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KATA PErr-G-{\TAR

Puji s1'ukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa' bahwa dalam

kescnpatan ini kami dapat menyelesaikan penulisan deskipsi verbal tata rias dan busana

dalam karyatali "PANGASTUTI". Karya ini disajikan dalam rangka Festival Seni Ritual

Keagamaan IIindu Tirgkat Nasional pada tanggal 2i N'Iei 2012 befiepat di Auditorium '

Institrt Seni Yogyakarta.

Pcnyajian karya ini berdasarkan surat tugas dari Dirien Hindu t'usat Jakafia No " '

selaku penyeicnggala.

Oleh karcna itu, pada kesempatan yang baik ini dengan hali yang tulus ijinkan kami

mengucapkan te ma kasih yang tak terhingga kepada yang terhonnat:

1. Bimas Ilindu Daerah Istimewa Yoglakata atas kepercayaan dan kesemllalan

yang diberikan kepada saya untuk menjadi penata rias dan busana.

2. Rektor Univcrsitas Negeti Yogyalarta yang telah memberikan ij in

3. Dirjen lliDdu Pusat Jakarta alas kesempatan yang diberikan kepada penata

4. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Ncgeri Yogyakada yang telah

rnemberi ijin dan dukungan lasilitas

5. Kajul Pendidikan Selii Tarj Fakultas Bahasa dan Seni. Uoiversitas Negeri

Yogyakafia yang telah nremberikan iiin .

6. Para penad dan pengrarvit yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk

mensrLl5c.\rn lemcnt:lsan ;ri.

PenuLis merryadari bahwa karya rata rias dan busana ini masihjauh dari sernpuma,

oleh karena itu krilik dan saran yang bersifat ntembangun scnantiasa prnulis harapkan

Ni Nv M.lTum



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka festival seni tradisi Ritual Hindu ringkat Nasional tahun 2012.

menlajikan berbagai macam seni ritual diantaranya: karawitan dengarr menyajikan gending-

gendirig ritual keagamaan, mekekidungan, lari kreasi ritual, dan seminar budaya llindu.

Kegiatan l'estival te$ebut sebagai salah satu sarana Lrntuk pemersatulian umat Hindu di sellLnlh

Indoncsia

Berkaitan dcngan haL terscbut. peruiis nendapat kesenpatan untuk 
'kul 

bcrpaftisipasi

sebagai piiiala rias dan busana dalam karya tari yang be{udlrl "Pangasluti". sebagai $akil dari

kontingcn unrat llindu provinsi DIY. Karya tari ini berpijak pada gcrak tari ga)a Yogyakafta

yang dipadukan dengan ga)a Bsli dan dikembangkan sesuai dengan kebuluhan galapan.

Pemilihan kcdua gaya tcrscbut dilatarbelakangi bahwa umai hindu yang ada di DIY gabungan

antdra umat setempat (DlY) dan umat Hindu yang berasal dali Bali, dengan demikian keduan"va

dapat terwakiii dan menjadi satu-kesatuan dalam karya tari. Oleh karenya ,penataan rias dan

busana juga mengacu pada busana gaya Yogyakarta yang dipadukan dengan rias dan busana

gaya Bali.

Kar1,6 ini dibentuk olch berbagai clemen sepcrli, gcrak, musik, r'ias dan busana,

setting.tata lampu dan y-ang lalnnya. Antara elemen satu dengan yang laimrya sa11ng berkaitan

dan saling mendukung untuk membentuk salu kcsatuan. Sebagai unsur utana dalam tari adalah

gerak, melalui gcrak inilah seorang koreografer menyampaikan iden"va kepada penonton lcr.vat

penari, sementara ilu unsur yaDg lainnya dianggap sebagai pendukung karena berlungsi unluk

mernbantu memperkuat dari ide yang disajikan adalah rias dan busana yang bcfungsi untuk

lnembantu mempertcgas dari karakter yalg dibarvakan/ditarnpilkan.

