bratasena naik Gajah Setubanda ambles ke
dalam laut, iringan seseg, sirep masuk Palaran Pangkur
Suragreget Manyura.
Wus datan anyipta gesang,
Geder gumuruh walikan kang warih,
Gumerahe buron banyu,
Keh mina lumba lumba,
Katon Tatsaka geng krura manaut,
Mambet gandaning manungsa,
Gya linarah den prepegi.
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· Iringan seseg,
· Naga Nemburnawa keluar, kridha terus mengejar dan

membelit Bratasena
· Perang Bratasena melawan Nemburnawa
· Ketika Bratasena berhasil membunuh Naga, iringan beralih

Sampak Kebumen

· Bratasena jatuh, Kayon dicabut digerakkan, kemudian keluar
Dewa Ruci dari bayangan Kayon, sementara iringan beralih
ke Ayak-ayak Slendro Manyura.

· Gending Ayak-ayak kasirep, dilanjutkan Macapat
Dhandhanggula Slendro Manyura.

· Sementara itu Bratasena telah berhadapan dengan Dewa Ruci,
di kanan kiri mereka diberi ilustrasi yang menggambarkan
pulau kecil penuh dengan pohon yang rindang dan aneka
bunga serta buah.

Dhandhanggula Waosan

Bratasena : Tuan sinten kula nilakrami,
Dene wus priksa nama kawula,
Nimbali asta kumlawe,

Dewa Ruci : Dewa Ruci parabku,
Bratasena : Bratasena tur pangabekti,
Dewa Ruci : Iya wus ulun trima,

Praptanira hayu,
Apa kang sira upaya,

Bratasena : Tirta prawitasari mahening suci,
Dewa Ruci : Iku yekti tan ana.
Dewa Ruci : Mung pralambang sasmitaning urip,

Tirta iku roh beninging toya,
Mengku sorot nur arane,
Sinebut kamandalu,
Ya prawita mahening suci,
Purbaning Hyang Wisesa,
Anitahken tuwuh,

g2   [ 6666 6622 ] 
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Manungsa ing madyapada,
Lantaran tetesing kamandalu warih,
Sena sira wus pana.

· Iringan Ayak-ayak ditabrak Ada-ada Manyura Jugag Cekak

· Kembali dilanjutkan Dhandhanggula Macapat

Bratasena : Menika srana nggeguru ngelmi,
Wedharan sampurnaning dumadya,

Dewa Ruci : Bratasena mara gage,
Manjinga wadhag ingsun,
Ulun kang bakal angudhari,

Bratasena : Rehdene Jengandika,
Sajenthikan muhung,
Kula pangawak prabata,
Lajeng srananipun mlebet saking pundi,

Dewa Ruci : Talingan Ulun kanan.

· Iringan Sekar Ageng Sardula Wikridhita (koor)

Sekar Ageng Sardula Wikridhita (koor)

2  2  2 2 2 2 2 2  2   2  2  2   2 2 2 2   
Ni  ya   ta  la  ru  ta  sa  ke  hing  kro  dha  Sang Ku  ru  ku  la, 

3   3 3 3  3 3 z3c2  1  2 
Yen   ta  a  mu  tu  sa  Sang  Sri,  O . . . . . . 
 

 

2   z3c5 z5c6 z5c3 3 z5x6x!x.x6c5   2 z3c5 6   !  z!x@c! z6c5 
Sang  Bi    ma   u  man  jing,           sa  jro   ning   gar  ba    nya, 

6   z6x!c@ z2x.x3x2x1x6x5x6x5c3 
Sang  Ru     ci. 
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· Dua buah Kayon dicabut digerakkan bayangan memenuhi
kelir, kemudian ditancapkan di tempatnya semula.

· Kayon Klowong ditempatkan dekat blencong, bayangan
klowongnya diarahkan ke badan Bratasena.

· Bratasena dicabut kemudian masuk ke badan Dewa Ruci,
bayangan Kayon Klowong masih mengikuti, kemudian
bayangan Kayon Klowong menghilang bertepatan dengan
selesainya Sekar Ageng Sardula Wikridhita Slendro Manyura
dilantunkan ketika masuk Ketawang Sri Kacaryan, bayangan
Kayon diperbesar.

· Bratasena kembali ditancapkan berhadapan dengan Dewa
Ruci, semula ngapurancang sekarang tegak bersedekap di
gedebog bawah.

· Iringan masuk Ketawang Sri Kacaryan Slendro Manyura

      Ketawang Sri Kacaryan Slendro Manyura

· Gending berbunyi sampai gong (2) gerong baris pertama,
disirep ditumpangi Dhandhanggula Macapat.

