
Usai Jaipong, Disparbud akan Gelar 
Lomba Wayang Golek

KARAWANG, RAKA Jelang 
hari ulangtahun (HUT) Kabu- 
paten Karawang, Dinas Pari- 
wisata dan Kebudayaan men- 
gadakan lomba tari jaipong 
diikuti oleh 103 peserta dari 
berbagai daerah di Karawang. 
Usai tari Jaipong, perlombaan 
akan dilanjutkan dengan lomba 
pentas wayang golek.

Menjelaiig HUT 
Rurawnng, kilo 

sudali inelakiikan 
kegiatan lomba 

virtual yakui ketuk 
tilu Karawang 

(lomba laipongan) ”

WAYA KARMILA
KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KARAWANG

"Menjelang HUT Karawang, 
kita sudah melakukan kegiatan 
lomba virtual yakni ketuk tilu 
Karawang (lomba Jaipongan)," 
ujarWaya Karmila, kepala Seksi 
Kebudayaan K abupaten 
Karawang, Senin (30/8).

Selain lomba ketuk tilu, pa- 
da Sabtu (4/9) akan dilakukan 
perlombaan wayang golek.
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LOMBA DALANG: P e r s ia p a n  lom ba  d a la n g  y a n g  a k a n  d igelar,  S a b tu  (4/9) m e n d a ta n g .

Kegiatan ini masih melalui 
siaran langsung. Perlombaan 
akan disiarkan di akun youtube 
persatuan pedalangan dan 
masyarakat dilarang menon- 
ton langsung. "Di tanggal 4 
hari Sabtu akan ada lomba 
wayang golek secara live di 
akun youtube persatuan peda
langan," sambungnya.

Ada dua kategori dalam 
lomba wayang golek, yakni 
dalang remaja dan kategori 
dewasa. Pendaftaran sudah 
dilakukan secara online. "Kalau 
wayang golek dalangnya ada 
29 dari kedua kategori yang 
ada,” tambahnya.

Sal ah satu dalang Darwis Se- 
tiadi (53) mengatakan, sejak

adanya pandemi, ia tidak memi- 
liki jadwan pentas. Padahal 
sebelum ada pandemi, ia dapat 
pentas di 12 panggung yang 
berbeda dalam satu bulan. "Ya 
mungkin para pelaku seni ter- 
masuk bapak, saat ini manggu- 
ng gak ada karena hajatan gak 
boleh diadakan, paling sedikit 
12 panggung dalam satu bulan

sebelum pandemi," keluhnya.
Menjadi dalang secara online, 

Darwis mengaku mengalami 
kesulitan. Menurutnya, jika 
dalang secara online serasa 
seperti sedang tidak menjadi 
dalang. "Ya susah kalau secara 
online gini, kalau kayak gini 
jatuhnya bukan ngedalang aja,” 
pungkasnya. (nad)