Tata rias mcrupakan scni dalam menggunakan bahan kosmetik baik tradisional maupun

modcrn untuk yang berllngsi nrengubah wajah asli guna mewujudkan karakter dari tokoh yang

akan ditampilkan sesuai dengan peran yang dibarvakan (Harimawam, 1988:26). Fungsi tata rias

tersebut menciptakan rlajah pemeran untuk mendukung suasana yang dipentaskan secara tcpat



dan wajar. Oleh karcnanya ,dibutuhkan suatu keahlian khusus bagi seorang pellata rias

sehingga mcmbuat \\,ajalr penari mcnjadi tampak lebih hidup.

Busana tad adalah busana yang dipakai untuk kebutuhan tarian yang d;tarikan dj atas

pentas- Busana yang ditampilkan dalam sebuah kar,v-'a tari berlujuan untuk membantu peran yang

dibar.vakan oleh pemain. Oleh karena itu, dalam merancang busana tari harus memperhatikan

konscp garapan tari dianlaranya tcma, karakter mengilgat busaDa sebagai satu kesatuan

hub!ngan yang saling mendukung Lrntuk mewujudkan tema yang diangkat.

Tata rias dalaln karya tari Pangastuti menggunakan rias cantik, sedangkan tata busana

I'ang dikenal(an adalah kaln proda.stagcn p.oda,sampur. kain dra{i:ri ,buntal, gelang kana

,4grl,. Senentara ilu penataan busana menyesuaikan dengan konsep garapn gerak tari yang

mengacu pada gaya tari Yogyakana darr gaya l3ali.

3. Ide Carapan Busana Tari

Carapan busana karya tari Pangastllti beqrijak pada konsep Jawa (khususnya

Yogyakana) dengan Bali, konsep ini dipilih adalah meryesuaikan konsep gcrak tarinya yang

memadukan kedua konsep tersebut. Pemilihan konsep jni tidak te.lepas da bahwa kontingen

yang karni wakili adalah umat Hindu yang berada di n'ilayah DtY. lnilah yang kuai dalam

mcmberi inspirasi dalarn menata gerak, musik. dan busananya, memdukan antara gaya tari Bali

dal] gaya tari Yogyakafta. dengan demikian pefiata rjas dan busanapun menlesirail,cn tlcng;n

konsep terscbut di atas. Melihat garapan geraknya yang lembut datl kadang muncul gcrak

dilamis. oleh karcnya peiiata busana lebih mempeninibangkan keleiuasaat bergerak artinya

bagaimana busana tidak mengganggu gerak. Perancangall busana terap mcmpertimbalgkan

kebutuhan estetis dan etika dalam garapan tarinya.

Berdasarkan pcdimbangan tersebut di atas peilata nemilih mengenakan pada bagian

bawah adalah kain prada warna putih untuk memunculkan nuansa Bali dan di pinggang

mengenakan 6rrt.r/ untuk memunculkan lluansa Yogyakarta.Sedangkan pada bagian badan tctap

menggunakan stagen prada, Sampur wama putih, draleri wama kuning, sedallgkan untuk hiasan

lengan menggunakan gelang kono model naga untuk menunjukkan kesan Yogyakarta. Sementara

untuk hiasan kepala tetap mencoba memadukan kedua gaya yaitu menggunakan rert&rg.

sariayu untvk nuansa Yogyakarta dan untaian bunga melati.
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BAB II
KONSEP TATi\ RIAS DAN BUSANA

A.Tata Rias

Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan karukter

pcnarj. Seorang perias maupLln penari dituntut untuk mengenal cara n-terias \4,ajah yang akan

dibarvakan . Begitu pula pengetahuan tentang peran atau karakter dalam suatu tarian merupakan

faktor yang sangat penting bagi seorang perias. Dikatakan dcmikian karcna tata das mc.Llpakan

elernen )ang tidak bisa dipisahkan dalam karya tari. Ada beberapa aspek yang perlu

dipertimbangkan bagi piiiata rias. antam lain:

L jarak antara lempat pertunjukan dengan penonton

2- luas tempat perturrjukan (area)

3. rara larnpu yanu dipakai

Selain mempertimbangkan hal Lersebut riasjuga memiliki beberapa fungsi:

l. ]\,lengubah $ajah dan kepala pcnari rnenjadi sesuai deigan yang dikehandaki

2. Mengubah yang alamiah (natural) menjadi budaya (kultur)

3, Mengalasielek iampu yang kuat.

iembahasan:

'Iata rias dalam karya tari Pangastuti menggunakan tata rias canlik dertga lnernnerrebal

garis-garis wajah yaitu: garis pada alis, mata,hidung, pipi, dan bibir. Semua penari mengenakan

rias yang sama tidak ada penonjolan karakter secara khusus.

