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BAB IV 
PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

 
A. Proses, Hasil, Dan Pembahasan Define (Pendefinisian) 

Proses yang dilalui pada tahap define (pendefinisian) adalah berupa 

proses memahami, mempelajari, serta mengkaji cerita teater tradisi Maha Satya 

di Bumi Alengka “Hanoman Duta”. Mulai dari memahami hingga mengkaji 

cerita dari Maha Satya di Bumi Alengka “Hanoman Duta” dapat menghasilkan 

empat aspek analisis yang sangat penting yaitu analisis cerita, analisis karakter 

dan karakteristik, analisis sumber ide dan analisis pengembangan sumber ide. 

Berdasarkan hasil aspek yang didapatkan maka tercipta tokoh Nayaka 

Tri yang memiliki karakter berjiwa ksatria, pemberani, dan trengginas yang 

diwujudkan dalam penampilan wajah yang menakutkan dengan rambut gimbal 

yang pengambilan sumber ide berupa tokoh wayang Kumbakarna yang 

kemudian dikembangkan melalui pengembangan stilisasi penggambaran untuk 

mencapai bentuk keindahan dengan menggayakan objek atau benda yang 

digambar. Cara yang ditempuh adalah menggayakan di setiap kontur pada 

objek atau benda tersebut. Teknik yang paling mudah dalam membuat stilisasi 

dengan menambah bentuk satu demi satu dari bentuk asli ke bentuk yang lebih 

rumit. 

B. Proses, Hasil Dan Pembahasan Desain (Perencanaan) 

1. Desain Kostum 

Proses pembuatan kostum Nayaka Tri dibuat melalui beberapa tahap 

yang dimulai dari analisis cerita, analisis karakter dan karakteristik, analisis 
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sumber ide, dan analisis pengembangan sumber ide. Tahap selanjutnya yaitu 

pembuatan desain kostum serta tahap validasi dan revisi oleh ahli, kemudian 

tahap mengukur ukuran talent, pencarian bahan yang akan digunakan untuk 

pembuatan kostum, pembuatan kostum menggunakan jenis kain satin silk 

untuk bagian celana dan baju rompi serta kain satin cavali untuk bagian 

rampek dengan ditambah pelengkap kostum seperti renda warna tembaga. 

Pembuatan kostum Nayaka Tri menggunakan teknik menjahit dan 

menempel, serta fitting kostum untuk talent, dan melakukan validasi kostum 

serta revisi kostum. 

a. Proses 

1) Memahami dan menganalisa karakter, karakteristik, sumber ide, dan 

pengembangangan sumber ide dari tokoh Nayaka Tri. 

2) Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat desain. 

3) Menggambar desain dengan mempertimbangkan karakter dan 

karakteristik tokoh. 

4) Validasi desain dan revisi desain oleh para ahli. 

5) Prototype hasil pengembangan desain. 

b. Hasil 

Proses pembuatan kostum terdapat hasil kesesuaian antara desain 

dan kostum yang sudah tercipta. Hasil jadi kostum sudah menyesuaikan 

dengan unsur dan prinsip desain yang diterapkan pada desain kostum. 

Unsur desain yang digunakan yaitu unsur garis lurus. Garis lurus 

memiliki kesan kukuh dan keras. Selain itu penulis juga menerapkan 
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2. Desain Aksesoris 

Proses yang dilalui pada pembuatan aksesoris yang akan dikenakan 

oleh tokoh Nayaka Tri melalui beberapa tahap yaitu tahap analisis cerita, 

analisis sumber ide, dan analisis pengembangan sumber ide. Tahap 

selanjutnya adalah tahap pembuatan desain aksesoris serta tahap validasi 

oleh ahli dan revisi. Selanjutnya yaitu tahap mengukur talent dan tahap 

melakukan validasi aksesoris. 

