
 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
228 

TRANSFORMASI TEKS DAN TRANSMEDIA 
SEJARAH DRAMA TRADISIONAL: 

STUDI KASUS PEMENTASAN “FAJAR WILWATIKTA” 
 
 
 

Darmoko 
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 

pak.darmoko@gmail.com 
 
 
 

Abstract 

Past history, especially the classics and ancient Indonesia, needs to be studied and developed so 
that the values of local wisdom contained in them can be established and accepted the young 
generation of today. Traditional Drama History embodies the history of the past. Traditional 
drama that explores the history plays are sourced from the story in the past, classical and ancient 
Indonesia, was packaged using state of the art. Classics and ancient history that has been 
studied, contained in the frame of art ketoprak. Ketoprak is a performance art that developed in 
1926 in Surakarta. This performance art using a mortar and musical instruments to take the story 
of everyday life. This performing arts in 1927 evolved into the post-independence Yogyakarta 
and to the accompaniment of musical instruments and clothing accessories as well as the story is 
presented is diverse. Distinctive and prominent aspect in the performing arts is the kentongan 
and song. Transmedia the traditional historical drama occurred when history plays the scientists 
study the art history and theater are presented in the form of packaging.This process can be 
observed that there has been a transformation of the form and text contained in classics and 
ancient history to today's Indonesia. Transformation is due to the reception of the text is much 
older then, and it's own reception in which an interpretation. Can be presented that history, 
including both classical and ancient has diresepsi and interpreted resulting in the transformation 
into a new shape in the form of plays and staging. Text drama "Fajar Wilwatikta" is the result of 
the study Prof. Dr. Ayatrohaedi (deceased), Prof. Dr. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Aminudin Kasdi, 
Drs. Singgih Wibisono, and Prof. Dr. Agus Aris Munandar and creative team by Aries Mukadi, 
Bondan Nusantara, Undung Wiyono, SS, and Sunu Wasono, M. Hum. Traditional historical 
drama "Fajar Wilwatikta" is an art show, staged in collaboration FIB-UI with the  Sekar Budaya 
Nusantara, on December 13, 2011 in the FIB-UI Depok. Ketoprak classic frame is then 
encapsulated in a new form, by disconnecting kentongan aspects and song, and use the 
Indonesian language. Makeup tailored to the character that was delivered (the protagonist-
antagonist) as well as for clothing and accessories worn (green for R. Wijaya and his followers, 
red for Jayakatwang and soldiers, and blue for Kertanegara figures and their children). Musical 
accompaniment, in principle, continue to flow, do not stop (hard, soft, fast-slow). Soundsystem 
and lights using today's technology, like the clip on, is different from the past that use the mic-
mic dependent and simple soundsystem. Speaking of cultural values, "Fajar Wilwatikta" 
presents new conventions of Javanese culture, among others: the concept of the sign, "cubeb 
star" (lintang kemukus), a sign of impending doom because of the influence of god Kala. 
Descriptions present course of events over the actual issues in the present and historical core 
remains consistent. The conclusion of this study is that the text transformation and transmedia 
“Fajar Wilwatikta" in which there is a reception process performed by the writer / director as a 
team, as well as the interpretations of the texts of the past to repackage, resulting in the text and 
the new media. 
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A.  Pendahuluan 

Karya sastra masa Kuno Indonesia, khususnya Jawa mengandung banyak 
kearifan lokal (local wisdom). Di dalam karya sastra tersebut dikandung nilai-nilai 
sejarah, mitos, seni, adat-istiadat dan tradisi, budi luhur dan etika, serta religi. Karya 
sastra pada masa Jawa kuno menurut Poerbatjaraka dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 
karya sastra Jawa kuno yang tergolong tua, karya sastra Jawa kuno yang bertembang, 
dan karya sastra Jawa kuno yang tergolong muda (lihat “Kepustakaan Jawa”). 

Sebagian karya sastra Jawa kuno mengandung sejarah, mitos, dan religi 
(agama). Sejarah berdirinya suatu kerajaan di Jawa tidak sedikit dituangkan di dalam 
karya sastra Jawa kuno tersebut, seperti sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. 
Beberapa sumber sejarah berdirinya kerajaan Majapahit antara lain terdapat pada 
Prasasti Butok, Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijayakrama, Kitab Pararaton, dan 
Kitab Nagarakrtagama. 

Sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa menarik untuk dibahas dan digarap 
sebagai bahan seni pertunjukan. Sejarah masa lalu itu digubah kembali dalam bentuk 
naskah drama tradisional sejarah. Salah satu yang menarik adalah sejarah berdirinya 
kraton Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan di Jawa Timur yang berdiri kurang 
lebih pada tahun 1293 M. Raja yang memerintah pertama kali yaitu Raden Wijaya 
(Harsawijaya). Raden Wijaya adalah menantu Prabu Kertanegara, raja Singasari. Suatu 
impian memberitakan akan datangnya bahaya menimpa Singasari beserta sang raja. 
Pada tahun 1292 Singasari diserang oleh Jayakatwang beserta pasukannya. Kertanegara 
tewas terbunuh oleh Jayakatwang dan Raden Wijaya berhasil meloloskan diri. 

