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“Tiap orang selalu berubah!” 

Insya Allah, perubahan yang kita harapkan 

Adalah berubah ke arah kebaikan, karena sebaik-baik manusia 

Ialah mereka yang mencapai derajat khusnul khatimah 

Ialah mereka yang paling baik budi pekertinya. (Rasulullah Muhammad saw) 
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Engkau yang memberiku gairah kehidupan 

Bahkan dalam kelam, dalam sunyi,  hening malam 

Engkau yang setia menemaniku  dalam duka, dalam luka, dalam nestapa 

Engkaulah  yang tiupkan pada suksmaku seruling kehidupan 

Pada segala harapan yang pernah padam ;  membara ! 

Pada segala impian yang pernah redup ; menyala ! 

Segalanya, Tuhanku, hanya berlaku  atas kehendakmu 

“Inna ma’al usri yusra..” 
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Institusi kesenian dapat berbentuk organisasi kesenian yang di dalamnya memiliki misi, 
fungsi, dan program pendidikan kesenian. Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) adalah salah 
satu bentuk instistusi seni yang memiliki visi, misi, fungsi dan program-program pendidikan dan 
pengemabangan kesenian di Jawa Tengah. 

 
Sebagaimana organisasi lainnya, DKJT berkeinginan untuk berkembang dengan bekerja 

secara professional, menjalankan prinsip-prinsip manajemen kesenian. Akan tetapi upaya 
penerapan prinsip-prinsip manajemen tersebut terkendala oleh beberapa sebab antara lain 
keterbatasan sumber daya manusia, belum efektifnya pengelolaan fungsi manajemen. Dugaan 
sementara kelemahan tersebut disebabkan karena belum tersedianya parameter untuk 
mengevaluasi sehingga kegiatan evaluasi itu sendiri belum sungguh-sungguh dilakukan dalam 
lingkungan organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah. 

 
Masalah yang diteliti adalah aspek teknis pengelolaan manajemen kesenian pada Dewan 

Kesenian Jawa Tengah mencakup kegiatan manajemen organisasi, antara lain struktur organisasi, 
kinerja pengurus, administrasi kantor, pelaksanaan program kerja dan konsistensinya terhadap 
aspek-aspek ideal (tujuan, visi, misi organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga), kaitannya dengan perubahan yang signifikan pada kemajuan organisasi. 

 
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori sistem dan 

filsafat hermeneutic, dengan ciri-ciri adanya interrelasi, interpretasi dan interdependensi obyek 
penelitian. Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari landasan teori untuk menguraikan 
diskripsi obyek penelitian dan pembuktian hipotesis. 

 
Sasaran penelitian adalah pengelolaan manajemen kesenian pada Dewan Kesenian Jawa 

Tengah, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan manajemen organisasi. Analisis data menggunakan metode/pendekatan kualitatif 
dengan dukungan teori sistem dan filsafat hermeneutic (interpretasi, interpolasi dan pemaknaan) 
pada obyek yang diteliti. Teknik analisis menggunakan metode SWOT dan Evaluasi Sistemik.  

 
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kegiatan manajemen DKJT ditemukan adanya 

pengelolaan sistem manajemen yang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 
manajemen, terutama fungsi pengawasan yang masih belum efektif. Hal itu terkendala belum 
optimalnya fungsi pengawasan, sementara parameter evaluasinya belum tersedia. 

 
Berdasarkan temuan penelitian disarankan (1) adanya pelatihan manajemen bagi 

penyelenggara organisasi kesenian (2) penyusunan sistem perencanaan, pengorganisasian, 
pengendalian dan pengawasan manjemen (3) penyusunan sistem evaluasi / analisis manajemen 
organisasi kesenian dan (4) penyusunan program jangka panjang yang dapat menjadi perbandingan 
program-program kerja yang dilaksanakan. 

 
Hasil penelitian – sekiranya memadai - diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi 

kesenian pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya. 
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ABSTRACT 

 
One of the various forming of art institution is art organization, which 

have a mission, function, and art education programme,  the  Central Java Art 
Council is. The programme of Central Jawa Art Council consist of education, 
conservation and creativities production, especially in central Java province. 

 
As like as another, the Central Java Art Council’s aim to manage 

organization perfectly, but there are  many difficults in its implementation  The 
effort in apllying management principal burdened by some causes; the limitation 
of human resources and  nothing  habitual  evaluation to the planned or 
management activities. 

 
The nothing of pheriperal caused it cannot to access how far the 

performance reachead by running principles of organization management. 
Generally, the peripheral of management effectiveness is SWOT analyzes. 
However, art organization isn’t own character as  professional, bureucarcy, or 
business organisation, but it’s only a community with have not career ladder, 
standard of employ, and have no system or structure  in general. This fact has 
become something complicated, when the organization with  specific character  
applicated management approach as like as organization generally. So we give the  
systemic  method as like as alternative to evaluates the  management system and 
the appereance  of art  organization manager’s.   

 
The method of research  has been used to analyze is the system approach 

with the philosophy of hermeneutic and phenomenology, with the its sign are 
interdependence, interrelation, and interpretation between the system and the 
object of research, and trying the basic theory about the truth of thesis and 
hypothesis. 

 
This research has conclusion that  management constraint of art 

organization especially caused by nothingless observation system on financial and 
administration, nothingless of pheriperal for guidance or compare programme 
have been reached.       

 
Based on the research observation suggested (1) planning management 

workshop for the member and the master of organization,  (2) organising the 
system of management (3)  total analising to the reached programme, (4) make the 
long-time plan for suitable programme, and   (5) making evaluation after the 
programme finished.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap organisasi tentu mempunyai keinginan untuk memajukan dirinya, 

dapat merealisasikan program-program kerja yang direncanakan, mengembangkan 

diri, dan mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai cita-cita 

atau tujuannya. Untuk mencapai keinginan tersebut suatu  organisasi akan 

menghadapi tantangan dan persyaratan yang  semakin beragam.   

Menurut Siagian (2001:28) tantangan yang dihadapi  menyangkut banyak 

segi kehidupan organisasional, termasuk tantangan di bidang sumberdaya 

manusia. Pada dasarnya, tantangan pada sumberdaya manusia,  yang pada 

gilirannya tercermin pada pentingnya perencanaan, dapat dikategorikan menjadi  

tiga jenis utama. Pertama, tantangan yang bersifat eksternal yang  - meskipun 

tidak langsung - mempunyai dampak yang kuat pada organisasi; ke dua tantangan 

yang bersifat internal;  dan ke tiga situasi ketanagakerjaan dalam organisasi yang  

bersangkutan. 

Perencanaan dan kegiatan organisasi yang lazim disebut sebagai manajemen 

organisasi, merupakan tantangan internal yang dihadapi semua organisasi modern 

yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan dan 

program kerja. Penataan manajemen dalam struktur organisasi secara tepat dan 

efektivitas program unit-unit kerja yang terkait, merupakan kunci organisasi untuk 

dapat mengembangkan diri dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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Dalam konteks pengembangan diri dan pencapaian tujuan organisasi pada 

umumnya, lembaga atau organisasi kesenian merupakan  salah satu di antara 

organisasi profesi  yang sangat memerlukan metode  pengembangan sistem 

manajemen. Hal itu disebabkan karena kekhususan  organisasi kesenian yang 

memiliki anggota, program kerja dan  sistem  yang agak berbeda dengan 

organisasi lainnya, sementara prinsip-prinsip manajemen kebanyakan 

membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Kebanyakan, organisasi kesenian 

memiliki “irama kerja” atau struktur hubungan antar anggota yang longgar, 

dengan style yang  spesifik. Hal ini tentu  berbeda dengan organisasi bisnis, 

organisasi birokrasi atau organisasi sosial lain yang mengutamakan birokrasi dan 

hubungan formal. 

Ciri utama  organisasi kesenian pada umumnya adalah sebagai  organisasi 

profesi, yaitu suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk 

mengembangkan kreativitas atau karya seni, sementara ukuran pencapaian 

kualitas sebuah  karya dan kreativitas seni tidak bisa diukur secara objektif dengan  

nilai atau harga tertentu. 

Ciri kedua, 

  organisasi kesenian merupakan  sebuah lembaga seni,  yang terdiri dari 

“perwakilan” sejumlah seniman atau organisasi kesenian dari  komunitas seni atau 

arus pemikiran seni tertentu, sementara  para seniman dan organisasi seni  pada 

umumnya memiliki individualisme yang tinggi sehingga agak mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian  diri dengan disiplin organisasi yaitu  adanya 

sejumlah  aturan atau prosedur birokrasi. 
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Dari observasi lapangan diperoleh anggapan sementara bahwa 

pengembangan manajemen dalam  organisasi kesenian sebagian besar terkendala 

oleh adaptasi sikap dan kulturnya yang spesifik (kurang menyukai kemapanan, 

kurang disiplin, mendahulukan insting/emosi, mengutamakan “kebebasan”) ke 

dalam lembaga organisasi yang tertata  dengan berbagai sistem manajemen. 

Implikasinya adalah,   meskipun  pada umumnya mereka memiliki potensi 

sumberdaya manusia yang handal, organisasi kesenian mengalami berbagai 

kesulitan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. 

Kelemahan pertama terkait dengan upaya mengubah pemahaman bahwa 

fungsi organisasi kesenian adalah sebuah lembaga untuk mencapai kepentingan 

bersama, bukan “lembaga  seniman” yang memfasilitasi  proses  kreatif individu 

seniman dengan  tampilan spesifik  sebagaimana sering  dipersepsi oleh sejumlah 

seniman. 

Kedua,  seniman belum terbiasa  menggunakan pendekatan manajemen 

dalam  aktivitas atau kegiatan berkesenian yang mencakup aspek-aspek 

perencanaan produksi, penyelenggaraan administrasi, penggunaan anggaran dan 

penyusunan laporan publik. 

Ketiga, belum adanya perangkat, sistem atau parameter untuk 

mengevaluasi/mengukur kinerja manajemen organisasi, dan membandingkannya 

tahap demi tahap pencapaian prestasi dari waktu ke waktu untuk menentukan 

strategi lebih lanjut.  

Salah  satu studi  kasus kelemahan manajemen organisasi kesenian 

misalnya dapat dilihat pada komunitas Bengkel Teater Rendra. Kebebasan 
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ekspresi yang dikembangkan dalam lembaga kesenian ini mendorong anggota-

anggotanya menjadi pribadi seniman yang kuat, tetapi Bengkel Teater sendiri 

tidak pernah mencapai perkembangan yang signifikan sejak didirikan di Yogya 

tahun 1960 hingga perpindahannya ke Jakarta tahun  1980  sampai sekarang 

(2006). 1 

Kesulitan seniman mengadaptasikan prinsip manajemen dalam kehidupan 

organisasi,  merupakan  kelemahan  kultural dan struktural yang terjadi secara 

bersamaan bukan hanya di Bengkel Teater, juga terjadi  pada berbagai organisasi 

dan lembaga kesenian  di Indonesia.  Verifikasi faktor kelebihan dan kelemahan  

ini penting diketahui setiap  menganalisis manajemen  organisasi kesenian di 

manapun, karena : 

 “ ---- kecuali untuk kerja yang bersifat kreatif, seniman  sulit diajak bekerjasama. 

Biasanya seniman sangat menonjol dalam menyampaikan ide dan  inisiatif, tapi sering 

menghindari tanggung jawab. Karakteristik tersebut merupakan faktor-faktor negatif 

ketika mereka terlibat dalam kegiatan organisasi.  Sebaliknya,  seniman dan organisasi 

kesenian memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada nilai-nilai yang abstrak, 

misalnya kecintaan pada jenis pekerjaan  yang sesuai dengan kesenian yang diminati, 

persamaan nasib atau semangat berkorban, persamaan sejarah atau riwayat dengan 

sesama seniman,  maupun ikatan wilayah di mana atau darimana mereka berasal. Ikatan 

primordial dan tradisi tersebut merupakan karakter yang bernilai positif dalam konteks 

organisasi, misalnya meningkatkan prestasi kerja ---- .” (Halim, 2005:19) 

 

 Fenomena di atas menunjukkan lebih rinci bahwa kelemahan  manajemen  

organisasi kesenian adalah: 

1. Kelemahan struktural, yaitu kurang cepat mengadaptasikan content (isi, 

substansi, prinsip ) manajemen dalam organisasi masing-masing.  

                                                           
1 Selama 45 tahun, Bengkel Teater tergantung pada figure tokoh Rendra, bukan pada system 
organisasinya, dengan akibat organisasi tidak berkembang tanpa figure/tokoh Rendra. 
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2. Kelemahan  kultural, disebabkan  seniman memiliki perilaku / ego yang tinggi 

dan cenderung individualis. 

Hambatan manajemen organisasi kesenian  merupakan sebuah fenomena 

yang menarik, karena  kelemahan sistemik itu amat paradoks dengan perilaku / 

kehidupan seniman yang sesungguhnya amat koperatif, menghargai  perbedaan, 

menghormati perilaku  orang lain dan menyukai kebebasan berpikir.  Imbas dari  

sikap yang paradoks tersebut  mempengaruhi sistem dan kinerja organisasi, di 

antaranya  fungsi-fungsi  pengendalian dan evaluasi program kerja yang amat 

longgar dapat mendorong pada tindak indisipliner. Juga penggunaan waktu yang 

tidak efisien,  penggunaan  anggaran yang sesungguhnya tidak diperlukan, dan 

menyebabkan kinerja organisasi tidak  terukur   kriteria, parameter dan tujuannya. 

Pada sisi yang lain, perpaduan karakter positif – negatif individu-individu 

seniman dalam sebuah organisasi merupakan kajian menarik dalam rangka  

memahami seberapa jauh pengaruh pelaksanaan manajemen organisasi  yang 

terjadi hampir pada semua organisasi kesenian.  

Agar lebih fokus membahas fenomena tersebut, penelitian ini membatasi 

objek penelitian / pembahasannya pada satu organisasi kesenian saja, yaitu Dewan 

Kesenian Jawa Tengah (DKJT), 4) sebagai upaya  untuk mengetahui seberapa jauh 

masalah pelaksanaan manajemen organisasi dan pengaruhnya pada perkembangan 

organisasi atau institusi kesenian. 

Fenomena tersebut akan diuraikan dengan  terlebih dahulu mencari 

hubungan  antara manajemen - organisasi - dan Dewan Kesenian Jawa Tengah, 

melalui pendekatan silogisme. 
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Menurut Jazuli (2001), silogisme merupakan sistem penyusunan fakta 

yang telah diketahui (silogysm) guna mencapai kesimpulan dengan menggunakan 

postulat Aristoteles. Adapun  formulasi silogisme  adalah  sbb;  

1)  A + B + C + D        =  A + Z jika  A,  maka B (mayor) 

2)  A + B – C – D + Z   =  A -  Z jika  B, maka  C (minor) 

3)  A – B – C + D + Z   =  A -  Z deduksinya, Jika A, maka  C 

Melalui postulat tersebut, silogisme hubungan antara manajemen -  

organisasi seni - dan Dewan Kesenian Jawa Tengah dapat diuraikan dengan 

formulasi berikut: 

-   Terdapat kendala    manajemen dalam setiap organisasi kesenian 

    (premis mayor) 

- Dewan Kesenian Jawa Tengah adalah organisasi kesenian (premis 

minor) 

- Oleh karena itu terdapat kendala manajemen pada Dewan Kesenian   

Jawa Tengah (kesimpulan). 

Postulat di atas hanya untuk membantu menyatakan adanya relasi / hubungan 

antara ketiga unsur di atas. Relasi itu sendiri haruslah dibuktikan melalui pemaparan   

sejumlah sumber, data, dan analisis sebagai alat atau logika  pembuktian. 

Untuk membuktikan kebenaran premis tersebut serta memperoleh 

objektivitas penelitian, terlebih dahulu akan dikemukakan  contoh  kasus  

manajemen organisasi pada organisasi kesenian  ansich, yaitu organisasi kesenian 

Wayang Orang Ngesti Pandowo, Semarang, Pada mulanya Ngesti Pandowo - 

berdiri tahun 1950 -  memiliki gedung pementasan sendiri yaitu  
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Gedung GRIS = Gedung Rakyat Indonesia Semarang, terletak di jalan Pemuda, 

Semarang. Pada masa kejayaannya antara tahun 1950 –  1970an, Ngesti Pandowo 

memiliki  penonton tetap sekitar 50 – 100 orang yang menghadiri pertunjukannya 

setiap malam. Artinya, penonton sejumlah itu dapat memenuhi setengah atau lebih  

jumlah kursi yang tersedia.  Dengan penonton sebesar itu pendapatan Ngesti 

Pandowo  cukup memadai, mampu  memberikan kesejahteraan yang cukup baik 

berupa  honorarium yang layak dan perumahan / asrama yang memadai kepada 

keluarga pemain dan awak pentas lainnya. 

Akan tetapi seiring perkembangan waktu, kemajuan teknologi dan 

pengaruh globalisasi kebudayaan yang menawarkan berbagai pilihan yang 

menarik, kejayaan Ngesti Pandowo mulai memudar.  Organisasi ini terkesan 

kurang siap mengantisipasi perkembangan selera publik; alih-alih  mengatur 

manajemennya secara professional, Ngesti Pandowo justru tetap menggunakan 

pendekatan klasikal dalam pengembangan kreativitas dengan  ciri-ciri  

tradisionalnya, serta menggunakan pola manajemen yang tertutup dalam 

mengelola  kegiatan  organisasi. 

Dewasa ini, sesudah organisasi tersebut berusia lebih dari limapuluh tahun 

- Ngesti Pandowo memang masih tetap eksis, namun kondisinya cukup 

memprihatinkan. Menurut penuturan Cacuk Sastrosudirdjo (ketua paguyuban 

Wayang Orang Ngesti Pandowo) gedung pementasan milik yayasan GRIS yang 

dipinjamkan pada mereka telah diminta kembali pada tahun 1986 dan dijual oleh 

yayasan. Sebagai gantinya, Ngesti Pandowo boleh berpentas di gedung 

Nartosabdo yang dibangun pemerintah kota Semarang dengan dana hibah yang 
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diperoleh dari penjualan gedung GRIS tersebut. Anak-anak wayang dan 

keluarganya yang dulu tinggal dalam asrama pemain, dipindahkan ke sebuah flat 

yang berjarak lima belas kilometer dari tempat pementasan. Penonton tetapnya 

yang dulu hampir tiap malam mengisi setengah atau lebih kursi-kursi penonton, 

kini nyaris sudah tidak ada lagi. Tiap kali pementasan (hanya sekali dalam 

seminggu!) jumlahnya tidak lebih dari 25 orang, kecuali jika ada organisasi atau 

lembaga yang memborong karcisnya. Dengan penonton sejumlah itu tentu saja 

biaya produksi tidak dapat tertutup. apalagi untuk membayar honorarium secara 

layak. Saat ini mereka menerima honorarium yang diperoleh dari bunga tabungan 

deposito “Dana Abadi” (antara Rp. 2.500.000/bulan). Bunga deposito tersebut 

dibagikan kepada 30 orang pemain dan awak panggung lainnya, sehingga jumlah 

yang diterima masing-masing jauh dari memadai (Djawahir, 1996: 106). 

Telah beberapa tahun ini Ngesti Pandowo menerima bantuan sejumlah 7 

(tujuh) orang pegawai negeri berprofesi seniman lulusan ASKI   

Surakarta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk meningkatan kualitas 

pertunjukannya.  Meskipun demikian  nasib Ngesti Pandowo masih saja terpuruk. 

Salah satu sebabnya adalah  Ngesti Pandowo  tidak bersedia memfungsikan 

prinsip-prinsip manajemen modern yang profesional, namun justru tetap dikelola 

dengan manajemen tradisional, misalnya  para pendiri atau yang lebih tua (senior) 

menganggap bahwa dirinyalah yang paling tahu mengenai masalah apapun dalam 

organisasi, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan sistem pengelolaan 

manajemen organisasi saat ini. 
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Konklusinya adalah, manajemen organisasi yang berorientasi pada spirit 

pengabdian atau pengalaman empirik saja tidak dapat mendorong kemajuan 

organisasi, sebaliknya menyebabkan organisasi (Ngesti Pandowo) semakin 

terpuruk, ditinggalkan penontonnya yang setia …! 

Selain Ngesti Pandowo, pada umumnya aktivitas organisasi kesenian tidak 

didukung dengan manajemen yang baik. Laporan Triyanto Triwikromo (dalam 

Suara Merdeka, 5 Juli 1998) menyimpulkan bahwa kebanyakan organisasi 

kesenian di Semarang belum menjalankan manajemen kesenian pada 

kelompoknya masing-masing, Eksistensinya sangat tergantung pada pimpinan 

organisasi. Implikasinya, meskipun organisasi dapat eksist dan produktif, tetapi 

tidak pernah benar-benar berhasil menjadi organisasi profesional. Pencapaian 

karya kreatif tidak signifikan dengan perkembangan struktur dan sistem 

organisasi, karena fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja organisasi (perencanan, 

pengendalian dan evaluasi) tidak dilakukan. Hal itu sedikit banyak 

mempresentasikan sikap dan cara berpikir seniman, bahwa “bagi seniman, yang 

terpenting adalah karya”. Sistem, prosedur, atau segala sesuatu yang bersifat 

administratif cenderung diabaikan atau dianggap tidak penting, menghambat 

proses kreatif, proses berkesenian.  

Sikap tersebut kemungkinan juga bersumber dari sebagian perilaku 

seniman yang cenderung mengedepankan nilai-nilai idealisme, kebebasan berfikir 

dan bersikap. Aspek-aspek kultural yang paradoks dengan diskursus atau sistem 

manajemen yang teratur merupakan salah satu penyebab terjadinya hambatan 

dalam pengelolaan manajemen organisasi (Halim, dkk:1998: 76) 
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Persepsi sebagian seniman bahwa kegiatan administrasi atau manajemen 

dalam organisasi dapat menghambat kreatifitas adalah tidak benar. Sebaliknya, 

kendala-kendala dalam organisasi kesenian dan proses kreatif justru disebabkan 

oleh deviasi sikap dan perilaku seniman yang kurang koperatif atau kurang sesuai 

dengan norma-norma sosial yang berlaku.  