1. AlaGalat Make-Up yang dikenakan

Scbclum mcmbuat pola tata rias, terlebih dahulu perlu diketahui dan djpersiapkan alat-

alat yang aka11 digunakan, sepefti:

a) Cleansing nilk (pembersih)

b) Tonic (penyegar)

c) Pelcrnbab

d) Bedak dasar

c) Bedak padat

! Sapul sepon

h. Eye leaner

i. Pensil aiis

j- Eye shadow

k. Rouge

1. Lipstik

m. Mascata



3.

g) Buiu mata bila diperiukan

Cara Pemakaian

Peftama-tama waiah dibersihkan dcngan cleansing milk selanjutnya diberi penyegar.
Setelah itu baru dimuiai dengan memakai pelembab, bedak tabur dilanjutkar dengan
bedal( padat. I-angkah selaniutnya dibubuhkan rouge pada tulang pipi, kcrnudian
membuat alis, pada kelopak mata rnenggunakan eye shadow untuk lrlemperta,atn bola
mat0. bulu mata untuk memperlentik tnala. e)ie leanet. untuk memperkuat garis inata,
mascara, dan terakhir dibubuhkan lTprlrc,t untuk memkuat garis Lribir . Untuk menambah
sentuhan gaya Bari rias rvajah ditar'barr dengan mcmberi uma diantara kedia aiis
dengan ncnlnemtuk scgilaga menggunakan pensil alis dan warna putih menggunakan
odol, dan tiga riga titik di ujung alisjuga menggunakan odol.

Tata Rias tari pangastuti

Gamtrar 1. Rias Wajah -lampak 
Dcpan

(Dok. Tirik A)



Gambar 2. Rias Tampak Samping
(Dok. Titik A)

Gambar 3. Hiasan Sanggul
(Dok. Titik A)
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Gambar 4, penariTampak Depao
(Dok. Titik A)

B. Tata Busana

Tata busana pada dasarnya berfulgsi untuk menutup badan penad.disamping itu.luga

untuk lebih memperjolas peran yang dibawakan. Pada karya tari pangastuti busana vans

dikenakan menyesuaikan dengan konsep tari yang mengkolaborasikan antara gerak tari gayir

Yogyakarta dengan gerak gaya Bali. Betdasarkan konsep tcrsebut iilspirasi daiam pemncaigan

busana juga mengacr kepada kedua gala tersebut.

BebcLapa hal yang perlu dipertimbangkan dalan mcnentukan pemakaian busana tarj

bagi seorang piffata busana adalah:

L Tidak mengganggu gerak perari. sehingga penari tidak merasa terikat dengan bLrsana

yang dikenakan.

2. Membantu mcnghidupkan pe.watakan pelaku sesuaidengan peran yang dibawakan.

3. Sesuai dengan lema tari , sehingga dapat membantu penonton untuk memahanti karya

yang disajikan.



4. Harus mengetahui simbol-simboi pada rvama busana yang dikenakan, misalnva warna

kuning mempunyai simbol keagungan, warna hitam beradi bijaksana, dan warna merah

simbol keberanian (Tebok soetedjo, I983:53)

Karya tad Pangastuti didukung oleh 6 orang penarj putri dall semua penari mengenakan

busana yang sama yaitu model penari putri gegaboran. Nuansa kostum dominan wana putih dan

kr,rning, pemilihan warna tersebut mengacu pada fungsi tari 1.aitu sebagai seni ritual. pada

umumnya wanla tersebut dipakai khusus untuk tari-tari ritual, lebih mengutamakan pada makna

simbolis dari warna tersebut )'aitu plrtih beradi suci dan kuning kedamaian.

Adapun rincian busana yang dikenakan sebagai berikut:

l. Kain prada $arna putih

2. Draveri wana kuning

3. Stagen prada dengan dasar wama putih deEgan taburan prada wama mas

4, Sampur war.a putih

5. Buntal

Sementara periengkapan/aksesoris pada kepala yang dikenakan.