Dewa Ruci : Bratasena apa kang kaeksi,
Bratasena : Kawontenan pajar maya-maya,

Tan wonten wewayangane,
Sepen ing tanem tuwuh,

 

Buka Kendhang: thung  thung .  thung  dhah .  thung  (6) 

  [ 232. 23y1 2353 212g6 
 33.. 3356 3561 653g2 
 321. 6123 ..35 612g1 
 3263 6532 321. 353g2 
 .321 6123 .123 .12g6  ] 
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Surya candra kartika sepi,
Pangraos jenjem jenak,
Ayom ayem hayu,
Punika alam punapa

Dewa Ruci : Alam walikan candrane kaya ngimpi,
Bima sira elinga.

· Gending udhar terus suwuk dilanjutkan Ladrang Eling-eling
Slendro Manyura buka dari Gender.

· Setelah gending disajikan dalam irama lancar sampai dengan
kenong pertama (2356) disingget, sirepan, selanjutnya
disajikan dalam bentuk instrumentalia dilanjutkan
Dhandhanggula.

Gambar 24. Bratasena berjumpa dengan Dewa Ruci untuk mendapatkan
air kehidupan (Foto: Sunardi, 2019)

          g6 
[ !653 2356 !653 2356 
 22.. 2356 5352 535g6   ] 
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Dhandhanggula Slendro Manyura

Dewa Ruci : Bratasena kasampurnan yekti,
Prantine wus karasuk ing sira,
Patang prakara wujude,
Kabanda putih tuhu,
Abang ireng dalasan kuning,
Daya ireng kamurkan,
Abang marang nepsu,
Kuning condhong pepinginan,
Ingkang putih maligi tulusing budi,
Sartane kawruhana.

Dewa Ruci : Makartine hawa papat iki,
Mbilaheni lamun tan pinekak,
Liwat talingan dalane,
Aywa gampang kablithuk,
Ing mripat ywa gampang ketarik,
Endahing sesawangan,
Grana ywa kapilut,
Ganda rum ning woh memala,
Tutuk ywa kengguh boga kang milangoni,
Pranyata ndhedher wisa.

Dewa Ruci : Ganepe napsu lelima kaki,
Kerut dreng asmara kang tan drana,
Bisa nyirnakke jiwane,
Nanging menawa bisa,
Mranata tindak muna muni,
Kang ala singkirana,
Kang becik ginayuh,
Kanthi sabar temen drana,
Yeku wus kalebu sampurneng dumadi,
Nanging ywa salah tampa.

Dewa Ruci : Dudu sampurna tumrap Hyang Widhi,
Kasampurnan mungguhing manungsa,
Tentreming lahir batine,
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Bratasena : Supados mboten lepat,
Ing panggayuh pundi kang margi,

Dewa Ruci : Panggulunging kang hawa,
Papat iku tuhu,
Srana tirta di amerta,
Idhep siji konjuk mring Hyang Maha Suci,
Bima wong anom sira.

· Iringan beralih ke Srepeg Slendro Manyura, seseg dilanjutkan
Palaran Sinom.

· Pada peralihan gending iringan ini, kelir diisi gerak Kayon.

Palaran Sinom

Dewa Ruci : Kulup Sena piyarsakna,
Sastra paripurneng wangsit,
Dumunung ing sangkan paran,
Kawekasaning dumadi,
Duk maksih na ngarsaning,
Hyang Purba Kayun satuhu,
Sira wus aprasetya,
Remen tumitah ing bumi,
Makarti tulusing budi iku sangkan.

Dewa Ruci : Dene pangangkate wadhag,
Luluh wor lawan jiwani,
Jiwa ginelung lan nyawa,
Pangwasaning nyawa nuli,
Kwasaning suksma yekti,
Saka karsaning Hyang Agung,
Suksmana tetep gesang,
Kinodrat jidharing pasti,
Sinerat pustaka uriping manungsa.

Dewa Ruci : Tumeka wahyaning mangsa,
Sira linahir ing bumi,
Dadya janma iku paran,
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Lamun benjang tekeng janji,
Manungsa bakal bali,
Marang pangayunan tuhu,
Amung amal lelabuhan,
Ninggal pacuh tindak becik,
Anyenyadhong bisa manggon swarga loka.

Dewa Ruci : Sena diage baliya,
Bratasena : Taksih remen wonten mriki,

Karaos nikmat mupangat,
Dewa Ruci : Nikmat mupangat sayekti,

Dumunung ing pratiwi,
Mengko keliru keblatmu,
Sawangen ing gegana,

Bratasena : Bayangan kawula sami,
Dewa Ruci : Yen wruh iku kaping telu sing waspada.

· Iringan masuk ke Sampak Manyura
· Kayon digerakkan bayangan memenuhi kelir, kemudian

ditancapkan kembali. Dilanjutkan Sinom  (Palaran atau yang
lain)

· Bratasena dibalik membelakangi Dewa Ruci, diganti tokoh
Werkudara.

