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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN RESITAL 

 

A. Pra Resital 

1. Kepanitiaan 

Penyaji (Gloria dan Richard) memilih ketua panitia sebelum ujian 

kelayakan dilaksanakan, yaitu pada bulan Maret 2015. Rapat dekorasi dan 

rapat publikasi telah sejak awal bulan Maret 2015. Karena keterbatasan 

penyaji, maka kepanitiaan yang terbentuk selanjutnya, disusun berdasarkan 

kebutuhan. Kepanitiaan yang muncul selanjutnya adalah seperti seksi acara, 

dan seksi perlengkapan. 

2. Publikasi 

a. Pengambilan gambar untuk publikasi 

  Pengambilan foto oleh Omahku Photography (sponsor) dilakukan 

pada tanggal 23 Maret 2015, bertempat di ruang resital Fakultas Seni 

Pertunjukkan, Universitas Kristen Satya Wacana. Pada pukul 07.00 WIB, 

penyaji (Gloria dan Richard) menuju ke kediama Jimmy (Jimm’s Bridal 

sponsor) untuk dirias, dan mengambil kostum. Pada pukul 09.00 WIB, 

penyaji pergi menuju ruang resital untuk melakukan tiga sesi foto. Sesi 

foto ini berlangsung sejak pukul 09.00 sampai pukul 15.00.  

b.  Poster 

 Poster dicetak dan dipasang pada tanggal 15 April 2015, dengan Art 

Paper 150 gram (CTS 150 gram), ukuran A3, A4, dan A5. Poster selesai 

dipasang ke beberapatempat pada tanggal 20 April 2015. Poster disebar ke 

berbagai tempat seperti; seluruh fakultas, dan papan pengumuman di 

kampus Universitas Kristen Satya Wacana, gereja, sekolahan, restaurant, 

dan di kota Magelang dan Semarang. 

c. Undangan (invitation) 
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Undangan dicetak pada tanggal 20 April 2015, dengan ukuran A5 

dibagi menjadi tiga. Print poster menggunakan kertas Jasmine, sebanyak 

18 lembar A3, maka invitation yang tersebar sejumlah 216 lembar. Setiap 

penyaji (Gloria dan Richard) masing-masing mendapatkan 108 lembar 

undangan. 

d. MMT 

 MMT dapat dipergunakan untuk tempat foto-foto bagi pengunjung 

atau penonton yang hadir di acara resital, dan juga sebagai alat promosi 

sponsor. MMT di cetak dengan ukuran 3 x 5 meter. MMT berisikan tiga 

buah foto penyaji (Gloria dan  Richard). MMT dicetak pada tanggal 27 

April 2015, dan dipasang pada tanggal 28 April 2015, pukul 13.00 WIB. 

3. Dekorasi 

Dekorasi direncanakan akan dipasang pada tanggal 26 April 2015, 

namun karena beberapa halangan, Dekorasi dipasang pada tanggal 28 April 

2015, pada pukul 12.00 WIB. Pemasangan dekorasi ini dibantu oleh seksi 

acara, seksi perlengkapan, musisi, paduan suara, serta orang tua penyaji. 

Dekorasi yang dipasang mencangku, kain background hitam, kain aksen 

emas di depan panggung, tulisan gabus gliter Duo Recital, Life is a Drama, 

dan  A Dream Comes True, dan 13 foto komposer (G.F. Handel, W.A. Mozart, 

G. Verdi, V. Bellini, A. Dvořák, Addie M.S., A.L. Webber, J.S. Bach, L.V. 

Beethoven, F. Schubert, S. Rachmaninoff, C. Debussy, A. Pasaribu). 

Pembawa Acara (MC) 

Briefing pembawa acara berlangsung selama lima kali pertemuan. 

Dimulai sejak 1 April 2015. Briefing yang diberikan meliputi, mengajarkan 

MC membaca judul dengan bahasa Itali, Jerman, Perancis, dan Ceko, 

mengajarkan intonasi, dan public speaking. 

Konsumsi 

Persiapkan konsumsi diurus oleh Richard Wirawan. 
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Penerima Tamu (usher)  

Briefing usher pertama kali dilakukan pada tanggal 26 April 2015 di 

Golden Modeling School. Usher diwajibkan untuk menggunakan dress atau 

gaun panjang semata kaki. 

Pada pukul 15.00 WIB, para usher (sponsor: murid Golden Modeling) 

datang tepat waktu. Mereka mempersiapkan diri di ruang D 203, pada pukul 

16.00 WIB seluruh usher selesai mempersiapkan diri dan bertugas melipat 

programa yang menjadi tiga. Pada pukul 17.00 WIB, usher telah siap 

menerima tamu. 

