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Pengertian Rias Karakter Tua 

• Rias karakter tua adalah merias dengan 
menjadikan talent jauh lebih tua dari usianya. 

• Penambahan usia tergantung dari peran yang 
dibawakannya. 

• Misal remaja usia 20 tahun, dirias menjadi 
usia 40 tahun 



• Pada dasarnya rias karakter hanya mampu 
membuat seseorang menjadi jauh lebih tua. 

• Remaja berusia 20 tahun dapat diubah 
menjadi nenek berusia 70 tahun 

• Sebaliknya nenek berusia 70 tahun tidak akan 
dapat dirubah menjadi remaja berusia 20 
tahun. 



• Hal ini disebabkan 
kondisi kulit nenek 70 
tahun yang sudah 
keriput, tidak akan 
mampu dirubah mulus 
kembali 50 tahun lebih 
muda. 

 



Status Ekonomi dan Rias Karakter Tua 

• Apabila dalam cerita yang akan dibawakan 
adalah wanita tua dalam usia 50 tahun, maka: 
– Kondisi kulit wanita tua orang kaya, aktifitasnya 

jarang kena paparan langsung dengan sinar 
matahari, akan beda kondisinya denga wanita tua 
yang kesehariannya terkena paparan matahari 
(lebih gelap) 

– Garis kerutan wanita tua yang susah 
kehidupannya (dalam cerita), maka garis 
kerutannya akan lebih jelas dan dalam. 



Langkah merias tua dua dimensi u/ TV 

1. Pelajari naskah/ skrip peran dan gambaran 
fisik talent tersebut. 

2. Mendiskripsikan ciri-ciri fisik talent dalam 
peran tersebut: 

a. Warna kulit 

b. Kekencangan kulit 

c. Daerah guratan/ kerutan yang tampak 

 



• a. Warna kulit, apakah harus dirubah? Pada dasarnya 
merubah warna kulit ke kulit yang lebih gelap lebih 
mudah, dari pada merubah warna kulit dari yang 
gelap kekulit yang terang. 

• b. mendiskripsikan kekencangan kulit 

• c. mendeskripsikan garis ketuaan/ atau keriput 
didaerah mana yang akan ditonjolkan. 

 



Sinetron kejar tayang 

• Bila melihat sinetron terutama yang kejar 
tayang, maka penggarapan riasnya kurang 
menunjukkan karakter sesuai jalan ceritanya. 

• Bahkan tidak ada perubahan rias wajahnya, 
ketia talent masih gadis hingga usia tua. 

 



Stylling Rambut 

• Rias Karakter tua, bukan 
hanya sebatas rias 
wajahnya saja, namun 
berkaitan dengan gaya 
penataan rambutnya. 



Stylling 

• Setting cerita sedang dimana, dalam aktifitas 
apa, harus diperhatikan. 

• Kadang terlihat, talent tidur/ bangun tidur 
masih dengan sasakan tinggi dan rapi 

 



Kostum 

• Walau kostum bukan tugas dari make-up artis, 
namun harus berkomunikasi dengan wardrop 
yang akan dikenakan talent pada saat take 
shooting.  

 



Kosmetik 

• Make-up TV harus menyesuaikan karakter 
Kamera TV yang menangkap sangat tajam 
setiap objeknya. Sehingga: 
– Make up harus halus 

– Menggunakan kosmetik yang tidak mengkilat. 

– Kosmetik matt untuk menahan keluarnya keringat 
karena sorot lampu dengan watt yang tinggi 

– Kosmetik make-up TV dan film yang bagus 
biasanya mahal. Stasiun TV didaerah, biasanya 
kurang mensuport kosmetik ini. 

 



Langkah merias 

• Pembersihan wajah dan sisa make-up dengan 
cleanser sesuai jenis kulit klien 

• Aplikasinya pengegar,  

• Aplikasikan pelembab agar kulit tetap sehat 

• Aplikasikan foundation waterproff dengan 
warna sesuai usia yang akan dirias dan 
perannya 



• Aplikasi bedak yang transparan 

• Membuat garis guratan, dengan pensil eye 
liner coklat yang lunak, atau dengan kuas 
sudut yang kecil membuat guratan dengan eye 
shadow coklat yang tidak mengkilat 



• Peran shadding dan tinting disini sangat besar 
untuk membuat kesan lekukan mendalam dan 
kantong mata yang menonjol, dan alis yang 
turun. 

• Kesan kulit kendar paling susah, karena 
biasanya talent kulitnya masih kencang dan 
kenyal 



• Sehingga tidak heran 
bila rias sinetron di TV 
sangat kurang 
memperhatikan atau 
menyesuaikan karakter 
peran yang akan 
dibawakan. 

• Kostum juga sering 
tidak pas dengan setting 
ceritanya. 



• Akhirnya make-up artis, 
kurang bisa berperan 
banyak pada talennya. 

 



Tugas 

• Cari tayangan sinetron 
dan analisa hasil 
Riasnya terutama yang 
rias karakter tua, 
apakah sudah sesuai 
dengan naskahnya? 







 



Silahkan browsing film asing, dan 
amati make up peran karakter tuanya 



SELAMAT BERDISKUSI 