Dewa Ruci : Sena noleha ing wuntad,
Ndak gelung remamu nuli,
Aran gelung minangkara,
Endhek ngarep dhuwur mburi,

Werkudara : Menika kados pundi,
Dewa Ruci : Sira wus udani kulup,

Jejer Gusti-kawula,
Baliya ing madyapada
Tetepa nggonmu saguh jumeneng titah.

· Dilanjutkan Pangkur (Palaran atau Pangkur Paripurna)
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Werkudara : Ngestokken dhawuh sendika,
Kadiparan tur kula mring Sang Yogi,

Dewa Ruci : Hawya kasamaran kulup,
Resi Durna pranyata,
Angrikatake sira ketemu Ulun,

Werkudara : Paran margi wangsul kula,
Dewa Ruci : Tak sangga tanganku kaki.

· Iringan Sampak Slendro Manyura
· Bratasena menyembah Dewa Ruci, selanjutnya Bratasena

ditopang tangan Dewa Ruci didorong keluar ke gawang kiri.
· Dewa Ruci dientas dengan dibayangi Kayon.
· Bratasena digambarkan keluar dari laut ke darat, tancep di

gedebog atas menghadap ke arah gawang kanan.
· Iringan suwuk dilanjutkan Ada-ada Manyura Jugag Cekak.

· Dilanjutkan Sekar Macapat Pangkur Waosan

Werkudara : Ya jagad dewa bathara,
Bareng nyumurupi gelaring bumi,
Katon lamat-lamat gunung,
Kekayon warna warna,
Aku njur kelingan papat sedulurku,
Kang tak tinggal ing Amarta,
Piye Sokalima iki.

· Iringan Sampak Manyura
· Werkudara berjalan ke arah gawang kanan 2 kali
· Kayon dicabut digerakkan untuk memberikan kesan

pergantian suasana, kemudian ditancapkan di tempat semula.

2  2  2  2 2  2 2 2 2 2  2 2    
Bu  ta   Pan da wa   ta  ta  ga  ti  wi  sa  ya, 

1 1  1  1  1 1 1 z2c1 1  2 
In  dri  yak  sa  sa  ra  ma  ru  ta,   O . . . . . . 
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· Tancep berhadapan Durna di sisi kanan, Permadi di sisi kiri.
· Permadi dan Durna memegang keris yang sama yang

ujungnya diarahkan ke dada Permadi.
· Iringan seseg, Werkudara tiba, kemudian merebut keris yang

dipegang Durna dan Permadi, dibuang.
· Permadi mundur
· Werkudara memegang Durna diangkat di atas kepalanya

bersamaan dengan balungan Sampak jatuh gong nem (6),
langsung suwuk dengan balungan.

· Dilanjutkan Ladrang Sigra Mangsah

· Tancepan akhir
· Durna, Duryudana, Sengkuni di sisi panggungan kiri.
· Werkudara di depan Durna.
· Di sisi kanan panggungan, Kunti, Puntadewa, Kresna, Janaka,

Nakula, Sadewa
· Tancep Kayon

       ...g6 
 323. 323. 3532 .1.g6 

   [ 3561 3216 3561 3216 
 3523 1216 3263 653g2 
 1613 1612 1613 1612 
 5235 1653 6521 321g6  ]   
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Gambar 25. Bratasena kembali ke Amarta berkumpul dengan
keluarganya (Foto: Sunardi, 2019)
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BAB IV
MODEL PENGEMBANGAN WAYANG INDONESIA

A. Nilai sebagai Ruh Wayang Indonesia

Wayang dikatakan sebagai produk seni budaya adiluhung
bangsa Indonesia. Makna adiluhung adalah berkualitas tinggi,
sehingga wayang diyakini sebagai media ungkap nilai-nilai
keluhuran bangsa. Nilai keluhuran ini tercermin dari hasil cipta
rasa dan karsa manusia yang berbudaya. Inilah sebabnya jika
kita cermati bahwa eksperimentasi wayang pada dasarnya tetap
bertumpu pada ruh yang menghidupi wayang, yakni nilai yang
dikandung di dalamnya. Nilai diyakini sebagai sebuah kebenaran
sehingga patut menjadi pedoman mendasar pada pola kehidupan
manusia. Nilai dalam kehidupan masyarakat bertransformasi
dalam wayang sehingga menjadi ajaran watak dan budi pekerti
yang luhur. Wayang mengangkat nilai kemanusiaan universal
sehingga dapat menembus sasaran yang global. Nilai-nilai
kemanusiaan ini dimaksudkan sebagai rujukan pola dan tingkah
laku manusia berbudaya, yang melebur menjadi berbagai nilai
pada kehidupan manusia.

