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ABSTRAK

Nur Fajriati Ohorella : “Pengelolaan UPT Taman Budaya Dalam Pelestarian

Kesenian di Masa Pandemi”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan UPT Taman

Budaya dalam pelestarian kesenian di masa pandemi. Pemecahan dalam

rumus masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Subjek dalam pemecahan penelitian ini yaitu UPT Taman Budaya Provinisi

Jawa Timur. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi,

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1.

Perencanaan dalam pelestarian kesenian di masa pandemi yang dilakukan

oleh UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur, membuat suatu bentuk

kegiatan yang sudah di koordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. 2.

Pengorganisasian Pengorganisasian merupakan suatu bentuk kerjasama

pegawai secara efektif dan efesiensi dan mendapatkan kepuasan dalam

melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. proses dalam

perencanaan oleh pemimpin / kepala yang memfokuskan tujuan dan sasaran

dalam pelestarian kesenian di masa pandemi ini dapat tercapai sesuai yang

diinginkan. 3. Pengoordinasian merupakan menyatupadukan para pegawai

dan pekerjaannya berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan dan kekacauan.

4. Pengawasan salah satu bentuk pendukung dan berjalannya teknik media

virtual yang berkembang di masa pandemi, yang dimana pengawasan ini

berfokus ke peralatan perekaman.

Kata Kunci : Pelestarian, Kesenian Budaya Lokal, di Masa Pandemi
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ABSTRACT

Nur Fajriati Ohorella: "Management of UPT Taman Budaya in Art

Preservation in a Pandemic Period"

This study aims to explain the management of UPT Taman Budaya in art

preservation during the pandemic. The solution to this problem formula uses

descriptive qualitative research methods. The subject in solving this research is

UPT Taman Budaya East Java Province. Data collection techniques through direct

observation on location, interviews and documentation. The results of the research

obtained are: 1. Planning for art preservation during the pandemic carried out by

the UPT Taman Budaya East Java Province, making a form of activity that has

been coordinated to achieve a goal. 2. Organizing Organizing is a form of

employee cooperation effectively and efficiently and getting satisfaction in

carrying out tasks to achieve predetermined goals. the process in planning by the

leader / head that focuses on the goals and objectives in art preservation during

this pandemic can be achieved as desired. 3. Coordination is the integration of

employees and their work goes well without any strife and confusion. 4.

Supervision is one form of support and the running of virtual media techniques

that have developed during the pandemic, where this supervision focuses on

recording equipment.

Keywords: Preservation, Local Cultural Arts, in the Pandemic Period
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir

dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan

Indonesia. Pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan

UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antar Kementrian, yang dipimpin

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Negara memiliki

tujuan memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan

peradaban. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan kebudayaan adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya

masyarakat. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi

sasaran utama dalam pemajuan kebudayaan. kebudayaan Nasional Indonesia

adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antara kebudayaan yang hidu

berkembang di Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi dari

berbagai suku bangsa dimana setiap suku bangsa tersebut memiliki

keanekaragaman kesenian budaya dan tradisi. Setiap suku bangsa dalam suatu

daerah Indonesia memiliki kebudayaan dan kesenian khas yang dapat dijadikan

sebagai ikon di masing-masing daerah. Organisasi berkembang dapat

menciptakan suatu kebudayaan. Suatu organisasi tersebut memiliki berbagai

gagasan dan ide-ide, yang memiliki tujuan untuk menghibur bagi masyarakat

setempat. Kesenian tidak hanya digunakan untuk menghibur tetapi digunakan
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sebagai pelestarian warisan budaya bangsa. Meliputi unsur kebudayaan dapat

menimbulkan mutu yang cocok sebagai unsur paling utama dari kesenian budaya.

Kesenian adalah sesuatu bagian dari budaya yang diciptakan oleh manusia

berdasarkan dengan cara hidup dan menampilkan rasa keindahan dari jiwa

manusia. Kesenia juga dapat dikatakan sebagai sarana yang mengekspresikan

keindahan. Pada umumnya kesenian digunakan untuk mempererat ikatan

solidaritas di masyarakat. Pengertian kesenian menurut para ahli :

1. William A.Haviland

“Kesenian merupakan keseluruhan sistem yang dapat melibatkan proses

penggunaan dari imajinasi manusia secara kreatif pada kelompok

masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu”

2. Kuntjaraningrat

“Kesenian ialah kompleks dari berbagai ide-ide, norma-norma, gagasan,

nilai-nilai, serta peraturan dimana kompleks aktivitas dan tindakan

tersebut berpola dari manusia itu sendiri dan pada umumnya berwujud

berbagai benda-benda hasil ciptaan manusia”

Provinsi Jawa Timur memiliki entitas berbasis kultur, identitas lokal berupa

nilai religi, nilai spirutual, nilai filosofi, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai

kesejahteraan, dan nilai budaya yang menggambarkan kekhasan Provinsi Jawa

Timur sehingga harus dikelola kelestariannya denngan cara melindungi,

mengembangkan, dan memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan

kultur yang mengandung nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar

membangun kepribadian, membentuk jati diri, yang harus dikelola secara tepat

melalui upaya pelestarian dan pengelolaan serta memperkuat ketahanan sosial
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budaya masyarakat Jawa Timur, sehingga upaya untuk menjaga kelestarian dan

pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dan merupakan

kekayaan budaya yang harus dikelola dengan tepat.

Tradisi yang dimiliki Indonesia adalah tradisi seperti seni pertunjukan dan

berkembang di Nusantara. Kebudayaan dan kesenian yang ada di Jawa Timur

merupakan salah satu harta yang dimiliki Negara Indonesia dan perlu dilestarikan

dan dikembangkan melalui UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang dapat dipercayai dan

bertanggung jawab dalam perkembangan pariwisata, pelestarian budaya lokal,

sampai saat ini yang sudah menjalankan berbagai kegiatan dalam menjalankan

tanggung jawab sesuai amanah yang diberikan. Program pelestarian budaya ini

dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara UPT-UPT yang ada di

Jawa Timur. Upaya yang sudah dijalankan oleh UPT Taman Budaya Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam melestarikan budaya dan

kesenian lokal yaitu dengan membuat program kegiatan. Program kegiatan ini

dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan periodik dan kegiatan non periodik. Kegiatan

periodik ini gelar seni budaya daerah adalah seni pertunjukan daerah tari, musik,

teater tradisi, upacara adat, dll. Kegiatan non periodik membuat pagelaran seni

dalam pertunjukan teater tradisi seperti ludruk, ketoprak, wayang orang, dan

janger.

Melaksanakan pelestarian kebudayaan lokal UPT Taman Budaya Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sudah menjalankan upaya berbagai macam untuk

pelestarian kebudayaan yang ada di Jawa Timur dengan membuat program

kegiatan seni budaya tahunan dan bulanan kegiatan. Menurut data yang diperoleh
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dari UPT Taman Budaya Jawa Timur yang sudah berjalan dengan rutin seperti

Wayang Kulit, Teater, Dalang Bocah, Dagelan, serta Ngobsi (Ngobrol Bareng

Seniman).

Dimasa pandemi saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di UPT Taman

Budaya Kota Surabaya Jawa Timur membuat program kegiatan yang berbeda dari

pada sebelumnya. Kegiatan sebelumnya dalam pagelaran yang berlangsung di

Taman Budaya Cak Durasim dengan adanya penonton hadir di tempat dan

kegiatan di masa pandemi saat ini dilakukan melalui virtual yang bisa dilihat di

berbagai media sosial. UPT Taman Budaya melakukan perekaman kegiatan seni

budaya seperti wayang, ludruk, teater, dll. Dalam perekaman video tersebut tidak

ada satu penonton yang hadir.

Tabel 1.1 Jumlah Tamu Undangan Tahun 2017-2021

Jumlah Pengunjung Kegiatan Gelar Pesono Jawa Timur di UPT Taman
Budaya Jawa Timur 2017-2021

Bulan 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 79 110 300 62 6

Februari 69 446 70 41 10

Maret 80 212 51 47 18

April 98 156 14 7 5

Mei 57 190 31 4 -

Juni 268 79 10 14 -

Juli 245 372 9 7 -

Agustus 87 224 16 11 -

September 61 77 20 10 -
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Oktober 217 89 17 6 -

November 107 98 22 8 -

Desember 299 94 11 16 -

TOTAL 1.667 2.147 571 233 39

Sumber : UPT Taman Budaya

Dari tabel diatas kita bisa melihat perbandingan tamu undangan kegiatan

pergelaran dari tahun 2017 sampai 2021 di UPT Taman Budaya Jawa Timur. Pada

tahun 2017 total tamu undangan yang hadir 1.667 pengunjung yang datang

langsung untuk melihat pergelaran seperti Teater, Ludruk, Wayang Kulit, Tari

Tradisional, Sarasehan Tari Nasional. Dari bulan Januari-Desember 2017

pengunjung yang banyak pada bulan Desember, bulan Desember tersebut

pergelaran Wayang Kulit. Pada Tahun 2018 total tamu undangan yang hadir 2.147

pengunjung yang datang langsung untuk melihat pergelaran yang di

selenggarakan oleh UPT Taman Budaya Jawa Timur. Dari bulan

Januari-Desember 2018 pengunjung yang banyak pada bulan Februari.

Peran generasi muda pun sangat dibutuhkan dalam pelestarian kesenian

budaya lokal agar terhindar dari kepunahan. Memiliki berbagai macam aktivitas

dalam pelestarian kesenian budaya lokal. Dari generasi muda dapat melestarikan

budaya bermacam-macam baik secara langsung maupun tidak langsung, salah

satunya dengan mendirikan sanggar. Pentingnya kebudayaan yang dimiliki Jawa

Timur adalah salah satu pondasi karakter bangsa. Kelompok masyarakat dalam

suatu bangsa memberikan warisan turun temurun seperti tradisi, nilai-nilai luhur,

dan kearifan lokal yang dimiliki. Kesenian budaya lokal di Jawa Timur memiliki

keunikan dan khas seperti Ketropak merupakan kesenian sandiwara pentas dan
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diselingi nyayian adat jawa diiringi gamelan, Reog Ponorogo merupakan kesenian

yang dikenal akan hal mistiknya dan ilmu kebatinannya, Ludruk, wayangan, dan

masi banyak lagi.