Sayangnya banyak organisasi kesenian tidak menyadari bahwa perilaku 

manusia (seniman) sangat mempengaruhi kehidupan organisasi di mana mereka 

berada; menyebabkan organisasi tidak berkembang atau stagnan. Banyak program 

kegiatan organisasi kesenian berhasil menunjukkan karya atau eksistensi 

organisasi. Namun kerja atau proses tersebut adalah bentuk dari sebuah “proses 

kreatif” yang dikerjakan dengan sistem pengabdian atau “manajemen 

kebersamaan”, bukan produk sebuah manajemen organisasi kesenian. Proses 

manajemen mestinya merupakan kerjasama yang tersistem dengan tahap demi 

tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekedar berorientasi 

pada hasil akhir, tapi juga harus sesuai dengan sistem yang berlaku.  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan 

pada : 

 

1.2.1 Masalah Utama 

Bagaimana kinerja sistem organisasi dan manajemen pada Dewan 

Kesenian Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi  

kesenian ?  
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1.2.2 Sub Masalah 

Masalah utama tersebut diperinci dalam beberapa sub masalah sebagai 

berikut :  (1) Bagaimana sistem perencanaan dan proses manajemen di DKJT; (2) 

Bagaimana sistem pengendalian manajemen dilakukan; (3) Adakah sistem 

evaluasi kinerja organisasi ? (4) Adakah hambatan dalam pelaksanaan sistem 

manajemen dan organisasi di DKJT ?   

    

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini  ialah  mendeskripsikan 

kinerja pelaksanaan manajemen organisasi DKJT, menemukan hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan manajemen organisasi dan menawarkan model evaluasi 

yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja manajemen organisasi DKJT.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berusaha memperoleh manfaat teoretik, yaitu (1) 

memperoleh  landasan ilmiah  mengenai pengelolaan  manajemen kesenian pada 

Dewan Kesenian Jawa Tengah serta memperoleh rumusan/formulasi parameter 

yang sesuai  untuk mengukur efektivitas program kerja / kegiatan organisasi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK 

 

2.1 Kajian Pustaka  

 Kajian mengenai hubungan manajemen dengan organisasi kesenian pernah 

dilakukan oleh Edi Haryono  (2005), dengan judul Menonton Bengkel Teater 70 

Tahun Rendra. Kajian tersebut merupakan pengamatan perjalanan Bengkel Teater 

selama lebih dari tiga puluh tahun sebagai sebuah organisasi kesenian. Adapun 

unsur-unsur yang diamati mencakup perjalanan kreatif, manajemen organisasi, 

dan manajemen pertunjukan. 

Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan Bengkel Teater 

tidak lepas dari pendekatan manajemen organisasi dalam mengelola aktivitasnya. 

Proses dan bentuk kreativitas dapat diapresiasi publik hanya dengan aplikasi 

manajemen organisasi yang profesional. 

Kajian hubungan manajemen dengan kreativitas organisasi juga dilakukan 

oleh Mella Jaarsma dan Nindityo Adipurnomo (2006) dengan judul 15 Years 

Cemeti Art House Exploring Vacuum 1988 - 2003. Laporan ini memuat tulisan 

dan analisis sejumlah pengamat senirupa mengenai eksistensi Galeri Seni 

“Cemeti” Yogyakarta, dalam memperkenalkan  senirupa Indonesia kontemporer. 

Simpulan dari antologi tulisan para pakar menyebutkan peranan organisasi 

kesenian sebagai mediator atau galeri amat penting dalam memperkenalkan para 

perupa dan konsep mereka kepada apresian senirupa dari seluruh penjuru dunia. 
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Hubungan antara seni dan manajemen juga menjadi kajian utama Yayasan 

Kelola, sebuah yayasan nirlaba yang mengkhususkan diri dalam pelatihan 

manajemen kesenian di Indonesia dengan sponsor dari sejumlah lembaga donor. 

Salah satu rekomendasi yayasan ini termuat dalam Laporan Tahunan Yayasan 

Kelola (2004), mengenai kemajuan dan perkembangan organisasi kesenian dan 

para seniman/lembaga seni yang telah mengikuti pelatihan manajemen kesenian 

yang mereka selenggarakan. Lebih dari 500 orang yang mewakili 250 organisasi 

seni dan budaya berasal dari 14 provinsi di Indonesia telah merasakan manfaat 

program yang diselenggarakan bersama antara lembaga manajemen PPM dan 

yayasan Kelola, meliputi enam belas lokakarya bertajuk “Manajemen Organisasi 

Budaya”, tiga lokakarya bertajuk “Manajemen Proyek Pertunjukan Seni” telah 

diselenggarakan di 19 kota sepanjang kurun waktu 1999 – 2002. 

Dari berbagai pelatihan manajemen seni dan organisasi budaya oleh 

Yayasan Kelola, disimpulkan adanya korelasi yang erat antara penerapan prinsip-

prinsip manajemen dengan kemajuan kreativitas sebuah organisasi kesenian. 

Disertasi  Satoto Sudiro (1998) yang berjudul Tokoh dan Penokohan 

Dalam Caturlogi Drama “Orkes Madun” karya Arifin C Noer mengungkapkan 

fungsi manajemen seni pertunjukan dalam menjaga kelangsungan sebuah 

organisasi kesenian (teater). Unsur lain yang disimpulkan Sudiro sebagai relasi 

seni dan manajemen adalah profesionalisme pekerja seni dalam bekerja baik 

ketika berperan sebagai seniman maupun ketika sebagai organisator kesenian 

yang membantu para aktor dalam mempersiapkan sebuah pertunjukan, sedangkan 

manajemen produksi terkait dengan segala hal yang mencakup bisnis pertunjukan. 
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Parameter keberhasilannya tidak berbeda dengan parameter manajemen 

organisasi bisnis yaitu adanya peningkatan kuantitatif maupun kualitatif 

Pendekatan kualitatif sebagai parameter kemapanan organisasi  khususnya dalam 

organisasi kesenian akan  dituntut  untuk lebih spesifik. Tuntutan itu terkait 

dengan jenis kegiatan kesenian yang berbeda dengan organisasi bisnis atau 

organisasi birokrasi. Stephen Langley  mengidentifikasi sejumlah kegiatan 

manajemen dalam organisasi kesenian, diantaranya manajemen produksi,  

manajemen  artis dan manajemen pemasaran (Langley,  1974:276). 

Sementara Sechner memisahkan manajemen seni hanya dalam bentuk 

manajemen kreatif dan manajemen produktif. Termasuk dalam manajemen kreatif 

adalah segala hal yang berkait dengan fasilitas yang disediakan pimpinan kinerja 

organisasi. 

Analisis lebih jauh tentang hubungan antara karya seni dan manajemen 

kesenian dikemukakan oleh Charles Harrison dan Paul Wood (1995) dalam  Art in 

Theory 1900 – 1990. Di antara kajian sejarah seni yang komprehensif itu, di 

dalamnya terdapat tulisan Victor Burgin Situation Aesthetic 1996 yang 

meniscayakan sosialisasi karya seni pada dekade ini tanpa kehadiran lembaga-

lembaga media, gallery, donor serta jaringan promosi dan publikasi. Burgin juga 

mengkaji sinergi seniman dan organisasi kesenian. Dalam analisisnya, Burgin – 

mengutip Susan K Langer - mengatakan bahwa karya seni merupakan ekspresi 

masyarakatnya, dan sosialisasi karya seni idealnya mengikuti norma-norma yang 

berkembang di masyarakat.  Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan 

“masyarakat” oleh Burgin dan Langer dalam konteks organisasi kesenian?  
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Benarkah bahwa apa yang dilakukan oleh “masyarakat” itu dapat menjadi tolok 

ukur sebuah organisasi ?.  

Dilihat dari struktur dan fungsi organisasi, “masyarakat” dalam sebuah 

organisasi tentulah bukan masyarakat umum, melainkan masyarakat khusus / 

eklusif, utamanya mereka yang terlibat dalam sebuah organisasi. Dalam 

pengertian khusus, masyarakat dalam sebuah organisasi itu tentu terdiri dari 

sejumlah pengurus dan pimpinan dan anggota staf. Hubungan organisasi, 

pimpinan dan staf diatur dalam suatu sistem ataum mekanisme kerja yang terdiri 

dari sejumlah prosedur. Melalui manajemen sistem itulah sebuah organisasi 

diukur  mengenai seberapa jauh keberhasilannya dalam mencapai sebuah prestasi.  

Uraian manajemen organisasi dan pengembangan sistem (system building)  

antara  lain dianalisis oleh Siagian.  Menurut Siagian, (2001:51) salah satu yang 

sangat penting dalam system building adalah mekanisme dan prosedur kerja yang 

baku. Perananannya yang utama adalah sebagai “peraturan permainan” yang 

mengikat semua orang dalam organisasi.  

Meskipun gaya merumuskannya dapat beraneka ragam, biasanya prosedur 

kerja  yang mengatur berbagai hal telah dirumuskan / dibakukan melalui sebuah 

peraturan, mencakup (a) pola pengambilan keputusan (b) pola koordinasi (c) pola 

pendelegasian wewenang (d) jalur dan saluran pertanggungan jawab (e) pola 

hubungan kerja baik secara vertikal maupun horisontal (f) pola format, frekuensi 

dan “alamat” laporan. g) mekanisme pemecahan masalah (h) langkah yang harus 

ditempuh dalam penyelesaian tugas (i) interaksi dengan  pihak-pihak eksternal 

dan (j) hal-hal lain yang dipandang perlu. 
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Peraturan yang terpola pada sejumlah prosedur dapat itu berfungsi optimal 

dengan adanya pengendalian. Halim dkk (1998) mengemukakan bahwa salah satu 

alasan tindakan pengendalian manajemen bukan hanya untuk mengawasi 

peraturan yang telah ditetapkan, tapi juga untuk membatasi kewenangan yang 

dimiliki para manajer dalam mengelola organisasi. Seringkali terjadi dalam  

kegiatan suatu organisasi banyak tindakan manajemen yang tidak sistematis, 

berkaitan dengan interaksi antara sesama manajer atau manajer dengan bawahan 

yang tidak memungkinkannya bertindak sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan. Adapun langkah-langkah pengendalian dimaksud mencakup elemen 

pancaindera, peralatan pembanding (assesor), alat pengubah (efektor) dan jaringan 

komunikasi untuk menganalisis informasi dari ketiga elemen tersebut. Dengan 

demikian pengendalian merupakan suatu proses untuk mengarahkan organisasi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.2 Pola Hubungan dalam Sistem Organisasi  

Salah satu dari berbagai uraian tentang organisasi adalah uraian pola 

hubungan organisasi dari sudut pandang teori sistem. Menurut teori sistem, 

substansi sebuah organisasi terletak pada fungsinya sebagai core (poros, 

penggerak) sebuah sistem yang memiliki pengertian “hubungan yang berlangsung 

diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur” (an organized, functioning 

relationship among units or component; Awad dalam Amirin, 2001: 1).  

Wujud hubungan dapat terjadi karena proses input – output dua buah 

komponen atau lebih, atau disebabkan proses interrelasi maupun interdependensi 
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antara sejumlah komponen yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. (Siagian (2001: 27). 

Pola hubungan manajemen organisasi tersebut diperlukan dalam proses 

komunikasi antar anggota organisasi, pengaturan tugas, pembagian wewenang dan 

tanggung jawab, serta untuk menjamin berlakunya tata tertib organisasi.  

2.2.1 Model (1) : Pola Interrelasi 

Relasi antara organisasi dengan sub-sub sistem organisasi lainnya 

digambarkan berawal dari lingkaran kepentingan internal organisasi kesenian itu 

sendiri, selanjutnya melebar pada lingkar hubungan yang lebih luas dan kompleks. 

Relasi tersebut diperlukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pada 

subjek / core yang sama (menyusun strategi menghadapi pesaing, memperluas 

segmentasi penonton, menyiapkan produk substitusi atau karya alternatif, dsb). 

Selanjutnya, lingkaran interrelasi dan interdependensi akan semakin besar, 

mengikuti perkembangan atau dinamika yang berkembang dalam organisasi, 

sebagaimana diadaptasikan dari konsep yang dikemukakan oleh Murdick dan 

Ross dalam ilustrasi berikut:  

Model  1;  Hubungan interrelasi dalam sistem organisasi  kesenian 
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Substansi hubungan interrelasi dalam pendekatan sistem adalah bahwa 

dalam hubungan berorganisasi, pengelolaan manajemen maupun relasi antara 

manajemen dan organisasi, proses atau relasi yang berlangsung  tidak semata-

mata otoritatif, melainkan terjadi secara menyeluruh dari satu sistem ke sistem 

lainnya. Saling hubungan dan ketergantungan dari berbagai bagian, sub sistem 

atau komponen secara vertikal maupun horisontal dengan lingkungan komunitas 

(stake holders) dapat berlangsung secara terpisah-pisah, namun merupakan suatu 

keterpaduan atau  wholism (Murdick dan Ross, 1982: 11).  

   

2.2.2 Model (2)  : Pola pendekatan input – output  

      Model 2;  Pendekatan input – output. 

 

         

Amirin, Tatang M, 1986: Pokok-pokok Teori Sistem, Rajawali, Jakarta 

Saling hubungan dan ketergantungan antara komponen / sub sistem 

diperlukan  masing-masing komponen untuk menerima masukan dari komponen 

lainnya. Melalui transformasi input – output, masukan diolah sebagai output yang 

akan dibutuhkan oleh komponen sub sistem yang lain dalam mekanisme 

berikutnya. Demikian berlangsung daur ulang input – output  untuk seterusnya 

(Amirin, 1986:46). 

 

2.2.3  Model (3) : Pola Pranata Sosial 

Menurut Rohidi (2000) organisasi merupakan salah satu bentuk pranata 

sosial di mana manusia melakukan berbagai aktivitas kebudayaan untuk 

Subsistem SubsistemInput output 
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melangsungkan hidup, memenuhi kebutuhan sosial, politik dan ekonominya. Pola 

hubungan  dalam konsep organisasi sebagai pranata sosial berlangsung 

berdasarkan sistem simbol atau ikon yang disepakati secara sosial, diintegrasikan 

dengan sumberdaya yang ada (lingkungan alam, fisik, sosial budaya  dan 

perubahannya) sehingga membentuk pola perilaku secara pribadi dan sosial.  

 Keberadaaan dan cara bekerja pranata sosial – termasuk organisasi 

kesenian – hanya akan terus berlangsung sepanjang masih ada pelaku, pendukung 

atau subsistem dari sistem tersebut. Interaksi, interrelasi, interdepensi antara 

subsistem akan berkembang menjadi pranata sosial dimana aktivitas manajemen  

berlangsung di dalamnya.   

Model 3; Pola hubungan organisasi sebagai Pranata Sosial 

 

  

 

  

 

 

 

 

  Rohidi, Tjetjep R, 2000: Kesenian dalam Perspektif Kebudayaan, STISI Press,  Bandung 

  Dalam hubungannya dengan pengelolaan manajemen  organisasi kesenian, 

pola  organisasi sebagai pranata sosial  nampaknya lebih banyak dipilih karena 

sifatnya yang alamiah dan mekanisme hubungan organisasinya  lebih longgar. 

Akan tetapi jika dipertimbangkan adanya   kebutuhan organisasi untuk dapat 

bertahan atau melakukan ekspansi, sifat alamiah dan mekanisme yang longgar 

Pedoman
Sistem Simbol
Strategi Adaptif

PERILAKU
DAN POLA PERILAKU

BERKESENIAN

KEBUTUHAN PRIBADI
SOSIAL

BUDAYA

SUMBER DAYA
LINGKUNGAN ALAM-FISIK

SOSIAL-BUDAYA
DAN PERUBAHANNYAPRANATA-PRANATA

KESENIAN



20 

 

tidak dapat bertahan dari berbagai ancaman, persaingan, maupun berbagai 

tuntutan kebutuhan globalisasi dan teknologi informasi yang makin kompleks.  

Untuk mengantisipasi perkembangan dunia manajemen serta  tuntutan 

globalisasi, perkembangan  teknologi dan informasi, maka  akan lebih tepat jika 

organisasi kesenian dapat mengadopsi pola interaksi, interrelasi dan 

interdependensi dalam aktivitas organisasinya, dengan pertimbangan pola tersebut 

sangat terbuka dan inovatif.  

 

2.3 Pola Hubungan dalam Sistem Manajemen  

Dalam manajemen organisasi, saling hubungan dan saling ketergantungan 

antar berbagai unit atau komponen dapat dibedakan pada hubungan yang bersifat 

menegak (vertikal) dan hubungan mendatar (horisontal). Pola tersebut 

dimaksudkan untuk menunjukkan otoritas atasan – bawahan, struktur hubungan 

atasan – atasan, ataupun struktur hubungan sesama staf (Murdick dan Ross, 

1982:11). 

Secara teknis, manajemen sebagai sistem yang bersifat formal 

memungkinkan pendelegasian otoritas, memperjelas pembagian fungsi-fungsi 

yang telah ditetapkan dalam struktur, dasar-dasar pengambilan keputusan, dan 

prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi, yang membantu mereka 

dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sistem, struktur, prosedur, dan respon yang 

terpola membantu pengelola manajemen dalam merencanakan dan mengelola 

strategi untuk mencapai tujuan (Marciarello dan Kirby, 1994:8). 
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Pola hubungan selanjutnya terdapat pada proses dialektika manusia dalam 

kebudayaan, dimana proses interrerlasi dan interdependensi antar sub sistem 

merupakan sebuah dinamika sosial yang akan melahirkan sistem-sistem baru yang 

lain. Dari interaksi kebudayaan yang terdiri dari tujuh unsur itu (salah satu 

diantaranya adalah kesenian), akan lahir berbagai pola hubungan dan sub sistem 

kebudayaan yang memiliki berbagai bentuk dan disiplin baru. (Koentjaraningrat, 

2004:19) 

Salah satu ciri dari sistem kebudayaan adalah adanya pembagian kerja 

didalamnya, yang bisa dilakukan menurut keahlian atau spesifikasi masing-

masing anggota yang terlibat dalam sistem. Pembagian kerja menurut skill atau 

keahlian menuntut bukan hanya pengetahuan tentang skill itu sendiri, melainkan 

juga memerlukan suatu penata-usahaan atau manajemen agar terjadi 

keseimbangan, pengendalian dan pengembangan yang adil dan bermanfaat bagi 

kelangsungan sistem kebudayaan tersebut. 

Dari ke tiga pola relasi organisasi yang dikemukakan hubungannya dengan 

kenyataan yang berlangsung di masyarakat, peran manajemen sangat dibutuhkan 

dalam rangka merencanakan, mengatur, memimpin dan mengendalikan 

kelangsungan dari sistem-sistem oranisasi tersebut. 

 

2.4  Pola Hubungan dalam Manajemen Organisasi Dewan Kesenian Jawa 

Tengah  

Sudah menjadi sifat manusia untuk hidup berorganisasi atau berkumpul 

dengan komunitas atau kelompoknya masing-masing, demikian pula dengan 



22 

 

seniman. Sebagai makhluk individu, seniman memiliki privacy berupa kebebasan 

berekspresi atau berkarya, tidak boleh terjadi intervenesi antara satu orang dengan 

orang lain. Namun, sebagai makhluk sosial, seniman membutuhkan kehadiran 

orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan sosialnya, seperti kebutuhan 

untuk makan, berpakaian, memperoleh keamanan. Meskipun demikian tidak 

semua seniman bersedia menyesuaikan organisasi masing-masing dengan sistem 

manajemen yang sama, hingga sesama organisasi seniman bentuk dan 

peraturannya seringkali berbeda. 

Meskipun terjadi perbedaan, berdasarkan tujuan dan bentuk organisasinya 

organisasi seni / lembaga kesenian memiliki dua karakter yang spesifik, yaitu 

sebagai organisasi seniman yang aktivitasnya lebih dominan pada kegiatan 

penciptaan karya seni (sanggar tari, kelompok teater, perkumpulan pelukis), dan 

organisasi kesenian yang aktivitasnya lebih cenderung pada penciptaan 

infrastruktur dan jaringan kesenian, seperti yayasan kesenian, lembaga pendidikan 

seni, atau dewan kesenian. 

Sebagai organisasi profesi ataupun jaringan organisasi, masalah yang 

dihadapi organisasi kesenian relatif sama. Pertama, kebutuhan perencanaan 

organisasi, misalnya darimana sumber dana untuk memenuhi anggaran rutin dan 

anggaran pengembangan organisasi antara lain biaya kantor, biaya operasional, 

biaya pengembangan, dll. Ke dua, masalah pengorganisasian program kerja, 

mencakup kebutuhan sumberdaya manusia, sosialisasi ide, gagasan dan 

pemasaran karya seni yang makin luas dan kompleks mulai dari kegiatan 

pameran, pementasan, diskusi, hingga penyediaan infra dan supra stuktur 
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kesenian. Ke tiga, masalah pengendalian dan / atau pengawasan terhadap 

kinerja organisasi dan manajemen, antara lain bagaimana menciptakan mekanisme 

kerja yang efektif, pelaksanaan sistem evaluasi, sistem promosi, dan pengaturan 

strategi untuk mengantisipasi ancaman, peluang dan kendala yang mungkin 

terjadi.  

 
 
2.5 Kerangka Teoretik   

2.5.1  Manajemen Klasik dan Modern 

Impikasi teori manajemen organisasi yang senantiasa berkembang 

menyebabkan teori-reori lama nyaris menjadi teori klasik, meskipun selalu 

diperbarui atau mengalami pembaharuan mengikuti kebutuhan yang berkembang. 