Seperti kita ketahui bahwa nilai-nilai yang melekat dalam
pergelaran wayang, yaitu nilai religius, nilai etis, dan nilai estetis,
secara ideasional diakui menjadi acuan bagi tindakan masyarakat
Indonesia (Sunardi, 2009). Ketiga nilai esensial ini telah meresap
dalam sanubari masyarakat Indonesia, yang mengokohkan
wayang sebagai budaya adiluhung dalam konstelasi kehidupan
manusia Indonesia. Refleksi nilai religius tergambarkan melalui
perilaku tokoh wayang dalam mencapai kesatuan dengan Tuhan,
yang seringkali diistilahkan manunggaling kawula gusti
(Mangkunegoro, 1933). Gambaran perilaku religius dalam wayang
dapat diketahui dari berbagai ajaran dan makna yang tercermin
dalam lakon wayang. Ajaran tasawuf, pasrah, semadi, hening,
dan manembah mewarnai pesan religius dalam tiap lakon yang
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digelar. Lakon-lakon tertentu memiliki makna simbolis mengenai
hubungan manusia dengan Tuhan yang memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai aspek devosional dari pertunjukan
wayang. Ini termaktub dalam lakon Dewa Ruci yang mengisahkan
perjalanan tauhid tokoh Bima dalam menyatukan diri dengan
Tuhan.

Jika dikaji mendalam bahwa pada tataran nilai etis,
masyarakat diberikan paparan tentang pola perilaku dan watak-
watak tokoh wayang dalam sebuah lakon. Wayang didudukkan
sebagai model berpikir dan bertindak bagi masyarakat. Dalam
wayang terdapat berbagai model perwatakan yang mana tidak
pernah dipertentangkan secara ekstrim. Masyarakat kita lebih
memilih toleransi terhadap berbagai watak yang ada dalam
wayang yang merupakan gambaran watak manusia yang
sesungguhnya. Pluralisme moral di dalam wayang yang diacu
masyarakat sebagai dasar keragaman etika mereka. Berakarnya
wayang dalam seluruh lapisan masyarakat serta beragamnya
model-model kongkrit yang dimilikinya memberikan pengesahan
yang nyata bagi adanya  tipe-tipe  psikologis dan sosial yang sangat
bertentangan. Toleransi diajarkan, kemudian dipertahankan
melalui suatu mitologi yang menjelaskan dan merambah seluruh
tradisi masyarakat kita. Secara struktural hal ini berhubungan
dengan tatanan sosial maupun dengan daya resap wayang sebagai
sumber moralitas dan filsafat (Anderson, 2000). Nilai etis
memberikan pelajaran berharga mengenai etika yang baik dan
yang buruk bagi manusia. Udanegara, kemungguhan, dan
kepantasan menjadi pedoman nyata bagi masyarakat Indonesia
dalam menapaki kehidupannya di dunia ini.

Selain nilai religius dan nilai etis, kita dimanjakan dengan
nilai estetis dalam seni budaya bangsa Indonesia. Presentasi nilai
estetis dalam wayang dapat diperlihatkan pada keindahan unsur-
unsur pertunjukan wayang dan rasa estetik yang disampaikan.
Sebagai salah satu bentuk kesenian, pertunjukan wayang,
merupakan sesuatu yang hidup senafas dengan mekarnya rasa
keindahan dalam sanubari manusia yang hanya dapat dinilai



88 Sunardi, I Nyoman Murtana, Sudarsono, dan Kuwato

dengan ukuran rasa, karena seni diciptakan untuk melahirkan
gelombang kalbu rasa keindahan (Haryono, 2008). Nilai estetis
yang bermuara pada tercapainya katarsis diri masyarakat
penghayat wayang telah ditunjukkan dalam peristiwa
pertunjukan wayang semenjak abad XI, pada masa pemerintahan
Raja Airlangga (1029-1042) di Kahuripan (Kediri dan Singhasari).
Dalam Kitab Arjuna Wiwaha, gubahan Empu Kanwa, terutama
dalam Sêkar Agêng Skhariòî sarga V bait-9 diterangkan bahwa
ada orang menonton wayang, menangis, sedih, kacau hatinya
padahal telah tahu bahwa kulit yang dipahatlah yang bergerak
dan bercakap itu. (Wiryamartana, 1990; Hazeu, 1979). Hal ini
memberikan pemahaman bahwa telah terjadi komunikasi estetik
dalam sajian pertunjukan wayang kulit purwa pada masa itu.

