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Tabel 4.3 Analisa perlengkapan perangkat busana tokoh wayang raja 

No. Tokoh Raja Nama Kerajaan Busana Bagian Kepala Busana Bagian Badan Busana Bagian Tangan Busana Bagian Kaki 

1. Baladewa 

 

Mandura  

   
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Mahkota dengan jenis makutha, dengan perhiasan 

turidha, jamang susun tiga, jungkat penata, karawista, 

nyamat, 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utahan 

pendek 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai jangkahan raton dengan dua pasang 

uncal kencana, sepasang uncal wasta, clana 

cindhek, dan bermotif parang barong 

2. Keroncong 

2. Basudewa 

 

Putra mahkota 

kerajaan Mandura 

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Mahkota dengan jenis makutha dengan perhiasan 

turida, jamang susun tiga, jungkat penatas, 

karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utah 

walik 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba   

 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai pocog banyakan dengan motif semen 

jrengut seling gurdha. Memakai sepasang 

uncal kencana 

2. Keroncong 

3. Dasamuka 

 

Alengka  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Mahkota dengan jenis makutha dengan perhiasan 

turida, jamang susun tiga, jungkat penatas, 

karawista, nyamat, dawala 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utah 

walik 

 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba   

 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Posisi jangkahan raton,dengan dodot bermotif 

parang rusak, di lengkapi dengan dua pasang 

uncal kencana, sepasang uncal wasta, clana 

cindhe puspita 

2. Keroncong  
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4 

. 

Kresna 

 

Dwarakawesti / 

Dwarawati 

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Mahkota dengan jenis makutha dengan perhiasan 

turida, jamang susun tiga, jungkat penatas, 

karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utah 

walik 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba   

 

 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai pocong seminingrat 

2. Memaki keroncong 

5. Matswapati 

 

Wirata  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai mahkota dengan jenis topong, dengan 

hiasan turindha, jamang susun 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utah 

pendek 

 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba   

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai pocong semi ningrat, dengan motif 

semen jrengut seling gurdha , dan di lengkapi 

dengan dilengkapi atribut uncal kencana 

2. Menggunakan keroncong 

6. Narasinga 

 

Dwarawati  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memkai mahkota dengan jenis makutha dengan 

hiasan perhiasan turida, jamang susun tiga, jungkat 

penatas, karawista, nyamat 

2. Menggunakan kancing gelung dengan gelapan utah-

utah pendek 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba 

3. Sampir    

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai pocong semi ningrat, dengan motif 

semen jrengut seling gurdha,dan dilengkapi 

dengan sepasang uncal kencana 

2. Menyandang keris 

3. Menggunakan keroncong 

Lanjutan.... 
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7. Ramawijaya 

 

Pancawati  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memkai mahkota dengan jenis makutha dengan 

hiasan perhiasan turida, jamang susun tiga, jungkat 

penatas, karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utahan 

pendek 

 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Menggunakan sampir 

2. Ulur-ulur naga mamongsa 

3. Praba  

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu 

1. Menggunakan pocong semen sekar jeruk 

dengan motif klithik, dilengkapi dengan 

sepasang uncal kencana 

2. Keroncong 

8. Sugriwa 

 

Goa Kiskenda 

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memkai mahkota dengan jenis makutha dengan 

hiasan perhiasan turida, jamang susun tiga, jungkat 

penatas, karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utahan 

pendek 

 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Posisi jangkahan raton,dengan dodot bermotif 

parang rusak, di lengkapi dengan dua pasang 

uncal kencana, sepasang uncal wasta, clana 

cindhe puspita 

2. Keroncong 

9. Wesiaji 

 

Purubaya  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memkai mahkota dengan jenis makutha dengan 

hiasan perhiasan turida, jamang susun tiga, jungkat 

penatas, karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utahan 

walik 

 

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Posisi jangkahan raton,dengan dodot bermotif 

parang rusak, di lengkapi dengan dua pasang 

uncal kencana, sepasang uncal wasta, clana 

cindhe puspit 

2. Keroncong 

Lanjutan.... 
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10. Yudistira 

 

Amarta  

 
 

Bagian kepala memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Bermahkota gelung keling, dengan hiasan turida, 

jamang 

2. Memakai sumping mangkara dengan kancing gelung 

gelapan utah-utah pendek 

3. Rembing  

 
 

Bagian badan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Hanya memakai ulur-ulur naga mamongsa 

 
 

Bagian tangan memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 
 

Bagian kaki  memakai perlengkapan busana yaitu: 

1. Memakai dodot bermotif semen jrengut seling 

gurdha 

2. Memakai keroncong 

Kesimpulan pemakaian perlengkapan busana raja yang dominan dipakai sebagai simbol 

kebesaran kedudukan raja 

Pada bagian kepala busana yang dipakai adalah: 

1. mahkota dengan jenis makutha dengan hiasan 

perhiasan turida, jamang susun tiga, jungkat penatas, 

karawista, nyamat 

2. Bersumping mangkara dengan gelapan utah-utah 

walik 

 

Dengan sampel analisa adalah perlengkapan bagian kepala 

dari tokoh Kresna 

Pada bagian badam busana yang dipakai adalah: 

1. Memakai ulur-ulur naga mamongsa 

2. Praba   

 

Dengan sampel analisa adalah perlengkapan bagian 

kepala dari tokoh Basudewa 

Pada bagian badam busana yang dipakai adalah: 

1. Kelat bahu naga pangangrang 

2. Gelang columpringan 

 

Dengan sampel analisa adalah perlengkapan bagian 

kepala dari tokoh Basudewa 

Pada bagian kaki,  busana yang dipakai adalah: 

1. Memakai pocog banyakan dengan motif semen 

jrengut seling gurdha. Memakai sepasang 

uncal kencana 

2. Keroncong 

 

Dengan sampel analisa adalah perlengkapan bagian 

kepala dari tokoh Ramawijaya 

 

 

Lanjutan.... 