“Dalam sebuah impian, ratu Singasari diberitahu mengenai malapetaka yang akan 
datang; hanya Harsawijaya yang akan dapat meloloskan diri. Raja mengira bahwa 
impian itu ada sangkut pautnya dengan ekspedisi ke Melayu dan ia memerintahkan 
kepada para pendeta untuk melakukan upacara-upacara yang tepat guna menghalau 
bahaya. Datanglah laporan dari Madura yang menyebut-nyebut bahaya yang datang 
dari pihak Jayakatwang.” (Zoetmulder, 1983: 514) 

Keterangan lain yang mengetengahkan mengenai silsilah raja-raja Singasari dan 
Majapahit terdapat dalam kitab Nagarakrtagama. Di dalam kitab ini di Prapanca 
memberikan keterangan bahwa raja-raja yang memerintah kerajaan Singasari yaitu 
Rajasa, Anusanatha, Jayawisnuwardhana, dan Kertanagara sedangkan silsilah raja-raja 
majapahit disebutkan Kertarajasa, Jayanagara, dan ibu suri Tribhuwana, seperti 
keterangan berikut ini: 

“Ketika mereka tinggal di Singhasari, Prapanca mempergunakan waktunya untuk 
mencari informasi mengenai leluhur sang raja. Informasi yang diberikan oleh 
seorang bhiksu Buddha tua mengenai raja-raja Singhasari (Rajasa, Anusanatha, 
Jayawisnuwardhana, Kertanagara) beserta Majapahit (Kertarajasa, Jayanagara, dan 
ibu suri Tribhuwana) yang memerintah antara tahun 1182-1343, merupakan 
selingan pertama yang memotong cerita perjalanan. Menyusullah sebuah deskripsi 
mengenai raja yang mengadakan perburuan di sekitar Singhasari; di sini penyair 
mengikuti fantasinya sambil menampilkan hewan-hewan yang mengikuti sebuah 
rapat guna memperbincangkan kewajiban-kewajiban mereka, di bawah pimpinan 
raja mereka, sang singa”.  (Zoetmulder, 1983: 442) 

Adapun secara ringkas dapat diketengahkan kisah berdirinya kerajaan Majapahit 
sebagai berikut: 
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Pada saat terjadi serangan Jayakatwang, Raden Wijaya bertugas menghadang bagian 
utara, ternyata serangan yang lebih besar justru dilancarkan dari selatan. Maka ketika 
Raden Wijaya kembali ke Istana, ia melihat Istana Kerajaan Singasari hampir habis 
dilalap api dan mendengar Kertanegara telah terbunuh bersama pembesar-pembesar 
lainnya. Akhirnya ia melarikan diri bersama sisa-sisa tentaranya yang masih setia dan 
dibantu penduduk desa Kugagu. Setelah merasa aman ia pergi ke Madura meminta 
perlindungan dari Aryawiraraja. Berkat bantuannya ia berhasil menduduki tahta, dengan 
menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaannya. 
Ketika tentara Mongol datang ke Jawa dengan dipimpin Shih-Pi, Ike-Mise, dan Kau 
Hsing dengan tujuan menghukum Kertanegara, maka Raden Wijaya memanfaatkan 
situasi itu untuk bekerja sama menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh, 
tentara Mongol berpesta pora merayakan kemenanganya. Kesempatan itu pula 
dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk berbalik melawan tentara Mongol, sehingga 
tentara Mongol terusir dari Jawa dan pulang ke negrinya. Maka tahun 1293 Raden 
Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardhana. 

Kisah sejarah di atas oleh para ahli sejarah dan seni kemudian digarap (digubah) 
kembali menjadi kisah baru dalam bentuk naskah drama tradisional sejarah yang diberi 
judul “Fajar Wilwatikta”. “Fajar Wilwatikta” adalah naskah drama tradisional sejarah 
hasil kajian Prof. Dr. Ayatrohaedi (alm), Prof. Dr. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Aminudin 
Kasdi, Drs. Singgih wibisono, dan Prof. Dr. Agus Aris Munandar serta tim kreatif oleh 
Aries Mukadi, Bondan Nusantara, Undung Wiyono, S.S., dan Sunu Wasono, M.Hum. 
Hasil kajian naskah drama tradisional sejarah ini kemudian dipentaskan oleh dosen dan 
mahasiswa FIB UI yang bekerjasama dengan Paguyuban Sekar budaya Nusantara pada 
tanggal 13 Desember 2011 di FIB-UI Depok.  