Teori manajemen klasik yang dipelopori oleh Henry Fayol (1841 – 1925), 

merupakan suatu usaha untuk mengenali prinsip-prinsip dan ketrampilan 

manajemen dan membuatnya menjadi lebih sistematik. Fayol percaya bahwa 

praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat 

diidentifikasi dan dianalisis. Dari pemahaman dasar ini dia membuat rancangan 

untuk doktrin manajemen yang kompak, Salah satu doktrin yang masih tetap 

mempunyai kekuatan sampai hari ini. Dengan keyakinannya pada metode ilmiah, 

Fayol serupa dengan Taylor, yaitu orang yang sezaman dengannya bersama-sama 

mengembangkan teori manajemen yang kini sudah terbilang klasik, namun tetap 

up to date. Fayol mengembangkan organisasi total, dan Taylor pada dasarnya 

memikirkan fungsi organisasi. Fayol berhasil merubah paradigma yang berlaku 

sebelumnya bahwa “manajer dilahirkan, bukan dibentuk”. Ia meyakinkan bahwa 
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manajemen adalah suatu ketrampilan seperti keterampilan yang lain, sesuatu yang 

dapat diajarkan kalau prinsipnya dipahami. Berikutnya, teori manajemen 

dikembangkan dan direvisi oleh Max Weber (1864 – 1920), Mary Parker Follet 

(1868 – 1933), Chester I Barnard (1886 – 1961) dst. Teori Manajemen 

berkembang dari teori Aliran Tingkah Laku (Hawthorne, 1933), Konsep Kendali 

Mutu (1970), hingga teori Pendekatan Ilmiah (Maslow, Gregor; 1980:42) dan 

belum lama disusul dengan teori Pendekatan Sistem, yaitu yang memandang 

organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian 

yang saling berkaitan. 

Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk melihat organisasi secara 

keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Teori 

sistem meramalkan bahwa aktivitas setiap segmen organisasi mempengaruhi 

segmen lainnya dengan tingkat pengaruh yang berbeda. 

Tingkat perbedaan pengaruh pada tiap segmen berkaitan dengan 

kemampuan para manajer dalam mengorganisasikan sistem-sistem manajemen 

yang ada dalam organisasi. Pada segmen inilah akan terlihat seberapa jauh 

efektivitas manajemen, yaitu dengan memperbandingkan kenyataan, fakta dan 

data yang ada pada tiap-tiap unit organisasi. 

 

2.5.2 Manajemen Tahun 2000: Tesis Chandler 

Pada penghujung tahun 2000 dan sesudahnya, dengan semakin luasnya 

cakupan globalisasi, berbagai organisasi harus mengagendakan kembali peran, 

fungsi dan strategi mereka menghadapi perkembangan teknologi, perubahan 
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ideologi, persaingan pasar, pluralisme nilai-nilai, gangguan keamanan, bencana 

alam dan lain-lain hal yang bisa maupun tidak bisa diprediksikan. Para praktisi 

manajemen harus mendesain ulang strategi masing-masing, terkait dengan 

pengembangan organisasinya. Stategi tersebut dipelopori oleh Chandler dengan 

doktrinnya yang terkenal bahwa pertumbuhan dan perkembangan strategi dan 

struktur sebuah organisasi bergantung pada organisasinya. 

Sebagai contoh - menurut Chandler - organisasi di Amerika Serikat biasanya 

melewati tiga tahap perkembangan strategis dan struktural, yaitu pada saat organisasi 

itu berubah dari satu unit, menjadi organisasi fungsional, dan kemudian menjadi 

perusahaan multi divisi. Pada awalnya, sebuah organisasi dimulai dari ukuran kecil di 

satu lokasi, menghasilkan produk tunggal, dan memiliki pembuat keputusan tunggal. 

Ketika organisasi ini tumbuh, semakin banyaknya volume dan tambahan lokasi 

menciptakan masalah baru. Organisasi menjadi sebuah unit perusahaan, dengan 

beberapa unit lapangan dan sebuah kantor administrasi untuk menangani koordinasi, 

spesialisasi dan standarisasi diantara unit. Ketika perusahaan tumbuh dan 

mengakibatkan integrasi vertikal, organisasi berkembang menjadi organisasi 

fungsional dengan divisi-divisi keuangan, pemasaran dan, produksi serta sub divisi 

yang lain, dan sistem penetapan anggaran membuat rencana yang dibuat formal. 

Akhirnya, dalam tahap ketiga, organisasi melakukan diversifikasi dan menjadi 

perusahaan multi divisi yang beroperasi hampir seperti kumpulan sejumlah bisnis 

yang lebih kecil. 

Uraian perkembangan manajemen organisasi dari Fayol sampai Chandler, 

dari periode klasik hingga periode kontemporer, sebenarnya menyimpulkan hal 
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yang sama tentang prinsip dasar teori manajemen organisasi. Prinsip-prinsip itu 

nampaknya tidak pernah berubah, namun struktur dan strateginya senantiasa 

mengalami inovasi. Prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah itu adalah proses 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan 

anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya untuk mencapai sasaran 

yang sudah ditetapkan. Apapun hasil tesis Chandler, tidaklah mungkin 

perkembangan organisasi terjadi tanpa adanya perubahan sistem dan strukturnya. 

 

2.5.3 Sinergi Sistem Manajemen dan Sistem Organisasi  

Pada dasarnya, sinergi dalam berbagai ilmu pengetahuan sangat terbuka, 

bahkan sudah menjadi suatu disiplin dan kajian tersendiri yaitu kajian inter 

disiplin dan kajian multi disiplin (Suriasumantri, 2005:91). Sinergi antara teori 

sistem dan teori manajemen terjadi antara lain dalam persamaan fungsi antara ke 

dua disiplin ilmu tersebut, yang selanjutnya melahirkan satu disiplin tersendiri, 

yaitu sistem manajemen.  

Meskipun bersinergi dengan disiplin organisasi, sistem majemen memiliki 

dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang berdiri sendiri, terpisah secara 

terminologis dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam manajemen organisasi kedua 

prinsip bertemu, menciptakan sintesis baru yang dapat didekati dengan berbagai 

metode. 

 

2.5.3.1Definisi Sistem  

Adapun yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan yang bulat 

dan terpadu, suatu keseluruhan yang terorganisasikan, atau sesuatu yang 
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organik; atau juga yang berfungsi, bergerak atau bekerja secara serentak dan 

bersama-sama. Suatu himpunan dari bagian-bagian yang disatukan oleh suatu 

bentuk yang saling berhubungan, atau saling ketergantungan yang teratur 

(Amirin, 1986:2). 

 

2.5.3.2  Definisi Manajemen 

Pengertian sistem tersebut substansinya hampir sama dengan pengertian 

manajemen yaitu sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin 

dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua 

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah 

ditetapkan (Stoner, 1997:7). 

 

2.5.3.3Definisi Organisasi 

Terlalu banyak definisi organisasi dikemukakan, namun substansinya 

adalah sama, yaitu “dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara 

yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau sejumlah 

sasaran” (Stoner, dkk.1996:6). 

 

2.5.3.4 Definisi Kesenian  

Dari berbagai definisi kesenian, salah satu diantaranya adalah “suatu 

kegiatan yang mencakup wilayah penciptaan, pemasaran dan pendokumentasian 

karya seni” (Sayuti dalam Jabrohim, 203:72)  
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2.5.35 Definisi Manajemen Organisasi Kesenian 

Memadukan definisi-definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan 

manajemen organisasi kesenian adalah “suatu usaha bersama mengelola kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian karya seni untuk mencapai 

efektivitas kinerja organisasi kesenian”.  

Menurut hukum logika formal, jika dua entitas atau lebih yang memiliki 

persamaan substansi dipadukan, maka akan terjadi sinergi yang positip atau logis. 

Bentuk sinergi yang terjadi dapat berwujud teori, wacana / diskursus (discourses, 

pemikiran), atau lebih konkrit yaitu sebuah sistem yang mengorganisasikan 

sinergi dari dua buah entitas tersebut (Suriasumantri, 2005:46). 

Salah satu wacana sinergi teori manajemen dengan teori organisasi adalah 

manajemen sistemik, yaitu suatu ikhtiar pelaksanaan teori manajemen dengan 

melihat seberapa jauh penerapan sistem-sistem yang ada di dalamnya.  

Oleh karena itu konstruksi teoretis yang dipakai dalam konteks penelitian 

ini lebih banyak mendeskripsikan data teknis yang ditemukan dalam observasi di 

lapangan, karena paparan teori saja tidak akan cukup untuk menguraikan kajian 

pada objek penelitian, kecuali dengan melihat realitas penerapan konsep dan 

sistem manajemen pada objek secara langsung, yakni kegiatan manajemen pada 

organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah sehari-hari. 

  

2.5.4 Manajemen Organisasi Kesenian 

Suatu hal yang mengejutkan ialah, bahwa pada titik perkembangannya 

yang mutakhir, analisis teori organisasi dan teori manajemen bertemu pada teori 
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sistem. Titik singgung unsur-unsur organisasi dan manajemen terletak pada 

persamaan proses dan fungsi masing-masing: sistem organisasi berproses untuk 

bekerjasama, sistem manejemen berfungsi untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan.  

Jadi, kalau organisasi dan manajemen dalam entitasnya masing-masing 

bergabung dalam sebuah kesatuan (unity) maka proses itu sebenarnya merupakan 

sebuah sinergi (sinergy) atau perpaduan dua buah disiplin yang memiliki 

kesamaan struktur, proses, fungsi, bahkan bermuara pada disiplin ilmu yang sama. 

Sinergi atau sintesis antara manajemen dan organisasi atau manajemen organisasi 

yang dilakukan secara sistematis berhasil mengantarkan lembaga ekonomi dan 

sosial dunia yang besar semakin eksist seperti Microsoft atau Ford Foundation. 

Organisasi kesenian seharusnya terinspirasi untuk mengelola lembaga atau 

institusi kesenian dengan manajemen organisasi yang benar, termasuk diantaranya 

pengelolaan manajemen organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah. 

Organisasi kesenian memiliki bentuk yang khas yakni sebagai organisasi 

profesi seni yang mempresentasikan kreativitas seniman, medium berproses seni, 

maupun sebagai lembaga seni yang mempresentasikan kepentingan kesenian. 

Sedangkan karakteristik seniman biasanya lebih cenderung sebagai individualis, 

bebas, dan tidak mau dibatasi dengan peraturan-peraturan yang dianggap 

mengurangi kebebasannya itu.  

Menurut Edi Haryono (2005), karakter organisasi kesenian diantaranya 

adalah bersifat kekeluargaan dengan sikap toleransi yang tinggi, dan mempunyai 

ketergantungan pada pimpinan organisasi. 



30 

 

Dalam manajemen organisasi, karakter-karakter khas organisasi atau 

anggota organisasi tidak dapat ditolerir, sebaliknya hal-hal yang bersifat khusus 

harus digeneralisasikan dengan prinsip-prinsip umum manajemen. Kebanyakan 

organisasi kesenian tidak atau kurang mengindahkan hal ini, bahkan kadang-

kadang lebih terbawa pada karakternya yang khusus daripada mengikuti prinsip-

prinsip umum manajemen. Akibatnya banyak organisasi kesenian yang tidak 

dapat bertahan lama atau mengembangkan diri, semakin lama semakin surut, dan 

pada akhirnya terpaksa tidak aktif atau membubarkan diri. Organisasi kesenian 

yang mampu eksist pada umumnya telah menyesuaikan diri dengan 

perkembangan manajemen organisasi. seperti perkumpulan seni wayang orang 

“Sekar Budaya Nusantara” yang mengorganisasikan kesenian tradisional dengan 

manajemen modern, dan berhasil mengangkat citra kesenian tradisi dalam 

percaturan peristiwa kesenian nasional dan internasional. Bandingkanlah dengan 

nasib perkumpulan wayang orang Ngesti Pandowo, Semarang, yang menyurut 

pamornya karena gagal mengintegrasikan sistem manajemen modern dalam 

organisasinya. 

Integrasi prinsip manajemen dalam organisasi seni dimulai dengan 

mempertemukan formula yang spesifik yang menjadi ikon organisasi, misalnya 

“kesenian”, dengan prinsip-prinsip umum manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan aktivitas berkesenian. Tujuannya 

adalah mengembangkan ikon atau kekhasan yang dimiliki organisasi menjadi 

sesuatu kekuatan atau “trade mark” dan membentuk citra positif ( brand-image) 

organisasi.  
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Dilihat dari fenomena tersebut, persoalan utama yang dihadapi organisasi 

kesenian dalam mengelola manajemen organisasinya adalah mengadaptasikan ( 

merencanakan, mengorganisir, memimpin) kelebihan aspek-aspeknya yang 

spesifik atau khas dengan prinsip-prinsip umum manajemen, serta menjadikannya 

sebagai core (poros) kegiatan organisasinya. 

Pengelolaan manajemen kesenian dapat mengacu pada konsep 

“Manajemen Organisasi Kesenian” yang diintrodusir oleh LPPM Prasetya Mulya 

sebagaimana bagan berikut; 

 

PROSES MANAJEMEN KESENIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM Prasetya Mulya, 2002: Diktat Workshop Manajemen Organisasi Kesenian,  Jakarta 

 

Pada ilustrasi di atas, pusat kegiatan organisasi kesenian adalah pada 

program atau tujuan organisasi. Program tersebut dibreakdown kedalam fungsi-

fungsi manajemen untuk dilaksanakan, dengan mekanisme kontrol pada masing-

masing fungsi secara berjenjang. Berikutnya, masing-masing fungsi 

PERENCANAAN 
Ide, Konsep, Gagasan 

Wacana seni

PENGARAHAN 
Produksi, Reproduksi 

Kritik Seni

PENGENDALIAN 
Waktu, Anggaran, 

Sasaran 

PENGORGANISASIAN 
Cipta, Karya, Lingkup 

Sosial
PROGRAM/

TUJUAN
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mengintegrasikan kembali seluruh kegiatannya pada program/tujuan organisasi, 

tautannya dengan fungsi-fungsi lain yang saling terkait dan saling tergantung. 

Pemecahan atau perincian kegiatan mencakup wilayah-wilayah kesenian, 

sumberdaya berkesenian dan institusi seni sebagaimana diilustrasikan pada bagan  

di bawah ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun motif ikatan keterkaitan dan ketergantungan diantara sesama 

manusia – termasuk seniman – disebabkan karena: 

“ …. orang hidup dalam lingkungan kebudayaan yang memberi pedoman 
untuk bertindak dalam suatu kerangka pola-pola kelakuan, yang terwujud 
dalam bentuk kebiasaan, kesepakatan dan berbagai cara penanggulangan 
yang dipranatakan dalam kehidupan sosialnya. Maka perwujudan karya 
seni yang mencerminkan kelompok juga menjadi ciri-ciri umum yang 
mendasari ciri-ciri pribadi tersebut. Dalam pengertian ini bagaimanapun 
menonjolnya gaya individual dalam karya seni, ia akan diterima secara 
sosial jika terdapat asas-asas di belakangnya yang dipahami secara 
bersama ….” (Wallace dalam Rohidi, 2000:241). 

 

2.6 Subjek dan Objek  Evaluasi Manajemen Kesenian   

Pada umumnya, dalam konteks evaluasi organisasi, diperlukan dua 

substansi penilaian, yaitu objek yang dinilai atau  aspek terukur, dan subjek 

Wilayah kesenian 

- Penciptaan
- Pemasyarakatan
- Evaluasi/Kritikus 

Sumber Daya  kesenian 

- Seniman
- Keragaman Budaya
- Institusi Seni

Institusi Sosial 

- Pemerintah Daerah
- 
- Lembaga donor, dll

Institusi Pendidikan

P r o g r a m   K e g i a t a n   O r g a n i s a s i   K e s e n i a n

Tujuan institusi kesenian
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penilai (pelaku, alat, media) atau pengukur. Akan halnya organisasi kesenian, 

menurut Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Prasetya Mulya / 

LPPM (2003) aspek terukurnya adalah program atau tujuan yang ditetapkan, 

sedangkan aspek pengukurnya adalah dengan memperbandingkan seberapa jauh 

hasil yang dicapai antara program yang disusun dengan realisasinya.  

Program yang diukur mencakup sejumlah kegiatan diantaranya aktivitas 

kelembagaan, aktivitas kesenian, jaringan kerjasama, pengelolaan keuangan, dan 

kinerja pengurus, sementara alat pengukurnya berupa penilaian persona pengurus 

berdasarkan aspek-aspek tanggung jawab, loyalitas, inisiatif, kerjasama dan 

kepemimpinan, serta perbandingan kuantitatif antara rencana dan realisasi 

program. 

Sedangkan menurut Sayuti (2005;70) objek penilaian organisasi dan karya 

seni mencakup tiga wilayah kegiatan kesenian yaitu wilayah kreativitas, wilayah 

sumberdaya dan institusi seni. Wilayah kreatif terkait dengan proses dan bentuk 

karya seni yakni seberapa jauh organisasi seni dapat membantu seniman berkreasi 

atau memasarkan karya seni anggota lainnya. Sumberdaya kesenian adalah 

kemampuan organisasi menyediakan infra dan suprastruktur berkesenian, 

sedangkan wilayah insitusi seni mencakup kemampuan membuka ruang publik 

atau penciptaan infrastruktur kesenian. 

Evaluasi dapat diberikan pula pada penyelenggaraan/event kesenian/  

kegiatan seni ,  konsistensi sikap, toleransi. dan kerjasama pengurus dan staf yang 

baik, serta kelebihannya mengembangkan manajemen organisasi  dengan  

berbagai lembaga atau institusi kesenian lain, diantaranya aktivitas kelembagaan, 
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aktivitas kesenian, jaringan kerjasama, pengelolaan keuangan, dan kinerja 

pengurus. Alat pengukur yang terdiri dari sejumlah kriteria  dilakukan pada (1) 

kinerja persona pengurus berdasarkan aspek-aspek tanggung jawab, loyalitas, 

inisiatif, kerjasama dan kepemimpinan, serta (2) kinerja manajaemen berupa 

perbandingan kualitatif - kuantitatif antara rencana dan realisasi program dari 

tahap perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan, sampai tahap pengawan atau 

evaluasi. 

 

2.7     Analisis Kinerja dan Evaluasi Manajemen Organisasi 

          Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja manajemen organisasi   

dapat ditempuh dua model pendekatan, yaitu pendekatan pertama melalui analisis 

SWOT, karena melalui anaisis ini dapat diketahui seberapa jauh kemampuan 

organisasi dalam menakar  kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluang yang 

dimiliki, hubungannya dengan situasi dan kondisi di luar organisasi/lembaga.  

 Pendekatan ke dua adalah pendekatan sistemik, berkaitan dengan 

pengelolaan sistem manajemen dalam organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah  

merupakan realitas dari sebuah sistem/sub sistem yang ada/nyata dalam 

masyarakat.  Oleh karena itu kerangka teoretik didasarkan pada sistem ( emics, 

sistem / kultur )  atau berdasarkan kenyataan di lapangan (grounded in) 

sebagaimana diajukan oleh Amirin (1987) dan Rohidi (2001).  

Konsep dan pendekatan kedua teori tersebut pada intinya merupakan suatu 

cara memandang dan menempatkan objek penelitian dalam rangka menganalisis 

suatu masalah, fenomena, dan atau kasus sebagai suatu satuan dari unsur-unsur 
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yang saling berinteraksi, interdependen dan mempunyai interrelasi  satu dengan 

yang lain secara integral, bulat dan utuh, mencakup : (1)  Perencanaan  

manajemen  (2)  Proses manajemen  (3)  Sistem Pengendalian Manajemen, dan 

(4) Sistem Evaluasi dan/atau   Parameter  Kinerja.  

 Teknik Analisis yang dilakukan adalah dengan melihat, mengukur dan 

menilai berbagai aktivitas manajemen yang mencakup wilayah administratif, 

wilayah kreatif dan wilayah sumberdaya pendukung sebagai satu kesatuan yang 

saling berhubungan. Pada bagian tertentu, metode ini dapat menggunakan 

variable terukur dengan pendekatan kuantitatif  untuk mengalisis efektifitas 

program kerja organisasi, umpamanya untuk menghitung nilai / score prestasi 

kerja yang tidak bisa diformulasikan secara  naratif. 

  

2.7.1 Analisis  SWOT  

Sebagaimana diketahui, analisis organisasi dengan metoda analisis SWOT 

terdiri dari unsur-unsur strengths (kelebihan, kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

opportunities (peluang, kesempatan) dan threats (ancaman) tersebut dikenal luas 

dan dipergunakan oleh organisasi-organisasi modern untuk mengevaluasi kinerja 

sumberdaya manusia maupun prestasi organisasi pada setiap akhit tahun. 

Menurut Rangkuty  analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats)   (Rangkuti,2005: 18). 
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Menurut Rangkuty, strengths dan weakness merupakan lingkungan 

internal organisasi, sedangkan opportunities dan threats merupakan lingkungan 

luar organisasi. Analisis SWOT membandingkan kedua faktor tersebut melalui 

empat buah kuadran dimana masing-masing kuadran menunjukkan ke  arah mana 

“bandul” kecenderungan organisasi bergerak: mendukung pertumbuhan 

organisasi, atau sebaliknya ! (lihat diagram Analisis SWOT di bawah ini). 

DIAGRAM 
MATRIK SWOT 

Internal 
 
 
 
 
 
 

Eksternal 

STRENGTHS 
1. Dukungan Seniman 
2. Dukungan Pemda 
3. Diversivikasi Budaya lokal 
4. Jaringan dengan DKD 
5. Fasilitas Anggaran APBD 

WEAKNESSES 
1. Persepsi seniman 

beragam 
2. Lokasi agak terpencil 
3. Dana terbatas 
4. SDM manajerial kurang 
5. Banyak pilihan acara 

seni/hiburan yang lebih 
menarik 

OPPORTUNITIES Strategi SO 
Memperluas jaringan 
kerjasama secara ekspansif 

Strategi WO 
Bikin program kerja sesuai 
kemampuan anggaran/SDM 

 THREATS Strategi ST 
Kerjasama Program Kerja 
dengan DKD secara intensif 

Strategi WT 
Intensifikasi program kerja 
secara minimalis dan 
pragmatis 

 

Praksis analisis SWOT dalam evaluasi kinerja Dewan Kesenian Jawa Tengah 

selanjutnya dapat dilihat pada studi kasus penilaian kinerja organisasi DKJT, yaitu 

upaya  membandingkan faktor internal dan eksternal  dalam rangka melihat seberapa 

jauh efektivitas manajemen dalam  sistem organisasi DKJT tersebut. 

