INSTRUKSI KERJA
PENYUSUNAN PORTOFOLIO BIDANG SENI PEDALANGAN
Portofolio bidang Seni Pedalangan berisikan:
(a) 1 (satu) rekaman video penampilan mendalang/memainkan wayang
(b) Deskripsi pemahaman, pengetahuan dan pengalaman terkait bidang seni pedalangan
(c) Bukti raihan prestasi terkait bidang seni pedalangan/pewayangan
(d) Pernyataan keaslian karya/penampilan/tulisan yang telah dilengkapi dan ditandatangani
diatas materai.
Item (a) berupa video dalam format MP4
Item (b, c, dan d) harus dipindai (scanned). Hasil pindai (scan) dicantumkan pada halaman file
PPT/Powerpoint sesuai peruntukannya (lihat contoh).
Template PPT (4 halaman slide) disediakan

A. Penampilan Mendalang/Memainkan Wayang
Buatlah 1(satu) buah rekaman video dalam format MP4 dengan durasi maksimal 10
menit, yang memuat unsur-unsur pokok dalam praktek seni pedalangan, meliputi:
 Suara
(a) Penyajian narasi dalang sesuai dengan budaya lokal anda (misalnya Jawa:
janturan/pocapan; Sunda: kirata/nyandra/murwa; Bali: pangalangkara/
penyacah parwa, atau budaya lokal/gaya lain)
(b) Penyajian monolog dan atau dialog tokoh wayang (bebas) dengan bahasa
sesuai dengan budaya lokal anda.
 Gerak
Penyajian teknik memegang dan memainkan boneka wayang sesuai dengan jenis
(wayang kulit, wayang golek/boneka), ukuran (kecil, sedang, besar), dan
bentuknya (putri, satria halus, satria gagah, raksasa, binatang) sesuai dengan
budaya lokal anda. Pemilihan motif dan ragam gerak bebas, bisa motif dan
ragam gerak satu tokoh wayang dan atau motif ragam gerak perang.
 Nyanyian
Penyajian vokal/nyanyian dalang sesuai dengan budaya lokal anda (misalnya
Jawa: sulukan; Sunda: kakawen; Bali: tandak/sendhon, atau budaya lokal/gaya
lain).
Ketentuan:
 Rekaman audio-video merupakan rekaman yang dibuat khusus untuk kepentingan
portofolio, bukan rekaman hasil kegiatan pentas seni atau pertunjukan lainnya.
 Bentuk penyajian dilakukan dalam satu paket, yaitu dengan mengambil cuplikan
adegan tertentu (bebas) yang memuat unsur-unsur tersebut di atas.



Teknik penyajian bebas, boleh diiringi dengan iringan karawitan secara langsung,
tidak langsung (rekaman), atau tanpa menggunakan iringan sama sekali.

B. Deskripsi pemahaman, pengetahuan dan pengalaman terkait bidang seni pedalangan
Uraikan secara tertulis:
(a) tujuan dan harapan mengikuti pendidikan dalam bidangi seni pedalangan
(b) gambaran kondisi kehidupan seni pedalangan di daerah anda
(c) pengalaman anda di bidang seni pedalangan/pewayangan atau bidang seni yang
lain (jika ada), DAN
(d) deskripsikan salah satu tokoh wayang yang anda sukai.
Ketentuan:
Uraian diketik dengan aplikasi pengolah kata (MSWorld) maksimal 1 (satu) halaman
kertas ukuran A4 (210 x 294 mm) menggunakan jenis hurufArial/ Times New Roman
ukuran 12, spasi 1,15. Tulisan dicetak/print lalu dipindai (di-scan) atau difoto
menggunakan kamera atau ponsel berkamera, dalam format JPEG. Hasil pindai (scan)
atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang tersedia.
C. Bukti Raihan Prestasi terkait bidang Seni Pedalangan
 Cantumkan bukti raihan prestasi terkai bidang Seni Pedalangan (jika ada).
 Raihan prestasi dapat berupa lembar piagam, sertifikat, atau surat
penghargaan/surat keterangan atas prestasi atau keikutsertaan dalam bidang seni
pedalangan/ pewayangan atau bidang seni yang lain (jika ada).
 Bukti raihan prestasi tersebut dipindai (di-scan) atau difoto menggunakan kamera
atau ponsel berkamera, dalam format JPEG. Hasil pindai (scan) atau foto
dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang tersedia.
D. Pernyataan keaslian karya/penampilan/tulisan yang telah dilengkapi dan
ditandatangani diatas materai.
Unduh, isi, dan cetaklah template surat pernyataan peserta. Lengkapi dan tandatangani
surat pernyataan tersebut di atas materai (Rp 6000). Pernyataan yang telah diisi lengkap
dan ditandatangani diatas materai, kemudian dipindai (di-scan) atau difoto
menggunakan kamera atau ponsel berkamera, dalam format JPEG. Hasil pindai (scan)
atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang tersedia.
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