Melihat permasalahan yang terjadi di era modern saat ini, dari tahun ketahun

perubahan semakin cepat berubah menjadi cangggih dan modern. Generasi muda

saat ini perlahan-lahan melupakan rasa bangga dan kepedulian terhadap

melestarikan kesenian budaya lokal. Minat generasi muda untuk mempelajari dan

mengetahui kesenian budaya lokal kurang. Generasi muda jaman sekarang lebih

tertarik dengan budayaan asing. Persentase yang paling banyak minat dengan

kesenian budaya lokal adalah kalangan orang tua.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaiman pengelolaan UPT Taman Budaya dalam Pelestarian Kesenian

Di Masa Pandemi?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi UPT Taman Budaya dalam

pengelolaan Pelestarian Kesenian Di Masa Pandemi?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk menganalisis pengelolaan UPT Taman Budaya dalam Pelestarian

Kesenian Di Masa Pandemi.

2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi UPT Taman

Budaya dalam pengelolaan Pelestarian Kesenian Di Masa Pandemi.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penilitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk

melatih berpikir ilmiah, dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang

diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah

pengetahuan tentang Pelestarian Kesenian Budaya Lokal Dimasa

Pandemi.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan dan informasi serta sebagai bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya.
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1.4 Sistematik Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan meliputi latar belakang, rumus

masalah, tujuan, manfaat peneltian dan sistematik penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini merupakan definisi konsep, teori-teori yang

berhubungan dengan permasalahan peneliti, referensi dari jurnal-jurnal

terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti dan

pokok topik yang peneliti bahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini merupakan membahas jenis penelitian,

lokasi penelitian, fokus penelitian, tipe dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV DISKRIPSI OBJEK, PEMBAHASAN DAN HASIL

PENELITIAN

Bab diskripsi objek, hasil peneliti dan pembahasan ini merupakan

gambaran objek mengenai sejarah dan struktur organisasi objek penelitian.

Setelah itu dapat menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap

hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran.



９

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Khoirur Rozzaqi.

Yang berjudul “Peranan DISPARBUDPORA Dalam Pengelolaan Objek

Wisata di Wisata Pantai Kelapa Panyuran Kabupaten Tuban”. Hasil

penelitian ini adalah menunjukan peran Dinas Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga sebagai fasilitator dan Dinamisator belum optimal

karena dalam penyediaan sarana prasarana dan pemeliharaan objek wisata

masih kurang bagus dan belum optimal karena dalam menyediakan

tempat parkir di tempat wisata pantai kelapa masih kurang luas dan soal

kebersihan wisata masih kurangm hal ini dikarenakan masih banyaknya

sampah yang berserahkan di tempat wisata karena kurangnya bak sampah

dan petugas kebersihan. Sedangkan peran Dinas Pariwisata,

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai dinamisator belum dilakukan

secara optimal karena Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga belum bekerjasama dengan beberapa sektor seperti swasta atau

investor.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavianto Yusuf

Wicaksono, Judhi Hari Wibowo, Fitri Norhabiba. Yang berjudul

“Analisis Proses Produksi Program Budaya Dalam Upaya Pelestarian

Budaya di Pro 4 RRI Surabaya”. Hasil penelitian ini adalah proses

praproduksi diawali dengan rapat agenda setting, dimana proses agenda

setting diterapkan untuk menentukan waktu siaran yang disesuaikan
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dengan nama program, menentukan tema dan ide cerita, serta anggaran

dana, proses produksi yang dilakukan secara tidak langsung melalui

rekaman, editing dan disiarkan RRI Surabaya. Proses pasca produksi

dilakukan evaluasi setelah disiarkan. Berdasarkan agenda setting yang

sudah disusun didalam proses produksi maka kesenian ludruk mendapat

respon yang positif dari pendengar Indikator dari keberhasilan pelestarian

kesenian ludruk yang ditayangkan oleh RRI Surabaya adalah munculnya

komunitas penggemar ludruk di Kota Surabaya. Komunitas penggemar

ludruk ini sering kali melakukan tanya jawab dengan pihak RRI Surabaya

berupa masukan untuk kelanjutan dari program ludruk RRI Surabaya.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dedi Arif Setiawan. Yang

berjudul “Pelestarian Wayang Di Kabupaten Tegal Oleh Sanggar Satria

Laran”. Hasil Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk

Pelestarian di Sanggar Satria Laras seperti produk wayang,

pengembangan wayang meliputi dalam bentuk fisik, menggunakan

Bahasa Jawa ngapak Tegal dalam pagelaran wayang, pemanfaatan

Sanggar Satria Laran dan Rumah Wayang 2 sebagai media pembelajaran,

pemanfaatan Sanggar Satria Laras dengan menyamakan perkembangan

teknologi sebagai upaya pelestarian wayang dan pemanfaatan gamelan

dan wayang milik Sanggar Satria Laras. Bentuk pelestarian yang terakhir

adalah perlindungan wayang. Upaya pelestarian wayang oleh Sanggar

Satria Laras juga mengalami hambatan dan dukungan. Faktor pendukung

diantaranya sudah adanya dukungan dari pemerintah dari pihak Dinas

Pariwisata dan dari pihak swasta. Faktor penghambat yang dialami
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Sanggar Satria Laras diantaranya muncul pro kontra dalam masyarakat

Kabupaten Tegal tentang Ki Enthus Susmono dan pagelaran wayangnya

bersama Sanggar Satria Laras.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Fadhilah. Yang berjudul

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu di

Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah

dalam pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru sudah berjalan

dengan baik. Dapat dikatakan dengan baik karena di lihat dari hasil yang

sudah penulis dapatkan bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya sudah

melakukan program-program yang mendukung dalam upaya pelestarian

kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru yaitu: sosialisasi nilai-nilai

budaya yang meliputi berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti lomba

pantun, parade tari dan bujang dara.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muchamad Chayrul Umam.

Yang berjudul “Upaya Pelestarian Kesenian Kenanthi Di Dusun Singosari,

Desa Sidoagung, Kecamatan Tempurang, Kabupaten Magelang”. Hasil

penelitian ini adalah mengenai upaya pelestarian kesenian kenanthi di

Dusun Singosari yaitu sejarahnya berkaitan dengan penyebaran agama

Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dalam pelestarian Kesenian

Kenanthi ini terdapat faktor pendukung yaitu masyarakat menjujung

tinggi nilai religius, adanya dan khas, adanya rasa memiliki dan menyukai

kesenian kenanthi, banyaknya undangan pagelaran, adanya kerjasama

dengan Pemerintah Desa. Faktor penghambat yaitu keadaan cuaca yang

tidak menentu, undangan pagelaran yang bersifat musiman, tidak ada
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kuasa unntuk memaksa berpartisipasi. Upaya yang paling dilakukan yaitu

mengajukkan dana ke Dinas, mengadakan kaderisasi ke generasi

berikutnya, mendirikan kelompok kesenian Kenanthi untuk pemuda,

memperbaiki alat musik, mengkoloborasikan musik Kinanthi dengan

musik modern. Partisipasi masyarakat berupa menyediakan tempat untuk

latihan, mengundang ketika ada khajatan. Partisipasinya atas dasar

kesadaran pribadi. Motivasinya karena adanya solidaritas yang tinggi

serta kesadaran dari pribadi masing-masing. Perhatian pemerintah beruba

mengadakan festival Kenanthi, meningkatkan kualitas seni Kenanthi,

bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, perubahan sosialnya yaitu

beragamnya waktu dalam bekerja yang berdampak pada kurangnya

partisipasi masyarakar baik sebagai pemain atau penikmat kesenian

Kenanthi. Perubahan budayanya yaitu berubahnya fungsi kesenian

Kenanthi yang awalnya hanya sebagai syair agama, sekarang bertambah

sebagai media hiburan.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis,

Tahun

Judul dan Sumber Metode Hasil Penelitian / Rekomendasi Perbedaan

Ahmad

Khoirur

Rozzaqi

(2019)

Peranan

DISPARBUDPORA

Dalam Pengelolaan

Objek Wisata di

Wisata Pantai Kelapa

Panyuran Kabupaten

Tuban.

Metode penelitian

kualitatif deskriptif.

Peran Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga sebagai fasilitator dan

Dinamisator belum optimal

karena dalam penyediaan

sarana prasarana dan

pemeliharaan objek wisata

masih kurang bagus dan belum

optimal karena dalam

menyediakan tempat parkir di

tempat wisata pantai kelapa

masih kurang luas dan soal

Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terdapat pada

fokus penelitian. Dimana penulis

menggunakan fokus penelitian

Pengelolaan UPT Taman Budaya

Dalam Pelestarian Kesenian Budaya

Lokasl di Masa Pandemi, sedangkan

pada penelitian terdahulu

menggunakan fokus penelitian yaitu

Peranan DISPARBUDPORA Dalam

Pengelolaan Objek Wisata di Wisata

Pantai Kelapa Panyuran Kabupaten
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kebersihan wisata masih

kurang hal ini dikarenakan

masih banyaknya sampah yang

berserahkan di tempat wisata

karena kurangnya bak sampah

dan petugas kebersihan.

Sedangkan peran Dinas

Pariwisata, Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga sebagai

dinamisator belum dilakukan

secara optimal karena Dinas

Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga belum

bekerjasama dengan beberapa

sektor seperti swasta atau

Tuban.
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investor.

Oktavianto

Yusuf

Wicaksono,

Judhi Hari

Wibowo,

Fitri

Norhabiba

(2020)

Analisis Proses

Produksi Program

Budaya Dalam Upaya

Pelestarian Budaya di

Pro 4 RRI Surabaya.

Metode penelitian

deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini adalah

proses praproduksi diawali

dengan rapat agenda setting,

dimana proses agenda setting

diterapkan untuk menentukan

waktu siaran yang disesuaikan

dengan nama program,

menentukan tema dan ide

cerita, serta anggaran dana,

proses produksi yang dilakukan

secara tidak langsung melalui

rekaman, editing dan disiarkan

RRI Surabaya. Proses pasca

produksi dilakukan evaluasi

Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terdapat pada

fokus penelitian. Dimana penulis

menggunakan fokus penelitian

Pengelolaan UPT Taman Budaya

Dalam Pelestarian Kesenian Budaya

Lokasl di Masa Pandemi, sedangkan

pada penelitian terdahulu

menggunakan fokus penelitian yaitu

Proses Produksi Program Budaya

Dalam Upaya Pelestarian Budaya di

Pro 4 RRI Surabaya.
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setelah disiarkan.