 

2.7.2 Analisis Sistemik 

 Yang dimaksud dengan Analisis Sistemik adalah analisis berdasarkan 

pelaksanaan program  kegiatan  dan kinerja pengurus yang terjadual secara 

sistemik dalam program kerja organisasi.  
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 Analisis program kegiatan dilihat dengan sejumlah  tolok ukur / parameter 

yang inherent pada program kegiatan yang dilakukan, mencakup aspek-aspek 

ketepatan (waktu, sasaran, anggaran), transparansi, apresiasi, keberlanjutan dan 

manfaat publik, sedangkan kinerja pengurus dianalisis berdasarkan kriteria 

loyalitas, tanggung jawab, kepemimpinan, inisiatif, kejujuran dan kerjasama. 

Metode pendekatan dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif 

demi untuk menghasilkan hasil  penilaian   yang mendekati objektivitas. 

  

2.8      Model  Kerangka Teoretis   

Penelitian ini berusaha mengungkapkan peranan manajemen dalam kegiatan 

organisasi kesenian; dua kegiatan yang merupakan  realitas dari sebuah sistem / 

sub sistem yang benar-benar ada / nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu 

kerangka teoretis yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem 

(emics, sistem / kultur) atau berdasarkan kenyataan di lapangan (grounded in) 

sebagaimana diajukan oleh Amirin (1987) dan Rohidi (2001). 

Konsep dan pendekatan teoretik tersebut pada dasarnya merupakan cara 

memandng dan menempatkan objek penelitian dalam rangka menganalisis suatu 

masalah, fenomena dan atau kasus sebagai satu satuan dari unsur-unsur yang 

saling berinteraksi, interdependen dan mempunyai interrelasi satu sama lain 

secara integral, bulat dan utuh. Kerangka terori dan pendekatan tersebut akan 

dipergunakan untuk mengkaji objek penelitian yaitu sistem organisasi dan 

manajemen Dewan Kesenian Jawa Tengah, dalam kaitannya dengan (1) 

Perencanaan Manajemen (2) Proses Manajemen (3) Sistem Pengendalian 
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Manajemen  (4) Sistem Evaluasi  dam Parameter Kinerja. Langkah pendekatan 

sistem dilakukan dengan membuat deskripsi, menyusun katergori dan sifat-sifat 

program yang dilaksanakan dan menyusun laporan / hasil penelitian. 

  Mengingat penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan sistem 

manajemen organisasi kesenian sebagai parameter efektivitas program kegiatan 

organisasi  kesenian, maka analisis untuk menafsirkan informasi  atau data adalah 

dengan teori sistem, dan bilamana diperlukan akan mengutip konsep filsafat ilmu, 

teori seni,  teori organisasi dan teori manajemen.  

 Selanjutnya, mengacu pada permasalahan di atas serta kebutuhan 

menganalisis informasi,  data dan  kenyataan di lapangan (  mengatur sistem 

komunikasi antar anggota ( pimpinan,  staf),  pembagian tugas, wewenang, 

kerjasama, dan tanggung jawab masing-masing),  diajukan tiga  model / bentuk 

organisasi kesenian  sebagaimana bagan berikut:  

Model 1 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kinerja Sistem 
Organisasi dan 

Manajemen DKJT 
 

 

 

 Sistem 
Perencanaa

Sistem 
Pengorganisasian 

Sistem 
Pengendalian Manajemen 

Sistem 
Evaluasi 

Sistem 
Manajemen Organisasi Kesenian 
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Model 2 

SSiisstteemm  OOrrggaanniissaassii  KKeesseenniiaann  

  

          

  

  

          

  

          

  

  

 

Model  3 

 

                        
          
  
  
  
  
          
  
  
  
     
  Menurut Awad (1976:54)  “model is a part of all  presentation” 

(model adalah bagian dari keseluruhan penampakan), jadi bukan bentuk 

sebenarnya dari sebuah sistem atau satu keseluruhan. Meskipun demikian model 

dapat dipakai sebagai suatu pilihan dari sejumlah alternatif yang tersedia.  

Dari data dan kegiatan sehari-hari, pengelolaan manajemen kesenian pada 

Dewan Kesenian Jawa Tengah lebih cenderung pada  model ke tiga, yaitu sinergi 

SSiisstteemm  EEvvaalluuaassii 

KKiinneerrjjaa  SSiisstteemm  
OOrrggaanniissaassii  MMaannaajjeemmeenn  

DDKKJJTT 

SSiisstteemm  PPeerreennccaannaaaann 

SSiisstteemm  MMaannaajjeemmeenn 
SSiisstteemm  MMaannaajjeemmeenn  

OOrrggaanniissaassii  KKeesseenniiaann SSiisstteemm  OOrrggaanniissaassii  

KKiinneerrjjaa  SSiisstteemm  OOrrggaanniissaassii  
DDaann  MMaannaajjeemmeenn  DDKKJJTT 

Proses Manajemen Sistem 
Pengendalian

Sistem Perencanaan Sistem 
Evaluasi 

SSiisstteemm  PPeennggoorrggaanniissaassiiaann SSiisstteemm    PPeennggeennddaalliiaann 
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prinsip organisasi dan manajemen sebagai landasan  pengelolaan manajemen 

kesenian, dengan dukungan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan 

evaluasi  komite-komite (seksi-seksi). Dengan demikian maka formulasi model 

manajemen kesenian Dewan Kesenian Jawa Tengah dapat diaplikasikan sebagai 

model organisasi kesenian pada Dewan-dewan Kesenian Daerah di Jawa Tengah, 

sebagaimana tampak pada bagan  berikut : 

 

 

   

 Manajemen Organisasi 
Kesenian DKJT 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      

 
 
 
 
               
      
 

   
 

 
 

 

Konsep Manajemen Konsep 
Organisasi 

Sistem Manajemen  
Organisasi DKJT 

KinerjaPengurus Harian Dewan 
Kesenian Jawa Tengah 

Kinerja Komite-komite Dewan 
Kesenian Jawa Tengah 

Sistem 
Pengendalian 

Sistem 
Pengendalian 

Sistem Evaluasi Proses Manajemen 
Komite 

Struktur Organisasi Dewan 
Kesenian Jawa Tengah 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini berupa dokumen, arsip, foto dan  berita surat kabar 

tentang program kegiatan organisasi.  yang dikaji berdasarkan  sistem manajemen 

organisasi. Adapun yang dimaksud dengan sistem manajemen  organisasi adalah  

serangkaian kegiatan  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program 

kegiatan  yang saling  berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam interaksi kegiatan tersebut terdapat unsur-unsur positip dan negatip yang 

akan menjadi parameter efektivitas program  yang dilaksanakan. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKJT, 

dokumentasi program kerja Dewan Kesenian Jawa Tengah antara tahun  2003 – 

2005 yang diterbitkan  dalam  Laporan Akhir Tahun,  kliping berita dari beberapa 

media massa dan lembaran folder, leaflet, katalog, flyer, poster dan lain-lain yang 

dapat membantu menyajikan informasi kegiatan DKJT. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah collecting data yang diikuti dengan metode pencatatan selektif. Teknik 

pencatatan selektif digunakan untuk mencatat data dari sumber data yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksud adalah kegiatan 

yang terkait dengan pelaksanaan prinsip manajemen pada program kerja Dewan 
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Kesenian Jawa Tengah tahun 2003 – 2005. Langkah-langkah yang penulis 

gunakan dalam pengumpulan data adalah (1) Mempelajari objek penelitian 

kaitannya dengan substansi masalah yang akan diteliti dan mencatat subjek-subjek 

yang terkait secara acak; (2) Mencari, mengumpulkan, dan mengkategorikan data 

menurut kode tertentu  mengenai rancangan dan pelaksanaan program kerja 

Dewan Kesenian Jawa Tengah   tahun 2003 – 20005 sesuai karakteristik masing-

masing pada kartu data. 

 

3.3 Kartu Data 

Kartu data yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram  berukuraan 21 X 

29,7 cm. Kartu data berfungsi untuk mencatat penelitian  sebelum diklasifikasi / 

kategorisasi. Setiap kartu data hanya untuk mencatat satu data agar mempermudah 

klasifikasi.Secara lengkap kartu data berisi tentang hal-hal sebagai berikut: 

 

No. Data 

 

Jenis Kegiatan 

 

Sumber Data 

Data   

 

Analisis 

  

 

Kartu data berisi catatan data yang diambil dari satu atau beberapa sumber 

data setelah melalui proses penafsiran. Formulasi data berupa simpulan / catatan / 

analisis ringkas dari sumber data tersebut. Fungsi kartu data yang terpenting 

adalah menjadi referensi untuk dipergunakan sebagai cross-check dalam 
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mengolah data, dan sebagai rujukan dalam menarik kesimpulan. Kartu data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

yang tersaji. 

 

3.4 Proses Pengolahan  Data 

Dalam pengolahan data pertama-tama dipergunakan teknik identifikasi. 

Identifikasi berarti menetapkan atau menentukan identitas terhadap data yang 

terkumpul di dalam kartu data. Dengan teknik tersebut data yang terkumpul 

dipilah-pilahkan berdasarkan jenis kegiatannya.  Berdasarkan jenisnya data 

dipilahkan kedalam data perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. 

Selanjutnya, dalam tahap evaluasi, ketiga varian tersebut dianalisis dan dituliskan 

simpulan singkatnya melalui teks  analisis. Selain teknik identifikasi juga 

digunakan teknik klasifikasi. Klasifikasi di dalam penelitian ini berarti 

penggolongan data berdasarkan persamaan dan perbedaan identitas data. 

Pengolahan data dilakukan dengan memperbandingkan kartu data dari 

jenis kegiatan yang sama (misalnya kegiatan administratif), pada tingkat kegiatan  

yang berbeda (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), selanjutnya 

melakukan scoring (memberikan angka atau simbol)  penilaian berdasarkan 

kriteria-kriteria  yang disebutkan  pada kolom analisis / parameter penilaian. 

Output pengolahan data merupakan referensi pendukung terhadap  fakta / bukti-

bukti yang ditemukan, serta bahan untuk pembahasan, serta pengambilan 

kesimpulan dan saran.  
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Dalam penyusunan tesis ini beberapa  data harus disajikan dan diolah 

secara kuantitatif, dengan tujuan untuk lebih menunjukkan  validitasnya. Ternyata 

bila dipergunakan metode yang benar, baik melalui perhitungan statistik 

(kuantitatif) maupun secara naratif (kualitatif), dari dua pendekatan yang berbeda 

tersebut  dapat dihasilkan kesimpulan  yang sama. Hal ini  misalnya terjadi pada  

parameter penilaian kinerja pengurus dimana terjadi konsistensi pada score 

penilaian yang dinyatakan dengan angka (60 – 100) dan sistem   lambang/symbol 

berupa huruf  (A – C). Narasi penilaian yang diformulasikan melalui pendekatan 

kualitatif, pada dasarnya menunjukkan hasil yang sama dengan bobot nilai sistem 

lambang yang ditempuh melalui metode kuantitatif sebagaimana dapat dibaca 

pada lembar-lembar kuesioner yang diisi sejumlah responden pada lampiran tesis 

ini. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan esensi pendekatan sistem data dikumpulkan dengan cara 

melakukan observasi, pembacaan teks / dokumen, dan duplikasi (fotokopi). 

Setelah data terkumpul dilakukan proses reduksi, coding (pemberian kode) 

menurut jenis masing-masing, seleksi dan pengolahan dengan komputer untuk 

menghasilkan data yang akurat. Berikutnya sesuai dengan metoda kualitatif yang 

dipakai, analisis data dilakukan melalui kompilasi data dengan teori, terutama 

teori pendekatan sistem. Selanjutnya data ditafsirkan dan dianalisis dengan 

bantuan teori manajemen, teori organisasi serta filsafat hermeneutika dan 

fenomenologi untuk disimpulkan hasilnya. Arti Hermeneutika disini adalah 
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penafsiran atas fakta yang memiliki keterkaitan  dengan objek penelitian untuk 

memberikan gambaran mengenai ada tidaknya korelasi dan interaksi  antar sistem 

/ institusi penelitian. Fenomenologi di sini diartikan sebagai penarikan kesimpulan 

melalui prosedur interpretasi, ekstrapolasi dan pemaknaan.  Ekstrapolasi  di sini 

dimaksudkan sebagai penarikan kesimpulan melalui berbagai sudut pandang / 

pola berpikir yang moderat berangkat dari teks yang ada. 

Menurut Moehadjir (1989; 180) yang dimaksud dengan interpretasi atu 

penafsiran adalah mencari latar belakang konteks materi yang ada agar dapat 

dikemukakan konsep atau gagasan yang jelas. Dengan ekstrapolasi dimaksudkan 

menangkap sesuatu dibalik yang tersajikan dalam teks atau dokumen yang ada 

(implisit), dan dengan pemaknaan dimaksudkan  menjangkau aspek-aspek  yang 

etik, emik dan yang transeden dari apa yang disajikan. 

Selanjutnya, dalam mengevaluasi kinerja manajemen organisasi, 

dipergunakan metode SWOT (strength, weakness, oportunity, threats); suatu 

teknik analisis manajemen yang secara ilmiah dipergunakan oleh berbagai 

lembaga dan organisasi dalam mengevaluasi dan memprediksi program kerja 

manajemen dan organisasi, melalui kuadran-kuadran yang memperbandingkan 

dan menyimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi 

organisasi tersebut. 

Ukuran atau kriteria baik, cukup atau kurang baik terhadap pelaksanaan 

program kerja organisasi dapat dilihat secara umum melalui analisis SWOT. 

Namun, secara parsial, untuk memperoleh hasil penilaian yang menjadi tolok ukur 

suatu prestasi dapat dikategorikan baik, cukup baik atau kurang baik dapat dilihat 
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melalui akumulasi program-program kerja yang dilaksanakan. Logikanya, 

semakin sering program diselenggarakan, kriterianya akan bertambah baik. 

Artinya, dalam mengevaluasi program kerja atau manajemen organisasi, dapat 

saja dilakukan melalui  narasi,  maupun dengan menggunakan angka-angka demi  

mendukung validitas penilaian. 

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan sumber data 

2. Mengumpulkan data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu 

rangkaian kegiatan manajemen Dewan Kesenian Jawa Tengah 

3. Mencatat data dalam kartu data. Memberikan tanda pada setiap data  

menurut  program kerja yang tertulis  pada masing-masing kartu. 

4. Mengidentifikasikan data yang terkumpul dalam kartu data 

5. Mengklasifikasikan data sesuai dengan jenisnya 

6. Memberikan makna atas data yang telah terkumpul sebagai dasar untuk 

melakukan kategorisasi, intrpretasi, esktrapolasi dan deskripsi. 

7. Memaparkan hasil analisis berdasarkan interpretasi, ekstrapolasi dan 

pemaknaan. 

8. Membuat simpulan dan saran. 
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BAB  IV 

 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah 

4.1.1 Lokasi 

Dewan Kesenian Jawa Tengah berkedudukan di ibukota Jawa Tengah, 

Semarang, tepatnya di kompleks PRPP (Pekan Raya Promosi Pembangunan) 

Jateng. Tawang Mas, Semarang. Di lokasi ini terletak gedung Pusat Kesenian 

Jawa Tengah (PKJT), yang terdiri dari gedung teater tertutup, teater terbuka, 

galeri seni, fasilitas ibadah dan kebersihan, yang dilengkapi dengan panggung, 

peralatan sound-system, pencahayaan dan generator listrik.  Luas lahan dimana 

terletak  bangunan gedung Dewan Kesenian Jawa Tengah  adalah  2,5 ha. 

Lokasinya kira-kira tiga kilometer dari pusat kota Semarang, termasuk  wilayah 

pantai Semarang. 

Lokasi ini efektif dipakai pada tahun 2004 yang ditandai dengan 

peresmian gedung dan sejumlah kegiatan pentas seni dari berbagai kelompok 

kesenian se- Jawa Tengah. Di sekitar gedung PKJT terhampar tambak  bandeng 

yang luas, sedangkan di depannya terletak kompleks PRPP dan Puri Maerokoco 

yang semarak hanya pada waktu-waktu tertentu. Kawasan ini juga jauh dari 

pemukiman penduduk sehingga selalu mengalami kesulitan dalam mencari 

penonton untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Bahkan sebelum akses 

jalan masuk ditinggikan pada akhir tahun 2005, jalan masuk satu-satunya ini 
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selalu tergenang air laut (rob), hingga semakin membuat orang enggan 

berkunjung ke sana. Sebelum menempati kawasan ini, Dewan Kesenian Jawa 

Tengah yang belum mempunyai kantor tetap berpindah-pindah sekretariat, al. di 

Fakultas Sastra Undip,  Kantor KPU Jateng dan Kantor Koperasi  Seniman 

Indonesia (Kopsindo) di GOR Mugas Jalan Trilomba Juang, Semarang. Sebelum 

memperoleh lokasi di tempatnya sekarang,  pernah diusahakan untuk memperoleh 

lokasi di Taman Budaya Raden Saleh, namun karena status pemilikan lokasi 

masih dalam sengketa, dicarikan lokasi  lain yang sama sekali tidak mempunyai 

masalah.   

Hingga sekarang kawasan ini masih sepi pengunjung meskipun sudah ada 

fasilitas angkutan umum. Selain alasan di atas, faktor keamanan ikut 

mempengaruhi sedikitnya minat orang mengunjungi kawasan wisata ini yang di 

dalamnya termasuk Sekretariat Dewan Kesenian Jawa Tengah - Gedung Pusat 

Kesenian Jawa Tengah. 

        

4.1.2  Status dan Posisi   Dewan Kesenian Jawa Tengah 

Pembangunan dan pengembangan bidang kesenian merupakan bagian 

integral pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mengaktualisasikan 

jatidiri bangsa dan meningkatkan harkat serta martabat bangsa dan negara 

Indonesia di tengah pergaulan bangsa-bangsa. 

Pembangunan kesenian merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 

seluruh warga masyarakat, khususnya seniman, budayawan, pendidik dan 
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cendekiawan yang sadar akan makna dan fungsi  kesenian dalam dinamika 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan budaya yang 

memiliki beragam kesenian tradisional dan modern yang telah teruji 

keunggulannya sepanjang masa. Oleh karena itu pembangunan kesenian di Jawa 

Tengah harus dilaksanakan secara konsepsional, sistematik dan berkelanjutan agar 

mampu menjadi pilar pembangunan kesenian nasional Indonesia. 

Salah satu upaya pembangunan dan pengembangan kesenian adalah 

mendirikan lembaga kesenian dan menggiatkan aktivitas berkesenian. Untuk 

keperluan tersebut telah dibentuk Dewan Kesenian Jawa Tengah dengan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/78/1993 tanggal 3 Agustus 1993.  

 

 4.1.3 Status Organisasi 

Berdasarkan  surat keputusan tersebut  Dewan Kesenian Jawa Tengah 

memiliki status sebagai sejawat (mitra kerja) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 

dalam pemikiran, perumusan, dan pendorong  kebijakan umum dibidang 

pembangunan kesenian di Jawa Tengah. Sedangkan  Dewan Kesenian Jawa 

Tengah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan kesenian melalui program-

program peningkatan aktivitas kesenian, kualitas kesenian, apresiasi seni 

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan seniman. 

Dilihat dari dasar pembentukan, tujuan, peranan dan kegiatannya, Dewan 

Kesenian Jawa Tengah merupakan sebuah organisasi kesenian yang memiliki 

struktur organisasi dan manajemen yang terarah dan memiliki akses vertikal 
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(pemerintah) maupun horisontal (seniman dan lembaga seni). Selanjutnya, dengan 

melihat statusnya sebagai mitra pemerintah dalam bidang pemikiran, perumusan 

dan pendorong kebijakan dibidang pembangunan kesenian, utamanya  kegiatan 

Dewan Kesenian Jawa Tengah ialah pada aspek perencanaan, pengendalian, 

kegiatan dan evaluasi kehidupan berkesenian. Sedangkan aspek pelaksanaan 

program / kegiatannya yang lebih bersifat teknis akan dilaksanakan oleh pusat-

pusat kesenian (sanggar, kelompok seni) yang diampu oleh Dewan-dewan  

Kesenian di daerah-daerah. 

Dalam perkembangannya lebih lanjut, Dewan Kesenian Jawa Tengah telah 

berhasil memfasilitasi berdirinya Dewan Kesenian di Kota/Kabupaten se Jawa 

Tengah. dimulai dari penyelenggaraan forum-forum dialog diantara komunitas 

seniman, hingga lobi-lobi dengan Pimpinan Daerah dan Dinas / Instansi  terkait 

dalam proses penyusunan pengurus, penyusunan program kerja, pengajuan APBD, 

dsb. Untuk menyesuaikan keberadaan Dewan Kesenian Jawa Tengah dengan Dewan 

Kesenian Kota/Kabupaten maka berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1998 

tentang Otonomi Daerah, kewenangan Dewan Kesenian Jawa Tengah pada Dewan 

Kesenian Kota/Kabupaten hanya sebatas kegiatan koordinatif. Aspek perencanaan, 

organisasi, kegiatan dan evaluasi  Dewan Kesenian Daerah menjadi hak dan 

kewenangan dewan kesenian di daerah masing-masing. 

 

4.1.3.1 Posisi 

Meskipun  sebagian besar pengurus Dewan Kesenian merupakan seniman 

dari berbagai disiplin seni,  Dewan Kesenian bukanlah organisasi seniman, 
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melainkan  sebuah lembaga yang mewakili berbagai profesi kesenian untuk 

kepentingan pembinaan dan pengembangan kesenian. tersebutLebih tepatnya, 

Dewan Kesenian merupakan lembaga mediasi untuk pembinaan dan 

pengembangan kesenian antara seniman, lembaga seni dan pemerintah daerah. 

Dewan Kesenian  adalah  lembaga publik yang bersifat kemasyarakatan, 

kekeluargaaan dan profesional di bidang kesenian. (AD DKJT pasal (4) Posisi 

Dewan Kesenian terhadap pemerintah daerah adalah sebagai mitra kerja, 

sedangkan posisi Dewan Kesenian pada seniman dan lembaga seni adalah sebagai 

lembaga mediasi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya. 

