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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya, sehingga
kami dapat menyelesaikan

karya tari dengan judul ”Jatining Sedya” dalam rangka

Wisuda Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012 yang diselenggarakan di
GOR UNY.
Sebagai pertanggungjawaban kami, maka pada kesempatan ini kami membuat
deskripsi karyatari sebagai wujud laporan penggarapan. Penyelesaian penggarapan dan
laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya
ucapkan terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dekan FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof.Dr.Suminto A Sayuti
4. Kajur Pendidikan Seni Tari FBS UNY.
5. Panitia Wisuda S3, S2, S1 dan S0 UNY
6. Seluruh pendukung karya tari Jatining Sedya.
Laporan ini ditulis secara sederhana dan tentu masih banyak kekurangannya,
oleh sebab itu, kritik dan saran saya harapkan demi perbaikan karya dan laporan
selanjutnya.

Penulis

Wien Pudji Priyanto DP,M.Pd.
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SINOPSIS

Karya tari ini menggambarkan dinamika kehidupan civitas akademika Universitas
Negeri Yogyakarta yang terdiri dari tujuh Fakultas, Pascasarjana dan Karyawan
serta mahasiswa. Berbagai latar belakang kehidupan masing-masing personil dan
memiliki berbagai macam karakter. Perbedaan pendapat, dan beraneka peraturan
yang semuanya menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Namun perbedaan
tersebut dapat diatasi dengan visi dan misi masing-masing fakutas yang mengacu
kepada misi dan visi Universitas.

------------------------------
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“ JUDUL KARYA SENI TARI “JATINING SEDYA ”

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Dalam rangka wisuda, tanggal 2 Juni 2012 di GOR UNY, kami mendapat
tugas untuk menjadi koreografer untuk pentas tari yang dipentaskan di GOR
Universitas Negeri Yogyakarta. Karya Tari berjudul Jatining Sedya. Jatining Sedya
berasal dari kata Jatining yang berarti sejati dan Sedya atau sedia yang dapat diartikan,
apabila kita selalu bersedia melakukan usaha dengan disiplin, tekun, dan berusaha
semaksimal mungkin pasti Tuhan akan memberikan keberhasilan yang maksimal.
Latar belakang karya tari ini adalah adanya surat tugas yang diberikan oleh Dekan
FBS UNY untuk berkarya/mengembangkan profesi sebagai dosen seni tari harus dapat
berkarya tari. Adapun yang melatarbelakangi karya tari berjudul Jatining Sedya adalah
kehidupan mahasiswa Jurusan Seni Tari sejak menjadi mahasiswa baru hingga berhasil
atau lulus dengan hasil yang sangat memuaskan.
B. Tujuan
Pelaksanaan wisuda merupakan sebuah acara yang selalu dan rutin dilaksanakan
oleh Universitas Negeri Yogyakarta yang tertulis pada kalender akademik dan
dilakukan empat kali dalam setiap tahunnya. Melalui keputusan senat universitas
setiap pelaksanaan wisuda ditampilkan kesenian tari sebagai pra pembukaan
upacara dan menampilkan paduan suara yang semuanya dilakukan oleh para
mahasiswa dan melibatkan dosen. Maksud dan tujuan dari penampilan seni tari dan
paduan suara pada setiap wisuda antara lain (1) kita menunjukan kepada seluruh
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hadirin yang ada di gedung tempat wisuda termasuk para orang tua wisudawan
bahwa kita memiliki seni tersebut. (2) kehadiran seni tari akan menambah suasana
yang tenang, damai karena disamping melihat ketarampilan gerakan juga
mendengarkan suara/bunyi gamelan (3) Menghargai dan peduli terhadap seni
tardisi yang ada di Jawa khususnya Yogyakarta (4) menjadi ajang kreativitas bagi
dosen dan mahasiswa seni tari untuk selalu berkarya dan berkarya.dan (5)
mengembangkan kreativitas bagi civitas akademika jurusan seni di FBS – UNY.
C. Manfaat
Bagi mahasiswa, memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagaimana mencipta
atau berkreasi menyusun sebuah karya koreografi serta mengetahui langkahlangkah dan mewujudkannya. Di samping itu akan mendapat pengalaman pentas
atau menari dan menabuh gamelan bagi yang terlibat serta bagaimana berp[roses
kreatif.
Bagi dosen jurusan pendidikan seni tari merupakan sebuah pengalaman untuk
berkarya kreatif dalam menciptakan koreografi dan merupakan pelaksanaan Tri
dharma PT yaitu melaksanakan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian melalui
pergelaran tari pada acara wisuda. Bagi lembaga Universitas Negeri Yogyakarta,
merupakan sebuah kebanggaan bahwa setiap ada kegiatan wisuda selalu dapat
memberikan suguhan yang lain dari padayang lain. Menunjukan kepada
masyarakat bahwa UNY peduli terhadap seni budaya Jawa khususnya seni
karawitan dan Gamelan yang belum tentu PT lain menyelenggarakannya.
Membawa nama baik DIY sebagai kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya dan
pariwisata, para mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah asal bahkan
mancanegara akan mengenal dan mengetahui budaya yang ada.
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BAB II
KONSEP GARAPAN