Seksi Perlengkapan 

Penyaji telah menyusun susunan acara dan menjelaskan tata letak kepada 

seksi perlengkapan. Berikut ini merupakan susunan tata letak yang telah 

dijelaskan kepada seksi perlengkapan, 

Pada sesi resital piano oleh Richard Wirawan piano diletakkan di tengah 

panggung dan sedikit serong ke kanan. Alat musik drum untuk resital vokal 

telah diletakkan di sisi kanan panggung. 

Pada sesi resital vokal oleh Gloria Lusianti Angelin, piano digeser kekiri, 

penyaji akan bernyanyi tepat di tengah panggung, alat musik gesek dan tiup 

berada di sebelah kanan penyaji, sehingga tetap dapat terjadi kontak mata 

antara penyaji dan pengiring. Paduan suara penyaji yang muncul pada lagu 

terakhir berdiri berbanjar di belakang penyaji. 

B. Acara Resital 

Resital dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015, pada pukul 18.00. Acara 

Resital dibuka dalam doa oleh dekan Fakultas Seni Pertunjukan UKSW, Danny 

Salim, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, dan biografi penyaji (Richard), 

dan sponsor. Resital ini dilangsungkan tanpa jeda. Dimulai oleh Richard 

Wirawan, dan dilanjutkan oleh Gloria Lusianti Angelin dengan mengulangin 

pembacaan tata tertib, biografi penyaji (Gloria), dan sponsor. Diantara jeda 

penyajian Richard dan Gloria, penyaji menambahkan sebuah lagu berjudul 

Wishing You Were Somehow Here Again karya Andrew Lloyd Webber. Lagu ini 
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diambil dari drama The Phantom of the Opera, yang berkisah tentang seorang 

anak yang kehilangan ayahnya. Wishing You Were Somehow Here Again 

berfungsi sebagai ankor, juga sebagai lambang persembahan Richard Wirawan 

kepada ayahnya, bahwa sebuah mimpi telah menjadi kenyataan, lagu ini juga 

menjadi pertanda bahwa resital Gloria Lusianti Angelin yang bertemakan drama 

akan segera dimulai. 

Selama resital berlangsung, penonton dilarang membuat suara atau gaduh. 

Penonton diijinkan keluar-masuk ruangan hanya saat pembawa acara 

membacakan keterangan tentang lagu yang akan dimainkan. Istirahat penyaji 

juga berlangsung bersamaan dengan saat pembawa acara membacakan catatan. 

Jumlah penonton yang hadir sesuai dugaan, melebihi kapasitas tempat duduk 

resital. Dapat dilihat dari banyaknya penonton yang menonton sambil berdiri 

karena tidak mendapatkan tempat duduk. Pada saat sesi resital vokal 

berlangsung, penyaji melihat ada beberapa penambahan kursi penonton di sayap 

kiri resital. 

Resital ditutup dengan pemberian bunga oleh penyaji kepada pembimbing, 

dan pengumuman mengenai resital flute dan resital gitar yang akan ditampilkan 

pada tanggal 30 April 2015, dan 4 Mei 2015. 

Semua lagu yang disajikan pada saat resital di simpan dalam format audio, 

video, dan foto. Perekaman audio, video, dan foto berlangsung pada saat resital 

berlangsung. Mikrophone yang diletakkan di depan panggung berfungsi untuk 

merekam suara penyaji saat bernyanyi, kamera perekam diletakkan di tengah 

kursi penonton depan, dan satu kamera diletakkan di lantai dua ruang resital FSP, 

UKSW. 

C. Pasca Rsital 

Setelah acara resital berakhir, diadakan acara ramah-tamah dengan, dosen, 

dosen pembimbing, dosen penguji, penyaji, keluarga penyaji, pemain musik, dan 

segenap panitia beserta sponsor di ruang D 102. 
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Dikarenakan pada tanggal 29 April 2015 diadakan acara Life Achievement 

Award oleh Fakultas Seni Pertunjukan, maka panita Duo Recital segera 

mengemas segala perlengkapan yang telah dipasang. 

 Pada tanggal 29 April 2015, pukul 10.00, penyaji (Gloria dan Richard) 

mengadakan rapat pengeluaran dana. Dana yang terpakai selama ini digunakan 

untuk publikasi, konsumsi, dan dekorasi panggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