 

4.1.3.2 Implikasi 

Posisi DKJT pada Pemerintah Daerah maupun komunitas kesenian 

memiliki implikasinya  masing-masing, yaitu kewajiban Dewan Kesenian sebagai 

lembaga publik untuk memberikan pertanggungan jawab khususnya kepada 

Pemerintah Daerah yang memberinya kewenangan untuk pemakaian anggaran, 

maupun kepada publik khususnya seniman dan lembaga seniman yang 

memberikan “mandat” sebagai presentasi lembaga seni. Substansi, bentuk dan 

mekanisme pertanggungan jawab – wujud dari manajemen organisasi – dilakukan 

secara transparan dan terbuka dalam bentuk laporan tahunan dan laporan akhir 

masa jabatan. Dari laporan-laporan itu kita dapat menyimpulkan bagaimana 

aktivitas dan  efektivitas kegiatan organisasi. 
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4.1.4 Sejarah dan Perkembangan Dewan Kesenian Jawa Tengah 

Dinamika kesenian selalu ditandai dengan wacana tentang kreativitas dan 

masyarakat. Susan K. Langer  misalnya mengatakan bahwa kesenian tidak dapat 

terlepas dari perkembangan masyarakatnya (Langer, 1988;75) Doktrin Langer ini 

merupakan penegasan lebih lanjut tentang mekanisme  kebudayaan sebagaimana 

dikutip oleh Rohidi dari Miles dan Huberman, bahwa suatu kebudayaan – lebih 

spesifik lagi: kesenian – hanya dapat mempertahankan keberadaannya  jika ada 

komunitas pendukungnya, termasuk dalam konteks ini adalah pranata sosial. Salah 

satu diantara pranata sosial itu  adalah organisasi kesenian. (Rohidi, 2000; 17). 

 

4.1.4.1 Dasar Hukum dan Proses Pembentukan 

Dengan dasar  pemikiran itu maka ketika Pemerintah melalui Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 5A  tanggal 27 Pebruari 1993 menugaskan kepada 

gubernur se Indonesia yang belum memiliki Dewan Kesenian untuk mendirikan 

Dewan Kesenian di propinsi masing-masing,  pemerintah propinsi Jawa Tengah 

bersama-sama seniman segera menindak lanjuti instruksi ini secara konkrit. Jawa 

Tengah adalah propinsi yang memiliki berbagai bentuk ekspresi kesenian - 

terutama seni tradisi -yang sebagian besar diantaranya terancam kepunahan. 

Kepunahan itu disebabkan antara lain kurang berminatnya generasi penerus untuk 

melanjutkan  sebuah tradisi, kurangnya apresiasi masyarakat akibat  berbagai 

tampilan kesenian modern yang lebih atraktif, kemajuan teknologi komunikasi 

yang mempermudah akses produk kesenian dari rumah ke rumah hanya dengan 

bantuan produk  teknologi yang murah, dsb.  
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Dewan Kesenian dipandang sebagai salah satu lembaga yang mampu 

melakukan fungsi-fungsi pelestarian,  pembinaan dan pengembangan kesenian 

dari berbagai ancaman modernisasi tersebut. 

Rencana pembentukan DKJT ternyata mendapat sambutan yang meluas 

dari masyarakat maupun seniman. Pada tanggal 1 Mei 1993, Ir. Suyamto, Wakil 

Gubernur Jateng  mengundang beberapa orang seniman  untuk merumuskan 

konsep dasar, sementara beberapa seniman lain yang tidak dilibatkan dalam 

pertemuan tersebut membentuk Tim-7 pada tanggal 21 Mei dan menyampaikan 

gagasannya pada Ir. Suyamto. Sayang sehari sebelum itu Pemerintah Propinsi 

Jawa Tengah telah mengadakan pertemuan di hall B lantai V gedung Setda 

Jateng, yang dihadiri al. oleh Prof  Ir Eko Budihardjo, MSc, Jaya Suprana, 

Djawahir Muhammad, Prof Drs Sardanto, NH Dini, Dullah, Mashoeri, Drs 

Soetrisman MSc, Triyanto Triwikromo, Koesnan Hoesi, dsb. 

Dalam pertemuan tersebut dirumuskan beberapa persoalan, diantaranya  

bahwa pembentukan DKJT tidak semata-mata karena adanya instruksi Mendagri,  

DKJT dapat  dibentuk dalam waktu yang sesingkat mungkin,  dan berfungsi untuk 

mendorong dan meningkatkan kehidupan kesenian di Jawa Tengah yang ditopang 

tiga pilar yaitu seniman, pemerintah dan masyarakat. Disarankan juga konsep 

statuta dan kesetaraan perlakuan seni tradisi dan modern. 

Forum tersebut akhirnya menghasilkan formatur pembentukan Dewan 

Kesenian Jawa Tengah yang terdiri dari Prof Ir Eko Budihardjo, Bambang Sadono 

SY, SH, Djawahir Muhammad, Prof Drs Sardanto Tjokrowinoto, Prof Drs 

Suwadji Bastomi, Drs Soetrisman, MSc, Drs. Setyadi Pancawijaya, Sugiarto, 
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Skar, Marco Marnadi, Drs Yudiono KS, dan Ir. Suyamto. Menjelang 

pembentukan pengurus DKJT bermunculan berbagai komentar dari pakar, 

seniman dan budayawan. Darmanto Jt misalnya mengemukakan pendapatnya 

bahwa sebaiknya Dewan Kesenian adalah lembaga manajemen seni, bukan 

lembaga kreativitas yang berfungsi “memproduksi seni”. 

Sutanto, networker seni dari Studio Mendut, Magelang berkomentar 

bahwa kesenian tidak dilahirkan oleh lembaga seni,  dan oleh karena itu 

pembentukannya lebih ideal jika melalui sebuah proses inner-dynamic. Sementara 

budayawan Arief Budiman  berpendapat perlunya independensi lembaga kesenian 

sebab keberadaan  dewan kesenian diharapkan dapat menstimulir aktivitas dan 

kreativitas kesenian. “Jika dewan kesenian tetap diatur dan tidak memiliki 

otonomi, maka dewan tersebut tidak ada artinya”    

Setelah melalui polemik yang panjang, pada akhirnya Dewan Kesenian 

Jawa Tengah terbentuk dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ismail, pada 

tanggal  4 Agustus 1993, bersama pembentukan Badan Pertimbangan Kesenian 

Jawa Tengah (BPKJT) dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan 

Daerah Jawa Tengah (BPPKDJT). Selanjutnya, setiap tiga tahun terjadi 

pergantian pengurus harian DKJT dan Komite-komite disertai  penyusunan 

program kerja.  

 

4.1.4.2 Visi Dewan Kesenian Jawa Tengah 

Visi Dewan Kesenian JawaTengah tidak tertulis secara formal dalam 

Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangganya.  Berdasarkan tujuan dan 
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fungsinya, visi DKJT dapat diformulasikan sebagai “ organisasi kesenian mitra 

kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melestarikan, 

mengembangkan, dan memelihara kehidupan kesenian masyarakat Jawa Tengah.” 

4.1.4.2Misi       

4.1.4.2.1 Misi Pengembangan Seni dan Kebudayaan  

Dari analisis program kegiatan yang dilaksanakan pada Dewan Kesenian 

Jawa Tengah,  tampaknya misi organisasi ini tidak berorientasi pada struktur 

(kelembagaan) seni, tetapi  pada kultur (pemberdayaan) kesenian. Misi  kultural 

itu dapat dilihat misalnya dari keberpihakan DKJT pada program pelestarian  

lingkungan Candi Borobudur, melalui penyelenggaraan seminar Jagad Jawa pada 

bulan Mei 2003. Rekomendasi seminar ternyata dapat mempengaruhi kebijakan 

pemerintah untuk meninjau kembali  perluasan kawasan komersial di sekeliling 

Candi Borobudur, yang terkenal dengan program “Jagad Jawa”.2 

Indikasi lainnya diperoleh dari penyelenggaraan acara “Dialog Budaya 

Islam dengan Budaya Jawa”  yang diselenggarakan DKJT pada pertengahan tahun 

2003. Tema ini merupakan tema yang cukup krusial karena locus DKJT  yang 

berada dalam wilayah pengaruh kedua kebudayaan itu, maupun  dilihat dari 

implikasi perbenturan dua arus kebudayaan  tersebut yang dapat  melibatkan 

sebagian besar masyarakat Jawa yang penganut sinkretisme. 

Selanjutnya dapat dilihat juga dari kegiatan “Festival Dunia Bambu” 

(Agustus 2005) yang berusaha memberdayakan potensi bambu dari aspek sosial 

                                                           
2 Program ini semula bernama “Java Care”, sebuah rencana perluasan taman-taman di sekitar 
Candi Borobudur untuk kawasan bisnis yang diintrodusir oleh Pemerintah provinsi Jawa Tengah 
pada awal tahun 2002, namun ditolak masyarakat setempat sehingga dibatalkan oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah pada penghujung 2003 (Kompas, 24 Maret 2004) 
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dan ekonomi, maupun apresiasi kesenian rakyat yang menggunakan medium 

bambu, penyelenggaraan Seminar Tradisi Lisan (Juni 2002),  Pementasan 

Wayang Orang bekerjasama dengan Yayasan Sekar Budaya Nusantara (Agustus 

2004).  

 Komitmen DKJT untuk mengapresiasi budaya global tercermin dari 

program DKJT untuk merayakan kehadiran pluralisme dalam kesenian, 

diantaranya pada beberapa kegiatan pameran senirupa, pergelaran musik, sastra  

dan  pementasan teater. 

Pada penghujung tahun 2005 diselenggarakan pameran senirupa bertema 

feminisme, yang diikuti para perupa perempuan dari berbagai kota di Jawa 

Tengah dan beberapa kampus di Semarang.  Pada pertengahan tahun 2004 DKJT 

menyelenggarakan “Pergelaran Musik Dua Bangsa” menghadirkan pemusik lagu-

lagu folk dari Spanyol Blanco Fadol untuk bersession dengan grup musik 

keroncong Congrock. Pada bulan Maret 2006, DKJT kembali menghadirkan 

pemusik van Katoen dari Belanda untuk berpentas dengan grup-grup musik rock 

dari Semarang dan sekitarnya.  September 2005 DKJT mensponsori pengiriman 

penyair dan cerpenis Semarang Triyanto Triwikromo  untuk membacakan cerpen-

cerpennya di beberapa kampus dan komunitas sastra di Australia. Sebelumnya 

wakil DKJT Djawahir Muhammad ditunjuk menjadi board of culture   pada 

kunjungan delegasi Jawa Tengah ke beberapa negara Eropa (2002) dan ke 

beberapa kota di China (2004) 

Melalui pendekatan program budaya tersebut, evaluasi  kinerja manajemen 

pada  Dewan Kesenian Jawa Tengah seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek-
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aspeknya yang dapat dilihat (tangibel), namun perlu diperhatikan pula dari 

program / visi organisasi, yang tidak dapat dilihat (intangible) yaitu  aspek  

intrinsik   sebuah program kerja. 

 4.1.4.2.2 Misi Pendidikan Kesenian  

  Pendidikan kesenian merupakan tujuan terpenting Dewan Kesenian Jawa 

Tengah,  merujuk pada  tanggung jawab pendidikan sebagai tanggung jawab 

bersama pemerintah, orangtua dan masyarakat ( penjelasan  UUD 1945, pas. 27 

ayat (1). Pendidikan yang dimaksud disini tentunya bukan hanya pendidikan 

umum, melainkan juga pendidikan kesenian.  Dewan Kesenian Jawa Tengah 

sebagai mitra kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan 

program pendidikan seni pada semua kegiatan yang dilaksanakan yaitu secara 

intrinsik (melekat pada) program-program kerja yang dilaksanakan.  

Target pendidikan kesenian yang diusahakan adalah   untuk menyetarakan 

porsi pendidikan kesenian sama  dengan program kurikulum lainnya. Tidak cukup 

hanya sebagai  pelajaran ekstra kurikuler seperti tertera dalam sistem pendidikan 

nasional sekarang ini (Salam, 2001). 

Secara eksplisit, misi pendidikan kesenian pada Dewan Kesenian Jawa 

Tengah terdapat pada semua program kerja Komite, yang dilakukan dengan 

pendekatan konsep “belajar dengan, tentang dan melalui kesenian”. Karena 

keterbatasan fasilitas, pendidikan kesenian di DKJT tidak dapat dilakukan secara 

klasikal, tetapi melalui lomba, ceramah, kursus, penerbitan, pementasan dsb. 

Sepanjang tahun 2002 – 2005 tercatat lebih dari  seratus kegiatan 

pendidikan seni yang diselenggarakan melalui program lomba, pementasan, 
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pendampingan,  pemberian subsidi  dan pemberian penghargaan. Bila 

digabungkan dengan kegiatan Dewan-dewan Kesenian Daerah, jumlah kegiatan 

yang bersifat pendidikan seni pasti jauh lebih besar lagi. 

4.1.5  Kemitraan DKJT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Sebagaimana diketahui, Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki 

khasanah seni dan budaya yang sangat beragam, yaitu berbagai jenis kesenian 

daerah.  Pada garis besarnya, kekayaaan seni daerah – local dan tradisonal – di 

Jawa Tengah dapat dibedakan dalam kesenian yang berciri pesisir dan kesenian 

yang bercirikan daerah pedalaman. 

Sebagai propinsi dengan beragam khasanah budaya, sudah seharusnyalah 

Jawa Tengah menjadi “pintu gerbang”  utama dalam memperkenalkan keragaman 

seni dan budayanya tersebut. Tidak berlebihan jika Jawa Tengah menjadi 

“etalase” pemerintah Indonesia  atau menjadi cermin bagi provinsi lainnya, 

dimana setiap orang yang datang bisa melihat “wajah” kesenian dan kebudayaan 

Indonesia. 

Dengan dasar pemahaman semacam ini maka pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah – yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Ismail yang sangat peduli 

dengan kebudayaan Jawa -  merealisir  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

5A tanggal 27 Pebruari  1993 untuk mendirikan Dewan Kesenian di Provinsi Jawa 

Tengah.  Didalam salah satu butir instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut 

disebutkan bahwa fungsi Dewan Kesenian adalah sebagai mitra pemerintah 

daerah dalam merumuskan kebijakan dibidang kesenian.  Artinya, jika ditarik 

pemahaman  lebih luas,  dalam fungsi kemitraan tersebut terkandung maksud 
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Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan Dewan Kesenian  sebagai 

presentasi seniman / lembaga kesenian dalam pembinaan dan pengembangan seni 

dan budaya bersama-sama dengan institusi pemerintah lainnya seperti Dinas 

Kebudayaan, Dinas Pariwisata dsb. 

Terbentuknya  Dewan Kesenian Jawa Tengah dengan demikian merupakan 

perwujudan beberapa ide, gagasan dan kepentingan berikut: 

- Kehadiran Dewan Kesenian Jawa Tengah didasarkan pada niat baik 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberdayakan seni dan 

budaya di Jawa Tengah 

- Dewan Kesenian Jawa Tengah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah (selanjutnya di tingkat Kota/kabupaten dibentuk dengan Surat 

Keputusan Walikota / Bupati).  Meskipun dibentuk dengan SK Gubenur, 

Dewan Kesenian  adalah lembaga otonom  dalam mengatur rumah tangga / 

organisasinya. 

- Dewan Kesenian Jawa Tengah pada hakekatnya bukanlah badan eksekutif, 

melainkan lebih merupakan pembuat / perumus kebijakan kesenian untuk 

pengembangan kesenian di Jawa Tengah 

- Sesuai  dengan namanya, Dewan Kesenian Jawa Tengah  berkewajiban 

mengurus kesenian di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. 

Dalam hal ini Dewan Kesenian Jawa Tengah dapat mendorong pendirian 

Dewan-dewan Kesenian di tingkat Kota / Kabupaten untuk mengurusi 

kesenian di wilayah masing-masing. 
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Meskipun sebagai lembaga otonom, namun sehubungan DewanKesenian 

Jawa Tengah menerima anggaran kegiatannya dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah melalui APBD, maka dalam pengelolaan keuangannya harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah dan mempertanggung jawabkan 

penggunaan anggarannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

4.2 Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT).  

Fungsi Dewan Kesenian Jawa Tengah sebagai lembaga pembuat kebijakan 

di bidang kesenian tidak sepenuhnya disetujui seniman karena memiliki 

kecenderungan akan menjadi semacam lembaga birokrasi. Darmanto Jt, seniman 

yang paling berpengaruh di Jawa Tengah memperingatkan sejak awal agar Dewan 

Kesenian tidak cukup hanya bergerak di tataran konsep saja, tapi harus aktif 

dalam kegiatan kreativitas.  

Pendapat tersebut memiliki argumentasi bahwa pada hakekatnya keberadaan 

seniman dan lembaga seni adalah untuk berkarya atau mendorong proses kreatif yang 

melahirkan sebuah karya, bukan untuk menjadi birokrasi kesenian.  

Adanya pandangan agar organisasi seni jangan menjadi lembaga birokrasi 

seni, telah mempengaruhi pemikiran sebagian pengurus DKJT untuk memisahkan 

fungsi fungsi kebijakan dan operasional, dengan membentuk Pusat Kesenian Jawa 

Tengah (PKJT), pada tahun 2003. Fungsi PKJT adalah sebagai “unit pelaksana 

teknis” dari Dewan Kesenian Jawa Tengah, yaitu untuk melaksanakan kebijakan 

dan program kegiatan Dewan Kesenian Jawa Tengah. Simplifikasinya adalah 

DKJT sebagai lembaga pembuat / perumus kebijakan dalam bidang kesenian, dan 

PKJT adalah lembaga pelaksananya. 
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Akan tetapi, pada kenyataannya sesudah tiga tahun dibentuk, PKJT masih 

belum juga berfungsi sebagai pelaksana program kegiatan DKJT, juga belum 

dapat memberikan manfaat bagi komunitas seniman. Keberadaannya masih dalam 

batas legal – formal, aktifitasnya sangat tergantung pada DKJT, sehingga 

“adanya” PKJT sama saja dengan “tidak adanya” PKJT.  

Fenomena “organisasi dalam organisasi” tersebut dapat dilacak dari 

paparan perbandingan visi, misi, kegiatan dan berbagai aspek perbedaan pada 

analisis berikut, yang sesungguhnya hanya dalam batas-batas wacana. Pada 

kenyataannya, PKJT hanya merupakan bias dari cara berfikir struktural -

fungsional, bukan kebutuhan berdasarkan realitas yang sesungguhnya. 

Tabel 1 

Kerangka Dasar Pemikiran Eksistensi DKJT & PKJT 

Aspek DKJT PKJT 
Status LSM Mitra kerja Pemprov Jateng, 

dikukuhkan dengan SK Gubernur 
Jawa Tengah  

UPT (Unit Pelaksana Teknis) 
dikukuhkan dengan SK Ketua 
Umum DKJT 

Visi Wadah para pakar, pengamat, 
peminat dan pejabat untuk 
merumuskan kebijakan 
pembangunan kesenian  

Wadah pekerja seni untuk 
mendina misasikan kehidupan 
kesenian dan apresiasi publik. 

Misi Menyerap aspirasi publik dan 
memadukannya dengan program 
pemerintah  

Menyediakan ruang gerak yang 
produktif bagi interaksi para 
pendukung kesenian 

Semangat Idealisme yang akomodatif untuk 
berbagai kepentingan publik 
kesenian  

Profesionalisme untuk kegiatan 
kreatif yang selaras dengan kode 
etik profesi 

Manajemen Semi profesional yang bertumpu 
pada peran musyawarah  

Profesional yang bertumpu pada 
distribusi peran dan tugas staf 

Hasil Kebijakan, konsep, wawasan 
program kerja  

Kegiatan, produksi, prestasi, 
apresiasi, jaringan, dokumen 

Evaluasi Kualitatif 
Komprehensif 
Diakronik 

Kuantitatif  
Objektif  
Sinkronik 

 
Sumber: Konsep Manajemen Pusat Kesenian Jawa Tengah 2006 – 2009 
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Meskipun secara logis substansi perbedaan itu dapat diterima,namun  secara  

teknis hal itu sukar dilakukan karena beberapa alasan sbb : 

(1) Pembagian kewenangan dalam format “kebijakan” dan “teknis” 

sebenarnya sudah ada secara otomatis pada struktur organisasi DKJT yaitu 

aspek kebijakan terletak pada pengurus harian, sedangkan aspek teknis 

menjadi kewenangan komite-komite, sehingga status “unit pelaksana 

teknis” yang melekat pada PKJT sebenarnya tidak diperlukan karena  

merupakan duplikasi fungsi-fungsi komite. 

(2) Persepsi masyarakat terhadap eksistensi  DKJT menjadi tidak utuh, 

sedangkan substansinya tidak lagi sama dengan  Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga.   

(3) Pengalihan fungsi teknis kepada PKJT mengakibatkan komite-komite 

dalam DKJT kehilangan fungsinya, sedangkan selama ini  komite-komite 

tersebut  dapat melaksanakan sendiri program kerja  pada  bidang masing-

masing,   

(4) Keberadaaan PKJT akan memperpanjang rantai manajemen dan birokrasi, 

menambah beban tugas dan anggaran, sehingga kehadirannya tidak efisien. 

 

4.3 Landasan, Kelengkapan dan  Perangkat Kerja Dewan Kesenian Jawa   

Tengah 

Dewan Kesenian Jawa Tengah memiliki landasan organisasi,  kelengkapan  

organisasi dan perangkat kerja sebagai pedoman dalam aktivitasnya. Landasan 

organisasinya adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan 
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Musyawarah Daerah, Ketetapan Rapat Kordinasi, Ketetapan Rapat Kerja dan 

Keputusan Rapat Pengurus Harian. Kelengkapan  organisasinya  terdiri dari 

Musyawarah Daerah, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Rapat Pengurus Harian, 

sementara perangkat kerjanya adalah Sekretariat dan Komite-komite, yaitu 

perwakilan dari berbagai kelompok seni / seniman, antara lain komite sastra, 

komite teater, dsb.    

Dalam kegiatan sehari-hari,  pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kegiatan diampu oleh Pengurus Dewan Kesenian Jawa Tengah yang terdiri dari 

Pengurus Harian, Ketua-ketua Komite dan Pengurus Pleno (ps.11: 1). Komite 

mewakili keberadaan jalur seni tradisi dan modern, yaitu komite Seni Sastra, 

Teater, Musik, Tari, Rupa, dst. 