A. Pemilihan Judul
Ide awal dari garapan karya tari ini melalui kegiatan melihat dan mengkaji
perjalanan belajar mahasiswa sejak masuk Perguruan Tinggi (UNY) dan lika-liku
kehidupannya sebagai mahasiswa. Perjalanan hidup mereka sejak menjadi mahasiswa
baru dan belum tahu apa yang harus dilakukan agar memperoleh hasil yang tinggi dan
baik dengan berbagai upaya, strategi, dan model belajar, namun hasil yang mereka
peroleh belum juga maksimal. Mereka terus berjuang dengan tekun, rajin, kerja keras,
dan mereka menyadari bahwa kunci utama keberhasilan studi adalah komunikasi,
konsultasi, organisasi, dan kompetisi.
2. Konsep Gerak
Karya tari ini berpijak pada tari Yogyakarta yang diolah dan diberi sentuhan gerak
tari Gaya Banyumasan. Hal ini dilakukan karena koreografer berasal dan berlatar dari
Purbalingga serta memiliki kemampuan tari Banyumas. Perpaduan gerak antara gerak
tari Jawa dan gaya Banyumas menjadi sebuah kolaborasi dan untuk memberikan kesan
yang berbeda serta memiliki karakteristik Jawa Banyumasan.
3. Kerangka Garapan
Sebuah karya tari atau koreografi tentu penyajiannya memiliki kerangka yang
jelas, sehingga dalam penggarapan menjadi lebih mudah dilakukan baik oleh
koreografer, penari, penata iringan, penata rias busana/kostum yang akan digunakan.
Kerangka garapan dalam karya tari ini, meliputi (a) introduksi yaitu garap awal, (b)
inti cerita garap tengah (c) Garap akhir sebagai penutup.
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4. Konsep iringan
Konsep iringan berpijak pada iringan gaya Yogyakarta dengan menggunakan
seperangkat instrument gamelan Jawa slendro dan pelog. Adapun alat instrument yang
digunakan adalah: (a) Kendang besar, (b) Kendang kecil, (c) Ketipung, (d) Bonang
Barung, (e) Bonang Penerus, (f) Peking, (g) Rebab, (h) Kenong, (i) Kethuk, (j)
Kempul, (k) Demung, (l) Gong. Penambahan vocal atau tembang dengan dialek
Banyumas dan senggakan dimaksudkan untuk mendukung suasana serta menambah
greget garapan tari tersebut sebagai garap kerakyatan.
5. Konsep Tata Buasna dan Rias
Rias dan Busana pada tari Jatining Sedya, menggunakan rias dan busana yang sama
atau tidak ada perbedaan karakter. Hal ini dimaksudkan agar konsep garap kerakyatan
dan dikembangkan untuk kebutuhan pertunjukan yang bagus. Sedangkan untuk tata
rias