Berdasarkan agenda setting

yang sudah disusun didalam

proses produksi maka kesenian

ludruk mendapat respon yang

positif dari pendengar Indikator

dari keberhasilan pelestarian

kesenian ludruk yang

ditayangkan oleh RRI Surabaya

adalah munculnya komunitas

penggemar ludruk di Kota

Surabaya. Komunitas

penggemar ludruk ini sering

kali melakukan tanya jawab

dengan pihak RRI Surabaya



１７

berupa masukan untuk

kelanjutan dari program ludruk

RRI Surabaya.

Dedi Arif

Setiawan

(2017)

Pelestarian Wayang di

Kabupaten Tegal Oleh

Sanggar Satria Laras

Metode penelitian

kualitatif

Upaya pelestarian wayang oleh

Sanggar Satria Laras juga

mengalami hambatan dan

dukungan dari pemerintah dari

pihak Dinas Pariwisata dan dari

pihak Swasta. Faktor

penghambatnya Sanggar Satria

Laras adanya pro kontra dalam

masyarakat Kabupaten Tegal

tentang Ki Enthus Susmono

dan pementasan wayang.

Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terdapat pada

fokus penelitian. Dimana penulis

menggunakan fokus penelitian

Pengelolaan UPT Taman Budaya

Dalam Pelestarian Kesenian Budaya

Lokasl di Masa Pandemi, sedangkan

pada penelitian terdahulu

menggunakan fokus penelitian yaitu

Pelestarian Wayang di Kabupaten

Tegal Oleh Sanggar Satria Laras.

Nur Peran Pemerintah Metode penelitian Peran Pemerintah Daerah Perbedaan penelitian ini dengan
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Fadhilah

(2020)

Daerah Dalam

Pelestarian

Kebudayaan Melayu

di Kota Pekanbaru

kualitatif dalam pelestarian kebudayaan

melayu di Kota Pekanbaru

sudah berjalan dengan baik.

Dapat dikatakan dengan baik

karena di lihat dari hasil yang

sudah penulis dapatkan bahwa

Pemerintah Daerah sebenarnya

sudah melakukan

program-program yang

mendukung dalam upaya

pelestarian kebudayaan melayu

di Kota Pekanbaru yaitu:

sosialisasi nilai-nilai budaya

yang meliputi berbagai macam

kegiatan-kegiatan seperti

penelitian terdahulu terdapat pada

fokus penelitian. Dimana penulis

menggunakan fokus penelitian

Pengelolaan UPT Taman Budaya

Dalam Pelestarian Kesenian Budaya

Lokasl di Masa Pandemi, sedangkan

pada penelitian terdahulu

menggunakan fokus penelitian yaitu

Peran Pemerintah Daerah Dalam

Pelestarian Kebudayaan Melayu di

Kota Pekanbaru
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lomba pantun, parade tari dan

bujang dara.

Muchamad

Chayrul

Umam

(2014)

Upaya Pelestarian

Kesenian Kenanthi di

Dusun Singosari,

Desa Sidoagung,

Kecamatan

Tempuran, Kabupaten

Magelang

Penelitian ini

menggunakan

metode penelitian

kualitatif deskriptif

Upaya pelestarian kesenian

kenanthi di Dusun Singosari

yaitu sejarahnya berkaitan

dengan penyebaran agama

Islam yang dilakukan oleh

Sunan Kalijaga. Dalam

pelestarian Kesenian Kenanthi

ini terdapat faktor pendukung

yaitu masyarakat menjujung

tinggi nilai religius, adanya dan

khas, adanya rasa memiliki dan

menyukai kesenian kenanthi,

banyaknya undangan

Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terdapat pada

fokus penelitian. Dimana penulis

menggunakan fokus penelitian

Pengelolaan UPT Taman Budaya

Dalam Pelestarian Kesenian Budaya

Lokasl di Masa Pandemi, sedangkan

pada penelitian terdahulu

menggunakan fokus penelitian yaitu

Upaya Pelestarian Kesenian

Kenanthi di Dusun Singosari, Desa

Sidoagung, Kecamatan Tempuran,

Kabupaten Magelang.
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pagelaran, adanya kerjasama

dengan Pemerintah Desa. Dan

Faktor penghambat yaitu

keadaan cuaca yang tidak

menentu, undangan pagelaran

yang bersifat musiman, tidak

ada kuasa unntuk memaksa

berpartisipasi. Upaya yang

paling dilakukan yaitu

mengajukkan dana ke Dinas,

mengadakan kaderisasi ke

generasi berikutnya,

mendirikan kelompok kesenian

Kenanthi untuk pemuda,

memperbaiki alat musik,
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mengkoloborasikan musik

Kinanthi dengan musik

modern.
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2.2 Landasan Teori

A. Pengertian Konsep Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelolah, serta terjemahan dari

bahasa Italia yaitu manegiare yang artinya menangani bahan atau alat, sedangkan

bahasa latin Manus artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata

mesnagement yang kemudian menajadi kata management. Menurut Siagian

(dalam Herman, 2015) memberikan pengertian pengelolaan sebagai

ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan.

Pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen. Pengelolaan disini memiliki

arti tentang adanya suatu proses atau tahapan kegiatan baik yang atau yang akan

dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi

pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan

menggunakan atau memakai orang lain, baik yang berasal dari organisasi itu

sendiri maupun dari luar organisasi.

Menurut Hamiseno (dalam Darmawati 2012) pengelolaan adalah substansi

dari mengelolah. Sedangkan mengelolah merupakan tindakan yang dimulai dari

penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai

dengan pengawasan dan penilaian. Poerwadarminta (dalam Herman 2015),

mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelolah adalah

urusan perusahan atau pemerintah dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan

pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pengelolaan

merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan
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memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek

manajemen dari pelestarian yang menjiwai dalam pengelolaan adalah memberikan

manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Robbins dan Coulter (dalam Susianti, 2014)

menyebutkan bahwa dalam pengelolaan ada empat dan fungsi manajemen sebagai

berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Didefinisikan sebagai suatu penentuan strategi, tujuan, penetapan dan

mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Perencanaan ialah pertimbangan dan penentuan mengenai apa yang akan

dilaksanakan didalam mencapai suatu prapata(objektif) yang tertentu,

dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya atau keseluruhan

proses pemikiran dan penentu secara matang daripada hal-hal yang akan

dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Planing adalah suatu proses menerus yang

melibatkan berbagai keputusan, mengenai berbagai alternatif penggunaan

sumber daya, bertujuan untuk menghasilkan sasaran spesifik di masa

mendatang.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan penentuan mengenai tugas apa saja yang

akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas

dikelompok, siapa melopor kepada siapa, dan pada tingkat mana

keputusan harus dibuat. Pengorganisasi merupakan suatu proses

menentukan, mengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktitifitas
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yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan, serta menempatkan

orang-orang pada setiap aktivitas, penyediaan alatalat yang dibutuhkan,

menentukan wewenang yang secara relatif dan didelegasikan kepada

setiap individu yang akan melaksanakan aktifitasaktifitas tersebut.

c. Pengawasan (Controling)

Pengawasan meliputi kegiatan yang dilakukan untuk memantaui

aktivitasaktivitas agar memastikan bahwa semua orang telah mencapai

target yang direncanakan sebelumnya serta mengkoreksi terhadap

terjadinya penyimpangan yang ada. Pengendalian merupakan salah satu

kekuatan untuk mengadakan perbaikan bila hasil atau jasa yang sudah

distandarisasi itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Standarisasi

merupakan tindakan awal dari proses perencanaan dan standar itu harus

terandalkan dan dapat dipercayai sebagai dasar untuk mengevaluasi dan

melakukan perbandingan sebagai kegiatan pengawasan.

d. Evaluasi (Evaluating)

Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang

terlaksananya pekerjaan, yang selanjutnya infiermasi tersebut digunkaan

untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputasan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan berbagai

informasi yang berguna bagi pihak ecision maker untuk menetukan

kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah ditentukan.

B. Pengertian Manajemen

Menurut Henry Fayol dalam Brilio (2020), manajemen adalah sebuah

proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan
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pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan

secara efektif dan efisien.

Menurut George R. Terry dalam Brilio (2020), manajemen adalah

sebuah proses terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan,

menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan

dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan

semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya.

Dalam penelitian Pelestarian Kesenian Budaya Lokal di Masa Pandemi yang

dilakukan oleh UPT Taman Budaya Jawa Timur, teori yang akan digunakan

adalah teori New Public Management yang dikemukakan oleh Rainey (1990).

manajemen publik memfokuskan meningkatkan tercapainya suatu tujan sektor

publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu

mempertanggung jawabkan kinerjanya. Penjelasan mengenaik teori tersebut harus

dilakukan oleh UPT Taman Budaya Jawa Timur. Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada UPT Taman

Budaya Jawa Timur untuk melestarikan kesenian budaya lokal di masa pandemi.

C. Pengertian Konsep Pelestarian

Menurut Widjaja dalam Jumnofri (2018) pelestarian dapat diartikan sebagai

kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna

mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang ditetapkan

dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif. Pelestarian terhadap cagar budaya

atau bangunan bersejarah dapat didefinisikan sebagai suatu upaya memelihara dan

melindungi suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak, bangunan, kota
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maupun kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkannya

sesuai dengan fungsi lama atau menerapkan fungsi yang baru untuk membiayai

kelangsungan eksistensinya (Akbar dan Wijaya, 2018). Adapun Konsep

pelestarian cagar budaya yang terdapat dalam Undangundang Nomor 5 Tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun

cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada

upaya-upaya pelindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan

secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap

berpotensi tidak merusak cagar budaya. Rumusan ini menegaskan bahwa

pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari perlestarian cagar

budaya. Konsep baru lain yang perlu dikemukakan dalam konteks pelestarian

adalah Kawasan Cagar Budaya. Konsep ini didefinisikan sebagai satuan ruang

geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Adapun istilah situs yang menjadi

unsur pembentuk kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan

atau di air yang mengandung sifat kebendaan cagar budaya, bangunan cagar

budaya, dan struktur cagar budaya yang merupakan hasil kegiatan manusia atau

kehidupan manusia yang dapat menjadi bukti kejadian pada masa lalu.