Meskipun Dewan Kesenian Jawa Tengah merupakan organisasi struktural,  

namun dalam sistem penugasan dan pendelegasian wewenang dilakukan secara 

langsung. Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk menunjuk anggota 

pengurus atau pimpinan komite mewakili organisasi, tidak dengan sistem “urut 

kacang”, melainkan dengan melihat kebutuhan secara kondisional. Mekanisme 

tersebut tentu memiliki implikasi manajemen, terutama  pada aspek pengendalian 

dan pengawasan.  Implementasi  pola penugasan dan kewenangan secara langsung 

menunjukkan bahwa sistem manajemen dalam organisasinya (Anggaran Dasar 

Dewan Kesenian Jawa Tengah. Bab IV Pasal (10) sudah dapat berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi, yaitu “keteraturan sistem tanpa 

ketergantungan pada persona tertentu, melainkan pada sistem itu sendiri”  

( Sondang, 2001;163). 
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4.4 Sistem Administrasi dan Keuangan 

Sistem Administrasi dan Keuangan Dewan Kesenian Jawa Tengah 

dilakukan dengan mengacu pada Perda Jateng No. 94 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006. Dengan berpedoman pada Perda 

tersebut sebenarnya fungsi-fungsi pengawasan keuangan dapat dilakukan secara 

efektif, sehingga DKJT tidak perlu menyusun sistem administrasi dan 

keuangannya sendiri. 

Laporan keuangan disampaikan dalam rapat rutin pengurus harian, disertai 

bukti-bukti pengeluaran untuk disahkan. Pencairan anggaran berikutnya diajukan 

pada Pemerintah Provinsi dengan disertai bukti-bukti tersebut, serta lampiran 

proposal untuk kegiatan berikutnya, dilakukan setiap triwulan. Sekretariat hanya 

mengelola anggaran rutin, sedangkan anggaran kegiatan dikelola sepenuhnya oleh 

Komite-komite. Sistem pembukuan dan pelaporannya disampaikan secara terbuka, 

meskipun secara teknis materi penyajian laporan tertulis itu masih belum profesional. 

Yang dimaksudkan dengan belum profesional adalah bentuk laporan keuangannya 

sebatas catatan pemasukan dan pengeluaran, disertai bukti-bukti pengeluaran 

secukupnya. Neraca keuangan yang menggambarkan aset organisasi, utang dan 

piutang, belum dilakukan. Audit dari lembaga publik belum pernah dibuat. 

Sumber keuangan Dewan Kesenian Jawa Tengah berasal dari Pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah, yang dikucurkan melalui APBD. Jumlahnya relatif kecil dan 

peningkatannya tidak cukup signifikan dibandingkan kegiatan dan perencanaannya. 

Selain dari APBD, terdapat pemasukan dari beberapa sponsor atau bantuan dari 
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institusi yang lain dalam bentuk pembiayaan kegiatan bersama, atau kegiatan 

fundraising yang hasilnya didistribusikan langsung kepada yang berhak. 

Fluktuasi penerimaan anggaran dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 

dalam empat tahun terakhir dapat terlihat dari tabel (1). 

 

Tabel  2 

Jumlah Bantuan Anggaran DKJT dari APBD Jateng Tahun 2002 – 2005 

Tahun Jumlah usulan Jumlah yang 
diterima 

Prosentase 

2002 240.000.000 60.000.000 25 % 
2003 360.000.000 90.000.000 37,5 % 
2004 360.000.000 240.000.000 66 % 
2005 520.000.000 240.000.000 46 % 

 Sumber: Sekretariat DKJT 

Tabel 3 

Daftar Kegiatan DKJT  tahun  2005 

    

Tahun 

 

Nama Kegiatan 

Waktu 

Kegiatan 

Jumlah 

Anggaran 

2005 Sekretariat 

Workshop Manajemen Organisas 

Anugerah  Seni 

Lokakarya Penulisan Naskah 

Sinetron       

Festival Dunia Bambu 

Pameran Senirupa  

Festival Penata Tari Muda 

Festival Teater Sekolah 

Festival Musik Remaja 

Pemberdayaan PKJT

Jan – Des 

Mei  2005 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

                Jan – Des 

90.000.000 

7.700.000 

14.700.000 

8.200.000 

42.000.000 

5.900.000 

8.500.000 

13.100.000 

11.400.000 

29.500.000

 Sumber: Sekretariat DKJT 
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Dewan Kesenian Jawa Tengah merupakan organisasi profesi yang 

berorientasi pada program pembinaan dan pengembangan kreativitas, kehidupan seni 

dan budaya serta kesejahteraan seniman. Dengan demikian maka pencapaian program 

kerja merupakan indikator terpenting dari keberhasilan organisasi. Semakin tinggi 

kualitas program yang dilaksanakan semakin besar kepercayaan publik , disertai 

meningkatnya brand-image organisasi. Keberhasilan organisasi melaksanakan 

program-programnya dengan sendirinya menjadi tolok ukur seberapa jauh kualitas 

kepemimpinan persona yang menjadi pengurusnya.  

Konteks teoretik tersebut dapat dikaji dari data-data kegiatan Dewan 

Kesenian Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel 

1 dan tabel 2 di atas. Jika kita perhatikan, program-program kerja Dewan Kesenian 

Jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena hanya sebagian saja 

usulan yang diajukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diterima, dengan 

besaran antara 40 – 60 % dari rancangan yang diajukan. Penolakan separoh atau lebih 

usulan yang diajukan tentu berpengaruh pada volume kegiatan yang direncanakan, 

sementara improvisasi penggunaannya tidak dibenarkan oleh Perda yang mengatur 

penyusunan dan pemakaian anggaran tsb. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan 

DKJT diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang memperoleh anggaran dari APBD. 

Oleh karena itu untuk memperluas jaringan informasi, menambah diversifikasi 

program kerja dan dapat terus mengikuti peristiwa kesenian dan kebudayaan yang 

aktual / terkini, Dewan Kesenian Jawa Tengah menyusun program kerja alternatif, 

bekerjasama dengan berbagai lembaga kesenian, lembaga sosial budaya, seniman 

maupun dinas dan instansi terkait.  
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Dengan demikian dilihat dari sumber pendanaannya, program kerja 

Dewan Kesenian Jawa Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kegiatan 

dengan  sumber dana APBD, dan kegiatan dengan sumberdana non APBD.  

Untuk lebih jelasnya,  klasifikasi program kerja Dewan Kesenian Jawa Tengah 

dapat dilihat pada tabel (3) 

 

Tabel 4. 

Daftar  Kegiatan DKJT 2003 – 2005 Berdasarkan Sumber Anggaran non APBD 

Tahun Nama Kegiatan Jumlah Sumber Dana 

2003 Pemberian Anugerah Seni 

Seminar Tradisi Lisan 

Jateng Expo 2003 

Pameran Seni Rupa 

Parade Musik 

Malam Baca Puisi Chairil Anwar 

Pameran Lukisan “Ledakan Ruang 

Pikir” 

Seminar Jagad Jawa 

Dialog Budaya Islam – Jawa 

Eksistting Patung Kuda Api 

Pagelaran Wayang Orang 

Peringatan 100 Hari Tragedi Tsunami 

15.000.000 

-10.000000 

10.000.000 

 6.000.000 

 4.500.000 

 2.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

 5.500.000 

7.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

Pemprov Jateng 

Pemprov Jateng dan Asosiasi Tradisi 

Lisan 

Dewan Kesenian Daerah 

PPS Unnes Semarang 

Grunge Spawn 

Aktor Studio 

Imam Bucah 

Harian Suara Merdeka 

Harian SuaraMerdeka 

Universitas Diponegoro 

Yayasan Sekar Budaya Nusantara 

Universitas Diponegoro 

2004 Pergelaran Musik Sufi 13.600.000 Kelompok Punakawan Jaya Suprana 

Sumber :   Sekretriat  DKJT 
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 Tabel 5. 

Kelengkapan  Organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah 2003 – 2005 
 

1. Dasar Hukum Ada SK Gub Jateng No. 430/76/1993 Tg. 3 Agustus 
‘93 

2. Kantor Ada Jl. Tawangsari , Tawang Mas, Kompleks 
PRPP, Semarang 

 
Milik sendiri 

3. AD/ART Ada  Tercetak 
4. Anggaran Ada sumberdana APBD Jateng Bervariasi 
5. Pengurus Ada Pengurus Harian dan Komite Masa kerja 3 th. 
6. Staf Adm. Ada Sekretariat, keamanan, kebersihan 3 Orang 
7. Jaringan Ada - Dewan Kesenian Daerah se Jateng 

- Dinas/instansi terkait 
- Organisasi/lembaga seni/seniman 
- Stakeholders 

Kordinatif 
Kordinatif 
Konsultatif 
Fakultatif 

8. Inventaris Ada Terlampir Milik sendiri 
9. Program Kerja Ada Bersifat rutin / proyek Komite 

10. Job Discription Ada Menurut fungsi masing-masing Temporer 
11. Pengambilan  

Keputusan 
 

Ada 
 
Melalui rapat/pendelegasian 

 
Fakultatif 

 
Sumber : Sekretariat  DKJT, diolah. 
 
 
4.5 Evaluasi  Kinerja Manajemen 
 

     Menurut Halim (ed. 1998: 272),  keberhasilan manajemen dapat dilihat dari  

dua aspek, yaitu (1) aspek pencapaian tujuan internal organisasi,  dan (2) 

aspek eksternal, yaitu manfaat  organisasi terhadap publik dan lingkungannya. 

      Alat ukur keberhasilan  internal (dipandang dari segi organisasi) 

mencakup pengembangan organisasi (modal, sumberdaya manusia, produksi, 

keuntungan, kantor baru, unit usaha, kesejahteraan karyawan) yang dapat 

dilihat secara struktural. Metodenya adalah memperbandingkan dengan angka 

dan narasi apa yang telah dicapai pada tahun  lalu dengan tahun berjalan.  

Keberhasilan eksternal lebih dilihat dari segi-segi idiel berupa kontribusi 

organisasi untuk didedikasikan pada kepentingan publik, seperti ketaatan 

membayar pajak, pemeliharaan dan pembinaan lingkungan, sumbangan sosial, 

dan sebagainya.  
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Berdasarkan data-data  yang telah diuraikan dan pendekatan teori 

keberhasilan manajemen menurut pendapat Halim di atas,   parameter 

keberhasilan manajemen dapat dinilai dari tampilan matrikulasi keberhasilan 

sebagai berikut:  

- Obyek Penilaian, meliputi prestasi program kegiatan organisasi, mencakup  

4.5.1    Ethos Kerja Pengurus 

4.5.2    Kinerja Sekretariat 

4.5.3    Pelaksanaan Program Kerja 

4.5.4    Prestasi Kegiatan Manajemen  

4.5.5    Prestasi Kegiatan  Organisasi 

4.5.6    Persepsi Publik pada Dewan Kesenian Jawa Tengah 

 

4.5.1   Ethos Kerja Pengurus 

Parameter ethos kerja didasarkan pada aspek internal  (motivasi, dedikasi, 

loyalitas, integritas) pengurus harian. Score nilai diberikan oleh responden, data 

score kemudian diolah dan disimpulkan hasilnya dengan metode hermeneutic 

(penafsiran) dalam susunan matrikulasi sbb.:  

 



70 

 

Tabel  6 

Parameter Ethos Kerja Pengurus 

Dewan Kesenian Jawa Tengah  2002 - 2005 

Nama pengurus  : ………………………………… 

Jabatan   :  ………………………………. 

Jumlah score  : ( angka ------; symbol  A   B   C   D   E) 

Nama Loyali- 
tas 

Tang-gung 
Jawab 

Kepe-
mimpinan 

Inisia
-tif 

Kejuju-
ran 

Kerja-
sama 

 

 
Nilai 

Ketua Umum 100 99 99 100 100 100 99 
Kabid I 100 97 90 95 90 90 93 
Kabid II 100 96 90 90 97 93 95 
Kabid III 96 80 83 80 95 90 84 
Kabid IV 100 98 92 94 98 96 96 
Sekretaris 

Umum 
100 99 98 97 98 98 98 

Sekretaris I 85 86 89 86 90 86 84 
Bendahara I 80 50 60 75 50 60 66 
Bendahara II 90 92 85 85 90 94 88 
Score rata-

rata 
      89,11 

Sumber: Hasil Questioner, diolah 

  

Angka-angka penilaian di atas diolah berdasarkan angket penelitian 

terlampir.  Penilaian “kurang” memperoleh nilai  maksimum 75, “cukup” 

memperoleh nilai maksimum 85, dan “baik” memperoleh nilai maksimum 100.   

Score rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan  nilai seluruh objek, kemudian  

membaginya dengan jumlah subjek  yang dinilai. Score kinerja pengurus secara 

kolektif   atau nilai rata-rata adalah  89,11  terakreditasi dengan nilai “baik”. 

Sedangkan  score kinerja individu dihitung  dengan menjumlahkan nilaian yang 

diperoleh masing-masing individu, membaginya dengan jumlah unsur /  kriteria 

penilaian (7 kriteria). Hasil yang berbeda  dapat dilihat pada  kolom nilai rata-rata  

masing-masing. 
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 Penggunaan  analisis  kuantitatif di atas dilakukan mengingat penggunaan 

narasi  atau formulasi penilaian secara tekstual dirasa tidak cukup signifikan atau  

terkesan menggeneralisasi aspek-aspek subyektif pada objek yang dinilai. 

Meskipun demikian angka-angka penilaian di atas substansinya   sama  dengan 

narasi atau penilaian model empirik yang berlaku  di dunia akademik.  (Nilai A 

berbobot 86 – 100, sama dengan  baik atau baik sekali;  nilai B berbobot 76 – 85 

atau sama dengan  cukup bagus atau bagus;  nilai C berbobot 66 – 75 atau sama 

dengan cukup atau cukup bagus. ( Lihat Pedoman Penilaian Sistem Kredit 

Semester, Institut Agama Islam Walisongo, Semarang, tahun akademik 2002 -

2003). 

 

4.5.2   Kinerja  Sekretariat 

 Sekretariat  merupakan pusat kegiatan organisasi yang secara teknis 

berperanan langsung dalam kegiatan manajemen dan keberhasilan tujuan / 

program organisasi.  Indikasi  efektivitas dan parameter  kinerja sekretariat DKJT  

disusun dengan matrikulasi  berikut; (tabel 7) 

 

Kinerja Sekretariat Dewan Kesenian Jawa Tengah Tahun 2003- 2005 

Jenis Kegiatan Kegiatan Bagus  Cukup Kurang Nilai 
 Administrasi Kantor - - v - 75 

Administrasi Keuangan - - v - 75 
Kinerja Staf Sekretariat - v - - 80 

Produktivitas - - v - 80 
Imbalan Prestasi Kerja - v - - 80 

Score rata-rata     78,8 
Sumber :  data Sekretariat DKJT, diolah 
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4.5.3 Pelaksanan Program Kerja 

Parameter atau tolok ukur dalam penelitian ini adalah perangkat evaluasi 

yang terdiri dari sejumlah kriteria berdasarkan realitas objek yang dievaluasi. 

Dalam penelitian ini parameter penilaian terdiri dari sejumlah komponen kegiatan 

manajemen organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah, yang terdiri  dari  (1) 

Ketepatan   ( ketepatan waktu, sasaran, anggaran) (2) Transparansi manajemen 

(penyusunan, pelaporan) (3) Apresiasi publik (jumlah penonton, pemberitaan 

media). (4) Apresiasi   pemerintah (upacara prokoler, kehadiran pejabat). (5) 

Aspek continuity (keberlanjutan program)  (6) Manfaat pada masyarakat (nilai 

ekonomis, pengembangan kreativitas) 

Objek penilaian,  parameter  dan nilai  disusun dengan prosedur sbb.: 

1. Pengumpulan data 

2. Klasifikasi data berdasarkan urutan kegiatan 

3. Penggolongan data menurut program kegiatan (perencanaan – 

pengorganisasian – pengawasan) 

4. Pemberian score / nilai berdasarkan tingkat kesulitan dan akses 

kegiatan pada publik. Tingkat kesulitan  terdiri dari orisinalitas tema, 

besaran anggaran, cakupan kegiatan, substansi materi, lama kegiatan, 

jumlah apresian / penonton, liputan media, kehadiran pejabat yang 

terkait, pelaporan kegiatan dan pertanggungan jawab keuangan, 

dikaitkan dengan ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan kesesuaian 

rencana dengan pelaksanannya di lapangan. 

5. Penyusunan matrik, 



73 

 

Adapun matrik yang tersusun adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 8 

Parameter  dan Nilai Kegiatan  Dewan Kesenian Jawa Tengah 2003 – 2005 
 

 Tahun Kegiatan 1 2 3 4 5 6 Nilai 
2003 Pemberian Anugerah 

Seni 
 

15 
 

15 
 

15 
 

20 
20  

15 
 

90 
  

Seminar Tradisi Lisan 
 

15 
 

15 
15 15 - 10  

70 
  

Jateng Expo 2003 
15 15 10 10 05 10 65 

  
Pameran Seni Rupa 

10 10 10 10 15 10 65 

  
Parade Musik 

10 10 15 10 10 10 65 

 Baca Puisi Chairil 
Anwar 

15 15 15 10 05 15 75 

  
Pameran Lukisn LRP 

15 15 15 05 05 10 65 

  
Seminar Jagad Jawa 

15 15 20 20 15 20 95 

 Dialog Budaya Islam 
Jawa 

15 10 15 15 10 15 80 

 Potpourri 
Kemerdekaan 

15 10 10 15 05 10 65 

2004 Existing Patung Kuda 
Api 

15 15 15 20 05 15 85 

 Ritual 100 hari 
Tsunami 

15 15 15 20 05 10 70 

 Pagelaran WO SBN 10 10 15 20 05 10 70 
2005 Workshop Manajemen 

Organisasi 
15 15 10 05 10 10 75 

 Anugerah Seni 15 15 10 15 10 10 75 
 Lokakarya Naskah 

Sinetron 
 
Festival Dunia Bambu 
 

15 
 
 
 15 

15 
 
 
 15 

10 
 
 
 25 

10 
 
 
 15 

10 
 
 
 15 

10 
 
 
 15 

70 
 
 
  100 

 Pameran Seni Rupa 10 10 10 10 15 15 70 
 Festival Penata Tari 

Muda 
15 15 10 05 10 15 70 

 Festival Teater Sekolah 15 15 15 10 10 15 75 
 Festival Musik Remaja 15 15 15 15 10 15 85 
 Pemberdayaan PKJT 10 15 10 15 15 15 80 

Score rata-rata                                                                                                             75,23 
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Metode dan analisis  yang digunakan untuk memberikan nilai pada 

masing-masing kegiatan dilakukan melalui prosedur berikut ; 

1. Dilakukan pendekatan analisis dengan metode hermeneutik 

(interpretasi, apresiasi, interpolasi) pada masing-masing kegiatan 

untuk mengukur tingkat kekhususan, kesulitan teknis dan jangkauan 

publiknya. 

2. Diasumsikan bahwa jumlah nilai maksimum tiap kegiatan adalah 

100. 

3. Pembobotan nilai pada masing-masing kriteria dianalogikan dengan 

pendekatan hermeneutik di atas, dengan kumulatif nilai 5 (contoh: 

kegiatan yang dianggap mempunyai bobot interpretasi, apresiasi dan 

interpolasi nilainya adalah 5 X 3  =  15) 

4. Kegiatan dengan bobot nilai tertinggi adalah yang paling mendekati  

idealisasi  hermeneutik   pada masing-masing kriteriumnya (6 

kriteria), dalam konteks ini adalah kegiatan Festival Dunia Bambu 

(nilai maksimal 100), disusul kegiatan Seminar Jagad Jawa (95) dan 

Pemberian Anugerah Seni (90).  

 

4.5.4 Prestasi Kinerja Manajemen 

 Kebanyakan  organisasi kesenian – terutama Dewan Kesenian 

Jawa Tengah - tidak memiliki tradisi melalukan evaluasi terhadap 

program-programnya, sehingga tidak diketahui seberapa jauh keberhasilan 

atau kualitas pelaksanaan program tersebut.  Kebiasaan tersebut 
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disebabkan paling tidak oleh dua hal: pertama tidak memiliki sumber daya 

manusia yang secara teknis dapat melakukan evaluasi program, ke dua 

tolok ukur keberhasilan / kriterianya memang belum tersedia. Hal ini 

menyebabkan manajemen organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya 

masing-masing, meskipun  tetap berkegiatan secara aktif. 

 Berdasarkan kegiatannya, ada dua pendekatan evaluasi manajemen 

organisasi yang dapat dilakukan pada kinerja Dewan Kesenian Jawa 

Tengah, pertama  evaluasi SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 

threat) yang biasa berlaku pada organisasi manufaktur maupun lembaga 

profesi, dan kedua pendekatan sistemik berdasarkan beberapa parameter  

birokrasi. 

 

 4.5.4.1 Parameter  Kinerja Manajemen – Evaluasi SWOT 

Metoda evaluasi manajemen dengan sistem SWOT seperti 

dikemukakan oleh Rangkuty (2004), didasarkan pada realitas yang ada 

(dimiliki saat ini), dengan menghadapkannya pada asumsi atau prediksi 

yang akan dihadapi, sehingga bersifat prediktif dan  kurang mencerminkan 

kondisi yang  faktual. 

Dilihat dari aksesnya pada pemerintah, masyarakat dan kelompok 

seniman, peluangnya bekerjasama dan mengembangkan potensi, 

ketersediaan dana dan sumberdaya manusia yang mencukupi dari aspek 

kredibelitas maupun akseptabilitasnya dibandingkan dengan realitas 

pengelolaan manajemen yang ada, dapat disimpulkan bahwa  kinerja 
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manajemen pada  Dewan Kesenian Jawa Tengah masih jauh dari potensi 

yang dimiliki. Artinya, kinerja manajemen DKJT seharusnya dapat dipacu 

lebih optimal lagi dengan memperbaiki sistim dan mekanisme organisasi 

yang ada sekarang ini.  Dalam konteks aktualisasi potensinya, DKJT dapat 

memanfaatkan peran dari stakeholders, antara lain Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah melalui dinas/instansi terkait antara lain Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Komite Pendidikan, Dewan Kesenian 

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Seniman dan pekerja seni, Sanggar seni, 

Galeri, Institusi kesenian, Media massa, Jurnalis seni, Kritikus,Pengamat 

seni. Penyandang dana, Sponsor,  Kontributor kegiatan seni, Publik seni;  

pelajar, mahasiswa, dosen, masyarakat, Jaringan lembaga dan institusi 

lokal, dan nasional.  

