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No.
Adegan/

Motif
Keterangan

Suasana: tenang dan hening 
dengan alunan vocal, seruling 
dan irama music sampeq. Satu 
penari putri paren posisi awal di 
down stage left dengan posisi 
duduk di atas tikar pose 
menunduk ,  ke t ika  voca l  
dinyanyikan penari mulai gerak 
perlahan bangun ke posisi badan 
tegak dan arah hadap ke arah 
pemusik.

Satu penari ini bergerak pindah 
posisi berdiri melakukan gerak 
kancet leto yang lembut gemulai 
berputar di tempat lalu balik arah 
m e m b e l a k a n g i  p e n o n t o n  
menuju arah ke setting tikar yang 
tergerai kemudian berjalan 
perlahan dengan kedua tangan 
diayun bergantian dengan tempo 
pelan. Ketika sudah berhenti di 
tempat, penari bergerak putar 
langsung posisi kayang tangan 
dihentangkan. 

Satu penari spontan teriak arah 
hadap ke penonton lalu bergerak 
sambil berjalan maju pelan 
kembali ke posisi awal di down 
stage left.

Pola Lantai

TABEL POLA LANTAI LETO MANYAM KALONG

Lampiran 4

1 Introduksi
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2 Adegan 1 Suasana: ceria 

Tiga penari panyin masuk stage, 

pertama satu penari putri masuk 

dari side wing kanan arah penari 

dengan gerak berputar menuju 

posisi down stage left, disusul 

penari kedua dari side wing kanan 

menuju posisi di up stage right. 

Lalu disusul penari ketiga dari 

side wing kiri, arah penari menuju 

dead center dan membentuk 

posisi diagonal dengan arah ke 

depan penonton.

Tiga penari putri gerak transisi 

berputar, lalu pindah menuju 

posisi segitiga terbalik dengan 

gerak rampak, arah hadap 

menyamping dengan anggukkan 

kepala canon dan posisi satu 

tangan seperti gerak kepret.

Tiga penari putri gerak transisi 

dengan kaki menghentak dan 

kedua tangan hentak menuju 

posisi garis sejajar di dead center

Tiga penari putri gerak transisi 

membentuk posisi segititiga 

terbalik, satu penari posisi di up 

s tage center ,  sa tu  penar i  

berikutnya posisi di down stage 

dan satu penari posisi di area 

lemah side wing kanan arah 

penonton dengan gerak pindang 

secara canon.
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Ti g a  p e n a r i  p u t r i  g e r a k  
membentuk posisi focus on two 
point. Arah hadap ke depan 
penonton, posisi dua penari di 
down stage left dan satu penari di 
u p s t a g e  r i g h t .

Tiga penari putri transisi gerak 

berjalan membentuk posisi 

menyatu di dead center, lalu 

gerak canon.

Tiga penari putri membentuk 

formasi diagonal arah up stage 

left dan down stage right dengan 

gerak ayunan tangan secara 

rampak.

Tiga penari putri gerak meloncat 

kesamping side wing kanan dan 

kiri keluar stage.
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3 Adegan 2 Suasana: Gembira,ceria.

Empat penari putri masuk stage 

secara berurutan, satu penari 

masuk stage dari side wing kanan 

arah penari bersamaan dengan 

penari kedua dari side wing kiri, 

lalu susul penari ketiga dari side 

wing kiri, susul penari keempat 

dari side wing kanan arah penari. 

Gerak rampak desain pakis dan 

klawit.

Empat penari putri gerak kontras 

yaitu dua penari posisi dekat side 

wing gerak berjalan maju, 

sedangkan dua penari lainya 

gerak loncat menyambut penari 

kelima masuk dari side wing 

kanan arah penari.

Lima penari putri, gerak kontras 

dengan tempo cepat  dan 

membentuk formasi tiga penari 

diagonal dan dua penari sejajar di 

down stage left.