Pelestarian kawasan cagar budaya termasuk didalamnya semua jenis-jenis

cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk disekitar kawasan cagar

budaya sebagai satu kesatuan yang membentuk cagar budaya. Istilah lain yang

diperkenalkan dalam Undang-undang Cagar Budaya yang baru adalah

pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya untuk mempertahankan

cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan,
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maka pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi,

mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang dilakukan melalui

kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk

sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. Seperti yang dikemukakan dalam UU

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 3, Pelestarian Cagar Budaya

itu memiliki tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat

manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya,

memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejartetaan rakyat,

mempromosikan warisan budaya bangsa agar cagar budaya dikenali masyarakat

internasional. Diperlukan pelestarian cagar budaya sebagai upaya yang dinamis

untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilaianya dengan cara

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

a) Prinsip-prinsip Pelestarian Cagar Budaya

Untuk dapat memahami makna dalam pelestarian cagar budaya

kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasi

pelestarian cagar budaya yaitu:

1. Setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi

kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,

teknis dan administraf,

2. Kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan

oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika

pelestarian;
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3. Tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan

dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum

kegiatan pelestarian,

4. Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian

sebelum dilakukan kegiatan pelestarian cagar budaya yang

dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

b) Unsur-unsur Pelesatrian Cagar Budaya

1. Perlindungan

Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk

mencegah (prevenf) dan menanggulangi (kuraf) cagar budaya

terjadinya kerusakan, kehancuran dan kemusnahan yang

dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi,

pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan

kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan

perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana yang

dilakukan dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang yang

dilakukan tidak hanya untuk kawasan tetapi juga terhadap situs.

Selain zonasi, terdapat pula kegiatan-kegiatan lain yang

biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan

struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan,

pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

2. Pengembangan

Pengembangan merupakan peningkatan potensi nilai,

informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya
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melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara

berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan

pelestarian.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang

dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan

cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial,

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan

pariwisata. Kemudian yang menjadi ketentuan mengenai

pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban

untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang,

dan perlindungannya serta kewajiban untuk mengembalikan

kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya

tersebut tidak lagi dimanfaatkan. Ketentuan lainnya terutama

berkaitan dengan penggandaan benda-benda atau koleksi

benda cagar budaya yang disimpan di museum.

D. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan Warisan budaya bersifat Kebendaan Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan

Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikam keberadaannya

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengatahuan, pendidikan, agama

dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (Ramli, 2015). Benda cagar

budaya yang dimaksud pada pasal 2 UU No.10 Tahun 2010 tentang cagar budaya
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adalah benda alam/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak

bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya

yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan

manusia. Dikatakan Benda Cagar budaya, Bangunan Cagar budaya, atau Struktur

Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,

2) Mewakili masa gaya paling singkat berusiah 50 (lima puluh)

tahun,

3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengatahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan,

4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Menurut Raharjo dalam Jumnofri (2018) ada lima kategori cagar

budaya yaitu:

a) Obyek

Obyek adalah karya manusia yang dibuat dalam ukuran kecil

dengan kontruksi yang relatif sederhana dan biasanya terkait

dengan alat-alat keperluan kerja, alat rumah tangga dan

benda-benda seni. Abjek terbagi atas dua yaitu benda alam

(benda-benda organis, biologis dan ekofak) dan benda-benda

budaya yang sesungguhnya merupakan modifikasi dari

benda-benda alam.

b) Bangunan
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Bangunan adalah semua kontruksi yang dibuat dengan tujuan

utama sebagai tempat berlindung seperti: rumah, geduang teater,

sekolah dan mesjid.

c) Struktur

Berbenda dengan bangunan, struktur merupakan kontruksi yang

dibuat dengan tujuan utama bukan untuk tempat berlindung

seperti: jembatan, menara, terowongan, pagar, dll.

d) Situs

Situs adalah lokasi dimana terjadinya peristiwa penting, tempat

berlansungnya kehidupan atau aktivitas manusia dari masa

prasejarah dan sejarah, atau tempat keberadaan bangunan,

struktur, baik yang masih berdiri diatasnya maupun yang telah

runtuh atau di bawah tanah.

e) Kawasan

Kawasan adalah ketentuan alam dan budaya yang mencakup

wilayah yang relatif luas karena merupakan gabungan dari

sejumlah situs yang memiliki corak yang sama atau disatukan

oleh hubungan kesejahterahan.

E. Pengertian Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddayah” yang merupakan

bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi atau akal”. Oleh karena itu

kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya

adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, kita juga

sering mendengar istilah culture yang berarti kebudayaan. Culture berasal dari
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kata latin colere yang berarti mengelola, mengerjakan, terutama mengelolah tanah

atau bertani. Dari istilah itu berkembang pengertian kebudayaan, yaitu segala daya

dan aktivitas manusia untuk mengelolah serta mengubah alam. Kebudayaan

mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota

masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola

perilaku yang normatif, artinya mencakup segala caracara atau pola-pola berpikir,

merasakan dan bertindak (Ranjabar, 2019:16). Menurut Koenjoningrat (2011:80)

Dalam setiap budaya terdapat di dalamnya unsur-unsur yang juga dimiliki oleh

berbagai budaya lain. Koentjaraningrat menyebutkan sebagai unsur-unsur budaya

yang universal yang meliputi: sistem religius dan keagamaan, sistem dan

organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata

pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Setiap unsur-unsur budaya

universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud budaya yaitu (a) wujud budaya

sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai ,norma-norma peraturan dan

sebagainya. (b) wujudkan budaya sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan

bepola dari manusia di dalam suatu masyarakat. (c) wujud budaya sebagai

benda-benda hasil karya manusia. Unsur-unsur di dalamnya merupakan kewajiban,

oleh karena itu dalam setiap melaksanakan kebudayaan, keempat unsur di atas

harus disertakan. Dalam unsur-unsur tersebut, terdapat unsur perbuatan yang

terkait dengan pelaksanaan kebudayaan. Tujuan penyelenggarakan kebudayaan

sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta para leluhur

yang telah melimpahkan karunianya. Pelaksanaan kebudayaan dilakukan sebagai

wujud penghormatan atas budaya warisan nenek moyang yang turun temurun

harus dilestarikan. Tanpa adanya usaha pelestarian dari masyarkat, maka budaya
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nenek moyang yang berupa kebudayaan itu akan punah dan tinggal cerita. Sangat

disayangkan apabila hal ini terjadi mengingat di Zaman sekarang negeri ini

mengalami krisis moral yang sebenarnya dapat dicegah dengan pelestarian

kebudayaan ada. Pelaksanaan kebudayaan dapat memupuk rasa persaudaraan dan

menumbuhkan nilai-nilai luhur yang penting bagi masyarakat dan bangas

Indonesia. Tujuan umum dari kebudayaan adalah untuk membentuk individu dan

masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Secara khusus, kebudayaan dilakukan

sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada yang ghaib. Adanya rasa

cinta, hormat, dan bakti adalah pendorong bagi manusia untuk melakukan

berbagai perbuatan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib.

Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang tentram dan sejahtera,

diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup. Selain itu,

kebudayaan yang dimaksudkan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan,

dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa masyarakat apabila

tidak dilaksanakan. (Koentjaraningrat, 2010).

A. Pengertian New Publik Service

Menurut Denhardt dab Denhardt (2003:28-29), New Public Service

adalah paradigma yang berdasarkan atas konsep-konsep yang pada hakikatnya

sesuai dengan nila-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan

masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga

membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.
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A. Unsur - Unsur Implementasi

Menurut Dr. H. Tachjan, M.Si. unsur - unsur implementasi kebijakan

yang mutlak harus ada :

1. Unsur pelaksanaan adalah implemator kebijakan, dapat dijelaskan

Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), pelaksanaan kebijaka

merupakan pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan

kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,

penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia,

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilai.

2. Adanya program yang akan dilaksanakan adalah suatu kebijakan

publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata

dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan.

3. Target Grub adalah sekelompok orang atau organisasi dalam

masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan

dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai peran dalam mengatur

jalannya program kegiatan dan upaya pelestarian kebudayaan lokal dimana

program kegiatan menyusun berbagai macam acara pagelaran kesenian rutin dan

event-event sampai saat ini berjalan langsung. Meliputi berbagai paguyuban seni

seperti Reog, Musik Lokal, Karawitan, Sinden, Dalang, Wayang Kulit, Sanggar

Tari, Ngobrol Bareng Seniman (NGOBSI), dan mencari generasi penerus

kesenian lokal merupakan upaya pelestarian budaya lokal yang sudah
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diprogramkan oleh UPT Taman Budaya Jawa Timur. Meskipun beberapa jumlah

kesenian ini kurang diminati oleh anak jaman sekarang, UPT Taman Budaya Jawa

Timur sangat mengupayakan untuk membuat acara festifal dengan menampilkan

kesenian tersebut sebagai salah satu upaya mempertahankan atau melestarikan dan

menarik minat masyarakat.

Lahirlah Taman Budaya Jawa Timur pada tanggal 20 Mei 1978 yang

diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada waktu itu DR.

Daoed Joesoef bersamaan dengan 26 Taman Budaya di seluruh Indonesia. Taman

Budaya Jawa Timur merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) bidang

kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral

Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Taman Budaya yaitu

meningkatkan, mengembangkan kesenian dan melestarikan, menyelenggarakan

penyajian kesenian, melaksanakan pendokumentasian dan penginformasian seni

budaya.
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Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk dapat

mengetahui lebih jelas dan fakta dalam gambaran kejadian yang saya teliti

sehingga memudahkan saya mendapatkan data secara obyektif untuk mengetahui

Pengelolaan UPT Taman Budaya Dalam Pelestarian di Masa Pandemi.

Pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan proses penelitian dengan cara

observasi ditempat, wawancara dan dokumentasi, Penelitian lainnya yaitu

memberikan penjelasan yang berupa uraian dan analisis. Penelitian kualitatif

mempunyai tujuan seperti menggambarkan pemahaman kondisi kesenian dan

budaya dalam masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya

yang bertempat di JL. Genteng Kali No. 85, Genteng, Kecamatan Genteng, Kota

Surabaya Jawa Timur. Dalam penulisan penelitian ini mengkaji tentang

bagaimana Peran Seksi Bidang Penyajian UPT Taman Budaya dalam mengelola

Pelestarian Kesenian di masa pandemi dan faktor penghambat dalam mengelola

Pelestarian Kesenian di masa pandemi.

Alasan memilih UPT Taman Budaya Jawa Timur sebagai lokasi penelitian

meliputi pada pertimbangan bahwasanya pada di era modern saat ini generasi

muda perlahan-lahan melupakan kesenian budaya lokal yang dimiliki Jawa Timur,

kekayaan kesenian budaya yang dimiliki diantaranya seperti wayang kulit, ludruk,

tari, reog ponorogo, dan lain-lain.
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3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan yang sedang di teliti

yaitu bagaimana pengelolaan UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian di

masa pandemi dan hambatan apa yang dihadapi oleh UPT Taman Budaya dalam

pelestarian kesenian budaya lokal di masa pandemi. Dalam memecahkan

permasalahan dalam menganalisis hasil penelitian, maka peneliti memfokuskan

pada manajemen menurut Henry Fayol dalam Brilio (2020), manajemen adalah

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan

pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara

efektif dan efisien.