Nilai religius, etis, maupun estetis ini sejatinya mewujud
dalam berbagai tema dalam lakon wayang, seperti:
kepahlawanan, kesetiaan, pengabdian, kemanusiaan, ketuhanan,
cinta kasih, perdamaian dan sebagainya. Inilah sebabnya nilai
menjadi ruh yang menghidupi wayang. Artinya bahwa wayang
dapat dikreasi dalam berbagai bentuk namun tidak boleh
meninggalkan hakikatnya yakni nilai-nilai pewayangan. Di sini,
nilai menjadi wacana sentral bagi insan pewayangan untuk
memberikan daya hidup bagi eksistensi wayang. Nilai dalam
wayang akan mengkristal menjadi ajaran budi pekerti yang dapat
diserap oleh masyarakat, terutama generasi muda sehingga
memperkokoh karakter pembangunan bangsa. Kuatnya karakter
masyarakat akan mempertebal pertahanan bangsa, karena
bangunan kebangsaan dapat dirajut dengan moralitas dan budi
pekerti yang luhur masyarakatnya. Inilah pentingnya bahwa nilai
sebagai intisari dari berbagai bentuk seni budaya bangsa yang
menjadi daya hidup berbagai model pengembangan wayang In-
donesia.
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B. Model Pengembangan Wayang Indonesia

Pengembangan wayang Indonesia dalam berbagai
bentuknya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan minat
generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia pada
umumnya untuk bangga dan mencintai seni budaya sendiri.
Wayang yang syarat dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat
dijadikan sumber tuntunan kehidupan manusia maupun sebagai
tontonan yang menyegarkan kondisi rohaniah masyarakat Indo-
nesia. Inilah sebabnya pentingnya upaya pengembangan wayang
Indonesia pada era sekarang ini.

Pengembangan wayang terkait erat dengan proses
pemajuan kebudayaan yang telah diundangkan oleh pemerintah.
Seperti diketahui bahwa Undang Undang No 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan ruang dan jaminan
hukum atas terselenggaranya upaya memajukan seni budaya
Indonesia. Pemajuan kebudayaan Indonesia mencakup
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan. Di dalam pengembangan kebudayaan terdapat
upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan,
memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Cara yang
ditempuh adalah penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan
keberagaman.

Pengembangan bentuk-bentuk seni pewayangan
mencakup berbagai model, yaitu: (1) model wacana verbal
pewayangan; (2) model visual grafis pewayangan; dan (3) model
visual auditif pewayangan (Sunardi, 2016). Model pertama
berorientasi pada hasil-hasil karya tulis tentang wayang yang
dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Dalam hal ini kita
dapat menemukan cerpen wayang, novel wayang, puisi wayang,
kajian tentang wayang, eksiklopedi wayang, naskah lakon
wayang, content kurikulum wayang, dan berbagai informasi
pewayangan dalam bentuk tertulis. Model kedua, dapat dilakukan
dalam bentuk model visual grafis, yakni model lebih dominan
dengan tampilan visual atau gambar wayang. Model ini sangat
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efektif untuk menarik minat generasi muda terhadap wayang.
Visual grafis wayang yang sophisticated pada umumnya
menimbulkan minat besar mereka untuk sekedar mengagumi
keindahan wujud ataupun mencari tahu nama tokoh tokoh
wayang tersebut. Berangkat dari pemahaman visual grafis,
diharapkan mereka tertarik untuk lebih jauh mengapresiasi
wayang. Beberapa model visual-grafis pewayangan yang dapat
dijadikan alternatif, yaitu: gambar wayang, komik wayang, dan
desain wayang. Model ketiga, adalah merupakan pengembangan
wayang dengan pusat garapan pada tampilan audio visual.
Model ini dirasakan lebih kompleks dan menarik karena
memenuhi aspek lihatan (visual) dan dengaran (audio atau suara).
Contoh-contoh dari model ini adalah: pertunjukan wayang klasik,
pertunjukan wayang eksperimen, dongeng wayang, animasi
wayang, game wayang, wayang televisi, wayang sinema dan
sebagainya.

Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci merupakan
model pengembangan wayang Indonesia yang bersifat audio-vi-
sual atau dikatakan sebagai model visual-auditif pewayangan.
Model ini memiliki keunggulan dalam berbagai hal: pertama, pada
aspek lakon atau cerita yang disajikan, yaitu cerita Dewa Ruci
yang memiliki kandungan nilai kehidupan yang kompleks. Lakon
Dewa Ruci digarap dengan tafsir yang unik, yaitu kehadiran Bima
dalam keseluruhan lakon, kisah Bima dimulai pada masa
kelahiran, terdapat adegan kadang bayu yang mewarnai dinamika
perjalanan Bima. Kedua, gaya penceritaan tidak menggunakan
dialog dan narasi, namun mengandalkan kekuatan teks pada syair
sulukan, gerongan, sindenan, dan tembang. Teks pada syair ini
berisi kisah perjalanan Bima, semenjak masa kelahiran hingga
masa kembali ke keluarga, yang terangkum secara musikal pada
lagu tembang, sulukan, sinden, dan gerongan. Peran sentral
dalang dalam hal narasi sebagian besar digantikan oleh pesinden
dan penggerong. Ketiga, bentuk pertunjukan mengalami alih
wahana dari pergelaran wayang kulit menjadi film layar lebar.
Pergelaran wayang kulit digunakan sebagai materi utama,
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selanjutnya diedit dengan metode sinematografi untuk
menghasilkan wayang sinema (film layar lebar).