1. Centung

2. Sa.iayLl

3. Bunga melati

Perlenglapan )rng lxin

Baos nuansa putih, gelang kana naga



Gambar 5. Busana Tampak Depan
(Dok. Titik A)

Gambar 6. Busana Tampak Sanrping
(Dok. Titik A)



Gambar 7. Busana Tampak Beiakang
(Dok. Titik A)

Gambar 8. Busana Tampak sudut
(Dok. Titik A)
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{;ambar 10,'lata Busana lampa}i Depan
(l)ok. l itik
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BAB lII
PENUTUP

Beberapa faktor penting yang perlu diketahui bagi setiap penata rias dan busana tari

adalah penaia harus memahami tcma dari karya tari yang ditampilkan, tata lampu, tempat

pertunjukaa dan elemen yang lainnya, karena ini berpengaruh dalam pembuatan desain busana'

Penata rias dan busana juga pe.lu rnengetahui klasifikasi wajah penari dcngan karakter

yang akan dibawakan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan.

Setiap penata rias dan busan dituntut untuk selalu mengikuti pelatihan dan perkcrrbangan

tata rias kecantikan sehirgga dapat mellcapai teknik yang maksimal.
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@
KEIV{ENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVLNSI DAERA}I ISTIMEWA YOGYAKA.RTA
SukonandiNo.8 Telepon ( 0274 ) 513492, Fats.(02?4)5893350,516030

ogyakarta 55166

SURAT TUGAS
Nomor : KW.12.9 /BA.01 lLrt1r,l/2012

Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Penyelenggara Festival Seni Keagamaan

Hindu Tingkat Nasional II,Nomor : 01 / Pan-FSKITN /lX/2012. Tanggal, 5

September 2012 Perihal : Pemanggilan Peserta Kontirrgen Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta ( daftar narna kcntingen dar jadwal teria[rpir ) agar mengikuti kegiatan

tersebut, besok pada ;

Tangg4l
Check Irm
Pukul
Tempat

Tembusan :

Yth. Ka Kanwil Kemenag Provinsi DIY.

Demimikian Surat Tugas ini dibu-rt aga'- dilaksanakar sebagaimana mestinya,

i4 September 1012

25 s.d 28 September 2012
Selasa 25 Septcmber 20 I 2

10.00 s.d 12.00 WIB
"Jambu Luv,uk " Hotcl ( Jln Gadjah Macia ) No. 67 Yogyatarta.

ishna,S.Ag.M.Si
312 1 001



No. NAMTq/NIP TUGAS'ABATAN

1- I Nyoman Cau A$ana, s,S&, M}Ium Penabuh Gona Kebvar
L I Ketut A-rdara, S.SIL Penabuh Gons Kebvar
3. Plaptika Kamalia laya Penabuh Gone Kebval

Putu Eka Adi Saputla Pe@buhCone KeWd
5. I Kadek Yudi Astam, S.Sr Penabuh Gono K€bva.
6- I Puhr Agus Ma.ta Adi Puka, S.Kom. Pembuh Gonq Kebvar
7- I Komang kgialta Ferabuh GonE Kebvd
8. I Made Deni tutika Kun awan. S.Kon. Peiabuh Gons K€bvar
9. A.A. Ot-ta Pe.dana, S.Pd P€nabln Gons Kebva.

'tD- I l{ade Bisu6 Wiiaya KNrlm Penabuh Gons Kebvar
11. Rekyan Wimba Nareswarr Pen€brh Cone Kebvd
12. I Made Adi SutrisrE, S.Kom. tenabuh Corc Kebvar
13. I Nyorun Tneswara Penabui ConeKebv.r
14. Putu Gede Dedi Yasa Penabui cong Kebvar
15. I Wa]'an lka Widiasuta Penabuh Cons Keb'rar
't6. I Gdsti Putu Aryaft Penabuh Gone Kebvar
'17. I Putu Ge Pa.is da Penabul Gons Kebva.

