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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Tema dan Pemilihan Repertoar 

Resital tunggal yang akan diselenggarakan penulis bertemakan drama, 

berjudul; “Life is a Drama”, yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi; “Hidup adalah Sandiwara”. Penulis berkeinginan untuk mengangkat 

drama musikal yang pernah berada di tengah masyarakat dari jaman ke jaman, 

mencangkup jaman barok, klasik, romantik dan modern. Penulis memiliki 

rasa keingin tahuan, bagaimana lagu-lagu dari jaman ke jaman berkembang 

dalam berbagai aspek musik. 

Pada kesempatan kali ini, penyaji memiliki ketertarikan untuk mengenang 

kembali drama musikal dari masa ke masa. Dengan teman ini, penyaji akan 

menggunakan repertoar yang akan diambil dari; opera, oratorio, drama 

musikal modern atau broadway, dan soundtrack film. 

Pemilihan repertoar akan dikaitkan dan dilatarbelakangi dengan: 1. Tema 

yang telah ditentukan penulis adalah: drama; 2. Periodesasi yang meliputi 

Barok, Romatik, Klasik, dan 21st century; 3. Keberagaman bahasa repertoar. 

Pada konser ini penulis juga akan membawakan lagu dalam Bahasa Indonesia 

yang diambil dari film. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya repertoar opera, 

oratorio, dan broadway dikancah genre musik klasik Indonesia. 

B. Tujuan Resital 

Untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar 

Sarjana Musik di Program Studi Seni Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

C. Manfaat Resital 

1. Menerapkan teknik-teknik yang telah didapat selama berkuliah di Fakultas 

Seni Pertunjukan. 

2. Melatih mental bernyanyi solo dalam sebuah resital tunggal. 
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3. Mengenalkan dan mendekatkan musik klasik pada masyarakat awam. 

D. Daftar Repertoar 

Berikut adalah beberapa repertoar yang telah disajikan dalam resital yang 

berjudul “Life is a Drama”: 

1. “Cara Sposa” dari opera Rinaldo, karya George Frideric Händel. 

2. “Let the Bright Seraphim” dari oratorio Samson, karya George Frideric 

Händel. 

3. “Ach, Ich Fühl’s!” dari opera Die Zauberlföte, karya Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

4. “Saper Vorreste” dari opera Un Ballo In Maschera, karya Giuseppe Verdi 

5. “Ah! Non Credea Mirarti!” dari opera La Sonnambula, karya Vincenzo 

Bellini. 

6. “Měsíćku na nebi Hlubokém” dari opera Rusalka, karya Antonin Dvorak 

7. “Bagai Biola tak Berdawai” dari film Biola tak Berdawai, karya Addie M. 

S. 

8. “Red Shoes Blues” dari broadway The Wizard of Oz, karya Andrew Llyod 

Webber. 

E. Pelaksanaan Resital 

1. Tanggal / Waktu : Selasa, 28 April 2015 / 18.00 

2. Tempat  : Ruang Resital, FSP – UKSW 

3. Metode pelaksanaan : 

Penyaji menggabungkan resital vokal “Life is a Drama” oleh 

Gloria L. Angelin dengan resital piano “A Dream Comes True” oleh 

Richard Wirawan dan menamakan penggabungan kedua resital ini menjadi 

“Duo Recital”. Duo recital merupakan strategi penyaji untuk 

menggumpulakan penonton di waktu yang sama, dan mengefisiensikan 

penggunaan resital, kepanitiaan, dan anggaran tanpa menggubah keutuhan 

susunan resital masing-masing penyaji. Penyaji menyadari berdasarkan 

resital yang pernah berlangsung sebelumnya, resital akhir akan 

berlangsung sekitar satu jam setengah sampai dua jam, maka penyaji 
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mencoba berinovasi untuk membuat sebuah resital dalam dua jam, dengan 

menyajikan dua jenis resital. 