Keunggulan lainnya, bahwa model ini mampu menjawab
dinamika perubahan zaman. Di era industri 4.0, segalanya serba
digital dengan segmentasi masyarakat milenial diperlukan me-
dia baru untuk mengemas pertunjukan wayang kulit agar diminati
masyarakat. Dengan kemasan film layar lebar, dapat diproduksi
secara massal dan ditonton oleh berbagai kalangan secara luas.
Hal ini mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, terutama pada
bidang seni budaya bangsa.  Model ini juga dapat dinikmati secara
mudah melalui streaming di internet, sehingga membuka
keleluasaan masyarakat untuk menikmatinya kapan pun dan
dimana saja.

Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci menjadi
alternatif model pengembangan wayang Indonesia untuk
mengatasi kurangnya minat generasi muda terhadap wayang,
mulai terpinggirkannya kehidupan wayang di nusantara,
menjawab tantangan zaman, yaitu era industri 4.0, serta sebagai
keberlanjutan dari eksperimen wayang yang telah dilakukan
sebelumnya. Agar dapat terarah dan memiliki makna mendalam,
perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk
mengembangkan wayang Indonesia ini, yaitu: (a) menentukan
sasaran; (b) menetapkan segmentasi masyarakat pengguna; (c)
menyusun konsep dasar model pengembangan wayang sinema;
(d) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyusun
model pengembangan wayang sinema; (e) melakukan
perancangan model pertunjukan wayang sinema; (f)
mensosialisasikan model pengembangan wayang sinema kepada
masyarakat; dan (g) menjaga substainabilitas model
pengembangan wayang sinema dengan inovasi lanjutan.

Pengembangan wayang sinema ditujukan kepada generasi
muda khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Langkah yang ditempuh dengan cara melakukan penjajagan
terhadap tingkat interest dan minat mereka terhadap seni
pertunjukan wayang. Hal ini diinisiasi dengan mengadakan
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survey atau polling terhadap masyarakat Indonesia, selain dengan
cara observasi langsung pada saat pergelaran wayang di berbagai
tempat. Observasi memberikan gambaran secara riil kondisi
penonton wayang, sehingga data ini lebih valid. Adapun survey
ataupun polling sebagai pelengkap dari data observasi. Dengan
demikian sasaran dari pengembangan model pertunjukan wayang
dapat diketahui secara jelas. Kita juga dapat mengetahui tingkat
ketertarikan ataupun pengetahuan mereka terhadap pertunjukan
wayang.

Oleh karena sasaran publik telah diketahui dengan pasti,
maka dilakukan pemetaan atau penyusunan segmentasi
masyarakat sesuai dengan tingkat ketertarikan dan pemahaman
mereka terhadap wayang. Setidaknya ada segmen pemula, yaitu
anak-anak usia dini hingga SMP; ada segmen masyarakat
menengah, yang didominasi generasi muda; dan segmen
masyarakat atas yang terdiri dari para orang tua. Segmentasi
masyarakat penonton wayang diperlukan untuk menentukan
tingkat kedalaman model pengembangan wayang sehingga akan
terkoneksi dengan masyarakat yang dituju. Pada segmen
masyarakat pemula diberikan model tingkat dasar dengan cara
apreasiasi ringan; pada segmen masyarakat menengah diberikan
model tingkat lanjutan dengan cara apresiasi dan tafsir; dan pada
segmen masyarakat atas diberikan model tingkat tinggi dengan
mengandalkan cara apresiasi, tafsir, dan keterlibatan. Pada model
wayang sinema, dapat diperuntukkan bagi semua kalangan,
karena mereka dipandu dengan teks bahasa Indonesia ataupun
bahasa Inggris sebagai dasar untuk memahami alur cerita dan
muatan pesan yang disampaikan.