Kadek AnsFra Rismandika Pftbuf' Gonq Kebvar
19- Kadek Asuns Sari Wiquna Penabuh Conq Kebvar
m. t Dewa Made Mustika, S Sn. Pe.ahh cons Keh'ar
n. Agus Kastama Puba Penabuh Gons Kebvar
22 Kadek Dwi Santila Pennbul Gons K€bvar
23- Gjde E*a Angrqa Pratafa Penabuh Gona Kebver
24. I ]t4ade Tirta Penabui C,ons Kebvar
E. $i Punyand S.Sn. Kiduns Keasdmaan
26. Dra. Sri Subanu Kidus Keaqanaan
27- Nununs Mugiyui Kiduns Keasaflaan
24. Slamet Mulyani Kiduns K€asarnaan
a. Sukiyarti Kjdunq KeaqarEan
30. Dra. Ni l,tade Sulisuarsidi, M.Pd.H Kidus Keacaman
3l. Ni Ltfi Putu Wiardani Astuti Pcnari Kr€lsi Keasamadn

Theresia Wening RebE:iing Tyas, S.?d PeMd KreasiKeaeamacn
43. Silvia Dewi Maiheninsrun Penari Krcasi Keaqa!fun
u- Gosthy Aia Mdiana Devi l€stari Penari Kreasi Keaaamad
35. Yuli.ana Seconda Ticardi Peirari Kreasi K€aoahaan
36. Kadek Sumiasih Pena.i Kreasi Kea@ma6n
37- I Puhr Basus Barq Sadasralu SaDurra Penari Baris Cede
38. I Gede Radiaia ?uba Fendi Baris G€de
39. I Gede Titsh Pena.i Bais cede
44. Adi Gunarta, S.Sn.
41. Tri IalG Penari Baris G€de
42 DhElEna Murpmtama len"ri Baris C,ede
43. A.A. tue A8ung Rallma Pnka, S.Sn. Pluri To*nqSidakatua

D!s. Ida Basus As.une, MT. Olficial Kontinsen
liI\tTo$Aiif Aie€rvfl{sta.* Penata Rias dan Buana

NAMA-NAMA PESERTA
FESTIVAI SENI BUDAYA KEAGAMAAN HINDU TINGXAT NASIONAI II

PROV. DAERAH ISTIMEII? YOGYAKARTA
TAIJI]N 2O12

Yogyakarta, 14 September 20 t2

Hindu

S.Ag.
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rr-rtt |llr{attrrrt r'}t {lt nllllrQ,
TINGKAT HASIOHAT II

Yogyakarta, 25 - 28 September 2012
JADWAI. ACARA GLOBAL

FESTIVAI" SENI KEAGAMMN HINDU TINGKAT NASIONAI. It
DA€RAH ISTIMEWA YOGYAI(ARTA

1. Senin,

24sep2012
15i00-17:00

mpatdewanJud
2. 08:00-14:0O Official dan Kontingen tiba

dancheck in di llot€l maslnA

15:0O-17:00 Technical Meeting ORclal dan
Pens!ndian No. Urut Lomba

18:0O-21:0O MaturPiunlne Peserta dan

t5:00-20:00

3. Rabu,

26 September
2072

0a:00-11:00 EksiblshiBAIl+
Lomba l(2 Kortingen)

13i00 14:00 Kontingen dan Pesenz
Kirab/Pawaiiiba di Tempat

14:00 17,00

17:00-19:00 Pe6iapan Aca.a Pembukaan
(Kontingen lnkahat dan
Mak.n di Tempat Acara

Pen.b!kaan,tidak boleh

1S.30-?'!r30 Acara Utama Pembukaai
Festi.,,al Seni Keag!maan

s€ksi

,1.

275eptembe.2012
0a:0o-20:00 Lomba-Lomba Baglan ll

{8 Kontineen)

18:30-21i30

5

285eptember2012
08i00-1100 Lomba-Lomb3 Sagian lll

i5 Kontingen)

08:00-12:00 Saras€han seni dan Budaya

13:0O-15:00

19:30-11:30 Penutupan Festival Seni

Keagamaan Hlndu Nasioial ll

6 sabtu,
29 September2012

12:00-13:00 Kontinsen dan Ofiici.l
Che.kout da.i lotel Kembali
ke daerah masing maslne

(ontingen diDlY

Sekretariat peni|a:
Kementerian Agarna R D rektorat Jendera Bimblngan

Thamrln No.6 Jakarta Plsat, Telp. / Fax.;021 3912232,
['lasyarakal Hindu
3521324. 3920558, 392055C
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