Koleksi

Kostum Ketoprak

Narasi

Dalam pementasan Ketoprak Sudiro (Sie Djin
Kwei), para pemain menggunakan ragam
pakaian Jawa yang bersifat realis sesuai dengan
peran yang ditampilkan oleh pemain. Busana
pemain lakon Sudiro lebih banyak
menggunakan ragam pakaian tradisional Jawa.
Pakaian tokoh utama, Sudiro, terdiri dari beskap,
jarik, celana, selendang, selendang, sabuk,
udheng (tutup kepala), dan hiasan berupa bros.
Tokoh wanita bernama Wharyanti berpakaian
kebaya kutu baru dengan hiasan berupa kalung,
bros, gelang, dan subeng (anting-anting),
sabuk, jarik, dan mengenakan celana (karena ia
salah satu pendekar wanita). Terdapat pula
tokoh bernama Senapati Sutrisno yang
berpakaian beskap, jarik, celana pendek, sabuk,
dan udheng. Tokoh Saparti Brojo, berpakaian
beskap dengan manik-manik dilengkapi keris
dan perhiasan berupa kalung, udheng, jarik,
celana panjang, serta sabuk.

Kaset Lakon Ketoprak

Ketoprak Sudiro untuk pertama kali ditampilkan
dalam bentuk siaran radio oleh Radio Republik
Indonesia

(RRI)

Yogyakarta

garapan Cokrojiyo.

Sebagian rekaman pertunjukkannya, dijual dalam
bentuk kaset pita. Saat ini salah satu seniman
Yogyakarta, Didik Hadiprayitno atau yang lebih
dikenal

dengan

sebutan

Didi

Nini

Thowok

menyimpan hampir seluruh dokumentasi kaset
siaran Ketoprak Sudiro yang telah disiarkan di RRI.
Dan hampir separuh kaset pita tersebut telah
digitalisasi sebagai salah satu upaya pengarsipan
kegiatan seni.

Komik Sie Djin Koei

Terdiri dari dua seri cerita, yaitu Sie Djin Koie
Tjeng Tang dan Sie Djin Koie Tjeng See. Sie Djin
Koei Tjeng Tang yang berarti kisah penyerbuan
ke timur atau pengembaraan Sie Jin Koie ke
timur dan Sie Djin Koei Tjeng See berarti kisah
penyerbuan ke barat atau pengembaraan Sie Jin
Koie ke barat. Cerita pertama dikenal sebagai
perjuangan Sie Jin Koei saat melakukan
perluasan wilayah ke Timur sedangkan cerita
kedua sebagai perluasan wilayah ke Barat.
Dalam versi ketoprak, perluasan wilayah ke
arah timur dikenal dengan istilah “njembarake
jajahan menyang Mbrang Etan”, sedangkan Sie
Djin Koei Tjeng See berarti “njembarake jajahan
menyang Mbrang Kulon”. Kisah Sie Jin Kwie

atau yang lebih populer dengan kisah Sudiro,
merupakan kisah yang diadaptasi (alih-wahana)
dari cerita Sie Jin Kwie yang dipentaskan dalam
Wacinwa maupun dari sebuah komik karangan
Otto Swastika atau Siauw Tik Kwie. Komik Sie
Jin Kwie dimuat secara bersambung dalam
majalah Star Weekly pada tahun 1954-1961.