Aksesoris yang akan dikenakan tokoh Nayaka Tri terdiri dari irah-

irahan, aksesoris bahu, klat bahu, gelang tangan, ikat pinggang, gelang kaki, 

sepatu, dan hand property. Aksesoris terbuat dari bahan spons ati yang di 

warna dan di beri hiasan berupa renda, manik-manik, dan potongan kaset. 

a. Desain Irah-irahan 

Irah-irahan terbuat dari menggunakan bahan spons ati berwarna 

putih yang kemudian di gambar, di potong, lalu di beri cat warna 

tembaga supaya hasilnya maksimal sesuai strata prajurit. Kemudian di 

beri hiasan manik-manik warna tembaga dan potongan kaset warna 

merah supaya ketika ditampilkan dapat memperkuat hasil yang dibuat. 

Pada saat di atas panggung irah-irahan ini sangat terlihat 

menggambarkan karakter tokoh Nayaka Tri yakni berjiwa ksatria, 

pemberani, dan trengginas. 

Hasil desain irah-irahan sudah sesuai dengan hasil akhir. Hasil 

jadi irah-irahan sudah menyesuaikan dengan unsur dan prinsip desain 

yang diterapkan pada desain irah-irahan. Unsur garis yang digunakan 
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b. Desain Aksesoris Bahu 

Aksesoris bahu dibuat menggunakan spons ati berwarna putih 

kemudian di gambar, di potong sesuai desain yang ada, kemudian pasang 

renda warna tembaga dan manik-manik warna tembaga serta potongan 

kaset warna merah untuk memperkuat karakter Nayaka Tri. 

Hasil desain aksesoris bahu sudah sesuai dengan hasil akhir. Hasil 

jadi aksesoris bahu sudah menyesuaikan dengan unsur dan prinsip desain 

yang diterapkan pada desain aksesoris bahu. Unsur desain yang 

digunakan berupa unsur garis, bentuk, dan warna. Sedangkan prinsip 

desain yang diterapkan yakni prinsip keseimbangan simetris. Unsur garis 

yang diterapkan yaitu garis lurus karena memiliki kesan kukuh dan keras. 

Sedangkan unsur bentuk aksesoris bahu menggunakan unsur bentuk 

geometris yang melambangkan kekuatan dan kestabilan. Bentuk 

geometris adalah bentuk yang mempunyai pengulangan bentuk yang 

teratur. Adapun unsur warna pada aksesoris bahu menerapkan warna 

tembaga dan merah. Warna tembaga menggambarkan strata prajurit 

(strata paling bawah). Warna merah melambangkan keberanian dan 

energic. Lalu, prinsip keseimbangan yang diterapkan adalah prinsip 

keseimbangan simetris karena memiliki kesamaan antara bagian kanan 

dan kiri serta mempunyai daya tarik yang sama. Prinsip keseimbangan 

ini dapat memberikan rasa tenang, rapi, dan abadi. 

Pembahasan dari hasil jadi aksesoris bahu terlihat pas ukurannya 

saat dikenakan dan tidak mengganggu gerak talent. 
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e. Desain Ikat Pinggang 

Ikat pinggang dibuat menggunakan spons ati putih yang di 

gambar lalu di potong sesuai gambar yang ada dan di beri cat warna 

tembaga. Lalu, di tempel hiasan berupa manik-manik warna tembaga dan 

potongan kaset berbentuk segitiga dan berwarna merah yang 

melambangkan keberanian dan energic. Kemudian pasang perekat untuk 

mengunci ketika digunakan supaya aman dan nyaman. 

Hasil desain ikat pinggang sudah sesuai dengan hasil akhir. Hasil 

jadi ikat pinggang sudah menyesuaikan dengan unsur dan prinsip desain 

yang diterapkan. Unsur desain yang digunakan berupa unsur garis, 

bentuk, dan warna. Sedangkan prinsip desain yang diterapkan adalah 

prinsip keseimbangan simetris, keselarasan, dan irama. Unsur garis yang 

diterapkan yaitu garis lurus yang memiliki kesan kukuh dan keras. 