Pementasan “Fajar Wilwatikta” menggunakan pola (kerangka) kesenian 
tradisional ketoprak. Ketoprak merupakan salah satu jenis kesenian Jawa (pertunjukan) 
yang populer; tumbuh dan berkembang di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Kesenian 
ketoprak relatif belum lama ada. Keterangan tersebut seiring dengan J.J. Ras yang 
menyampaikannya di dalam Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir, sebagai berikut: 

“Wiwitane kethoprak saka Sala mau mlebu kutha Ngayogyakarta yaiku nalika taun 
1926. Ana kumpulan kethoprak saka Sala jenenge “Madya Tama”, main ana 
Balapan (Demangan). Kethoprak iki sing sepisanan mlebu kutha Ngayogyakarta. 
Mula bakda iku masyarakat Ngayogya nyumurupi tontonan sing diarani 
kethoprak” (Ras, 1985: 254). 

Terjemahannya: 

“Pertama kali kethoprak (berasal) dari Sala tadi memasuki kota Yogyakarta ketika 
tahun 1926. Terdapat perkumpulan ketoprak dari Sala bernama “Madya tama”, 
bermain di Balapan (demangan). Ketoprak ini yang pertama kali masuk kota 
Yogyakarta. Maka setelah itu masyarakat Yogyakarta mengetahui tontonan yang 
disebut ketoprak”.   

Kesenian ketoprak pada saat itu masih sederhana dilihat dari kisahnya, busana 
dan aksesoris, rias, instrumen pengiring, tarian, maupun perlengkapan panggung, 
lampu, dan pengeras suara. Kata “ketoprak” itu sendiri berasal dari bunyi yang 
dihasilkan oleh alat penumbuk padi (antan) dan lesung yang saling beradu, seperti 
keterangan berikut ini:  



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

231

“Wujude kethoprak mono ora kaya saiki, durung nganggo gamelan komplit apa 
maneh sandhangan kang maneka warna. Wektu samana kethoprak isih nganggo 
tabuhan lesung (piranti nutu pari), suling, terbang, lan kendhang. Mula kethoprak 
Madya Tama mau karan uga “Kethoprak Lesung”. Wiramane muni: dhung... 
dhung... prak... prak... (pating kethoprak). Jarene tembung kethoprak mau asale ya 
saka wiramane gamelan sing pating kethoprak mau. (Ras, 1985: 254). 

Terjemahannya: 

“Bentuk ketoprak tidak seperti sekarang, belum memakai gamelan lengkap apa lagi 
busana yang beraneka warna. Pada waktu itu ketoprak masih memakai instrumen 
lesung (alat untuk menumbuk padi), seruling, rebana, dan kendang. Maka ketoprak 
Madya Tama tadi dinamakan juga Ketoprak Lesung. Iramanya berbunyi: dung... 
dung... prak... prak... (berketoprak). Konon kata ketoprak tadi berasal dari irama 
instrumen yang berketoprak tadi”. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian ketoprak kemudian mengalami 
perubahan ke arah kemajuan. Pada perkembangan selanjutnya ketoprak yang dipimpin 
oleh R. Ripta (perkumpulan kesenian ketoprak “Warga’) tidak menggunakan tarian, 
tembang, menggunakan keprak, gamelan, dan dekorasi modern, lakon juga bersifat 
bebas, mengambil dari mana saja, peraga wanita tidak dilakukan oleh laki-laki, namun 
wanita tulen, dan dialog tidak menggunakan teks, seperti keterangan berikut ini: 

“Nalika taun 1938 dening swargi R. Ripta, pemimpin sandiwara kethoprak 
“Warga”, karipta ketoprak sing ora nganggo joged. Ciri-cirining kethoprak manut 
panemune “Warga” iki: pemain ora perlu njoged, pemain nembang ing adegan 
kang wis katemtokake, nganggo keprak, gamelan, lan migunakake dekorasi 
modern. Lakon kethoprak bisa njupuk saka ngendi bae. Karana saka iku 
sandhangane kudu cocog karo critane, ora mung waton wae. Paraga wanita ora 
katindakake paraga priya maneh, nanging wanita temenan. Lan maneh sing dadi 
cirine kethoprak engga seprene yaiku: pocapan (antawecana) ora nganggo teks, 
nanging katin dakake improvisasi; karepe pemain mardika gawe pocapan dhewe-
dhewe, waton ora nyimpang saka wates-wates kang wis katemtokake”. (Ras, 1985: 
256). 

Terjemahannya: 

“Pada tahun 1938 oleh R. Ripta (alm), pemimpin kelompok ketoprak “Warga”, 
menciptakan ketoprak yang tidak menggunakan tarian. Ciri-ciri ketoprak menurut 
pendapat “Warga”ini: pemain tidak perlu menari, pemain menembang pada adegan 
yang sudah ditentukan, menggunakan keprak, gamelan, dan dekorasi modern. 
Lakon ketoprak dapat mengambil dari mana saja. Oleh karena itu busana yang 
dikenakan harus sesuai dengan kisahnya, tidak asal saja. Pemain wanita tidak 
diperankan oleh pria lagi, tetapi wanita tulen, dan yang menjadi ciri ketoprak 
sampai sekarang yaitu: dialog (percakapan) tidak menggunakan teks, tetapi 
dilakukan improvisasi; maksudnya pemain bebas membuat dialog sendiri-sendiri, 
asal tidak menyimpang dari batas-batas yang telah ditentukan”.  