Evaluasi kinerja manajemen dengan pendekatan SWOT yang 

mencakup aspek-aspek peluang – ancaman tersebut dapat dilihat dari 

matriks berikut: 

Matriks Analisis SWOT Untuk Organisasi Kesenian 

Internal 
 
 
 
 
 
 

Eksternal 

STRENGTHS 
1.Dukungan Seniman 
2.Dukungan Pemda 
3.Diversivikasi Budaya local 
4.Jaringan dengan DKD 
5.Fasilitas Anggaran APBD 

WEAKNESSES 
1.Persepsi seniman beragam 
2 Lokasi agak terpencil 
3  Dana terbatas 
4 SDM manajerial kurang 
5 Banyak pilihan acara seni 
/ hiburan yang lebih 
menarik 

OPPORTUNITIES Strategi SO 
Memperluas jaringan 
kerjasama secara ekspansif 

Strategi WO 
Bikin program kerja sesuai 
kemampuan anggaran/SDM 

THREATS Strategi ST 
Kerjasama Program Kerja 
dengan DKD secara intensif 

Strategi WT 
Intensifikasi program kerja 
secara minimalis dan 
pragmatis 
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Praksis analisis SWOT dalam evaluasi kinerja Dewan Kesenian 

Jawa Tengah dapat dilihat pula dengan memperbandingkan efektivitas 

kinerja faktor-faktor internal – eksternal  pada analisis penilaian kinerja 

organisasi DKJT.     

 

4.5.4.2 Parameter Kinerja  Manajemen; Evaluasi Sistemik.  

 Yang dimaksud dengan  pendekatan sistemik adalah  pengelolaan 

manajemen  yang melibatkan seluruh komponen (sub sistem) dalam 

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara keseluruhan, dengan 

menggunakan tolok ukur /parameter  sebagai berikut : 

  

4.5.4.2.1   Parameter ketepatan (tepat waktu, tepat sasaran, tepat 

anggaran) merupakan pedoman pelaksanaan anggaran bagi penerima 

anggaran dari APBD Jateng, berdasarkan  Perda Jateng No. 8 tahun 2004.  

Dewan Kesenian Jawa Tengah adalah salah satu organisasi penerima 

anggaran bantuan APBD Jateng. Dengan demikian kriteria sangat relevan 

sebagai salah satu parameter evaluasi.  

Analisis nilai diberikan berdasarkan data laporan tertulis 

penyelenggara / pelaksana kegiatan. Laporan  yang ada dibaca secara 

selektif, kemudian dicocokkan dengan data perencanaan yang tercantum 

pada proposal,  untuk dibuatkan score penilaian.  

Angka tertinggi untuk keseluruhan score adalah 100, dengan nilai 

masing-masing parameter antara 15 dan 20.  Nilai 20 diberikan pada 
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parameter yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, dengan standar 

deviasi 5 untuk tiap-tiap score. Angka deviasi ini dibuat sekadar untuk 

mempermudah penjumlahan 

 

4.5.4.2.2 Parameter transparansi ; Adalah tolok ukur berdasarkan 

kejelasan dan akurasi pertanggungan jawab keuangan yang terbuka / dapat 

diakses siapapun yang memerlukan.  Metode evaluasinya adalah dengan 

membaca secara selektif  laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti  

pemasukan dan pengeluaran, kemudian mencocokkannya dengan 

proposal. Angka penilaian tertinggi diberikan apabila jumlah dan 

penggunaan anggaran sesuai dengan proposal yang diajukan, dan nilai 

semakin kurang apabila semakin banyak ditemukan deviasi antara rencana 

dan pelaksanaan anggaran. 

 

4.5.4.2.3 Parameter apresiasi ; Merupakan tolok ukur keberhasilan 

sebuah kegiatan dengan melihat pada (1) kualitas kegiatan, (2) lama 

kegiatan, (3) kualitas pelaksanaan,  (4) jumlah dana, (5) jumlah   publik 

dan pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut serta (6)  liputan media 

massa sebagai salah satu bukti  adanya respon masyarakat.   Dalam 

konteks ini kegiatan yang mendapat score tertinggi adalah Festival Dunia 

Bambu, yang memenuhi semua kriteria / parameter tersebut sebagaimana  

data-data yang terlampir. 
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4.5.4.2.4   Parameter Keberlanjutan (Kontinyuitas) ; Merupakan 

parameter keberhasilan dengan melihat kontinuitas  pelaksanaannya,  

apakah acara tersebut hanya sekali dilaksanakan, apakah memiliki follow 

up lebih lanjut. Pameran senirupa memiliki aspek kontinuitas, terbukti 

berhasil menyelenggarakan kegiatan pameran setiap tahun, sementara 

Seminar Tradisi Lisan tidak. Kegiatan ini hanya berlangsung satu kali 

pada tahun 2003, dan tidak pernah berlangsung lagi. 

 

4.5.4.2.5   Parameter Manfaat Publik ; Adalah keberhasilan organisasi 

secara  eksternal dilihat dari adanya pengakuan publik terhadap eksistensi 

organisasi,  pengakuan pemerintah, perkembangan kegiatan,  kualitas 

manajemen (efektif, transparan,  produktif) dan terbentuknya komunitas  

yang mendukung program-program kegiatan di luar pengurus harian dan 

komite-komite yang terstruktur. 

Berdasarkan parameter-parameter tersebut maka Festival Dunia 

Bambu adalah kegiatan yang mendekati semua kriterium parameter. Kegiatan 

ini memiliki multiplier effect dalam bidang kerajinan bambu, pemberdayaan 

pengrajin, peningkatan apresiasi seni dan rekayasa lingkungan / kawasan 

hutan bambu. Kegiatan ini memperoleh liputan yang luas dari media massa, 

berlangsung selama lima hari, dan akan dilanjutkan lagi pada tahun anggaran 

berikutnya. Banyaknya penonton dan besarnya minat peserta festival 

merupakan indikasi manfaat kegiatan pada masyarakat, di samping memiliki 

laporan penggunaan anggaran yang kapabel. 
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4.5.5 Prestasi  Program Manajemen Seni Dewan Kesenian Jawa Tengah 

Lebih dahulu harus dibedakan mengenai  definisi prestasi kegiatan 

manajemen  dengan prestasi kesenian/kegiatan  kreatif. Menurut Sayuti (2003:26) 

prestasi kegiatan kreatif memiliki cakupan kegiatan penciptaan dan sosialisasi 

karya seni, sesuai dengan wilayah kegiatan kreativitas yaitu kegiatan penciptaan, 

sosialisasi dan dokumentasi karya seni. Sedangkan menurut LPPM Prasetya 

Mulya,  mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan 

evaluasi kegiatan organisasi. Dalam konteks  program kerja manajemen seni 

terdapat ciri yang spesifik, yaitu output kegiatan yang berbentuk kegiatan atau 

peristiwa kesenian, sehingga manajemen seni dapat didefinisikan sebagai “ 

kegiatan manajemen  organisasi yang mencakup  wilayah perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi program-program kesenian. 

Praksis  manajemen kesenian pada Dewan Kesenian Jawa Tengah  dapat 

diamati secara konkret, diukur dan ditimbang aktivitasnya melalui tiga parameter 

kegiatan  berikut :  

(1) Meyakinkan pemerintah dan masyarakat perlunya pelembagaan 

organisasi kesenian sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan 

pengembangan kesenian, dengan mendorong Pemerintah Kota / Kabupaten se 

Jawa Tengah untuk membentuk  Dewan Kesenian Daerah  di tingkat Kota / 

Kabupaten masing-masing serta mencantumkan nomenklaturnya pada  pos 

anggaran APBD Kota/Kabupaten tersebut.  
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(2) Meyakinkan dan membantu realisasi gagasan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah untuk mendirikan gedung Pusat Kesenian Jawa Tengah  yang telah 

diresmikan tahun 2004 di  Semarang. 

(3) Menyelenggarakan kerjasama kegiatan dengan berbagai lembaga 

kesenian dari dalam dan luar negeri, misalnya Seminar Nasional  Perkembangan 

Sastra Lokal, Bandungan, Ambarawa, Oktober 1998, Seminar Nasional 

Perkembangan Tradisi Lisan, hotel Dibyapuri, Semarang, 2002, Pergelaran Seni 

Tradisional dari berbagai kota/kabupaten dalam Jateng Expo, 1993 – 2003,  

 Pergelaran Musik Dua Bangsa dengan seniman Spanyol (RRI Semg, 2003) 

dan seniman Belanda, Auditorium Undip, Pebruari 2006, dan Festival Dunia 

Bambu, Semarang, Agustus 2005. 

 

4.5.6  Apresiasi   Publik  pada Dewan  Kesenian Jawa Tengah  

Sejak pertama kali inisiatif  pembentukan Dewan Kesenian Jawa Tengah 

dilontarkan pada tahun 1993 sampai usia DKJT yang ke 13 sekarang ini, persepsi 

publik kesenian terhadap Dewan Kesenian Jawa Tengah cukup beragam.  Pada 

intinya, persepsi itu memiliki dua arus pemikiran,  yaitu  yang menolak dan  

menerima kehadiran DKJT.   

Pada tahap pembentukannya, terdapat anggapan bahwa lembaga kesenian 

ini tidak relevan dengan kebutuhan seniman untuk berekspresi, karena 

dikhawatirkan lembaga semacam ini akan berorientasi pada sistem birokrasi 

daripada  kepentingan seniman.  Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh 

Darmanto Jt, Soetanto dan Arief Budiman. 
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Arus pemikiran ke dua mempersepsi kehadiran Dewan Kesenian sebagai  

lembaga mediasi kepentingan seniman dan dunia seni  dengan lembaga birokrasi, 

sehingga sedikit banyak memiliki akses dalam proses kreatif,  perumusan 

kebijakan pemerintah di bidang kesenian dan fungsi-fungsi kordinatif sesama 

lembaga kesenian. Pemikiran ini disampaikan antara lain oleh  Retmono   dan Eko 

Budihardjo 

Dewasa ini, sesudah lebih dari sepuluh tahun Dewan Kesenian Jawa 

Tengah aktif dalam kegiatan kesenian, persepsi di sekitar penolakan lembaga ini 

sudah tidak pernah diintrodusir, termasuk oleh mereka yang semula beranggapan 

bahwa lembaga ini hanya akan  menjadi alat birokrasi dalam bidang kesenian.  

Meskipun demikian masih ada sejumlah seniman yang memiliki persepsi 

subyektif mengenai Dewan Kesenian Jawa Tengah, terutama pada aspek kinerja 

dan sistem manajemen DKJT. Persepsi  tersebut antara lain menganggap 

kegiatannya tidak terukur, hasilnya tidak kelihatan, kegiatannya berorientasi pada 

proyek (mencari keuntungan material), di samping masih ada yang beranggapan 

bahwa kehadirannya tidak relevan dengan kepentingan seniman.  Persepsi  

terakhir sesungguhnya lebih  merupakan refleksi  pengurus DKJT dalam “melihat 

diri sendiri”. 

Dari analisis terhadap data/dokumen organisasi, program kegiatan dan 

hasil kerja pengurus DKJT selama sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya persepsi 

terhadap Dewan Kesenian Jawa Tengah yang berkonotasi miring itu sama sekali 

tidak benar. Disadari bahwa terdapat kekurangan keahlian atau profesi dalam 

menjalankan tugas-tugas keorganisasian,  tetapi secara eksternal harus diakui 
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bahwa  dalam sepuluh tahun terakhir kegiatannya,  Dewan Kesenian Jawa Tengah 

telah berhasil meyakinkan publik (seniman dan pemerintah) bahwa eksistensinya 

sangat relevan dengan kebutuhan berekspresi seni dan perumusan kebijakan 

pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan kesenian.   

Adalah kenyataan bahwa Dewan Kesenian Jawa Tengah telah berhasil 

mendorong pembentukan Dewan-dewan Kesenian di seluruh Kota/Kabupaten se 

Jawa Tengah, maupun dalam mendorong wakil-wakil rakyat mengalokasikan 

dana kegiatan kesenian secara terstruktur dalam APBD di tingkat provinsi, kota 

dan kabupaten se Jawa Tengah,  yang mungkin  belum dilakukan oleh pemerintah 

provinsi, kota dan kabupaten  lainnya di Indonesia.   

Dengan demikian, analisis tersebut telah menjawab   hipotesis yang 

dikemukakan pada awal tesis bahwa   penyelenggaraan sistem   manajemen  

Dewan Kesenian Jawa Tengah telah mampu menjadi parameter atau  tolok ukur 

prestasi kegiatan  organisasi  Dewan Kesenian Jawa Tengah, sekaligus  menolak 

persepsi tidak adanya relevansi keberadaan Dewan Kesenian dengan kepentingan 

seniman atau lembaga / organisasi  kesenian. 

  

4.6 Hasil  Penelitian 

Dari pembacaan dan pengolahan data yang tersedia, observasi lapangan  dan 

simpulan hasil wawancara dengan sejumlah sumber, diperoleh gambaran 

mengenai objek penelitian sebagai berikut:  
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4.6.1 Tahap Perencanaan : Pola Hubungan Manajemen Organisasi 

Mengacu pendapat Murdick dan Ross (1982) tentang fungsi-fungsi 

komunikasi manajemen,  maka pengelolaan   manajemen pada  Dewan 

Kesenian Jawa  Tengah secara kualitatif dapat dikategorikan pada  tahap 

perencanaan manajemen dengan pola hubungan interrelasi.  Namun secara 

teknis pola interrelasi tersebut lebih menyerupai pola hubungan yang 

natural/alamiah yaitu hubungan kekerabatan yang informal; semisal tata 

hubungan dalam keluarga yang paternalistik. Secara ekstrim, sistem 

manajemen pada DKJT bukannya berusaha mendekati bentuk / pola 

komunikasi manajemen yang standard yaitu adanya  interaksi, interrelasi 

dan interdependensi vertikal atau horizontal, namun cenderung menjurus 

pada pola hubungan informal yang “tidak lazim”  dalam  mekanisme 

manajemen organisasi secara proporsional. Oleh sebab itu meskipun Dewan 

Kesenian Jawa Tengah mengelola kegiatan administrasi dan kegiatan 

organisasi dengan prinsip-prinsip manajemen modern (planning, organising, 

directing, controlling), terdapat kendala psikologis dalam pelaksanaan tertib 

manajemen, misalnya tidak adanya punishment (hukuman, sanksi) atas 

keterlambatan  penyelesaian beban tugas  masing-masing, maupun 

penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. 

Sebagai contoh terdapat tiga kasus penggunaan anggaran kegiatan 

yang tidak bisa dipertanggung jawabkan hasilnya, namun tidak ada 

penyidikan maupun sanksi yang diberikan pada yang bersangkutan.   
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Pada kenyataannya, permasalahan teknis dalam pengelolaan  

manajemen organisasi merupakan gejala umum yang terjadi pada organisasi 

kesenian di Indonesia. Namun, sambil mengusung segala kekurangan itu  

organisasi kesenian terus berjalan membawa permasalahan yang nyaris 

menjadi stereotip organisasi seni di negeri ini. 

 

4.6.2 Tahap Pengorganisasian : Aplikasi sistem manajemen 

pada kegiatan / kinerja  organisasi. 

Aplikasi teori / prinsip-prinsip manajemen (planning, organising, 

actuating, directing, controlling)  pada Dewan Kesenian Jawa Tengah 

terkesan  disusun secara  temporer, misalnya menjelang pengajuan APBD 

dan dilaksanakan secara sporadis. Akibat model pengelolaan manajemen 

secara temporer dan sporadis tersebut  timbulah sejumlah kelemahan yang 

biasanya terjadi  ketika harus mengeksekusi sebuah program, atau 

ditengah  program yang sudah mulai berjalan. Pencatatan, penetapan dan 

pelaksanaan sasaran atau tujuan kegiatan  sering menyimpang dari 

prosedur atau rencana yang telah disusun. Karena itu terdapat dugaan 

adanya korelasi antara penyimpangan schedule kegiatan dengan 

konsistensi pengelolaan sistem manajemen yang terjadi pada Dewan 

Kesenian Jawa Tengah, meskipun bentuk penyimpangan yang terjadi tidak 

sampai menimbulkan dampak negative.   
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4.6.3 Tahap Pengendalian / Pengawasan : Apresiasi publik terhadap  

keberadaan organisasi dan  manajemen Dewan Kesenian Jawa 

Tengah 

Meskipun sudah lebih dari dua belas tahun berkegiatan,  banyak  

orang kurang peduli pada keberadaan DKJT. Dari 100 lembar kuesioner 

yang dibagikan pada 100 orang responden hanya kembali 29 lembar, 

sementara dari 29 lembar tersebut  14 orang  menyatakan tahu  tentang   

DKJT, 8 orang menyatakan pernah mendengar, dan  7 orang menyatakan 

tidak tahu. Secara acak, dari lembar jawaban yang masuk  diketahui bahwa 

prosentase apresiasi  publik terhadap DKJT adalah sbb.:  

 

Prosentase pemahaman publik pada Dewan Kesenian Jawa Tengah  

 
Uraian 

jumlah 
responden 

 
tahu 

 
setengah tahu 

 
tidak tahu 

Nama, lokasi, 
kegiatan 

 
29 

 
14 = 51% 

 
8 = 27% 

 
7 = 22% 

Susunan 
pengurus 

 
29 

 
7 = 22% 

 
3 = 8% 

 
19 = 70% 

Program 
kegiatan 

 
29 

 
4 = 12% 

 
3 = 8% 

 
22 = 80% 

 
Manfaat  

 
29 

 
13 = 47% 

 
9 = 34% 

 
7 = 22% 

 

 Dari angka-angka dan prosentase  di atas dapat dilihat bahwa kepedulian 

dan pengawasan publik pada keberadaan Dewan Kesenian Jawa Tengah / 

organisasi  kesenian masih cukup rendah, seimbang dengan  tingkat kepedulian 

apresian pada kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, minat, kepedulian dan 

pengawasan publik / masyarakat pada organisasi kesenian sebanding dengan 

tingkat keacuhan mereka pada kegiatan kesenian itu sendiri.  
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4.6.4 Apresiasi terhadap ethos kerja pengurus  

Berlangsungnya sistem manajemen organisasi adalah apabila semua 

komponen terlibat dalam  interaksi dan kerjasama untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan, serta mengikuti aturan permainan. (Rangkuti, 2001: 29). 

Dalam konteks ini kinerja pengurus  DKJT  belum optimal, jika dilihat dari 

volume daftar hadir rapat pengurus, volume kunjungan ke kantor, konsistensi 

sumbangan ide, wacana, dan usulan dengan pelaksanaan program kerja, 

maupun ketepatan waktu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban 

administrasi (misalnya keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan SPJ) 

yang harus disampaikan pada publik maupun pada pemerintah daerah. 

 

4.6.5 Evaluasi  Kinerja Organisasi 

Diantara berbagai fungsi manajemen, fungsi pengendalian atau 

pengawasan merupakan fungsi yang paling terabaikan. Hal ini disebabkan 

mekanisme manajemen yang terlalu longgar, serta tradisi   evaluasi yang 

bukan  merupakan  keharusan, didasarkan pada budaya Jawa “ewuh-

pekewuh” yang menghindarkan timbulnya konflik atau “rerasan” di dalam 

dan terlebih-lebih di luar sistem atau lembaga. 

Temuan dilapangan berupa program kerja yang tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan kegiatan dan keuangannya (penerbitan karya 

pemenang Lomba Cerita Pendek berbahasa Jawa, 2002, penerbitan naskah 

pemenang Lomba Menulis Naskah Sinetron, 2002,  dan Kegiatan Apresiasi 

Sastra, 2004) mengindikasikan bahwa sistem ini sebenarnya kurang  

kondusif karena tidak menjamin berlangsungnya suatu clean-management.  
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4.6.6 Respon  Masyarakat 

Secara perlahan stigma DKJT yang berkembang di masyarakat – 

terutama masyarakat seniman – bahwa DKJT tidak lebih sebagai  

kepanjangan tangan birokrasi yang bernada minir, mulai berubah dengan  

tumbuhnya kepercayaan bahwa DKJT mampu memberikan kontribusi 

pada kehidupan kesenian di Jawa Tengah. Temuan ini diperoleh 

berdasarkan data sebagai berikut : 

(1)   kliping liputan media massa mengenai komentar pembentukan DKJT 

yang semula bernada sumbang, lama kelamaan berubah bernad positip. 

Juga isi liputan media massa mengenai kegiatan pameran dan festival yang 

diselenggarakan DKJT,  serta rangkuman data pendukung berupa berbagai 

poster, leaflet dan booklet (misalnya lembar Undangan  Musik Kelompok 

Panakawan 6 Desember 2005,   dan Festival Dunia Bambu 10 s/d 15 

Agustus 2005 (2) kegiatan yang mendapatkan dukungan berbagai sponsor,  

menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat dan luasnya relasi atau 

jaringan kerjasama. Hal ini  berhasil menutup celah-celah kelemahan 

manajemen organisasinya. 

(3) dari angket questioner disimpulkan ada apresiasi masyarakat pada  

pengelolaan manajemen organisasi kesenian DKJT pada tingkat 

perencanan, pengorganisasian, maupun tingkat pelaksanaan kegiatan 

administrasi dan kinerja pengurus 

(4)  belum ada respon yang memadai mengenai pelaksanaan evaluasi 

kinerja organisasi dan parameter efektivitas kegiatan. 
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4.7 Pembahasan 

4.7.1  Sistem Organisasi DKJT 

4.7.1.1 Tahap Perencanaan : DKJT sebagai Organisasi Kesenian  

Berdasarkan temuan beberapa hasil penelitian di atas, pengelolaan 

manajemen kesenian pada organisasi Dewan Kesenian Jawa Tengah yang 

menjadi dasar kegiatan organisasi mencerminkan adanya  pragmatisme 

meskipun tidak berarti DKJT mengabaikan konsep atau wacana idealisme 

berkesenian. Hal ini disebabkan karena Dewan Kesenian Jawa Tengah 

masih harus berkutat dengan masalah-masalah teknis – strategis pada masa 

awal kegiatannya yang harus  mampu “bermain”  pada aras birokrasi 

maupun komunitas seniman. 