Sedangkan unsur bentuk pada ikat pinggang menggunakan unsur bentuk 

geometris yang melakukan pengulangan bentuk yang teratur. Unsur 

warna pada ikat pinggang menerapkan  warna tembaga melambangkan 

strata prajurit (strata paling bawah) dan warna merah melambangkan 

keberanian serta energic. Adapun prinsip keseimbangan yang diterapkan 

menggunakan prinsip keseimbangan simetris karena bagian antara kanan 

dan kiri yang seimbang. Menerapkan prinsip keselarasan karena penataan 

manik-manik yang teratur. Selain itu, menerapkan prinsip irama karena 

pengulangan bentuk yang teratur sehingga menciptakan hasil karya yang 

harmonis. 
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h. Desain Hand Property 

Hand property dibuat menggunakan pralon agar ringan lalu di 

semprot cat semprot berwarna hitam, tunggu hingga kering kemudian 

gunakan spons ati putih untuk membuat bagian senjata gambar sesuai 

desain lalu di potong menyesuaikann desain buat 2 buah kemudian 

ditempelkan. Setelah itu ditaburi glitter warna tembaga dan buat lubang 

bagian kanan dan kiri untuk di beri gantungan berwarna merah. Lalu, 

pasang LED berwarna merah supaya terlihat modern atau techno. 

Hasil desain hand property sudah sesuai dengan hasil akhir. Hasil 

jadi hand property sudah menyesuaikan dengan unsur dan prinsip desain 

yang diterapkan pada desain hand property. Unsur desain yang 

digunakan berupa unsur garis, bentuk, dan warna serta prinsip desain 

yang diterapkan adalah prinsip keseimbangan simetris, aksen, dan 

proporsi. Unsur garis yang diterapkan adalah garis lurus karena memiliki 

kesan kukuh dan keras. Unsur bentuk pada hand property menggunakan 

unsur bentuk geometris karena mempunyai daya tarik yang sama. Selain 

itu, unsur warna yang digunakan adalah warna tembaga yang 

menggambarkan strata prajurit (strata paling bawah) dan warna hitam 

yang melambakan kekuatan dan tegas. Sedangkan prinsip keseimbangan 

yang diterapkan menggunakan prinsip keseimbangan simetris karena 

adanya keseimbangan antara bagian kanan dan kiri. Prinsip desain 

proporsi yakni perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang 

lain dipadukan secara proporsional untuk mendapatkan suatu susunan 
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desain rias wajah. Unsur desain yang diterapkan yakni unsur garis, value, 

dan warna. Unsur garis yang diterapkan yaitu garis lurus memikna sifat 

keras dan kukuh serta garis lengkung memiliki makna luwes dan dinamis. 

Unsur warna yang diterapkan adalah warna merah, tembaga, hitam, dan 

putih. Warna tersebut memiliki makna masing-masing. Warna merah 

memiliki makna keberanian dan energic, warna hitam meiliki makna 

kekuatan dan tegas, warna putih memiliki makna suci bersih, dan warna 

tembaga tentang strata prajurit raksasa. Selain itu, nilai gelap terang pada 

tata rias karakter juga harus diperhatikan supaya gradasi warna-warna yang 

digunakan terlihat menyatu. Sedangkan prinsip  yang diterapkan yaitu 

prinsip keseimbangan dan aksen. Keseimbangan yang digunakan yakni 

keseimbangan simetris karena alis bagian kanan dan kiri seimbang. Lalu, 

aksen yang ditonjolkan pada tata rias karakter ini yaitu pada bagian gigi 

raksasa. 

Pembahasan dari hasil jadi riasan wajah adalah sudah sesuai dengan 

desain. Namun kosmetika yang digunakan tidak water proof sehingga make 

up akan tergeser dan pecah saat terkena keringat dan tersentuh. Berikut step 

by step make up untuk tokoh Nayaka Tri: 

 

 

 

 

 



 

 

a. M

b

b. M

p

ey

b

c. A

m

Membersihk

bersih. 