Pola (kerangka) ketoprak tradisional dikemas menjadi seni pertunjukan “Matra 
Sejarah” (Drama Tradisional Sejarah) dengan menanggalkan aspek kentongan (keprak) 
dan tembang, serta mengindonesiakan bahasa daerah (Jawa). Rias wajah disesuaikan 
dengan karakter tokoh yang dibawakan (kelompok protagonis-antagonis) demikian pula 
untuk busana dan aksesories yang dikenakan (hijau untuk R. Wijaya dan pengikutnya, 
merah untuk Jayakatwang dan prajuritnya, serta biru untuk tokoh Kertanegara dan anak-
anaknya). Musik iringan pada prinsipnya mengalir terus, tidak berhenti (keras, lunak, 
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cepat-lambat). Sound system dan lampu menggunakan teknologi masa kini, seperti clip 
on, ini berbeda dengan masa lalu yang menggunakan mic-mic tergantung dan sound 
system sederhana. Berbicara nilai-nilai budaya, “Fajar Wilwatikta” mengetengahkan 
konvensi budaya Jawa baru, antara lain: konsep tengara, “bintang kemukus” isyarat 
akan datangnya malapetaka karena pengaruh batara Kala. Uraian-uraian di dalam alur 
peristiwa juga lebih mengetengahkan masalah-masalah yang aktual  pada masa kini, 
meskipun benang merah alur sejarahnya tetap konsisten. Kesimpulan kajian ini yaitu 
bahwa dalam transformasi teks dan alih wahana “Fajar Wilwatikta” di dalamnya 
terdapat proses resepsi yang dilakukan oleh penulis/sutradara, baik kelompok maupun 
perorangan, serta interpretasi terhadap teks-teks masa lalu untuk mengemas kembali, 
sehingga terjadi teks dan wahana yang baru. Keterangan-keterangan tersebut akan 
dipergunakan sebagai data untuk keperluan pembahasan dalam bagian berikutnya.  

B.  Pembahasan 

Bagaimana para ahli sejarah dan seni meresepsi kisah sejarah berdirinya 
kerajaan Majapahit? Pertanyaan ini muncul terkait terbitnya naskah baru berupa drama 
tradisional sejarah yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ayatrohaedi (alm), Prof. Dr. Edi 
Sedyawati, Prof. Dr. Aminudin Kasdi, Drs. Singgih wibisono, dan Prof. Dr. Agus Aris 
Munandar serta tim kreatif oleh Aries Mukadi, Bondan Nusantara, Undung Wiyono, 
S.S., dan Sunu Wasono, M.Hum dengan judul “Fajar Wilwatikta” (berdirinya kerajaan 
Majapahit) oleh “Paguyuban sekar Budaya Nusantara” yang diprakarsai oleh Nani 
Soedarsono, S.H. Metode dan kerangka konseptual tentang proses peresepsian 
berdirinya kerajaan Majapahit oleh para pakar bidang ilmu sejarah dan seni ini tidak 
terlepaskan dari proses pemahaman mengenai sejarah masa lalu yang tertuang di dalam 
berbagai sumber karya budaya terutama yang terkait dengan sejarah berdirinya kerajaan 
Majapahit. Sumber-sumber sejarah berdirinya kerajaan Majapahit tersebut antara lain 
terdapat di dalam kitab-kitab karya sastra maupun prasasti, yaitu kitab Pararaton, kitab 
Nagarakertagama, kitab Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijayakrama, dan prasasti 
Butok. Secara singkat kitab Pararaton menceritakan tentang pemerintahan raja-raja 
Singasari dan Majapahit; kitab Nagarakertagama menceritakan tentang perjalanan Raja 
Hayam Wuuruk ke berbagai daerah di Jawa Timur; kidung Harsawijaya dan Kidung 
Panji Wijayakrama mengisahkan Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kadiri 
dan peristiwa-peristiwa pada awal perkembangan Majapahit; dan prasasti Butok yang 
berangka tahun 1244, dikeluarkan oleh Raden Wijaya setelah ia berhasil naik tahta 
sebagai raja Majapahit dan berisi peristiwa keruntuhan kerajaan Singasari serta 
perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit. 

