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DESKRIPSI SAJIAN 

 

JUDUL SAJIAN  : Jejak Sang Inu Kertapati 

1. GAGASAN POKOK CERITA  

Cerita ini berangkat dari sebuah serpihan kecil dari budaya panji yang tersebar di Jawa 

Timur. Serpihan yang dimaksud dalam hal ini adalah cerita cerita lisan yang bertalian 

dengan Raden Inu Kertapati sebagai subjek cerita.  

 

Sumber cerita yang diangkat adalah kesejatian Panji sebagai seorang satria yang baik 

budinya. Panji memikili sifat suka menolong, melihat temannya Sekartaji yang dibenci 

oleh teman-temannya Panji merasa itu tidak benar. Panji menolong Sekartaji dari 

kebencian teman-temannya karena memiliki rasa iri kepada Sekartaji yang menjadi murid 

kesayangan Sang Guru. 

 

      Adapun secara pernaskahan berawal dari sebuah naskah workshop dari para pelakon. 

Prosesnya yaitu para pelakon itu mendiskusikan tema, rangkaian cerita, dan treatment 

peradeganan di bawah fasilitator penulis.  Setelah disepakati bersama, treatment 

peradegan tersebut dipraktektekkan dalam visualisasi adegan di bawah fasilitator 

sutradara dan penata tari. 

Masing-masing tokoh pelakon bertanggungjawab untuk mengisi pendialogan dengan 

pokok-pokok persoalan yang telah ditetapkan bersama. Serangkaian proses ini dilakukan 

secara berulang-ulang sampai  menemukan sebuah struktur penceritaan dan sistematisasi 

pendialogan yang logis dan fashionable. Pada tahap gladi kotor, baru penulis 

menaskahkan kembali berdasarkan pertunjukan yang dipresentasikan. 

 

2. IDE GARAP : 

Ide penggarapan “Jejak Sang Inu Kertapati” berpijak dari reinterprestasi kesenian Wayang 

Topeng Jatidhuwur, Kesamben dalam perspektif anak muda yang mempunyai ground 

budaya yang berbeda. Tentunya hal ini tetap mengacu pada sebuah spirit ketradisian dari 

wayang topeng Jati  Dhuwur itu sendiri. Reinterprestasi ini dengan harapan untuk 

melahirkan pencapaian performance yang “estetik secara bentuk dan dialogis secara isi”.   
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3. SINOPSIS : 

Jiwa kesatria Panji yang bijaksana selalu mengutamakan untuk menolong yang lemah 

demi menegakkan kebenaran. Rela berkorban untuk berjuang melawan angkara murka. 

Selalu belajar menimba ilmu kebaikan tanpa mengenal lelah. 

 

4.  PERAN : 

1. R. Inu Kertapati 

2. Para Prajurit Inu kertapati 

3. Pemimpin Raksasa 

4. Para Prajurit Raksasa 

5. Emban 

6. Dalang 

 

*)  Naskah ini merupakan sebuah naskah workshop dari para pelakon. Prosesnya yaitu para 

pelakon itu mendiskusikan tema, rangkaian cerita, dan treatment peradegan di bawah 

fasilitator penulis.  Setelah disepakati bersama, treatment peradegan tersebut 

dipraktektekkan dalam visualisasi adegan di bawah fasilitator sutradara dan penata tari. 

Masing-masing tokoh pelakon bertanggungjawab untuk mengisi pendialogan dengan 

pokok-pokok persoalan yang telah ditetapkan bersama. Serangkaian proses ini dilakukan 

secara berulang-ulang sampai  menemukan sebuah struktur penceritaan dan sistematisasi 

pendialogan yang logis dan fashionable. Pada tahap gladi kotor, baru penulis 

menaskahkan kembali berdasarkan pertunjukan yang dipresentasikan. 

 

5. DAFTAR PERSONIL KARYA 

Adapun personil karya tari yang sangat menjadi penunjang sehingga karya tari ini 

dapar terwujud, adalah sebagai berikut : 

1. Sutradara    : Wahyudi, M.Sn. 

2. Penulis Naskah   : Wahyudi, M.Sn. 

3. Penata Musik    : Wahyudi, M.Sn. 

4. Penata Tari    : Ayu Titis Rukmana Sari, M.Sn. 

5. Penata Rias dan Busana  : Sukaryanto 

6. R. Inu Kertapati   : Shafira 

7. Dalang     : Farel 
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8. Pemimpin Raksasa   : Aisyah 

9. Emban     : Bunga Vida 

10. Pasukan R. Inu Kertapati  :  

a. Alivia 

b. Amel 

c. Syifa 

d. Sindi 

11. Pasukan Raksasa   : 

a. Ken 

b. Sheila 

c. Devanda 

d. Aura 
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