laki-laki menggunakan rias putra gagah dan penari putri menggunakan rias

cantik, semuanya dikemas dan diwujudkan rias panggung agar penari menjadi lebih
cantik dan yang laki-laki tampak gagah..
6. Konsep Tata Panggung
Tari Jatining Sedya dipentaskan pada proscenium stage artinya hanya dapat
dilihat dari satu arah saja, yakni dari arah depan. Tempat pertunjukan di GOR UNY,
berbentuk persegi empat, dengan alas lantai yang diberi nuansa trap dengan arah
pementasan pada dua sisi yaitu dari arah ke para wisudawan-wisudawati dan dari arah
para anggota senat. Pelaksanaan pada siang hari sehingga hanya menggunakan lampu
spot light, suasana garapan tidak ditandai dengan pergantian lampu, melainkan
didukung oleh iringan/irama gamelan.
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BAB III
PROSES GARAPAN

A. Eksplorasi
Sebagai langkah awal dari koreografer sebelum membuat karya tari yang harus
dilakukan adalah merenung, berfikir melakukan konsntrasi untuk menentukan apa
yang terlebih dahulu diwujudkan yaitu ide/gagasan.Setelah melalui berbagai
pertimbangan maka langkah selanjutnya adalah menentukan tema dan konsep gerak.
Koregrafer pada tahap ini melakukan kegiatan pengamatan terhadap beberapa objek
yang saling berkaitan dengan kemampuan dan latar belakang kemampuan untuk
menciptakan tari baru. Koreografer memilih tema dan mengumpulkan data yang dapat
dijadikan gerak dalam tari dan mencatat semuahal yang terkait dengan penemuan ideide tersebut.
B. Improvisasi
Tahap improvisasi merupakan kelanjutan dari tahap eksplorasi, yakni membuat
dan menyusun gerak-gerak yang terpilih. Koreografer berusaha untuk mengumpulkan
gerak sebanyak mungkin dan menyusun berdasarkan kerangka yang telah
direncanakan, yakni: (1) introduksi itu akan diisi apa, (2) inti cerita aka nada berapa
ceritera yang akan digarap ke gerak tari, (3) sebagai penutup koreografer mau seperti
apa agar dapat memuaskan para penontonnya. Hal ini dilakukan dalam studio atau
ruang

praktik

tari/laboratorium

untuk

mencoba,

menjajagi

kemungkinan-

kemungkinan gerak.
C. Evaluasi
Evaluasi merupakan langkah-langkah pemilihan, penyelesaian, dan penentuan
gerak yang telah dilakukan pada tahap improvisasi. Dalam tahap ini seorang
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koreografer pada waktu menentukan dan menyeleksi gerak disesuaikan dengan ide
garapan.
D. Forming (Pembentukan)
Forming atau pembentukan merupakan langkah terakhir dalam penggarapan
sebuah karya tari. Pada tahap ini gerak-gerak yang telah dipilih dan diseleksi
merupakan gerak-gerak yang sudah pasti digunakan dalam suatu garapan. Tari ini
memiliki tiga bagian, yakni:
1. Introduksi
Menggambarkan dan membayangkan bahwa menjadi mahasiswa ternyata
mengalami banyak permasalahan yang harus dihadapi, namun dengan berdoa
memohon kepada Tuhan YME, kerja keras, tekun, disiplin, motivasi tinggi dan
penuh semangat belajar pasti akan ditemukan jalan keluar/solusi maka semuanya
akan menjadi lancar dengan baik dan sukses.
2. Inti Cerita
Menggambarkan kebahagiaan menjadi mahasiswa baru setelah lolos seleksi,
kemudian menjadi keluarga besar UNY. Masa-masa perkuliahan di mana mereka
harus menghadapi kesulitan, malas, dan godaan-godaan lain yang datang silih
berganti, munculnya berbagai konflik batin. Namun berkat kegigihan, kerja keras,
dan ketekunan disertai doa akhirnya segala permasalahan dapat teratasi.
3. Penutup Cerita
Menggambarkan

kegembiraan,

keceriaan

mereka

karena

telah

berhasil

menyelesaikan studinya, dengan menaburkan bunga harapannya semua wisudawan
akan kembali kemasing-masing daerah dan membawa harum almamaternya.
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BAB IV
HASIL KARYA