Berdasarkan atas segmentasi masyarakat akan memberikan
rekomendasi dalam menyusun model pengembangan wayang
Indonesia. Model pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci
memiliki keluasan segmentasi, karena dapat mengakomodasikan
berbagai segmentasi masyarakat. Model pengembangan wayang
sinema lakon Dewa Ruci dikreasi dengan bentuk film layar lebar
sehingga lebih mudah dipahami masyarakat secara umum. Selain
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itu, aspek estetika dibuat dengan menarik agar minat masyarakat
terhadap seni pewayangan semakin tumbuh. Inilah sebabnya
pertunjukan wayang sinema disusun dengan konsep dasar,
pertama, bentuk pertunjukan perpaduan wayang klasik dengan
sinematografi; sabetan wayang mengandalkan cara konvensional
dengan permainan bayangan wayang; lakon merupakan tafsir
dari berbagai sumber sehingga terdapat kebaharuan; narasi yang
dihadirkan diwujudkan sebagai teks atau runing text berbahasa
Indonesia ataupun Inggris; dan musik yang dihadirkan berupa
tembang, gending, sulukan yang digunakan untuk memperkuat
lakon wayang.

Selanjutnya, sesuatu yang penting untuk dilakukan di
dalam pengembangan wayang sinema adalah jalinan kerjasama
dengan para pihak. Adanya hubungan sinergi antara kreator
dengan lembaga pemerintahan, institusi pewayangan, lembaga
pendidikan, pihak swasta, sponsor, seniman, dan masyarakat
akan mempermudah tercapainya tujuan utama yakni
mendekatkan wayang dengan generasi muda khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Jalinan kerjasama dapat berupa
bantuan finansial, penyediaan sarana dan prasarana,
pemberlakuan kebijakan, dan dukungan sumber daya manusia.
Adanya kerjasama yang berkualitas dengan komitmen tinggi akan
menjadi modal dasar untuk mencapai keberhasilan
pengembangan wayang Indonesia bagi masyarakat.  Dengan
demikian kerjasama menjadi kunci sukses bagi kreator untuk
melakukan langkah perancangan model pengembangan wayang
sinema ini.

Perancangan model menjadi kelanjutan dari penyusunan
sasaran, segmentasi yang tepat, konsep yang matang, serta
terciptanya jaringan kerjasama yang baik. Model pengembangan
wayang dapat dirancang dengan efektif dan berdaya guna.
Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci menjadi alternatif
model yang dirancang secara matang dengan mempertimbangkan
berbagai aspek. Aspek mutu, khalayak, sumberdaya, dana, dan
sarana rasarana menjadi urgen dalam perancangan model ini.
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Tahapan berikutnya dilakukan disosialisasikan model
pengembangan wayang kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan
secara manual yaitu melalui penayangan model pertunjukan
wayang sinema lakon Dewa Ruci di gedung teater besar ataupun
gedung bioskop maupun melalui sarana internet, yaitu dengan
cara streaming ataupun unggah di youtube dan media sosial
lainnya. Oleh karena sasaran utama generasi muda dan milenial,
maka media sosial lebih efektif untuk menarik minat mereka
terhadap wayang.

Kehebatan model pertunjukan wayang yang dirancang
perlu dijaga keberlanjutannya dengan cara memperbarui model,
mereproduksi, memperluas sasaran, dan menjaga kualitasnya
dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. Langkah
nyata yang dilakukan adalah terus menerus menjaga hubungan
kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang memiliki
komitmen tinggi terhadap upaya meningkatkan minat generasi
muda dan masyarakat umumnya terhadap wayang. Selain itu,
semangat berkreasi dari para inovator ataupun kreator perlu
dipupuk dan diasah secara terus menerus menuju pada kualitas
yang dicita citakan.

Model-model pengembangan wayang diarahkan pada
peningkatan pendidikan budi pekerti serta perluasan industri
kreatif untuk menopang pembangunan bangsa. Peningkatan
pendidikan budi pekerti generasi muda berorientasi pada
pembentukan perilaku berbudaya yang santun dan bermartabat.
Adapun perluasan industri kreatif berfokus pada peningkatan
perekonomian masyarakat. Model pertunjukan wayang sinema
lakon Dewa Ruci diharapkan mampu memberikan nilai tambah
bagi peningkatan pendidikan budi pekerti generasi muda Indo-
nesia, melalui nilai-nilai yang terkandung pada lakon atau cerita
wayang. Adapun pada sisi lain, yakni perluasan industri kreatif
bidang seni, pertunjukan wayang sinema dalam kemasan film
layar lebar dapat menjadi komoditas yang berimplikasi pada
peningkatan ekonomi masyarakat.
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Wayang yang di dalamnya merepresentasikan budaya
masyarakatnya, menjadi sumber acuan bagi pengajaran budi
pekerti kepada generasi muda. Nilai budi pekerti merupakan hal
penting yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk
dicapai oleh manusia agar memiliki kepribadian yang baik dan
bermartabat luhur (Solichin, 2011). Melalui model pengembangan
wayang yang ditawarkan kepada generasi muda, diharapkan
mereka akan mendapatkan petuah luhur mengenai martabat
luhur yang tercermin dalam model pertunjukan wayang tersebut.
Dengan mengapresiasi, menganalisis, dan mengkreasi wayang,
maka generasi muda akan mendapatkan citra baik mengenai
moralitas manusia yang terdapat dalam wayang. Pertunjukan
wayang sinema memiliki kandungan makna yang mendalam
mengenai pentingnya ajaran budi pekerti bagi kehidupan
manusia.