Pemahaman yang dilakukan oleh tim pengkaji naskah “Fajar Wilwatikta” 
terhadap sejarah berdirinya kerajaan Majapahit tidak terlepaskan pula dari proses 
interpretasi teks. Mereka menginterpretasikan (menafsirkan) mengenai segala sesuatu 
yang terkait dengan tokoh-tokoh, peristiwa, latar tempat, latar waktu, latar sosial, 
tradisi, silsilah, dan mitos. Sejauh mana penggalian terhadap sumber-sumber sejarah 
yang memberikan informasi tentang banyak hal terkait dengan penyusunan naskah 
drama tradisional sejarah berdirinya kerajaan Majapahit atau “Fajar Wilwatikta”?. 
Pertama-tama para ahli sejarah dan seni berkumpul untuk membahas dan 
mendiskusikan sumber-sumber sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Setelah itu 
kemudian diselenggarakan penyusunan naskah balungan atau sekenario lakon. Tahapan 
berikutnya disusunlah kisah sejarah tersebut dalam bentuk lakon drama yang sekaligus 
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membahas mengenai kerangka seni pentas yang akan mewadahi kisah sejarah tersebut. 
Naskah drama tradisional sejarah ini masih terus didiskusikan terkait dengan penalaran 
hubungan tokoh-tokoh (silsilah), peristiwa yang terjadi, latar tempat dan waktu, tradisi 
dan mitos pada saat itu.  

Pemikiran yang terjadi di antara para pakar sejarah dan seni penggarap naskah 
lakon dan pementasan merumuskan bahwa jika naskah lakon masih mengetengahkan 
konsep kebudayaan Jawa Kuno, maka pandangan serta wawasan pengalaman 
pembacaan masyarakat sekarang terhadap kebudayaan pada masa kuno tersebut menjadi 
tidak terjangkau. Untuk menghubungkan dan mendekatkan wawasan pengetahuan 
masyarakat sekarang terhadap latar belakang budaya yang ada, maka dimasukkanlah 
latar belakang kebudayaan Jawa baru. Latar belakang kebudayaan baru yang digarap 
(diolah) dan dimasukkan di dalam naskah lakon drama ini antara lain: konsep 
kepercayaan tentang tanda (perlambang). Disebutkan di dalam lakon drama tradisional 
sejarah sebagai berikut: 

“Tribuwana, kau lihat kemukus, bintang berekor itu?. Bintang itu semakin dekat, 
sinarnya yang hijau di bagian ekornya itu adalah pembawa petaka. Sinar itu 
semakin terang di mataku. Lihat, ia mengalahkan bintang Panjer Sore yang ada di 
sana itu!”. (Fajar Wilwatikta, 2011: 1). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa keberadaan bintang kemukus adalah 
penting, sebagai tanda yang bermakna dan hingga kini masyarakat Jawa relatif masih 
memahami mengenai makna itu, bahwa bintang kemukus muncul karena akan 
datangnya mala petaka. Pada awal kisah diceritakan bahwa Raden Wijaya tidak berhasil 
menahan gempuran prajurit Jayakatwang dari arah selatan bak kesetanan namun dari 
sebelah utara dapat ditaklukkan. Jayakatwang memasuki kraton dan menyerang 
Kertanegara, yang kemudian tewas dalam peristiwa itu. Raden Wijaya berhasil 
melarikan diri dan berlindung kepada Arya Wiraraja, Adipati Sumenep di Madura. Di 
dalam perjalanan Raden Wijaya beserta teman-teman prajuritnya  melewati beberapa 
tempat persinggahan, yaitu desa Kudadu dan Pandaan. Inilah sekelumit gambaran 
mengenai makna mala petaka yang dimaksud.  

Disamping itu diketengahkan pula latar belakang kebudayaan Jawa Baru 
lainnya, yaitu tentang konsep mengenai dewa (Batara Kala, Batara Surya) dan 
perjalanan hidup manusia Jawa (Cakra Manggilingan). Batara Kala dalam dunia 
pewayangan dianggap sebagai penguasa waktu, yang divisualisasikan sebagai raksasa 
yang tinggi besar dan menakutkan serta menyeramkan. Sedangkan istilah “cakra 
manggilingan” dipandang sebagai konsep mengenai perjalanan kehidupan manusia 
Jawa, yang tidak akan senantiasa “tetap” namun mengalami pasang surut, kadang-
kadang di bawah dan kadang-kadang di atas, kadang-kadang bahagia kadang-kadang 
derita, dan seterusnya, seperti terdapat pada kutipan berikut: 

“Gayatri, Tribuwana, dan kau Sanggrama Wijaya. Rembulan di atas Singasari telah 
pudar. Sinarnya akan segera lenyap ditelan angkuhnya Batara Kala. Tapi 
percayalah. Batara Surya akan segera kembali menghias bumi. Fajar akan kembali 
terbit, merekah seperti semula. Itulah hakekat hidup, anakku. Cakra manggilingan 
anakku. Roda kehidupan berputar bagai roda pedati... dan Singasari baru, Singasari 
yang jaya, yang menyatukan Nusantara akan lahir. Wijaya, catat dan ingat, kau dan 
anak turunmu harus bisa mewujudkan Singasari Raya, singasari yang agung yang 
wilayah dan gaungnya membahana di bumi Nusantara”. (Fajar Wilwatikta, 2011: 
3).  
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa konsep mengenai dewa-dewa dan hakekat 
hidup Jawa menjadi penting kedudukannya dalam penulisan naskah lakon drama 
tradisional sejarah “Fajar wilwatikta” ini. Konsep mengenai dewa muncul selaras 
dengan pengaruh ideologi Hindu yang mempengaruhi kebudayaan pribumi (Jawa). 
Kebudayaan pribumi (Jawa) yang berkembang sebelum Hindu masuk terkait dengan 
kepercayaan kuno, yaitu penyembahan, pemujaan, atau penghormatan terhadap roh 
nenek moyang (leluhur) yang dipimpin oleh seorang saman, sebagai penghubung antara 
dunia nyata dengan dunia gaib (supranatural). 