3.4 Tipe dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tipe data terdiri 2 data yaitu primer dan skunder.

1. Data primer merupakan dari hasil wawancara dengan informasi

peneliti dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi peneliti

UPT Taman Budaya Jawa Timur.

2. Data sekunder merupakan bukti dari catatan atas laporan yang berupa

arsip (data dokumenter) yang sudah dipublikasi maupun tidak di

publikasikan.

Sumber data yang di dapatkan dan dikumpulkan pada waktu penelitian yang

disuguhkan dalam bentuk kalimat, dari hasil data dengan penelitian kualitatif

berisi tentang kutipan dan data-data dari UPT Taman Budaya Jawa Timur,

wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Tata Usaha, Kepala Seksi Bidang

Peyajian, Kepala Seksi Bidang Dokumentasim, dan observasi tempat penelitian di

UPT Taman Budaya Jawa Timur.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode

yang tepat, Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang relevan sebagai

berikut :

1. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi

secara langsung di lokasi penelitian, penggunaan teknik observasi yang

terpenting dengan cara pengamatan dan mencatat data secara fakta yang

terjadi di lokasi penelitian. Peneliti ikut serta berpartisipasi, yaitu dengan

cara terjun langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan UPT Taman

Budaya Jawa Timur. Dengan ikut sertaan dalam kegiatan tersebut peneliti

dapat memperoleh data seperti penyusunan panitia, pengelolaan penyajian,

tamu yang menghadiri kegiatan dalam seni pergelaran di massa pandemi

dapat terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti yang diinginkan.

2. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti memberikan

pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pertanyaannya tersebut ditujukan

untuk informan peneliti. Proses wawancara peneliti menggunakan alat

untuk mengumpulkan data seperti alat tulis, handphone untuk merekam

suara.

3. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat

foto-foto dan catatan di lokasi penelitian. Dokumentasi salah satu bentuk

penguat dari hasil observasi dan wawancara baik itu dari UUD, buku

perpustakaan, dan buku catatan sejarah.
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3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Taylor, (1975:79) analisis data merupakan suatu proses yang

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis

(ide) seperti yang disarankan dan usaha yang diberikan bantuan dan tema pada

hipotesis. Pada dasarnya lebih pengorganisasian data dan menekankan maksud

dan tujuan analisis data. Bahwa analisis data merupakan proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh

data seperti :

1. Pengumpulan Data

Teknik yang berupa suatu pengumpulan data yang diperoleh dari

hasil data wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Tujuan

pengumpulan data ini ingin mendapatkan data secara akurat.

2. Penyajian Data

Teknik yang berupa laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan

agar data yang telah dikumpulkan dapat di analisis sesuai dengan

tujuan.

3. Kesimpulan Data

Teknik yang berupa langka terakhir dari penelitian berdasarkan

rumus masalah. Kesimpulan suatu penjelasan dari hasil data suatu

penelitian melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

digunakan untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian.
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BAB IV

DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

Sejarah UPT Taman Budaya awal mulanya, komplek Taman Budaya Jawa

Timur rumah dari Bupati Kanoman salah satu pusat pemerintah Kabupaten

“Soerabaia” di masa penjajahan Belanda. Bangunan yang asli sampai saat ini

ditetapkan sebagai cagar budaya dan bertahan sampai sekarang adalah pendopo,

gedung perkantoran di sebelah selatan pendopo. Kepala Taman Budaya yang

pertama, Soetrisno R, juga menempati bangunan sebagai rumah dinasnya.

Pada tanggal 13 Oktober 1973 surat Gubernuur Kepala Daerah Tingkat I

Provinsi Jawa Timur No. Sek/41/1171 tentang penyerahan gedung komplek dan

kabupaten, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 1975, serah terima bangunan

gedung tersebut dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Surabaya kepada Kepala

Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di

Surabaya. Dipergunakan sebagai wadah pengembangan Seni dan Budaya, melalui

anggaran APBN dan APBD pada tahun 1974-1975. kemudian dibangun Teater

Terbuka dan Gedung Pertunjukan “Gedung Cak Durasim”.

Pada tanggal 20 Mei 1978 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Daoed

Joesoef meresmikan lahirnya Taman Budaya Jawa Timur sebagaimana 25 Taman

Budaya di seluruh Indonesia, Taman Budaya Jawa Timur merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan yang bertanggung jawab langsung

kepada Jederal Kebudayaan yang berkependudukan di Jakarta. Tugas Taman

Budaya sendiri meliputi dari peningkatan dan pengembangan kesenian,

menyelenggarakan penyajian kesenian, melaksanakan pendokumentasian.
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Asal mulanya Taman Budaya Jawa Timur bernama Taman Budaya Surabaya

(TBS) yang menjadi bagian Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil

Depdikbud), dikhususkan Bidang Kesenian. 13 tahun kemudian pada tahun 1991,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

0221/o/1991 Organisasi dan Tata Kerja Taman Budaya mengalami perubahan.

Taman Budaya di seluruh Indonesia ditempatkan dalam struktur Pemerintah

Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Taman Budaya sendiri awal mulanya dalam wewenang Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang berkembang sebagai pusat kegiatan

kesenian (Art Center) dengan berbagai macam kegiatan kesenian yang jamdulu

sangat fenomenal seperti event periodik yaitu Festival Cak Durasim, Surabaya

Full Musik, Gelar Akbar Seni Rupa, Festival Kresnayana, Festival Kesenian

Pesisir Utara dan lain-lain.

Pada tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan

Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2008

tentang Uraian Tugas Sekertariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Jawa Timur tidak lagi menjadi pengurus Kebudayaan, sehingga

namanya hanya menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengurus baru
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kebudayaan berpindah ke Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan nama

baru yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur.

Lahirlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2010 tentang

perubahan Pergub Nomor 123 Tahun 2008. Tertulis di dalam Pergub makan

Taman Budaya Jawa Timur menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, dan mengurus

kembali kesenian umum sebagaimana dilakukan kegiatan sebelumnya.

Berdasarkan Pergub yang dikeluarkan, maka Taman Budaya menjadi Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang sebagaimana mestinya melaksanakan tugas teknis

operasional seni dan budaya. UPT Taman Budaya dipimpin Kepala UPT yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Taman Budaya memiliki

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan penyajian

seni dan budaya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Gubernur (Pergub) kembali, Jawa Timur Nomor

76 Tahun 2010 menjadi Pergub No 28 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Terjadi perubahan

Pergub belum genap dua tahun dengan lahirnya Pergub Nomor 59 Tahun 2005.

Satu tahun kemudian turun lagi Pergub No 112 Tahun 2016 tentang

“Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.”

Perubahan Pergub baru ini sangat penting, karena Taman Budaya Jawa Timur

tidak lagi menangani Pengembangan Kesenian karena diambil alih oleh UPT baru

yang disebut UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian (LPPK).

Seksi Pengembangan Kesenian di Taman Budaya Jawa Timur beralih nama



４４

menjadi Seksi Publikasi dan Dokumentasi. Sementara Seksi Penyajian Kesenian

masih tetap bertahan sampai saat ini.

4.2 Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Taman Budaya yang terpercaya dan terdepan dalam

mengembangkan, menyajikan dan mempublikasi seni budaya Jawa Timur.

Misi :

1. Mengembangkan seni-seni Jawa Timur secara adil berkesinambungan.

2. Mempromosikan potensi kesenian dan karya-karya seniman Jawa Timur

baik seni pertunjukan maupun seni rupa melalui penyediaan sarana dan

kegiatan yang apresiatif.

3. Memfasilitasi proses oleh seni para seniman dan pelaku seni untuk

berkarya yang lebih kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di masyarakat.

4. Meningkatkan profesionalisme seniman agar dapat meningkatkan mutu

berkesenian.

5. Mengembangkan dan memperkuat fungsi dokumentasi dan informasi seni

budaya Jawa Timur.
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4.3 Susunan Organisasi

Gambar 4.3

Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Jawa Timur

Sumber : Buku Kalender Kegiatan Tahun 2020

4.4 Logo UPT Taman Budaya Jawa Timur

Gambar 4.3

Logo UPT Taman Budaya

KEPALA UPT

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI PENYAJIAN SENI
DAN BUDAYA

SEKSI DOKUMENTASI
DAN PUBLIKASI
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4.5 Fasilitas Ruang di UPT Taman Budaya Jawa Timur

4.5.1 Pendopo Jayengrono

Gambar 4.51 Pendopo Jayengrono

Keterangan : Pendopo ini dahulu dipergunakan sebagai tempat latihan

menari, pagelaran, pementasan yang diadakan oleh UPT Taman Budaya Jawa

Timur. Sekarang pendopo tersebut dipergunakan perekaman Wayang Kulit.

4.5.2 Gedung Cak Durasim

Gambar 2.5.2 Gedung Cak Durasim

Keterangan : Gedung Cak Durasim ini merupakan sebagai tempat acara

kesenian secara indoor. Nama Cak Durasim diambil dari seniman asli
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Surabaya yang menciptakan dan memperjuangkan ludruk dan kesenian yang

dimiliki Indonesia pada saat penjajahan. Cak Durasim tewas di siksa oleh

penjajah saat itu dikarenakan dianggap menentang pemerintah Belanda. Pada

masa pandemi saat ini Gedung Cak Durasim tidak di pergunakan karena

sedang renovasi.

4.5.3 Sawunggaling Hall

Gamabar 4.5.3 Sawunggaling Hall

Keterangan : Ada berbagai ruangan di Sawunggaling Hall yaitu ruang

rapat, ruang VIP dengan fasilitas ruangan untuk menyambut tamu khusus.

Ruang VIP ini ruangan khusus untuk tamu penting seperti tamu dari

pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau Dinas Pariwisata Jawa Timur yang

sedang berkunjung di UPT Taman Budaya Jawa Timur.
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4.5.4 Ruang Sawungsari Ruang Gamelan

Gambar 4.5.4 Ruang Gamelan

Keterangan : Ruangan ini sebagai ruang penyimpan peralatan musik

Gamelan

4.5.5 Wisma Sawungrono Wisma Seniman

Gambar 4.5.5 Wisma Seniman

Keterangan : Wisma ini biasanya dipergunakan para seniman untuk

beristirahat dan menginap secara gratis selama kegiatan berlangsung. Fasilitas

yang sudah di sediakan ini berupa tempat tidur, kamar mandi dalam, AC dan

TV agar para seniman dapat beristirahat dengan nyaman. Jaman dulu wisma
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ini sering digunakan pada waktu acar GSB (Gelar Seni Budaya), tetapi masa

pandemi saat ini wisma tidak sering digunakan. Kegiatan di masa pandemi

saat ini tidak seramain dahulu, wisma hanya dipergunakan sesaat saja oleh

seniman yang mengikuti perekaman.berlangsung.