Mulai bentu

pensil alis b

yeshadow w

bingkai pola

Aplikasikan 

merata ke ar

kan wajah 

Ga

uk alis deng

berwarna h

warna hitam

a alis agar ka

kosmetik fa

rea pipi, hid

 

talent deng

ambar 50. Pe
(Sumber:

gan membu

hitam, lalu 

m dan beri 

arakter tega

Gambar 51
(Sumber:

face painting

dung, dan da

gan kosmet

embersihan
Dimas, 201

uat pola ter

isi bagian

sedikit fac

asnya lebih t

1. Bingkai A
Dimas, 201
g warna me

agu. 

tik susu pe

 
n Wajah 
19) 
lebih dahul

n dalam ali

ce painting 

terlihat. 

 
Alis 
19) 
erah ke waja

embersih hi

lu menggun

is menggun

warna hita

ah. Lalu, ra

79 

ingga 

nakan 

nakan 

am di 

atakan 



 

 

d. A

se

e. P

d

d

Gambar 5

Aplikasikan 

eluruh dahi

Gam

Pengaplikasa

dengan gore

dan tajam. L

Gambar

52. Pengapl

eyeshadow

. 

mbar 53. Pen

an eyeshado

san yang taj

Lalu aplikasi

r 54. Pengap

 

likasian Fac
(Sumber:

w warna te

ngaplikasian
(Sumber:

ow pada kel

ajam karena 

ikan eyeline

plikasian Ey
(Sumber:

ce Painting
Dimas, 201
embaga pad

n Eyeshadow
Dimas, 201
lopak mata 

akan mene

er hitam pad

yeshadow H
Dimas, 201

Warna Mer
19) 
da dahi. L

w Tembaga
19) 
menggunak

kankan kara

da bawah m

 
Hitam ke Ke
19) 

rah ke Waja

Lalu, rataka

a ke Dahi 

kan warna h

akter yang t

mata. 

elopak Mata

80 

ah 

an ke 

hitam  

tegas 

a 



 

 

f. M

m

g. T

te

d

g

Membuat ga

mata. 

Gam

Tahap terak

erlebih dahu

dalam meng

garis pola m

aris-garis de

mbar 55. Mem

khir adalah 

ulu menggu

ggunakan fa

menggunakan

G

 

engan face p

mbuat Gari
(Sumber:D

proses pem

unakan pen

ace painting

n face paint

Gambar 56. P
(Sumber:D

painting wa

s-garis di B
Dimas, 2019

mbuatan gig

nsil alis berw

g warna pu

ting warna h

Pembuatan 
Dimas, 2019

 
 
 
 
 

arna hitam 

Bagian Dalam
) 

gi. Pertama

warna hitam

utih kemudi

hitam. 

 
Gigi 
) 

di bagian d

m Mata 

a, membuat

m lalu isi b

an memper

81 

dalam 

t pola 

agian 

rtegas 



 

 

h. H

6. Desa

gimb

gimb

dipa

sud

des

mak

tok

Sed

tata

dan 

Hasil Akhir 

Gam

ain Wig 
Wig yan

bal yang m

bal dijahit 

asang di kep

Hasil de

dah menyesu

ain wig. Un

kna kekuat

oh Nayaka

dangkan pr

anan yang te

Pembah

nyaman saa

 

 

Tata Rias K

mbar 57. Ha

ng dibuat kh

masih satu-s

ke tataka

pala talent.

esain wig s

uaikan deng

nsur warna 

an dan ket

a Tri yang

rinsip yang

eratur di ant

hasan dari h

at dipakai ti

 

Karakter Na

asil Akhir T
(Sumber: 

husus untuk

satu yang 

an rambut 

sudah sesua

gan unsur d

yang digun

tegasan sesu

g berjiwa 

g digunakan

tara bagian-

hasil jadi w

idak mengg

ayaka Tri. 