Kepercayaan di atas pada perkembangan berikutnya oleh masyarakat ilmiah 
akademik sering disebutnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah 
paham atau keyakinan yang menganggap bahwa suatu benda memiliki roh atau jiwa. 
Sedangkan dinamisme adalah paham atau keyakinan yang memandang bahwa suatu 
benda memiliki daya (kekuatan) gaib. Dua keyakinan Adapun konsep hakekat hidup 
Jawa mengenai “cakra manggilingan” berkaitan erat dengan pandangan dunia Jawa 
terhadap alam semesta. Alam semesta merupakan satu kesatuan yang serasi (harmoni) 
tidak lepas antara unsur yang satu dengan yang lain (utuh dan padu) serta selalu 
berhubungan (pola pemikiran kosmis); alam mikro (jagad cilik) senantiasa memiliki 
hubungan timbal balik dengan alam makro (jagad gede); peristiwa yang terjadi di dalam 
alam mikro sebagai akibat yang ditimbulkan oleh alam makro, atau sebaliknya (pola 
pemikiran magis); apabila terjadi ketidakseimbangan antara alam mikro dan makro 
(alam mengalami kegoncangan), manusia menerapkan suatu strategi untuk 
menyeimbangkan kembali keadaan alam tersebut agar menjadi seimbang. Salah satu 
cara mnyeimbangkan alam, manusia Jawa mengadakan upacara-upacara atau ritual-
ritual yang ditujukan kepada alam lingkungannya. Usaha manusia seperti ini dalam 
konsepsi pemikiran filosofi disebut sebagai alam pikiran mitis (manusia berusaha 
memanfaatkan daya-daya alam, lihat C.A. van Peursen bab 2). Alam dibuat sedemikian 
rupa sehingga senantiasa bersahabat dengan kehidupan manusia. Pada hakekatnya 
manusia Jawa dalam kehidupannya menapaki waktu dan memanfaatkan ruang (alam) 
sebagai tempat kehidupannya. Pada proses ini manusia Jawa memberikan ciri pada 
setiap titik fase waktu pada ruang tertentu sehingga timbullah klasifikasi-klasifikasi 
tertentu (ngelmu titen), misalnya terjadinya sistem perhitungan pancawara (satu titian 
waktu yang berhari lima, yaitu pon/palguna, wage/cemengan, kliwon/kasih, legi/manis 
dan paing/jenar) dan saptawara (satu titian waktu yang berhari tujuh, yaitu senen/soma, 
selasa/anggara, rebo/buda, kemis/respati, jemuah/sukra, setu/tumpak, dan ahad/dite), 
pola pemikiran ini disebut klasifikatoris. Pola pemikiran yang direalisasikan dalam 
kehidupan masyarakat dan dikaitkan pula dengan usaha manusia untuk senantiasa 
menyeimbangkan alam tersebut dalam filsafat jawa sering disebut sebagai “ngudi 
kasampurnaning dumadi” (berusaha mencapai kesempurnaan hidup; lihat Abdullah 
Ciptoprawiro dalam buku Filsafat Jawa). Di samping cara-cara manusia Jawa 
menempuh jalan hidup dengan mengadakan ritual dan upacara selamatan, secara pribadi 
juga melaksanakan laku, yaitu usaha manusia untuk menjalankan jalan hidup ketuhanan 
dengan menjauhkan diri dari hasrat duniawi dan mengendalikan hawa nafsu (baca: De 
jong, “Salah Satu Sikap Hidup orang Jawa” dan Niels Mulder, “Kebatinan dan Hidup 
Sehari-Hari Orang Jawa” dan “Pribadi dan masyarakat di Jawa”, Franz magnis Suseno, 
“Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafat Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa”). 

Di dalam konteks raja sebagai manusia yang memiliki daya-daya magis 
sehingga apa yang diucapkan sebagai sesuatu yang dipandang dapat memberikan daya 
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kekuatan, memberikan pengaruh gaib terhadap kejadian-kejadian di dalam alam 
semesta, fraja telah dapat merebut kekuatan adi kodrati, seperti yang terdapat pada 
kutipan berikut: 

“Aaaaah, kalian ini tidak juga mengerti. Jika kalian tidak segera pergi, sejarah Ken 
arok, Ken Dedes, dan tunggul Ametung akan lenyap ditelan bumi. Kalian tidak 
akan sempat membangun singasari yang baru, Si-nga-sa-ri yang baru, singasari 
yang lebih besaaaarr, lebih agung. Ayo cepat lariiii”. (Fajar wilwatikta, 2011: 4). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa raja Kertanegara memiliki kekuatan dan 
kemampuan secara di kodrati. Ia dapat dikatakan sebagai raja binatara (raja memiliki 
sifat, watak, dan kemampuan dewa), yang memiliki kekuatan gaib serta “ngerti 
sadurunge winarah” (mengerti/memahami fenomena alam; fenomena tersebut 
dipandang sebagai suatu tanda yang datangnya dari Tuhan dan akan menjadi suatu 
kepastian), dengan cara membaca simbol-simbol yang ada pada alam atau lingkungan. 
(lihat: Sujamto, “Sabdha Pandhita Ratu”). 