Lima penari putri gerak transisi, 

dua penari menuju arah kedepan 

di down stage left, dua penari 

lainnya possisi di up stage center 

dan satu penari di down stage 

right dengan gerak bahu diputar.
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Lima penari putri transisi 
m e l o n c a t  d a n  b e r p u t a r  
membentuk formasi diagonal 
arah down stage left melakukan 
gerak canon.

Lima penari putri, membentuk 

formasi lingkaran menyatu di 

dead center dengan canon 

kemudian berpencar dengan 

tempo cepat.

Lima penari putri membentuk 

pola huruf V terbalik dengan 

gerak kedua tangan membuka dan 

menutup dan kaki menghentak 

dengan rampak. Posisi up stage 

center.

Lima penari gerak transisi 

berjalan bersamaan bahu diputar 

dengan pola selan-seling menuju 

menyatu di down stage left. Level 

bawah dan atas, kedua tangan 

gerak menghentak. Arah hadap ke 

depan penonton.
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Lima penari gerak putar bahu dan 
sikap kaki point lurus ke depan 
menyamping ke arah down stage 
right. Arah hadap penari ke 
samping kanan stage.

Lima penari gerak transisi 

berjalan berurutan dengan gerak 

tangan di ayunkan ke samping kiri 

tangan penari, posisi di down 

stage center.

Tiga penari gerak tangan yang 

lembut, dan dua penari gerak 

berputar berlawanan arah. Posisi 

penari di up stage center dan 

down stage right dengan arah 

hadap berhadapan.

Lima penari di down stage right 

dengan gerak tangan di putar 

dengan level atas dan level bawah 

d e n g a n  a r a h   h a d a p  

membelakangi penonton.
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Lima penari gerak transisi, gerak 
kedua tangan diatas kepala dan 
kaki sikap jinjit lalu langkah jalan 
kaki kiri silang dibelakang kaki 
kanan, dengan arah hadap 
membelakangi penonton. Posisi 
di up stage center.

Dua penari gerak loncat transisi 

ke side wing kanan langsung 

keluar. Tiga penari gerak rampak 

sikap merunduk dengan tangan 

diayunkan, arah hadap ke depan 

penonton. Posisi di dead center.

Tiga penari gerak selang-seling 

d e n g a n  k e d u a  t a n g a n  

menghentang lalu di turunkan 

samping kanan-kiri paha penari. 

Arah hadap ke depan penonton. 

Posisi di dead center.

Tiga penari berada di down stage 

right dengan gerak lurus kedepan 

dengan level bawah merunduk.
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Suasana:  mencekam,

Satu penari putri masuk stage 

dengan membawa properti tikar 

dari side wing kiri arah up stage 

left dengan gerak berlari seperti 

mengintai lalu kembali ke arah up 

stage left.

Lima penari gerak langkah saling 

berhadapan posisi diagonal 

kemudian kaki langkah mundur 

posisi dead center. Ekspresi 

tegang.

Lima penari putri gerak lari 

selang-seling dengan tempo 

cepat.

Lima penari putri berpencar, tiga 

penari putrid posisi di up stage 

right, sedangkan dua penari putri 

posisi di down stage left dengan 

mencu amak, pegang propeti 

diangkat diatas kepala. Kemudian 

saling berhadapan lari selang-

seling.

4 Adegan 3
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Lima penari putri  gerak menyatu di 
dead center dengan sikap properti  
tikar diangkat bersamaan dengan 
tempo cepat.

Lima penari putri  gerak lari cepat 

diagonal ke down stage left dengan 

gerak langkah mundur rampak.

Lima penari putri berpencar dengan 

gerak kontras, satu penari gerak 

berjalan sambil jinjing propeti tikar di 

down stage left menuju down stage 

right. Kemudian satu penari gerak 

berjalan mengikuti sama-sama 

rampak, tiga penari sikap gerak 

nimang pegang propeti tikar, posisi di  

up stage right dan up stage left.