4.5.6 Musholah

Gambar 4.5.6 Musholah

Keterangan : Musholah ini dibangun untuk umum agar para pengunjung

UPT Taman Budaya dapat singgah untuk menjalankan ibadah.
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4.5.7 Perpustakaan

Gambar 4.5.7 perpustakaan

Dibangunannya perpustakaan ini agar wisatawan atau pengunjung dapat

melihat-lihat koleksi buku tentang kesenian dan profil awal mulanya UPT

Taman Budaya dan Cak Durasim. Banyak sekali arsip-arsip buku di

perpustakaan seperti kegiatan pergelaran kesenian, dokumentasi kegiatan,

buku yang berisi tentang kesenian dan budaya khas Jawa Timur.

4.2 Penyajian Data

Pada penyajian data ini salah satu dari bentuk uraian analisis data dan hasil

penelitian tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dari hasil penelitian

ini peneliti dapat mengetahui hasil analisis yang sesuai dengan tujuan peneliti

dengan menggunakan terori manajamen menurut Henry Fayol dalam Brilio

(2020), manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengoordinasian dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hasil penyajian data ini diperoleh

melalui wawancara bersama dengan Ibu Sunu Sekarpawening, S.Sos., M.Si.
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(sebagai Kepala Bagian Tata Usaha), Ibu Ida Yoelianti, S.Sos, MM (sebagai

Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi), Bapak Sadwika Aji (staff pegawai

UPT Taman Budaya), Retno Ayu (staff pegawai UPT Taman Budaya). untuk

mengetahui Pengelolaan UPT Taman Budaya Dalam Pelestarian Kesenian

Budaya Lokal di Masa Pandemi.

4.2.1 Perencanaan

Setiap menentukan Perencanaan dalam pelestarian kesenian budaya lokal

di masa pandemi yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya Provinsi Jawa

Timur, membuat suatu bentuk kegiatan yang sudah di koordinasikan untuk

mencapai suatu tujuan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk

mengetahuan bagaimana perencanaan organisasi dalam melakukan pelestarian

kesenian budaya lokal di masa pandemi. Berikut ini penjelasan dari :

Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Sunu Sekarpawening, S.Sos., M.Si.

menyatakan bahwa “Pada dimasa pandemi itu memang kita vakum karena

ketika pandemi awal seluruh kegiatan diberhentikan untuk sementara sampai

waktu yang tidak bisa ditentukan. Maksudnya pada saat itu 3 hari sebelum

acara untuk semua undangan dan semua persiapan itu sudah ditetapkan, lalu

ada informasi dari pihak Gubernur bahwa tidak boleh mendatangkan tamu

undangan karna dilarang ada kerumunan. Lalu berbagai persiapan kami

batalkan mulai dari pengisi acara dan sebagainya, dan kami mengira sudah

tidak ada kegiatan lagi untuk saat itu, apalagi anggaran ditarik kembali oleh

pihak Pemerintah Provinsi untuk dialihkan penanganan Covid-19, jadi segala

kegiatan pentas seni budaya terpaksa kami hentikan. Kemudian setelah
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pandemi mereda kurang lebih 3 bulan setelah itu kami mulai diperbolehkan

kembali untuk berkegiatan dan membuat berbagai acara, namun hanya secara

virtual atau online guna menghindari penyebaran virus ini.

Lalu ada beberapa pihak yang benyak mengeluhkan saat pandemi ini

berlangsung, yang pertama ada pada seniman karena semua acara pergelaran

batal, seluruh pengisi acara yang sudah dirancang dan sudah di jadwalkan

pada tahun lalu itu semua kami batalkan, padahal informasi acara sudah kami

sebar-luaskan kepada masyarakat pada bulan Januari lalu. Anggaran akhir

tahun sebelumnya kami sudah menyusun persiapan untuk tahun depan, untuk

menentukan siapa saja pengisi acaranya, lalu kami adakan rapat dan tekhikal

meeting bersama team, merancang acaranya seperti apa dan kemasannya

bagaimana, dan bulan Januari sudah tersusun jadwal pargelaran di buku

kalender. Ketika ada kebijakan memperbolehkan membuat kegiatan secara

virtual. Acara tersebut di susun kembali formatnya pun dirubah, kami juga

harus menyesuaikan kembali. Membuat acara yang alurnya tidak terlalu

panjang, kami juga ada kegiatan atau acara seperti rapat, workshop, sarasehan

itu juga secara virtual. pantangan buat kami, karena kan tidak semua orang

dapat mengakses atau menggpunakan teknologi seperti ini, karna juga

mungkin bagi masyarakat ada yang tidak punya atau terbatas, jadi ya sedikit

repot juga karena dulu penonton kita kan banyak kalangan sepuh atau lanjut

usia, penikmatnya sebagian besar di usia seperti itu, karena mereka kan juga

senang dengan pertunjukan semacam itu, seperti Ludruk, Wayang, dan

sebagainya. Jadi mereka kangen ada acara seperti ini, mereka juga sering

tanya sama saya kapan ada lagi acara pertunjukan budaya. Jadi ini juga
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tantangan bagi saya sendiri seperti ini, disisi lain dari pihak senimannya bisa

mungkin mengisi acara, tapi penontonnya belum tentu bisa nonton karena

mereka belum tentu memiliki perlengkapan untuk mereka bisa lihat.”

Bapak Sadwika Aji selaku staff karyawan UPT Taman Budaya

menyatakan bahwa “Pertama kami menentukkan tema dulu maksudnya

mengandkat kesenian apa dulu yang mungkin jadi konsen dari pimpinan. Mau

mengangkat kesenian ludruk atau wayang kulit dulu dan itu menjadi sebuah

pilihan dan perlu kami pertimbangkan dari banyak fariabel yang

mempengaruhi pilihan. Kalau sudah menentukan temanya apa, setelah itu

menuju lebih mengkrucut lagi, seperti dageline (dagelan online) itu kami

menentukan adanya tema tentang dageline atau komedi atau lawak di masa

pandemi yang di virtualkan. Pertama tahap awal dageline kemudian menyasar

kalangan muda yang ada di kelompok-kelompok ludruk untuk mendapatkan

jam terbang kami juga bisa lebih melestarikan dan mengembangkan seni

ludruk itu sendiri untuk memacu anak muda ini “Ayo berkarya yang bagus

ayo membuat dageline yang bagus yg bisa dinikmati khalayak yg luas.”

Ibu Retno Ayu selaku staff karyawan UPT Taman Budaya menyatakan

bahwa “Sebelum masa pandemi, setiap kami menjaring kesenian-kesenian itu

sudah ada alurnya sendiri berhubung ini pandemi kami harus lebih memilah

dan memilih untuk sapa yang akan ditampilkan yang tujuannya sapa, sasaran

sapa kalu dilihat semua pada cemburu “Kenapa ludruk saja kenapa dagelan

itu saja” dari situ kami harus bisa lebih memilah dan memilih tergantung dari

pemimpin untuk yang tampil di Taman Budaya. Sebelum pandemi kami bisa

langsung menjaring ke seniman langsung atau sanggarnya dan setiap tahun itu
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sudah jelas karena berhubung ini pandemi jadi kami belum mengerti kan bisa

saja berubah-ubah. Tahun depan yang sudah di anggarkan siapa-siapa saja

ketika menginjak tahun tersebut sudah jelas dari daerah-daerah mana yang

tampil dalam pagelaran, berhubung pandemi ya tidak bisa.”

4.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu bentuk kerjasama pegawai secara

efektif dan efesiensi dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan tugas

untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. proses dalam perencanaan oleh

pemimpin / kepala yang memfokuskan tujuan dan sasaran dalam pelestarian

kesenian budaya lokal di masa pandemi untuk jangka panjang suatu

organisasi dan menentukan bagaimana upaya tujuan dan sasaran ini dapat

tercapai sesuai yang diinginkan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk

mengetahuan bagaimana strategi organisasi dalam melakukan pelestarian

kesenian budaya lokal di masa pandemi. Berikut ini penjelasan dari :

Bapak Sadwika Aji selaku staff karyawan UPT Taman Budaya

mengemukakan bahwa

“Dalam Pengorganisasian di UPT Taman Budaya kita bagi-bagi tugas

yang 1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi sura-menyurat, dan kearsipan, Melaksanakan pengelolaan

administrasi kepegawaian, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,

melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor, melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan olleh Kepala Taman Budaya Jawa Timur. 2.
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Seksi Penyajian mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program

kerja, melaksanakan pameran seni rupa, melaksanakan pergelaran, menyusun

laporan kegiatan seksi. ini belum mencapai tujuan. kalau mecapai tujuan

belum, kami masih berproses menurut saya pribadi. Seksi penyajian dalam

pengorganisasi masih dalam tahap berproses untuk mengemasi seni tradisi

agar bisa tetap dilestarikan dalam arti anak muda itu suka dan tertarik. UPT

Taman Budaya belum bisa ditahap berhasil kita terus berproses dan berproses

maksudnya kita tetap memperbarui konsepnya, memperbarui tampilannya,

memperbarui sajiannya masih ditahap itu. Dan saya kira selama ini tidak ada

indikator pasti kami dapat menentukan apakah udah terlestarikan seni tradisi

itu tidak ada indikator pastinya dalam arti kami selalu berproses untuk tetap

lestari apalagi makin banyak budaya-budaya asing yang masuk. disini UPT

Taman Budaya semaking struggle berjuang untuk itu 3. Seksi Dokumentasi

dan Publikasi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program

kerja, melaksanakan kegiatan informasi seni budaya, dan menyusun laporan

kegiatan. Dari pembentukan organisasi ini kami dapat menjalankan tugas dan

perintah di sesuai bidang masing-masing untuk mencapai tujuan.”