Latar belakang kebudayaan Jawa baru yang tertuang di dalam naskah drama 
sejarah dengan lakon “Fajar Wilwatikta” tampak cukup jelas. Di samping itu kaitannya 
dengan substansi yang dimunculkan pada adegan-adegan seperti desa Kudadu, desa 
Pandaan, dan “panakawan”, menunjukkan muatan-muatan yang mengetengahkan 
masalah-masalah aktual dan kontekstual dengan situasi dan kondisi setempat (kampus) 
dan masa sekarang. Hal ini muncul agar komunikasi antara artis dan penonton melalui 
media drama tradisional sejarah tersebut dapat lebih responsif, memukau, dan semarak, 
karena materi atau substansi yang disuguhkan dapat dipahami oleh penonton. 

Kembali pada masalah kerangka seni pertunjukan yang dipergunakan sebagai 
wadah drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta”; para pengkaji naskah lakon ini 
memutuskan bahwa seni pertunjukan tradisional ketoprak fleksibel/ luwes dipergunakan 
untuk mewadahi naskah lakon yang telah disusun itu. Ketoprak merupakan seni 
pertunjukan tradisional Jawa yang tumbuh berkembang sejak tahun 1926 di Surakarta 
dan Yogyakarta. Kesederhanaan seni pertunjukan ini jika dilihat dari teropong zaman 
sekarang terletak pada cara peraga seni untuk menari, kisah, instrumen musik, busana-
aksesoris-rias, tata lampu, tata panggung, dan pengeras suara. Seiring dengan kemajuan 
zaman unsur-unsur ini semakin berkembang ke arah perubahan. Seni pertunjukan 
ketoprak kemudian tidak menggunakan tarian, kisahnya sangat bervariasi, terdiri dari 
kisah sejarah dan dongeng, instrumen musik tidak menggunakan antan dan lesung, 
namun menggunakan gamelan, busana yang dipergunakan disesuaikan dengan kisah 
pada zamannya (sejarah) dan dongeng sesuai karakternya, demikian aksesorisnya 
disesuaikan dengan kisah yang diambil, sedangkan rias ditata sedemikian rupa 
dibedakan antara yang antagonis dan protagonis, lampu yang dipergunakan juga sudah 
dibuat warna-warni, perlengkapan panggung yang dipergunakan menggunakan “tonil” 
(istilah Jawa), beberapa lembaran kain yang dihias dan digambar serta dilukis 
berdasarkan adegan yang ditampilkan, seperti: istana, jalan raya, alun-alun, padepokan, 
rumah pedesaan, kebun, pantai, dan bukit. Adapun untuk pengeras suara pada seni 
pertunjukan ketoprak tradisional menggunakan mic-mic tergantung di atas panggung, 
suara ini kurang “masuk” ke dalam pengeras suara.   

Drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta” digelar atas kerjasama FIB-UI 
dengan Sekar Budaya Nusantara pada tanggal 13 Desember 2011 di FIB-UI Depok. 
Pertunjukan ini telah jauh berkembang jika sekedar dibanding dengan pertunjukan 
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ketoprak tradisional. Instrumen keprak yang terbuat dari kayu atau bambu (kentongan) 
ditiadakan; tembang-tembang Jawa yang dipandang tidak efektif dan efisien juga 
ditiadaan; bahasa Jawa ditiadakan dengan menggubah serta menyusun kembali dalam 
bentuk bahasa Indonesia yang indah; busana dan aksesoris disesuaikan dengan 
perawakan, karakter tokoh, dan zamannya (warna merah untuk Jayakatwang beserta 
prajuritnya,warna hijau untuk Raden Wijaya beserta teman-temannya, dan warna biru 
untuk Kertanegara beserta anak-anaknya); rias wajah beserta badan disesuaikan dengan 
karakter tokoh, karena siang hari rias wajah tidak terlalu tebal; lampu digarap sesuai 
dengan bloking tokoh di atas panggung; pengeras suara menggunakan soundsystem 
yang canggih dan sebagian tokoh-tokoh yang berperan mengenakan “clip-on” (wireless) 
sehingga suara tokoh yang sedang berbicara terdengar dengan baik.  