A. Persiapan
Pertama yang dilakukan adalah merekrut penari, 5 putri dan 4 putra, dan untuk
peñata iringan garapan tari kami konsultasikan dengan penanggungjawab pengrawit
ternyata disarankan mengambil dari teman yang memiliki kemampuan garap
Banyumas. Selanjutnya kita mengundang pendukung dengan merencanakan latihan
dan disepakati 5 kali latihan sendiri-sendiri, kemudian 3 kali latihan iringan
gamelannya. Setelah itu dilakukan latihan gabungan sebanyak 3 kali, ditambah 1 kali
gladhi kotor, 1 kali gladhi bersih dan 1 kali pergelaran.
Kedua, proses latihan, dengan system target diawali dengan penjelasan ceritera,
tema, ide garapan atau konsep garapan dan selanjutnya kerangka garap yang akan
dilakukan. Selanjutnya setiap latihan kita melakukan target untuk bagian awal yaitu
introduksi gerakan telah siap diberikan sehingga target dapat dicapai. Setiap pertemuan
kita ulang target pertama kemudian penambahan pemberian ragam gerak untuk bagian
kedua atau inti. Untuk latihan inti ini dilakukan sama dengan pertama yaitu
pengulangan agar para penari hafal betul, baru ditambah ragam gerak berikutnya
sampai selesai bagian inti. Latihan berikutnya adalah gerak untuk klimaks dan ending,
ini diberikan selama dua kali pertemuan sehingga pada tahapm selanjutnya
pengulangan gerakan awal, tengah dan akhir.
Ketiga, latihan gabungan antara gerak dan iringan music gamelannya proses ini
adalah latihan yang membutuhkan kerjasama baik koreografer, piñata iringan serta
penarinya, karena setiap gerakan ada berapa hitungan dan membutuhkan suasana yang
seperti apa dan bagaimana kehendak koreografer. Proses latihan dengan menggunakan
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system target juga yaitu latihan awal diulang-ulang, kemudian latihan inti juga
demikian serta bagian akhir juga diulang-ulang sampai tercapai.
Keempat adalah gladhi kotor, merupakan proses persiapan atau latihan intensif
penari dan pengrawit telah mendapat kepercayaan penuh untuk menhafal gerak,
merasakan iringan dan ekspresi dan paham akan ceritera.
Kelima adalah gladhi bersih proses persiapan terakhir adalah gladhi bersih
semua pendukung harus konsentrasi dan menunjukan kesiapan betul agar dalam
pergelaran dapat sukses dan maksimal. Proses ini telah dirancang dan diatur oleh
panitia wisuda tingkat universitas, sehingga semua diatur dan harus mengikuti semua
urutan yang telah disiapkan termasuk kedisiplinan berhias, kedatangan di tempat
pergelaran jangan sampai terlambat bahkan mengecewakan.
B. Pergelaran
Pada hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan pergelaran kedisiplinan
menjadi nomor satu, artinya kedatangan di gedung tidak boleh terlambat, baik penari
maupun pengiringfnya. Bahkan untuk pengiring/pengraswit diminta untuk datang lebih
awal untuk menabuh gamelan saat wisudawan masuk ke gedung, dan melakukan
uyon-uyon untuk memberikan suasana yang meriah kepada para orang tua wisudawan.
Tepat pukul 09.00 upacara segera dimulai maka pengrawit siap menabuh gendhing
lancaran UNY sebagai tanda rombongan/iring-irngan rector dan staf memasuki gedung
wisuda. Bersamaan dengan rombongan para penari sebagai barisan terdepan bahasa
Jawanya adalah Cucuk lampah setelah sampai di atas panggung dan gendhing selesai
kemudian MC mempersilah duduk dan selamat menyaksikan akhirnya penari
melakukan tugasnya yaitu membawakan tari ‘JATINING SEDYA.” Sampai selesai
selama 9 menit.
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BAB V
PENUTUP