Lima penari putri kontras, tiga penari 

posisi di down stage right gerak kaki 

jinjit level bawah kemudian level 

atas, dengan permainan property tikar 

diputar. Dua penari posisi up stage 

left gerak merunduk, tangan di 

ayunkan.
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Lima penari putri dengan rampak 
tangan menggangkat properti  
tikar sambil di rebahkan ke kanan 
dan kekiri posisi di dead center, di 
down stage right, down stage left, 
up stage right dan up stage left

Lima penari kemudian gerak 

transisi berjalan sambil tangan 

dilemparkan kearah depan 

badan dengan tegas dan sambil 

vokal . Suasana: gembira.

Lima penari putri gerak 

melangkah kesamping kanan 

sambil menghentakkan kaki.

Lima penari putri gerak 

membentuk formasi huruf v 

dengan properti dibelakang 

penari jatuh tergerai kemudian 

di getarkan sambil gerak jalan 

berpindah dengan tempo 

pelan. Posisi di down stage 

center dan di up stage right 

serta di down stage left.
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Lima penari putri dengan 
formasi diagonal dengan berjalan 
sambil pegang properti tikar arah 
hadap membelakangi penonton. 
Posisi di up stage right,dead 
center dan down stage left.

Lima penari putri bergerak 

berjalan pelan seirama dengan 

alunan musik sampeq sambil 

meneggetarkan properti  tikar 

kemudian bentuk formasi  

diagonal dari down stage right 

dan up stage left.

Lima penari putri transisi gerak 

berjalan menuju dead center 

dengan pola garis lurus dari up 

stage center dan down stage 

center, kemudian selang-seling 

putar dengan menggunakan tikar.

Lima penari gerak rampak dengan 

menggunakan tikar posisi huruf V 

terbalik. 
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Lima penari putri membentuk 
formasi selang-seling, posisi 
berhadapan dengan sikap gerak 
kebas tikar , posisi di dead center.

Lima penari putri gerak rampak 

dengan propeti tikar di lekatkan 

pada punggung penari kemudian 

lari transisi kepakkan sayap 

dengan selang seling.

Lima penari gerak transisi bentuk 

formasi diagonal arah down stage 

left, gerak permainan properti  

menutup badan kemudian loncat 

lalu lari transisi merunduk.

Lima penari transisi gerak jalan 

merunduk canon, kedua tangan 

mengayun saling berhadapan.

Lima penari gerak zig-zag dengan 

tempo cepat, kemudian lari 

merunduk .
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Lima penari putri  membentuk 
pola garis horizontal dengan sikap 
merunduk, kemudian gerak rebah 
ke penari satu ke yang lainnya 
secara berurutan lalu gerak 
transisi lari merunduk.

Lima penari posisi berpencar, 

kemudia gerak berjalan diatas 

tikar maju ke depan dengan tempo 

cepat. Kemudian transisi tarik 

properti tikar .

Lima penari gerak transisi bawa 

propeti tikar di letakkan kemu 

dian gerak rampak duk bersimpuh 

badan merunduk gerak kayang. 

Tempo yang cepat.
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5 Adegan 4 Lima penari putri arah hadap 
membelakangi penonton, gerak 
rampak jatuh kemudian bangkit, 
m e n g g u l u n g  t i k a r  l a l u  
dikebaskan dengan tempo 
semakin memuncak.

Lima penari gerak dengan 
properti tikar dikabskan, gerak 
transisi selang-seling, tempo 
memuncak setelah itu penari 
ja tuh bersamaan kebasan 
properti tikar langsung duduk 
pose lanjut gerak lembut.

Lima penari pose  duduk, 
kemudian masuk penari paren 
dari layar tengah back drop 
dengan kancet, tempo pelan 
kemudian spontan teriakan tanda 
akhir penutup.
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Tata Cahaya Leto Manyam Kalong 
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Lampiran 6  

  

 

Notasi Musik Leto Manyam Kalong 

Oleh: Ongki Ferlindo 
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POSTER GELAR RESITAL TARI 2015 
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          Lampiran 8 

 

TIKET GELAR RESITAL TARI 2015 

GENERAL REHEARSAL & PERFORMANCE 
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BOOKLET GELAR RESITAL TARI 2015 
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SAMPUL &  ISI  BOOKLET 
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COCARD 
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