Tata Rias Ka
Dimas, 201

k tokoh Nay

dililitkan k

secara sela

ai dengan 

an prinsip d

nakan yaitu 

uai dengan

ksatria, pe

n adalah p

-bagian suat

wig adalah p

anggu gerak

 
arakter Nay
19) 

yaka Tri terb

ke tatakan r

ang-seling 

hasil akhir

desain yang

warna hitam

n karakter d

emberani, 

prinsip kes

tu karya. 

pas dipakai 

k talent yan

yaka Tri 

buat dari ra

rambut. Ra

sehingga 

. Hasil jad

g diterapkan

m yang mem

dan karakte

dan trengg

selarasan k

di kepala t

ng sangat lin

82 

ambut 

ambut 

dapat 

i wig 

n pada 

miliki 

eristik 

ginas. 

karena 

talent 

ncah. 



 

 

G

 (Su

C. Proses

1. Vali

dilak

pada

lalu 

yang

dibu

kost

Gambar 58.
Na

umber: Dew

, Hasil, dan

idasi desain

Proses

kukan pada

a desain ko

diubah me

g lain dan p

uat kerut sup

tum kedua y

. Desain Aw
ayaka Tri 

wi Anggun A
2018) 

n Pembaha

n oleh ahli I

s validasi de

a tanggal 5 d

ostum pertam

njadi rata s

perubahan b

paya tidak k

yaitu memak

 

 

wal Wig 

Alwiantika, 

asan Develo

esain dilaku

dan 7 Desem

ma yaitu b

sejajar karen

bentuk cela

kebesaran. P

kai sepatu.

Gambar
 (Su

op (Pengem

ukan oleh A

mber 2018.

agian hiasa

na untuk m

ana yang aw

Perubahan y

r 59. Hasil W
umber: Dew
Alwiantika

mbangan) 

Afif Ghurub 

. Perubahan

an bahu yan

menyamakan

walnya kebe

yang dilaku

 

Wig Nayaka
wi Anggun 
a, 2019) 

Bestari, va

n yang dilak

ng awalnya

n dengan pr

esaran kemu

ukan pada d

83 

a Tri 

alidasi 

kukan 

a naik 

rajurit 

udian 

desain 



 

 

 

            Ga

2. Vali

Vali

yaitu

haru

raks

ambar 60. D
(Sumber

idasi desain

Proses

idasi dilakuk

u 1) rias w

us terlihat 

sasa 4) Alis 

Gamb

Desain Awa
:Anggun, 2

n oleh ahli II

s validasi de

kan pada ta

wajah masih 

seram 3) M

belum men

bar 62. Desa
(Sumber: 

 

  
al Kostum
018)

I 

esain rias wa

anggal 5 De

tradisional

Memperbaik

nunjukan ka

ain Awal Ta
Dewi Angg

              
    Gamba

 (Su

ajah karakte

sember 201

l 2) Rias w

ki membua

arakter tokoh

ata Rias Ka
gun Alwian

ar 61. Desai
umber:Angg

er oleh Dra.

18. Hasil ria

wajah terliha

at bentuk d

h. 

 
arakter Naya
ntika, 2018) 

n Akhir Ko
gun, 2018) 

. Yuswati, M

as wajah kar

at ganteng t

dan jumlah

aka Tri 

84 

ostum 

M.Pd. 

rakter 

tetapi 

h gigi 



 

 

3. Pem

Alw

pem

kura

men

akse

tang

4. Uji C

a. U

H

d

k

Gambar 
(S

mbuatan Kos
Pembu

wiantika sert

mbuatan kost

ang lebih 

njahit baju,

esoris Rp 1

ggal 16 Dese

Coba Rias W

Uji coba rias

Hasil evalu

diaplikasikan

kurang berka

63. Desain 
Sumber: De

stum dan Ak
uatan gamb

ta penjahita

tum dan ak

18 hari. B

 celana, d

.000.000. F

ember 2018

Wajah 

s wajah per

uasi riasan 

n ke wajah

arakter, ben

 

Akhir Tata 
ewi Anggun

 
ksesoris 
ar/desain d

an baju, ce

ksesoris tida

Biaya yang

dan rampek

Fitting kostu

8 dan 4 Janu

rtama dilaku

masih tra

h hampir w

ntuk gigi yan

Rias Karak
n Alwiantika

dan kostum 

elana, dan r

aklah singka

 dikeluarka

k Rp100.0

um dilakuk

uari 2019. 