4.2.6 Pengkoordinasian

Pengoordinasian merupakan menyatupadukan para pegawai dan

pekerjaannya berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan dan kekacauan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk

mengetahuan bagaimana pengoordinasian dalam melakukan pelestarian

kesenian budaya lokal di masa pandemi. Berikut ini penjelasan dari :

Menurut Ibu Retno Ayu selaku staff pegawi
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“kerjasama yang ya saling mengcover dalam arti kita para staf saling

mengcover supaya tidak ada perselisihan “ya memang kalau dikatakan iri ya

iri tetapi biar tidak ada perselisihan karena disini karyawannya tinggal

beberapa banyak yang sudah pensiun kan masa ya kita harus sikut-sikutan ya

saling mengcover saling menutupi trus kalau ada kegiatan mana yg dikerjakan

dulu dikerjakan dulu mana yg sulit kita bondong”

4.2.7 Pengawasan

Pengawasan merupakan bentuk dari pencapaian tujuan meliputi

perencanaan, pengorganisasian, dorongan dan pengawasan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk

mengetahuan bagaimana pengawasan dalam melakukan pelestarian kesenian

budaya lokal di masa pandemi. Berikut ini penjelasan dari :

Ibu Ida Yoelianti, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Dokumentasi dan

Publikasi mengemukakan

“Ada 3 bagian yang pertama pengawasan terhadap sistem penyimpanan

dokumentasi atau pengawasan peralatan pendukung kegiatan meliputi kamera,

studio visual yaitu dengan perlakuan yang khusus agar terawat dengan baik,

yang kedua yaitu pengawasan beban kerja personil jadi disini ada pembagian

kerja ada team atau crew yang sudah memegang di titik atau di posisi

masing-masing dalam pertugas di pendokumentasian. Terutama di posisi

operasional masing-masing seperti crew pengambilan gambar dan editing .

yang terakhir yaitu setelah pengambilan take gambar kami memperhatikan

durasi waktu perekaman pada saat tanyang dan diunggah di media sosial yang

sudah di edit dan menyesuaikan pagelaran kesenian yang akan ditampilkan
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terutama durasi waktu contohnya seperti seni wayang kulit dan dageline

ludrukan tentunya memiliki waktu yang berbeda dalam jam tayangnya. Team

editing harus benar-benar mengambil skin yang mana menjadi fokus utama

dalam tayangan tersebut jadi bagian ketiga ini memfokuskan waktu durasi

untuk unggahan di media sosial.”

4.2.7 Hambatan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk

mengetahuan apa saja hambatan yang dihadapi UPT Taman Budaya dalam

pelestarian kesenian budaya lokal di masa pandemi. Berikut ini penjelasan

dari :

Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Sunu Sekarpawening, S.Sos., M.Si.

“Tidak semua masyarakat terutama kalangan sepuh/lanjut usia mengakses atau

menggunakan teknologi, karena pagelaran seperti wayang, dagelan, teater di masa

pandemi ini hanya bisa dapat ditayangkan di media sosial seperti youtube,

instagram, facebook. Karena juga mungkin bagi masyarakat ada yang tidak punya

atau terbatasnya kuota internet, jadi ya sedikit repot karena dulu penonton kami

kan banyak kalangan sepuh/lanjut usia, penikmatnya sebagian besar seperti itu.

Jadi masyarakat setempat terutama kalangan sepuh/lanjut usia kangen adanya

acara pagelaran secara langsung dilihat ditempat. Masyarakat juga sering bertanya

pada saya kapan ada lagi acara pertunjukan budaya. Dari sini hambatan dan

tantangan bagi saya sendiri, disisi lain dari pihak senimanya biasanya dapat

mengisi acara tetapi di masa pandemi ini jarang-jarang untuk mengisi acara, dan

penontonnya tidak tentu bisa menonton karena tidak tentu juga memiliki akses
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perlengkapan untuk bisa melihat di media sosial. Yang terakhir hambatan dari

usia muda kami terus berusahan memperbarui konsep dan tampilan agar usia

muda atau para milenial ini juga dapat bisa lebih suka dengan kesenian dan ikut

serta melestarikan kesenian budaya lokal yang di milik Jawa Timur. ”

Tabel 4.2 Tamu Undangan Pergelaran Pada Tahun 2017-2021

Jumlah Pengunjung Kegiatan Gelar Pesono Jawa Timur di UPT Taman
Budaya Jawa Timur 2017-2021

Bulan 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 79 110 300 62 6

Februari 69 446 70 41 10

Maret 80 212 51 47 18

April 98 156 14 7 5

Mei 57 190 31 4 -

Juni 268 79 10 14 -

Juli 245 372 9 7 -

Agustus 87 224 16 11 -

September 61 77 20 10 -

Oktober 217 89 17 6 -

November 107 98 22 8 -

Desember 299 94 11 16 -

TOTAL 1.667 2.147 571 233 39

Sumber : UPT Taman Budaya
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Pada tabel data diatas menunjukkan bahwa pengunjung dalam

kegiatan pargelaran dari tahun 2017 sampai 2021 pargelaran yang

sudah terlaksanakan. Pada tabel data menunjukkan ditahun 2019 para

pengunjung semakin berkurang dikarenakan ada Covid-19.

dilarangnya pengunjung menghadiri langsung.

Tabel 4.3 Susunan Acara 2017

NO Waktu Kegiatan Keterangan

Jumat, 4 Agustus 2017, GLADI BERSIH

1 16.00-16.30 Kedatangan Tim Kesenian Tim Kesenian

2 16.30-17.00 Latihan Tim Kesenian

3 17.00-18.00 Ishoma Tim Kesenian

4 18.00-21.00 Melanjutkan Latihan Tim Kesenian

Sabtu, 5 Agustus 2017, Persiapan

Penampilan “Drama Wayang Panji”

1 06.00-08.00 Tim Kesenian Makan Pagi -Tim Artistik

- Crew Panggung

2 08.00-09.45 Penataan lampu pergelaran

Penata panggung

- Tim Artistik

- Crew Panggung

3 09.45-10.00 Coffe Break Tim Kesenian

4 10.00-12.00 - Settingan alat musik

- Orientasi panggung

- Check sound

- Tim Artistik

- Crew Panggung

- Tim sound system

5 12.00-13.00 Ishoma Sie konsumsi
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6 13.00-15.00 Gladi kotor Tim Kesenian

7 15.00-16.45 Gladi bersih Tim Kesenian

8 16.45-17.00 Coffe break Tim Kesenian

9 16.30-18.00 Persiapan penampilan Tim Kesenian

10 18.00-19.00 Makan malang Tim Kesenian

Penampilan “Drama Wayang Panji”

11 19.00-20.15 Tamu datang Di Gedung Kesenian Cak

Durasim

12 20.15-20.20 Laporan Pimpinan Sanggar

Cakra Production

Soedi Wibowo

13 20.20-20.30 Sekapursirih Kepala UPT,

Taman Budaya Jawa Timur

Sukatno, S.Sn., MM

14 20.30-21.20 Penampilan Kesenian

Drama Wayang Panji

dengan lakon manunggal

dari Cakra Production

Kabupaten Sidoarjo

Di Gedung Kesenian Cak

Durasim

Sumber : Laporan Kerjasama UPT Taman Budaya

Pada tabel data diatas menunjukkan susunan acara pada tahun

2017 sebelum masa pandemi berjalan dengan penonton yang cukup

banyak. Kegiatan yang diadakan berlangsung sampai 1 hari full

sampai malam dan dihadirkan penonton langsung melihat pergelaran

wayang kulit.
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Tabel : 4.4 Tabel Susunan Acara 2020

NO Waktu Kegiatan Keterangan

Sabtu, 7 November 2020

1 07.00-08.00 - Kedatangan tim

kesenian

- Makan Pagi

Wisma Panitia

2 08.00-12.00 - Tim kesenian orentasi

panggung

- Check sound

- Gladi kotor

Tim

kesenian

Panitia

3 12.00-13.00 Ishoma Tim

kesenian

Panitia

4 13.00-14.00 Gladi Bersih Tim

kesenian

Panitia

5 14.00-16.00 Persiapan lawak Pendapa Panitia

6 16.00-17.00 - Live Striming Lawak

- Orientasi Panggung

- Check sound

Pendapa Panitia

Sumber : Laporan Pergelaran Komedi Virtual UPT Taman Budaya

Pada tabel data diatas menunjukkan susunan acara pada tahun

2020 dimasa pandemi kegiatan yang diadakan hanya perekaman live

striming, ada perbedaan dari susunan acara pada tahun 2017 dan 2020

yaitu pada 2017 kegiatan acara berlangsung sampai malam tetapi di

2020 hanya perekaman setelah perekaman langsung kegiatan selesai.
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Gambar 4.5 Perekaman Acara Hari Kartini UPT Taman Budaya 2021

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti

Pada gambar diatas hasil dari dokumentasi peneliti saat kegiatan

perekaman untuk Hari Kartini di UPT Taman Budaya, kegiatan ini

diselenggarakan oleh Darmawanita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur dan direkam langsung oleh pihak UPT Taman

Budaya yang bertugas dibidang pengembangan, pelestarian, dan

publikasi.
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Gambar : 4.6 Kegiatan Sarasehan PEPADI 2021

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti

Pada hasil dokumentasi peneliti diatas saat kegiatan perekaman

berlangsung Persatuan Pedalangan Indonesia yang disingkat PEPADI.

Kegiatan ini membicarakan tentang pengorganisasian PEPADI dan

mendiskusikan tentang Wayang Kulit seperti festival dalang bocah,

4.3 Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian tentang

permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. dari hasil penelitian ini peneliti

memperoleh dengan teknik wawancara langsung kepada informan dalam bentuk

dokumentasi langsung dilapangan. Peneliti juga melakukan observasi lansung di

lokasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian yang bertujuan
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mengetahu pengelolaan UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian budaya

lokal dimasa pandemi. Peneliti menggunakan teori Manajemen menurut Henry

Fayol dalam Brilio (2020), manajemen adalah sebuah proses perencanaan,

pengorganisasian, pengoordinasian dan pengawasan/kontrol terhadap sumber

daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4.3.1 Perencanaan

Fungsi Manajemen yang utama yaitu perencanaan merupakan suatu bentuk

kegiatan karena tahapan ini sangat penting dalam pengelolaan UPT Taman

Budaya dalam pelestarian kesenian di masa pandemi. Perencanaan ini

menentukan rencana dalam manajemen pengelolaan UPT Taman Budaya dalam

pelestarian kesenian di masa pandemi menurut teori Henry Fayol dalam

(Nesabamedia 2020) perencanaan sebagai fungsi manajemen yang pertama

bukanlah tanpa alasan. Karena menurutnya Planning atau perencanaan merupakan

sesuatu yang memiliki peran yang signifikan. Dalam sebuah perencanaan sangat

diperlukan untuk dapat mengatur dan mengevaluasi tindakan selanjutnya. UPT

Taman Budaya ditetapkan sebagai pengembangan, pelestarian dan publikasi

kesenian.