Produksi dan masalisasi model pengembangan wayang
tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat
yang berarti memperluas industri kreatif. Selain sebagai upaya
mendekatkan wayang dengan generasi muda, model pertunjukan
wayang sinema juga berkontribusi signifikan bagi peningkatan
kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian model
pengembangan wayang memiliki arah yang jelas bagi upaya
mengangkat citra seni wayang di kalangan generasi muda,
ataupun memberikan dampak nyata bagi peningkatan dan
perluasan industri kreatif.
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BAB V
PENUTUP

Pertunjukan wayang sinema merupakan salah satu corak
estetika pertunjukan wayang dari perpaduan antara wayang
klasik dengan teknologi modern. Wayang sinema mengangkat
lakon Dewa Ruci yang syarat dengan nilai pengajaran budi pekerti
masyarakat Indonesia. Wayang sinema menjadi model
pengembangan wayang Indonesia dalam dinamika revolusi
industri 4.0. Ini artinya wayang telah melebur dengan
perkembangan zaman sehingga mampu hidup dan bertahan serta
dapat menjembatani minat generasi muda terhadap wayang.

Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci diharapkan
dapat menumbuhkan minat generasi muda dan masyarakat
Indonesia pada umumnya agar kembali mencintai dan
mengapresiasi seni adiluhung bangsa Indonesia. Nilai-nilai
pendidikan budi pekerti yang tersirat dalam lakon Dewa Ruci
menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya
transmisi budi pekerti yang baik, sehingga mampu mewujudkan
pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Budi pekerti
yang bermuara pada karakter kebangsaan meneguhkan jatidiri
masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai manusia yang beradab,
rukun, damai, dan sejahtera. Harmoni bangsa akan tercipta
manakala bangsa Indonesia menemukan jiwa dan watak
pribuminya sehingga berkepribadian dalam kebudayaan.

Pertunjukan wayang sinema didasarkan pada konsep
utama, yakni konsep pertunjukan, konsep sabetan wayang,
konsep narasi, dan konsep musik. Konsep pertunjukan adalah
wayang dalam bentuk layar lebar atau film sehingga menarik bagi
masyarakat secara umum. Konsep sabetan menerapkan gerakan
wayang yang representatif mewakili maksud dan tujuan para
tokoh dalam rangkaian alur lakon. Konsep narasi memberi
pemahaman mengenai penggunaan narasi dan dialog wayang
melalui runing teks ataupun syair tembang. Konsep musik
memberikan pemahaman tentang penggunaan gending, sulukan,
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sindhenan, gerongan, dan tembang untuk menguatkan suasana
adegan dan batin tokoh wayang dalam alur lakon.

Konsep dasar pertunjukan wayang sinema
diimplementasikan menjadi garap pertunjukan wayang sinema
lakon Dewa Ruci. Garap pertunjukan wayang sinema
membutuhkan penggarap, yakni sutradara, penulias naskah,
dalang, pengisi vokal; peralatan garap, yaitu gamelan, wayang,
lampu, handycam dan lain-lain; sarana garap terdiri atas vokal-
instrumental, sabetan, antawecana, gending, wayang, dan
sebagainya. Hasil garap pertunjukan wayang sinema lakon Dewa
Ruci berupa film layar lebar mengenai lakon Dewa Ruci.

Pertunjukan wayang sinema lakon Dewa Ruci disusun
sebagai model pengembangan wayang Indonesia. Wayang klasik
kurang menarik untuk generasi muda dewasa ini, sehingga perlu
pembaharuan model, diantaranya pertunjukan wayang sinema.
Model ini menekankan pada aspek visual garap lakon Dewa Ruci
yang didukung aspek audionya sehingga dapat secara mudah
dikomunikasikan kepada generasi muda. Penggunaan runing teks
akan membantu pemahaman masyarakat terhadap jalannya alur
lakon yang disajikan.

Penyusunan pertunjukan wayang sinema lakon Dewa
Ruci masih membutuhkan strategi, model, sosialisasi, dan
kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat menghasilkan model
pertunjukan wayang yang mendekati dengan keinginan generasi
muda dewasa ini. Era disrupsi membutuhkan semangat baru
untuk melakukan pembaharuan model pertunjukan wayang.
Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk
mewujudkan model yang paling signifikan dan kompatibel bagi
masyarakat Indonesia.
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