ukan pada t

adisional ka

warna merah

ng kurang r

 
kter Nayaka
a, 2018) 

dibuat oleh

rampek ole

at dan mem

an untuk p

00 dan un

kan sebanya

tanggal 13 

arena face 

h semua, b

rapi dan kur

a Tri 

h Dewi An

eh Annisa. 

mbutuhkan w

pembuatan 

ntuk pemb

ak 2x yaitu 

Desember 2

 painting 

bentuk alis 

rang gradasi

85 

nggun 

Pada 

waktu 

atau 

uatan 

pada 

2018. 

yang 

yang 

i. 



 

 

b. H

2

fa

g

c. H

H

ra

Hasil uji co

2018. Hasil 

face painting

gigi belum m

Hasil uji cob

Hasil evalua

aksasa. 

Gam
(Sumber

oba rias waj

evaluasi ya

g terlalu me

menyerupai 

Gam
(Sumber

ba rias wajah

asi yaitu ben

 

mbar 64. Uji
r: Dewi Ang

ajah kedua 

aitu gradasi 

erah sehingg

gigi raksasa

mbar 65. Uji 
r: Dewi Ang

h ketiga dil

ntuk gigi bel

i Coba Rias 
ggun Alwia

dilakukan p

garis-garis 

ga riasan m

a. 

Coba Rias 
ggun Alwia

akukan pad

lum mendek

 
Wajah I 

antika, 2018

pada tangg

di wajah k

masih tradisio

 
Wajah II 

antika, 2018

da tanggal 1

kati/menyer

8) 

al 17 Dese

kurang mem

onal, dan be

8) 

0 Januari 20

rupai gigi 

86 

ember 

mbaur, 

entuk 

019. 



 

 

D. Proses

dengan

dalam p

diselen

Yogyak

tujuan m

serta m

ada di I

penilaia

Berikut

1. Glad

berte

, Hasil, dan

Dissemina

n mengusun

pertunjukan

nggarakan p

karta dituju

menampilk

mengedukasi

Indonesia. 

Tahapan 

an ahli (gr

t tahapan ya

di Kotor 

Gladi 

empat di la

Gamb
(Sumber

n Pembaha

ate (penye

ng tema Ma

n teater trad

pada hari 

ukan untuk 

kan karya m

i ulang kep

yang dila

rand juri), g

ang dilalui p

kotor dis

antai 3 ged

 

bar 66. Uji 
r: Dewi Ang

asan Dissem

ebarluasan) 

aha Satya d

disi yang be

Sabtu, 26

semua kala

mahasiswi pr

pada masyar

akukan pad

gladi kotor

pada proses

selenggaraka

dung KPLT

Coba Rias W
ggun Alwia

minate (Pen

dilakukan 

di Bumi A

erjudul Han

6 Januari 

angan masy

rogram stud

rakat tentan

da proses 

r, gladi ber

s disseminat

an pada t

T Fakultas 

 
Wajah III 
antika, 2019

nyebarluasa

dalam be

Alengka perg

noman Duta

2019 di 

yarakat sem

di Tata Rias

ng sejarah d

dissemina

rsih, dan pe

te (penyebar

tanggal 11

Teknik Un

9) 

an) 

ntuk perge

gelaran dik

a. Pergelara

Taman Bu

mua usia de

s dan Kecan

dan budaya 

te ini me

ergelaran ut

rluasan): 

1 Januari 

niversitas N

87 

elaran 

kemas 

an ini 

udaya 

engan 

ntikan 

yang 

eliputi 

tama. 

2019 

Negeri 



88 
 

 
 

Yogyakarta. Acara gladi kotor yakni penataan tempat dan panggung untuk 

penilaian saat grand juri dan latihan teater oleh para talent dan pengrawit 

dilakukan di pendapa Gambir Sawit. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan gladi kotor ini adalah para talent 

yang menjadi tokoh pada teater tradisi Hanoman Duta menjadi lebih siap 

dan matang pada saat berperan dan mahasiswa menjadi tahu kekurangan 

masing-masing kostum yang digunakan oleh talent. 