Duo Recital direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 April 

2015, pada pukul 18.00 WIB, dan para tamu yang datang sudah dapat 

memasuki ruang resital pada pukul 17.00 WIB. Pada pukul 18.00 WIB, 

akan dimulai resital piano, A Dream Comes True, oleh Richard Wirawan, 

dan pada pukul 19.00 WIB akan dilanjutkan dengan resital yang kedua, 

Life is a Drama, oleh Gloria L. Angelin. Pegabungan dua buah resital ini 

dirancang untuk berjalan tanpa jeda, namun penonton tetap dapat keluar 

atau masuk ruangan pada setiap jeda permainan. Pada saat jeda permainan, 

MC akan mengambil alih panggung dengan membacakan keterangan lagu 

selanjutnya yang akan dimainkan, tanpa menunggu tamu selesai keluar-

masuk ruangan. Setelah penyaji kembali ke atas panggung, pintu resital 

akan ditutup kembali. Sebagai lagu peralihan dan ankor, Gloria dan 

Richard membawakan lagu Wishing You Were Somehow Here Again 

karya Andrew Llyod Webber yang diambil dari film The Phantom of the 

Opera. Lagu ini beserta resital A Dream Comes True merupakan 

persembahan dari Richard untuk almarhum ayahnya, dan lagu ini 

merupakan lagu yang berasal dari drama musikal modern yang dikemas 

dalam film.  

Life is a Drama disusun penyaji berdasarkan tahun lagu selesai 

dikomposisikan, dan diurutkan berdasarkan lagu yang berumur paling tua. 

Life is a Drama mengandung empat periode, dan lima bahasa, dengan total 

delapan buah lagu. Empat periode yang disajikan adalah periode barok, 

klasik, romantik, dan modern. Lima bahasa yang akan disajikan adalah 

bahasa Indonesia, Inggris, Itali, Jerman, dan Ceko. Empat lagu 

dinyanyikan dengan iringan piano, dan empat lagu dinyanyikan dengan 

iringan musik chamber yang terdiri dari piano, kuartet gesek, gitar bass, 

dan drum. Setiap penjelasan lagu (mencangkup sejarah historis, dan cerita 

yang terkandung dalam lagu) akan dibacakan oleh MC sebelum lagu 

dinyanyikan. 
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4. Pemusik  

a. Pemain piano : Reinhart H. A. Latunussa 

b. Pemain violin 1 : M. Januar Affandi 

c. Pemain violin 2 : Yoshua Branata 

d. Pemain viola : Candra Wicaksono 

e. Pemain cello : Eskatoligia Sopranata 

f. Pemain flute : Anastasia Joan T. 

g. Pemain Bass : Christian Ananta 

h. Pemain drum : Petra Lopez 

i. Penyanyi tenor : Jolies Firman Dicky 

j. Paduan suara : Jolies Firman Dicky 

  Octa Jeremy Poluan 

  Sean Sebastian Widodo 

  Michelle Audrey Chintanie 

  Frenky Bantunan 

5. Pengorganisasian 

a. Ketua  : Ferari Berlineta Wibawa 

b. Bendahara : Gloria L. Angelin & Richard Wirawan 

c. Perlengkapan : Theo, Gaby, Mario 

d. Seksi acara : Priscilla Sylviani & Yessika Tureay 

e. Dekorasi  : Aloisius Kevin 

f. Konsumsi  : Richard Wirawan 

g. Dokumentasi 

1) Foto spot : Michael Bangguna 

2) Foto resital : Abeb Ichsan (Omahku Photography) 

3) Video shoot : Dian Mei (BTSI – UKSW) 

h. Kostum  : Jimm’s Bridal (sponsor) 

i. Foto dan desain : Omahku Photography (sponsor)  

j. Publikasi  : Gloria L. Angelin  

k. Usher  : Golden Modeling School (sponsor) 

l. Receptionist : Eleonora Maharani & Olga 