Penulis dapat menyimpulkan UPT Taman Budaya sudah menjalankan

perencanaan dalam pelestarian kesenian di masa pandemi. Perencanaan yang UPT

Taman Budaya jalankan melalui anggaran akhir tahun dan menyusun perencanaan

untuk kegiatan tahun yang akan datang, dan pada bulan januari sudah membuat

jadwal pergelaran di buku kelender kegiatan untuk disebar luaskan ke masyarakat

tetapi karena adanya pandemi ini dan mengingat dengan Peraturan Gubermur
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kegiatan yang sudah ditetapkan dan sudah terjadwal tidak dapat berjalan

maksimal. Yang dimaksud kurang maksimal ini karena kegiatan pergelaran ini

berjalan melalu media virtual.

4.3.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan

mengatur semua kegiatan untuk memcapai tujuan, dan bertanggung jawab dalam

setiap tugas induvidu untuk menyelesaikan kegiatan. Pengorganisasian menurut

Henry Fayo dalam (Nesabamedia 2020) yaitu adanya pemusatan wewenang pada

level pimpinan pada sebuah organisasi. Pimpinan atau setingkat manajer dapat

membagi organisasi ke dalam dua aspek yang utama yaitu departementalisasi dan

pembagian kerja. Yang mana Departementaisasi merupakan sebuah pembagian

dan membuat kelompok dari berbagai aktivitas kerja pada suatu organisasi agar

aktivitasnya sama dan berkaitan dengan bisa diselesaikan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan UPT Taman Budaya dalam

pelestarian kesenian di masa pandemi masih belum bisa diharapkan, dikarenakan

UPT Taman Budaya masih ditahap berproses, seksi penyajian terus bekerja keras

dalam mengemasi seni tradisi agar tetap bisa dilestarikan dan tujuannya juga ke

anak muda agar lebih menyukai dan tertarik. Seksi penyajian membagi tugas

untuk memperbarui konsepnya, memperbarui tampilannya, dan memperbarui

sajiannya.
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4.3.6 Pengkoordinasian

Pengoordinasian merupakan menyatupadukan para pegawai dan

pekerjaannya berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan dan kekacauan.

Pengoordinasian menurut Henry Fayol dalam (Nesabamedia 2020)l adalah

salah satu fungsi manajemen yang dapat menjaga agar aktivitas sebuah

organisasi tetap terus bersinergi dan juga dapat bekerja sama dengan baik.

Tidak hanya itu, komunikasi pun uga sangat dibutuhkan dalam sebuah proses

koordinasi antar lini di dalam organisasi, baik itu dalam komunikasi formal

maupun informal.

Berdasarkan hasil wawancara proses pengkoordinasian sudah berjalan

dengan baik antara pegawai UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian

di masa pandemi. Dimana para pegawai ini bekerjasama, saling mengcover di

setiap bidang kemampuan yang dimiliki pegawai maupun bukan bidangnya.

Pegawai UPT Taman Budaya bertanggung jawab dengan tugas yang

diberikan sewaktu perekaman dimulai dimana seksi penyajian juga ikut serta

dalam bidang dokumentasi.

4.3.7 Pengawasan

Pengawasan merupakan bentuk dari pencapaian tujuan meliputi perencanaan,

pengorganisasian, dorongan dan pengawasan. Menurut Henry Fayol dalam

(Nesabamedia 2020) sebuah kegiatan untuk dapat memantau, membuktikan serta

memastikan bahwasanya segala aktivitas yang sudah melewati tahapan pada

beberapa fungsi manajemen yang sebelumnya telah berjalan sesuai dengan target.

Tidak hanya itu, tetapi juga sinkron dengan standar dalam rangka untuk dapat
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memberi solusi yang bak terhadap sebuah penyimpangan yang sifatnya berarti

atau signifikan.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan di

UPT Taman Budaya sudah dapat dikatakan berhasil pengawasan yang dilakukan

di bidang dokumentasi meliputi 3 bagian yaitu pengawasan terhadapa

penyimpanan dokumentasi atau peralatan, yang kedua pengawasan kinerja

personil, beban kerja personil, terakhir pengawasan terhadap durasi waktu pada

saat pengunggahan di media sosial. Dari pengawasan ini sangat dipentingkan

karena perubahan lingkungan dan meminimaliskan kesalahan.

4.3.8 Hambatan

Dari hasil wawancara penelti dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang

dihadapi oleh UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian budaya lokal yaitu

yang pertama kalangan sepuh/lanjut usia ini tidak semua dapat melihat tayangan

seperti wayang kulit dan ludruk di media sosial, tidak mengetahui cara pakai atau

mengakses internet dan terbatanya kuota internet. Yang kedua para seniman ini

mengeluh karena jarang mengisi acara tidak seperti jama dulu sebelum masa

pandemi. Yang ketiga dari usia muda atau milenial yang sudah melupakan dengan

kesenian budaya lokal yang dimiliki Jawa Timur.

.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data-data yang diperoleh suatu penelitian yang langsung observasi di

tempat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan UPT Taman Budaya

dalam pelestarian kesenian budaya lokal di masa pandemi ini. UPT Taman

Budaya sebagai etalase pengembangan dan pelestarian karya-karya seni

kebudayaan di Indonesia yang menggunakan media virtual di masa pandemi.

Media virtual ini merupakan kebijakan Peraturan Gubernur sebagai mana

mengingat adanya Covid-19 dilarangnya mengundang tamu yang menimbulkan

kerumunan.

Adapun hambatan yang terjadi di UPT Taman Budaya dalam pelestarian

kesenian budaya lokal dimasa pandemi. Karena peminat kesenian ini di kalangan

sepuh/lanjut usia yang tidak dapat mangakses menggunakan teknologi untuk

melihat media virtual seperti wayang kulit, ludruk, dan sebagainya, dan hambatan

yang kedua kalangan milenial masih kurang berpartisipasi dalam pelestarian

kesenian budaya lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang terkumpul, beberapa pihak peneliti

memiliki saran dan rekomendasi untuk pihak instansi yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian budaya

lokal di tengah pandemi agar industri seni tetap berjalan. Berikut beberapa poin
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dari peneliti berupa saran agar industri seni dan budaya lokal masih tetap dapat

dinikmati oleh banyak kalangan, dan tidak cenderung pasif.

1. Peran dan Relevansi Seni di Masa Pandemi.

Mungkin terdengar klise, namun seni memiliki peran untuk menjaga kewarasan

publik di masa pandemi ini. Seni itu bisa inspiratif, bisa kontemplatif, bisa juga

persuasif. Peneliti mengira nilai-nilai yang bisa kita temukan dari kesenian dapat

membentuk sikap kita di masyarakat seperti misalnya waspada tapi tidak mudah

curiga, saling menjaga, dan menyadari bahwa ini semua tanggung jawab kita

bersama.

2. Tahap Memberikan Wawasan Mengenai Sistem Online.

Para pihak instansi harus mampu memberikan setidaknya wawasan terhadap

masyarakat penikmat seni budaya lokal dengan memberikan arahan-arahan yang

mudah dipahami oleh semua usia mengenai adanya sistem pertunjukan secara

Online. Dan pihak ini juga harus terus mengembangan inovasi supaya konten

yang ada di media online tetap menarik dan enak untuk ditonton. Mengajak

masyarakat untuk tertib menaati protokol kesehatan dengan baik.

3. Menyajikan “Viewing Experience”

Mengajak para seniman memberikan pengalaman menonton pada audience juga

perlu, karena salah satu hal yang penting dari seni adalah “isi” nya, apa seni

budaya yang sedang disajikan, dari mana asalnya, apa latar belakang dari

pertunjukan tersebut, dan apa pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada para

penontonnya. Kerja sama dari pihak instansi dan para pelaku seni budaya lokal ini

harus kompak, karena juga harus menyuguhkan tontonan-tontonan yang



７０

berkualitas, mereka harus saling komunikasi dan bertukar pikiran, menciptakan

ide-ide menarik.

4. Menganalisa Masyarakat Terkait Keterbatasan Penggunaan Media/Alat.

Mengetahui bahwa sebagian besar penonton seni budaya di Gedung Cak Durasim

ini mayoritas kalangan sepuh/lanjut usia, lalu terbatas tidak memiliki sarana alat

untuk menyaksikan seni budaya lokal secara virtual/online. Maka pihak instansi

harus mengambil langkah selanjutnya untuk mengarahkan masyarakat supaya

menonton dengan keluarga dirumah, atau setidaknya memberikan

langkah-langkah yang mudah dipahami bagaimana cara menonton pertunjukan

virtual tersebut.
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LAMPIRAN
PEDOMANWAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

PENGELOLAAN UPT TAMAN BUDAYA DALAM PELESTARIAN
KESENIAN BUDAYA LOKAL DI MASA PANDEMI

PERTANYAAN :

Narasumber

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- Bagaimana penentuan tujuan dan sasaran dalam pelestarian kesenian

budaya lokal di masa pandemi ?

- Dalam masa pandemi saat ini UPT Taman Budaya memiliki strategi

organisasi seperti apa ?

- Bagaimana pembentukan pola hubungan kerja untuk mencapai tujuan

organisasi ?

2. Kepala Penyajian Seni dan Budaya

- Bagaimana peran bidang penyajian dalam mengambil keputusan untuk

melestarikan kesenian budaya lokal ?

- Bagaimana perencanaan kegiatan di UPT Taman Budaya?

- Penyusunan program apa saja yang sudah berjalan di masa pandemi saat

ini ?

- Apakah ada hambatan dalam menjalankan program yang sudah

disusun ?

3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi
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- Bagaimana proses dalam penggerakan manusia di bidang dokumentasi

dan publikasi waktu acara perekaman?

- Apakah pelaksanaan operasional berjalan sesuai dengan tujuan?

- Apa saja hambatan dalam mengoprasionalkan dokumentasi dan

publikasi?

- Bagaimana pengawasan UPT Taman Budaya waktu perekamanan

kegiatan ?
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LAMPIRAN

Peresmian Taman Budaya Jawa Timur

Kegiatan Perekaman Virtual Acara Sarasehan
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Penampilan Tari Wayang Jekdong

Perekaman Bersama Seniman
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Perekaman Kegiatan Virtual di Hari Kartini

Wawancara Bersama Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi
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