2. Penilaian Ahli (Grand Juri) 

Kegiatan penilaian oleh ahli adalah kegiatan penilaian hasil karya 

secara keseluruhan sebelum ditampilkan pada pergelaran utama. Penilaian 

ahli diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2019 bertempat di lantai 3 

gedung KPLT Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Juri yang 

menilai yaitu Dra. Esti Susilarti M. Pd dari Kedaulatan Rakyat bagian 

redaksi, Dr. Drs. Hadjar Pamadhi, MA. Hons yaitu dosen Pendidikan Seni 

Rupa dari Fakultas Bahasa dan Seni, dan Dr. Darmawan Dadijono yaitu 

dosen Seni Tari dari Fakultas Pertunjukan Institut Seni Indonesia. 

Penilaian yang dilakukan mencakup makeup 70% dan karakter 

30%. Hasil penilaian tersebut kemudian dijumlahkan dan di pilih tampilan 

terbaik dari 39 karya mahasiswi. Hasil karya terbaik diurutkan dari posisi 

teratas yaitu: 

a. Best Of The Best diraih oleh tokoh Raseksi 5 hasil karya dari Fitri 

Maghfiroh. 
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b. Best Favorite diraih oleh tokoh Rahwana hasil karya Fairuz Qu Ratu 

Ayu. 

c. Best Talent diraih oleh tokoh Dewi Trijata hasil karya Nada Tursina 

Firmansyah. 

d. Best kelompok Raja diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Dewi Shinta hasil 

karya Angela Devika Oviana Sari, tokoh Rahwana hasil karya Fairuz Qu 

Ratu Ayu, dan tokoh Kumbakarna hasil karya Syarifa Ghiftia. 

e. Best kelompok Patih diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Sayempraba hasil 

karya Widya Sinta Cahya Meilani, tokoh Laksmana hasil karya Ardevi 

Amelia, dan tokoh Indrajit hasil karya Dewi Rahmawati. 

f. Best kelompok Punakawan diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Gareng, 

hasil karya Rosita Nadya Utami, tokoh Petruk hasil karya Ersa Villania 

Ayu Pramudia, dan tokoh Togog hasil karya Felinda Erinoka 

Sekarwangi. 

g. Best kelompok Binatang diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Anoman hasil 

karya Whinda Oktaviana, tokoh Sugriwa hasil karya Sri Indra Murni, dan 

tokoh Sempati hasil karya Larasati Ayu Kencana Putri. 

h. Best kelompok Raksesi diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Raseksi 5 hasil 

karya Fitri Maghfiroh, tokoh Raseksi 2 hasil karya Pangesti Rizkiasih, 

dan tokoh Raseksi 3 hasil karya Violita Mega Puspitasari. 

i. Best kelompok Dayang diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Dayang Cantik 

4 hasil karya Lailia Ayu Meirizka, tokoh Dayang Cantik 6 hasil karya 
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Eka Mulyanti, dan tokoh Dayang Cantik 2 hasil karya Pradaning Iga 

Imaninda. 

j. Best kelompok Prajurit diraih oleh 3 peserta yaitu tokoh Nayaka Panca 

hasil karya Galuh Cahya Andayasari, tokoh Nayaka Eka hasil karya 

Aprilia Risti, dan tokoh Nayaka Catur hasil karya Mira Riska Fitria. 

3. Gladi Bersih  

Gladi Bersih diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 

bertempat di Gedung Taman Budaya Yogyakarta. Acara gladi bersih 

difokuskan pada latihan teater tradisi Hanoman Duta oleh para talent, 

peserta, dan pengrawit. Gladi bersih ini difokuskan kepada persiapan talent 

dan banyak hal yang disiapkan seperti dekorasi panggung, photobooth, 

persiapan lighting, persiapan sound, penataan layout dan pengisi acara. 