Karya tari berjudul ”Jatining Sedya” merupakan sebuah karya yang
menggambarkan perjuangan dari mulai menjadi mahasiswa, sampai dengan selesai
belajar hingga lulus. Untuk menjadi mahasiswa tidaklah mudah, mereka harus dapat
menghadapi segala rintangan dan hambatan dengan ketekunan, kegigihan, dan doa.
Apabila mereka dapat mengatasi segala rintangan akhirnya mereka akan dapat
memetik buahnya, yakni keberhasilan atau kesuksesan. Tarian ini berpijak pada tari
Jawa dikolaborasikan dengan gerak tari gaya Banyumas sehingga terwujud tari kreasi
baru yang pantas dapat disajikan pada acara upacara wisuda. Tarian ini dibawakan
oleh para mahasiswa dan dosen jurusan Pendidikan Seni Tari FBS UNY.

PENDUKUNG TARI DAN PANITIA PELAKSANA

A. Pendukung Tari
Pendukung tari Jatining Sedya terdiri dari 5 orang penari putri dan 4 orang
penari putra, yakni
1) Nursih

1) Novian Tri Asmoro

2) Hepi Belina

2) Herida Damarwulan

3) Erna Kusumastutiningrum

3) Damar Kasyadi

4) Dina Febrina

4) Danang Wijayanto

5) Utik Wisni

B. Pengrawit
1)

Suminto A Sayuti

11) Agus Kurniawan

2)

Bambang Suharjono

12) Fijar

3)

Sutiyono

13) Kristina

4)

Kusnadi

14) Indra Oktora
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5)

Saptomo

15) Sunarti

6)

Muh. Mukti

16) Ganes Woro

7)

Supriyadi HN

17) Cindy Trisnawati

8)

Trusto

18) Sasongko Hadi

9)

Marwanto

19) Bambang Sukismadi

10) Aldila Wulandari

20) Wien Pudji Priyanto

C. Panitia
Penanggung jawab

: Kajur / Prodi Pend. Seni Tari

Ketua

: Endang Sutiyati, M.Hum

Sekretaris

: Setyarini, S.Pd.

Koreografer

: Wien Pudji Priyanto DP, M.Pd.

Penata Iringan

: Trustho, M.Hum

Penata Busana

: Pramularsih Wulansari, M.Sn.

Crew

: 1. Enis Niken Herawati, M.Hum
2. Titik Putraningsih

Perlengkapan

: 1. Tri Sugiyanto
2. Sunartilam
3. Kamto

D. Waktu Pelaksanaan
Hari

: Rabu

Tanggal

: 2 Juni 2012

Pukul

: 07.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat

: GOR UNY
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FOTO KARYA KOREOGRAFI TARI
“JATINING SEDYA”

Posisi menunggu dipersilahkan duduk
(foto: Anton, 2012)

Pose Gerak srisig mande sampur
(foto: Anton, 2012)
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Pose Gerak srisig Salaman
(foto: Anton, 2012)

Pose Gerak Geol Hexos
(foto: Anton, 2012)
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Pose akhir Gerak menyatu
(foto: Anton, 2012)

Pose Gerak mari menari
(foto: Anton, 2012)
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Pose Gerak Tabur bunga
(foto: Anton, 2012)

Pose Gerak Tabur bunga
(foto: Anton, 2012)
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FOTO KOREOGRAFER JATINING SEDYA

Pengrawit Tari Jatining Sedya
(Foto: Anton,2012)
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Pengrawit Tari Jatining Sedya
(Foto: Anton, 2012)

Pengrawit Tari Jatining Sedya
(Foto: Anton, 2012)
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Pengrawit Tari Jatining Sedya
(Foto: Anton, 2012)

Pengrawit Tari Jatining Sedya
(Foto: Anton,2012)
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