Jika ditinjau secara utuh (holistik), maka pertunjukan drama tradisional sejarah 
“Fajar Wilwatikta” merupakan sajian yang utuh dan padu (unity dan wholeness). Unsur-
unsur yang terdapat dalam seni pentas menunjukkan kepaduan dan keutuhan. Unsur satu 
dengan yang lain saling menopang secara dinamis dan fungsional (Dramatis personae 
dan equipment serta audio visual effect). Kasus pementasan “Fajar Wilwatikta” di FIB 
UI pada tanggal 13 Desember 2011 merupakan usaha FIB UI dan Sekar Budaya 
Nusantara untuk mereaktualisasi dan merevitalisasi teater tradisional ketoprak. Sejauh 
mana keberhasilan pementasan tersebut ditentukan oleh kemasan yang digarap oleh tim 
ahli sejarah dan seni yang telah berjuang untuk menghasilkan karya budaya baru setelah 
mereka melakukan resepsi dan transformasi teks sejarah berdirinya kerajaan Majapahit 
dan mengalih mediakan dalam bentuk drama tradisional sejarah berjudul “Fajar 
Wilwatikta”. Berdasarkan ‘Kamus Besar bahasa Indonesia”, kata fajar berarti “cahaya 
kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang matahari terbit” (2011: 386) 
dan wilwatikta berarti “nama lain untuk kerajaan Majapahit” (2011:1562). Kedua kata 
tersebut jika digabung mempunyai makna “(Menjelang) terbitnya kerajaan Majapahit” 
atau “(Menjelang) berdirinya kerajaan Majapahit”. 

Majapahit memiliki pengaruh besar dalam alam pikiran Jawa, terutama berkaitan 
dengan tokoh Brawijaya, sebagai raja majapahit yang terakhir. Secara arkeologis tokoh 
ini tidak ditemukan tetapi dihadirkan oleh budaya Jawa sebagai instrumen yang dapat 
memperkokoh legitimasi seseorang atau kelompok orang. Kharismatik tokoh Brawijaya 
dibangun di dalam kisah (babad), terkait dengan kesaktian, kewibawaan, keagungan dll. 
Bagian terakhir ini merupakan masalah tersendiri sebagai bahan kajian di lain waktu 
terutama yang terkait dengan pembahasan sastra dan kekuasaan. 

C.  Kesimpulan 

Kajian terhadap drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta” yang dipentaskan 
di FIB UI pada tanggal 13 Desember 2011 dapat ditaerik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Para ahli sejarah dan seni telah melakukan resepsi transformasi serta alih wahana 
terhadap karya-karya budaya masa lampau Indonesia, khususnya Jawa. 

2. Resepsi, Transformasi teks, dan alih wahana yang dilakukan oleh para ahli sejarah 
dan seni menimbulkan karya budaya baru berupa naskah-naskah lakon dan wahana-
wahana pertunjukan. 

3. Naskah lakon drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta” merupakan wujud 
produk yang dihasilkan oleh para ahli sejarah dan seni dalam meresepsi dan 
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mentransformasi teks kisah sejarah berdirinya kerajaan majapahit di dalam berbagai 
karya budaya, baik dalam bantuk karya sastra maupun prasasti. 

4. Pertunjukan drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta” merupakan hasil dari 
penggubahan dalam bentuk seni yang dilakukan oleh para ahli seni berdasarkan 
naskah lakon drama tradisional sejarah “Fajar Wilwatikta” (produk alih wahana). 

5. Proses resepsi, transformasi, dan alih wahana akan senantiasa dilakukan oleh para 
ahli sejarah dan seni, sastrawan, sutradara, dalang, dari waktu ke waktu. Proses yang 
disertai pembacaan dan pemahaman terhadap karya-karya budaya masa lalu ini akan 
menimbulkan interpretasi (penafsiran) baru, sehingga sangat memungkinkan 
munculnya karya-karya (wahana) yang baru.  

6. Di dalam kajian ini seni pertunjukan ketoprak menjadi wahana bagi kisah sejarah 
berdirinya kerajaan Majapahit, meskipun harus menanggalkan instrumen keparak 
(kentongan), lesung, rebana, unsur tembang, dan mengembangkan unsur busana, 
aksesoris, rias, lampu, pengeras suara, dan panggung.  

7. Konvensi budaya Jawa baru, seperti konsep tentang tanda (bintang kemukus), 
kepercayaan terhadap alam gaib seperti dewa-dewa, dan hakekat hidup Jawa,  
sangat kental mewarnai pertunjukan drama tradisional sejarah dengan lakon “Fajar 
Wilwatikta”. 

8. Penonton yang terdiri dari berbagai lapisan, terutama dari kalangan kampus, sangat 
responsif, terhibur, dan marak, karena sebagian dari mereka telah mengenal 
mahasiswa atau dosen yang berperan memainkan tokoh-tokoh dalam kisah sejarah 
berdirinya kerajaan Majapahit dan sebaliknya para pemeran memainkannya dengan 
baik dan menghayati karakter-karakter yang dibawakan.  
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