Hasil penting yang dicapai DKJT pada tahap perencanaan 

organisasi sejauh ini adalah tumbuhnya pergeseran opini   publik bahwa 

DKJT dapat memberikan kontribusi pada kehidupan kesenian, berdasarkan 

bukti-bukti kegiatan DKJT  dalam berbagai peristiwa kesenian, fasilitator 

pemibentukan Dewan-dewan Kesenian Daerah,  pembangunan Pusat 

Kesenian Jawa Tengah, serta kemampuannya membuka akses dan 

kerjasama dengan berbagai lembaga seni dan kebudayaan. Sementara 

stigma yang masih melekat adalah peran DKJT sebagai penyelenggara 

kegiatan kesenian, bukan murni sebagai “lembaga kebijakan”  

pengembangan kesenian.  

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Dewan Kesenian 

Jawa Tengah telah menjalankan fungsi pertama  manajemen seni yaitu 
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perencanaan kegiatan  pada aras penciptaan, penyebarluasan dan 

pendokumentasian karya seni. Sebagai contoh, penerbitan buku “Direktori 

Seni Tradisi” Jawa Tengah telah beredar di dalam dan di luar negeri,  

beberapa karya seniman wakil Dewan Kesenian Jawa Tengah berhasil 

memperoleh penghargaan di tingkat nasional dan internasional, serta 

keberhasilan DKJT merekayasa  “tradisi baru”  Festival Dunia Bambu. 

Akan tetapi pencapaian prestasi dan keberhasilan program kegiatan 

DKJT ternyata belum diimbangi dengan pengelolaan manajemen secara 

professional. Pengelolaan manajemen yang berlangsung selama ini masih 

berjalan secara alamiah dan  kurang memiliki visi ke depan. Salah satu 

ciri-ciri pengelolaan manajemen dalam organisasi yang melibatkan banyak 

sumberdaya manusia  adalah adanya penilaian pelaksanaan program 

(Siagian, 2001:202).  Sementara itu tradisi evaluasi program kegiatan, 

kinerja organisasi, kredibelitas pengurus dan berbagai komponen 

organisasi pada organisasi DKJT  tidak dilakukan secara sungguh-

sungguh, sehingga mengurangi nilai keberhasilan manajemen dan kegiatan 

kreatifnya.  

 

4.7.1.2 Tahap Pengorganisasian : Pengelolaan sistem manajemen 

kesenian pada DKJT sebagai sub sistem organisasi kesenian 

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang 

pengelolaan manajemen pada objek penelitian agar memperoleh hasil yang 

mendekati kebenaran, pembahasan pada objek harus didasarkan pada 
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realitas atau kenyataan yang ada di lapangan (grounded). Mengacu pada 

pendekatan grounded research Schlegel (1976)  temuan / hasil penelitian 

di atas perlu dianalisis dalam rangka menguji hipotesis apakah benar 

terjadi relasi yang signifikan antara manajemen kesenian,  parameter 

evaluasi, dan efektivitas   organisasi kesenian  dengan studi kasus Dewan 

Kesenian Jawa Tengah : 

(1) Sebagian besar program yang direncanakan sepanjang tahun 2003 

– 2005 telah dilaksanakan. Dari kurang lebih 40 kegiatan, hanya 

terdapat  3 – 4 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan dan 

dilaporkan hasilnya. Artinya, 90 % perencanaan kegiatan telah 

dilaksanakan, terlepas dari kualitas kegiatan yang beragam score 

atau nilainya. 

(2) Pelaksanaan kegiatan (pengorganisasian) mendapat respon yang 

cukup baik dari publik/masyarakat, dilihat dari isi liputan media 

massa, sponsorship sebagai indikasi tingkat kepercayaan dunia 

usaha, serta apresiasi pemerintah pada usulan dan kegiatan yang 

diajukan cukup baik dilihat dari jumlah anggaran yang dikucurkan 

setiap tahunnya cukup konstan, bahkan cenderung ada kenaikan. 

(3) Penyerapan anggaran kegiatan terealisir 100%, disertai laporan 

pertanggungan jawab yang diterima oleh pemberi anggaran 

(pemerintah, sponsor) 
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4.7.1.3 Tahap Pengawasan : Apresiasi publik terhadap  eksistensi 

Dewan Kesenian Jawa Tengah  

 Dalam pola hubungan (komunikasi) organisasi, maka fungsi 

pengawasan identik dengan keterlibatan publik secara aktif pada kegiatan 

organisasi, misalnya dari respon, feedback atau minat terhadap sebuah 

objek komunikasi  (Krippendorf, 1993:63).  

Bentuk evaluasi /  apresiasi komunikasi publik terhadap Dewan 

Kesenian Jawa Tengah antara lain dapat dilihat dari fenomena berikut :   

(1) Sebagaimana telah dikemukakan pada paparan apresisi publik 

terhadap keberadaan organisasi DKJT, terdapat 29 dari 100 lembar angket 

kuesioner yang dijadikan “random” opini publik. Sebenarnya, penggunaan  

random kurang tepat dalam perspektif pendekatan kualitatif yang dipakai 

penelitian ini.  Meskipun demikian angka-angka yang diperoleh dari 

angket tersebut  dapat menjadi pembanding dalam menganalisis beberapa 

subjek penilaian, antara lain  Persepsi Publik, tingkat apresiasi, dan 

pengenalan aspek fisik pada objek yang diteliti.    

Analisis kuantitatif dari  angket tersebut menyimpulkan bahwa  

pemahaman  publik terhadap aspek-aspek fisik organisasi Dewan 

Kesenian Jawa Tengah masih jauh dari cukup.  (Tentang prosentase 

pemahaman aspek fisik organisasi DKJT dapat dibaca pada halaman 80). 

Meskipun secara tekstual hasil  angket menyimpulkan bahwa 

sebagian masyarakat belum mengenal DKJT, namun angket tersebut 

hanyalah sebagian dari sistem data untuk keabsahan penelitian, yang 
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hasilnya masih harus diterjemahkan melalui berbagai pendekatan, dalam 

konteks ini adalah pendekatan sistem, disamping  masih banyak sumber 

data yang harus diterjemahkan / dianalisis. 

Dari berbagai paparan mengenai kondisi organisasi, kegiatan 

administrasi, program kerja, kinerja organisasi dan kinerja pengurus, 

fluktuasi anggaran, hingga evaluasi organisasi dengan parameter SWOT 

maupun sistemik, menunjukkan  adanya interaksi, relasi dan kerjasama 

dalam pengelolaan  manajemennya. Berbagai bentuk kegiatan itu   

berlangsung pada lokasi dan penanggung jawab manajemen yang berbeda. 

Besaran anggaran bervariasi, sementara segmen penonton / apresiannya 

berbeda. Varian-varian kegiatan tersebut,  dilakukan pada waktu dan 

tempat/lokasi berbeda namun dalam payung organisasi yang sama. Awad 

mendefinisikan fenomena tersebut sebagai sebuah sistem yang – meskipun 

berjalan terpisah dan sendiri-sendiri -  berada dalam satu kesatuan atau 

wholism, dengan ciri-ciri adanya interaksi – nterrelasi dan interdependensi 

antara satu komponen/sub system dengan komponen lainnya..         

Dalam sudut pandang teori sistem, sinergi disiplin manajemen 

dengan sebuah entitas (organisasi)  akan membentuk sub sistem yang baru, 

yaitu sistem manajemen organisasi. Dengan demikian pengelolaan 

manajemen kesenian oleh  Dewan Kesenian Jawa Tengah merupakan  

sistem manajemen kesenian yang mempresentasikan keutuhan  berbagai 

sub sistem / komponen terkait. Selanjutnya, efektivitas sistem manajemen 

kesenian tergantung pada dinamika organisasi kesenian masing-masing 
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dalam menggerakkan  sub-sub sistem yang tercakup, serta seberapa jauh 

kemampuan melakukan evaluasi dengan  parameter penilaian yang sesuai. 

 

4.7.2 Sistem  Pengelolaan Manajemen Kesenian pada Dewan Kesenian 

Jawa Tengah   

Dari tiga model struktur  pengelolaan manajemen kesenian pada 

organisasi kesenian (pola interrelasi, pola input-output dan pola pranatas 

sosial) yang dipaparkan pada awal tesis, pola interrelasi merupakan 

alternative yang sebaiknya dipilih oleh organisasi kesenian untuk 

mengeksplorasikan potensi sumberdaya yang dimiliki. Pilihan itu 

didasarkan pada realitas objektif bahwa pada saat ini globalisasi informasi 

dan komunikasi hanya dapat diantisipasi melalui interaksi yang luas 

dengan berbagai system, semakin besarnya ketergantungan sebuah system 

dengan system yang lain agar dapat  eksis ditengah persaingan yang makin 

ketat, serta   semakin besarnya kebutuhan memperoleh informasi melalui 

berbagai bentuk relasionship.  

Secara teknis, sistem  interrelasi yang dikembangkan DKJT selama 

ini sebenarnya mampu untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi 

menghadapi tantangan globalisasi teknologi dan informasi khususnya 

kemajuan konsep-konsep manajemen dan organisasi. Namun “manajemen 

kekerabatan” itu perlu dilaksanakan secara konsisten agar tidak terjadi  

setback. Profesionalisasi manajemen  dapat   mengurangi  masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh perasaan  sentimental atau romantisme 
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yang memang menjadi bagian dari kehidupan seniman dan organisasi 

kesenian.  
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1       Simpulan 

Sejalan dengan masalah, tujuan dan temuan penelitian ini, dapat 

\dikemukakan simpulan secara umum sebagai berikut :  

5.1.1 Pada tahap perencanaan, terdapat korelasi yang signifikan antara 

pengelolaan manajemen kesenian  dengan pencitraan organisasi kesenian: 

Citra dan eksistrensi  organisasi kesenian sangat tergantung pada 

kemampuan mengelola prisip-prinsip manajemen  kesenian. 

5.1.2 Pada tahap proses pengorganisasian, telah dilakukan sistem pengelolaan 

manajemen organisasi terkait dengan pelaksanaan program-program kerja 

dan kinerja pengurus. Meskipun sudah dilakukan  namun masih terdapat 

pengelolaan fungsi-fungsi manajemen yang belum optimal.  

5.1.3 Pada tahap pengendalian dan pengawasan terdapat kendala pada 

pengelolaan manajemen  yaitu fungsi pengawasan masih lemah dan belum 

adanya perangkat evaluasi / parameter  manajemen organisasi  kesenian. 

5.1.4 Pengelolaan manajemen kesenian pada Dewan Kesenian Jawa Tengah 

kurang optimal, dibandingkan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, 

akses sosial, dan  fasilitas yang dimiliki. 

Selain kesimpulan umum di atas, terdapat catatan-catatan atas 

pelaksanaan manajemen kesenian pada Dewan Kesenian Jawa Tengah 

sbb.: 
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5.1.5 Manajemen kesenian Dewan Kesenian Jawa Tengah memiliki berbagai 

sumberdaya, hambatan, tantangan dan peluang untuk berkembang. Faktor-

faktor tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang bersifat eksternal 

yang tidak secara langsung, namun berdampak pada faktor  internal  

sumberdaya manusia dalam organisasi. Keadaan serupa juga terjadi pada 

organisasi kesenian lainnya. 

5.1.6 Kurang adanya kordinasi dan kerjasama dalam proses perencanaan, 

pengorganisasian,  pelaksanaan dan pengawasan pada sistem administrasi 

dan  pelaksanaan program kegiatan antara pengurus DKJT, PKJT dan 

Komite-komite. 

5.1.7 Evaluasi  program kerja belum optimal, sementara  pengawasan pada  

sistem administrasi lemah.  

5.1.8 Kegiatan administrasi, pelaksanaan program, serta volume penggunaan 

fasilitas gedung dan fasilitas  (gamelan, sound system, lighting system dll) 

yang dimiliki selama ini belum optimal, hal ini  merupakan parameter / 

indikasi bahwa kinerja manajemen organisasi  masih belum efektif. 

5.1.9 Masih ada persepsi  bahwa keberadaan DKJT tidak relevan dengan 

kepentingan  seniman, kegiatannya tidak terukur  dan manajemennya  

tidak professional. Menurut penelitian, hal itu bukan semata-mata  

disebabkan kesalahan manajemen, tetapi akibat inferiority complex  

seniman pada  kemapanan, atau kecenderungan menolak realitas yang 

tidak sesuai dengan  keinginan mereka.  
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5.1.10 Terjadi  bias dalam persepsi publik antara Dewan Kesenian Jawa Tengah 

dan Pusat Kesenian Jawa Tengah  mengenai wewenang, fungsi, personal 

pengurus dan pengelolaan manajemennya.  

5.1.12 Pola hubuungan interrrelasi merupakan alternatif terbaik sebagai 

mekanisme pelaksanaan manajemen seni pada Dewan Kesenian Jawa 

Tengah 

5.1.13 Evaluasi Sistemik merupakan alternatif parameter yang sesuai untuk 

melakukan evaluasi dalam tubuh organisasi Dewan Kesenian Jawa 

Tengah, karena mencakup berbagai aspek manajemen organisasi.  

 

5.2 Saran 

Melalui  analisis  yang didasarkan pada persepsi publik, data yang tersaji 

dan penafsiran terhadap teks-teks  yang ada, agar terjadi korelasi positif antara 

penyelenggaraan manajemen dan kemajuan organisasi maka disarankan kepada 

Dewan Kesenian Jawa Tengah untuk melakukan  perubahan struktur  organisasi 

dan  sistem manajemen  sebagai berikut : 

5.2.1    Dewan Kesenian Jawa Tengah agar menggunakan pola hubungan 

interrelasi   dalam mengelola manajemen organisasinya    

5.2.2       Dewan  Kesenian   Jawa Tengah agar menggunakan  model evaluasi

 sistemik sebagai parameter untuk mengevaluasi kinerja pengurus 

dan  kinerja manajemen organisasi   

5.2.3   Mengefektifkan peran media massa dan forum lainnya untuk merubah 

persepsi publik yang  sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, data dan 
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kenyataan bahwa keberadaan Dewan Kesenian Jawa Tengah. tidak 

bermanfaat bagi masyarakat.    

5.2.4   Mengganti personal pengurus yang tidak memenuhi  kriteria / parameter 

integritas personal (loyalitas, dedikasi, kepemimpinan, kejujuran, inisiatif 

dan kerjasama), yaitu yang memiliki skor rata-rata (di bawah 90). 

5.2.  Perampingan struktur organisasi untuk mencapai efisiensi,    didasarkan pada 

kebutuhan  yang sungguh-sungguh diperlukan. antara lain membatalkan 

kepengurusan Pusat Kesenian Jawa Tengah; 

5.2.6  Memperluas perencanaan dan jaringan kerjasama dengan lembaga 

kesenian dari berbagai  tingkatan, wilayah, disiplin ilmu. 

5.2.7   Menyelenggarakan latihan manajemen bagi pengurus dan staf  sekretariat 

Dewan Kesenian Jawa Tengah dan / atau organisasi kesenian lainnya 

secara periodik.  

5.2.8 Melakukan evaluasi pada program yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metoda analisis dan parameter yang  sesuai dengan 

karakteristik organisasi. 
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DKJT Periode 1993-

1996      

Pengakuan pemerintah 

sebagai dasar hukum 

eksistensi DKJT 

06.  Suara Merdeka, 

8 Agt 1993         

Susunan Pengurus DKJT 

1993 – 1996 

Titiktolak kegiatan 

DKJT 

07.  Sekretariat 

DKJT 

Alamat DKD se Jawa 

Tengah      

Jaringan kerjasama 

organi sasi berakar 

cukup kuat 

 Pengorganisir

an Institusi 
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08.  Kedaulatan 

Rakyat, 11 

Maret 2004 

Pelantikan pengurus 

Periode 2004-2007 

Akses DKJT ke 

pemerintah daerah 

masih kuat 

09.  Kedaulatan 

Rakyat 30 Juli 

2003 

Pengukuhan pengurus 

PKJT 2003 – 2006

  

ada upaya untuk 

profesional dengan  

pendelegasian 

wewenang 

teknis/adminis tratif 

antara PKJT – DKJT 

10.  Suara Merdeka, 

29 Okt 99  

Penandatanganan MOU 

dengan Pemkot Semg, 22 

Nop 1998             

memperluas jaringan 

kerjasama 

11.  Dokumentasi 

DKJT 

Rapat Kerja Pleno Semg, 

4-5 Nop 1999  

pelaksanaan fungsi 

organisasi 

12.  Dokumentasi  

DKJT 

  

Musyawarah Daerah III 

DKJT, Sema Rang, 13-

14 Jan. 2004        

pelaksanaan fungsi 

organising: pergantian 

pengurus sesuai masa 

kerja 

13.  Radar 

Semarang, 

Sarasehan Jagad Jawa 

Semarang, 27 Juni 2003 

membentuk citra 

positif 

 Pelaksanaan  

Program 

Kerja 

   

14.  Dokumentasi 

DKJT  

Lokakarya Penulisan 

Naskah Sinetron, 

Semarang, 27 Apr. ’05  

Pendelegasian program 

kerja pada bidang-

bidang/komite masing-

masing 

15.  Dokumentasi 

DKJT 

Sarasehan Kebudayaan,  

Semarang, 28 Maret 

1994  

Idem 

16.  Dokumentasi 

DKJT 

Seminar Perkembangan 

Kesenian, Semarang, 27-

28 Nop 1996  

Idem 

17.  Panitia Festival 

Dunia Bambu

  

Festival Dunia Bambu 

2005, Semarang, 10 – 14 

Agt 2005  

Idem 
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18.  Dokumentasi 

DKJT  

Festival Campursari se 

Jateng di Wonogiri, 13 

Agustus 2002  

kerjasama dengan 

DKD Kab. Wonogiri 

19.  Dokumentasi 

DKJT  

Seminar Pengajaran Tari, 

Purbalingga, 26 Juli 

2003  

bentuk kerjasama 

dengan Dewan 

Kesenian Daerah Kab. 

Purbalingga 

20.  Suara Merdeka, 

19 Apr ‘05 

  

Pestipal Dalang 

Dulongmas II, Tegal 

Kegiatan DKD Kab 

Tegal 

21.  Wawasan, 5 

Pebr 2006 

Pergantian pengurus 

DKD Rembang 

Ada dinamika 

organisasi pada dewan 

kesenian di daerah-

daerah 

22.  Kompas, 7 Des 

2004  

Pergelaran Wayang 

orang Sekar Budaya 

Nusantara, 6 Des ’04

  

Bentuk kerjasama 

dengan lembaga 

kesenian nasional 

23.  Suara Merdeka, 

9 Okt 2003

  

Festival Pesisir, 

Semarang, 4-6 Okt. 2003

  

Kerjasama skala 

nasional dengan 

Asosiasi Tradisi Lisan 

Pusat 

24.  Kompas, 16 

April 2005  

Pergelaran Peduli 

Tsunami, Smg 16 Apl.’ 

05 

Bentuk komunikasi 

organisasi dengan 

publik. 

25.  Dokumentasi 

DKJT  

Seminar Jagad Jawa13 

Pebruari 2003 

Komitmen DKJT pada 

pelestarian  warisan 

budaya, bentuk 

manajemen publik 

26.  Dok. Fak Sastra 

Undip  

Seminar Perkembangan 

Sastra Lokal, Semarang, 

22-24 Okt. 1998      

Kerjasama manajemen 

penyelenggaraan 

forumkajian seni 

dengan Fakultas Sastra 

Undip 

 Pengendalian 

dan respon 
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publik 

27.  Dokumentasi 

DKJT  

Rencana Penggunaan 

Anggaran Rutin 

Sekretariat tahun 2005  

Audit  anggaran 

internal 

28.  Dokumentasi 

DKJT  

Rencana Penggunaan 

Anggaran Rutin 

Sekretariat tahun 2005  

Audit  anggaran 

internal 

29.  Dokmentasi 

DKJT  

Pembayaran Pajak tahun 

2005  

Audit anggaran internal 

30.  Dokumentasi 

DKJT  

Laporan Keuangan 

Festival Dunia Bambu 

Tahun 2005  

Audit dengan bukti-

bukti pembayaran 

otentik (nota, kasbon, 

dsb) 

31.  Wawasan, 18 

Juli 1993  

Artikel “Tanpa DKJT 

Seniman Tetap 

Berkarya”  

Bentuk pengawasan 

publik terhadap kinerja 

DKJT 

32.  Surat Pembaca 

harian Suara 

Merdeka, 7 

Sept. 2002  

Resonansi kegiatan 

DKJT 

Kritik atas kinerja 

DKJT 

33.  Wawasan 15 

Januari 2003  

DKJT ‘digugat’  Kritik atas kinerja 

DKJT 

34.  Wawasan 13 

Januari 2004  

DKJT belum optimal Kritik atas kinerja 

DKJT 

 

3. Data Pendukung 

1. Poster  Parade Teater Pelajar Jawa Tengah – Komite Teater DKJT, 

Oktober 2005 

2. Poster  Pentas Seni dan Pameran Lukisan Festival Seni Pesisir, 4-6 Okt. 

2003 

3. Poster Lomba layang-layang Festival Dunia Bambu, 10 Agustus 2005 
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4. Poster pameran foto “Dialogue with Nature”, Semarang, 5 – 12 Maret 

2006 

5. Leaflet Festival Dunia Bambu, Semarang 10 – 14 Agustus 2005 

6. Undangan Pergelaran Musik Sufi Kwartet Punakawan, Semarang, 6 

Desember 2005 

7. Newsletter Dewan Kesenian Daerah Sragen edisi No 3/III/Oktober 2003 

8. Laporan Kompas 14  Mei 2004 “DKJT Gelar Sketsa Chairil Anwar” 

9. Laporan Kompas 14  Mei 2004 “Mengenang Chairil Anwar sang 

“Binatang Jalang” 

 

 

 

 

 

 

 