Hasil yang didapatkan dari kegiatan gladi bersih adalah para talent, 

peserta, pengrawit, dan pengisi acara menjadi lebih yakin dan lebih terlatih 

pada saat tampil dan talent lebih mengetahui keadaan panggung yang 

sebenarnya. 

4. Pergelaran Utama 

Pergelaran teater tradisi Maha Satya di Bumi Alengka “Hanoman 

Duta” telah sukses ditampilkan pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 bertempat 

di gedung Concert Hall lantai 2 Taman Budaya Yogyakarta. Pergelaran ini 

menampilkan semua tokoh di atas panggung salah satunya adalah tokoh 

Nayaka Tri dengan tampilan seorang prajurit raksasa menggunakan kostum 

bernuansa hitam dengan hiasan ornamen-ornamen berwarna tembaga serta 
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pemakaian lampu LED warna merah yang semakin terlihat gagah ketika 

tersorot cahaya di atas panggung yang membuat karakter dan karakteristik 

semakin terlihat. 

Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof. 

Dr.  Sutrisna Wibawa, M.Pd, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta Dr. Widarto, M.Pd, Wakil Dekan II Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta, Wakil Dekan III Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T, Dosen dan Staff  

Tata Rias, para juri, Pejabat PTBB, Dosen Busana, Dosen Boga, Humas 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Perwakilan Tempat Praktik 

Industri, Ormawa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Staff dan 

Karyawan PTBB, pihak Sponsorship, orang tua, dan ticketing. Tiket 

pergelaran yang terjual kurang lebih sebanyak 534. Durasi pergelaran teater 

tradisi ini selama 120 menit. Pesan moral yang terdapat pada cerita teater 

tradisi Maha Satya di Bumi Alengka “Hanoman Duta” yakni kesetiaan 

seorang wanita (istri) hanya pada satu laki-laki (suami) dan mampu menjaga 

kesuciannya dari laki-laki lain. 

Penonton yang menyaksikan terdapat sekitar 721 penonton dan 

tambahan 14 sofa untuk jajaran petinggi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tiket yang terjual sebanyak 586 buah, tamu undangan yang hadir sebanyak 

57 orang, dan di tambah dengan kehadiran orang tua atau wali sebanyak 78 

orang. Mayoritas penonton yang menyaksikan pagelaran ini adalah 

kalangan muda para remaja, mahasiswa, dan masyarakat umum. 
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Pagelaran teater tradisi Maha Satya di Bumi Alengka “Hanoman 

Duta” berdurasi sekitar 120 menit menyajikan kisah tentang kesetiaan 

Hanoman dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Rama untuk 

menemukan istrinya, Dewi Sinta. Pesan moral yang dapat diambil dari 

pagelaran teater tradisi Maha Satya di Bumi Alengka “Hanoman Duta” 

adalah sudah sepantasnya seseorang yang mengemban tugas tetap dan 

mempertanggungjawabkan tugas tersebut meskipun terdapat rintangan yang 

terus menghalangi dan sebagai seorang saudara seharusnya mendukung apa 

yang dilakukan saudaranya, bukan melawan atau memerangi. Selain itu, 

kepercayaan harus benar-benar di pegang teguh dalam keluarga termasuk 

dalam hubungan suami istri agar terhindar dari kesalahpahaman. 

Pembahasan pada penampilan tokoh Nayaka Tri yaitu mengenai 

penggunaan LED warna merah yang mengikuti strata tembaga pada 

aksesoris juga mempengaruhi tampilan saat berada di atas panggung karena 

pencahayaan saat Nayaka Tri tampil disorot dengan lighting warna putih 

sehingga warna LED lebih hidup dan tidak kalah dengan sorotan lighting 

yang digunakan. Pada tata rias wajah untuk garis gradasi masih kurang jelas 

sehingga dilihat dari jarah jauh kurang terlihat. Nayaka Tri muncul pada 2 

segmen yaitu pada segmen awal pergelaran Hanoman Duta dimulai dan 

akhir selesainya pergelaran Hanoman Duta. 

 


