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Nyanyi Sunyi Panggung Seni
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA – Suyatmi
tak mampu berbuat apaa p a l a g i . S e j a k vi r u s
Corona ditetapkan sebagai
pandemi gegap gempita
panggung seni berubah
tak ubahnya nyanyian
sunyi. Demi menyambung
kehidupan, artis campursari
kondang asal Gunungkidul
ini tidak malu beralih
profesi membuka warung
angkringan. Baginya, gegap
gempita panggung hiburan
ibarat tinggal kenangan.
Selama delapan tahun,
ibu dua anak itu malang
melintang dari panggung
ke panggung di DIY
dan Jawa Tengah. Kini,
hampir enam bulan dia
menerima kenyataan pahit.
“ J a n g a n ka n m e n e r i m a

tanggapan. Kumpul dengan
teman grup saja tidak
pernah,” ucapnya.
Sambil melayani pembeli
dia berkisah, sebelum ada
Corona setiap bulan hampir
tidak pernah istirahat.
Setiap hari selalu ada job.
Apalagi saat bulan-bulan
baik, sehari bisa manggung
dua hingga tiga kali di
tempat terpisah.
Tidak hanya Suyatmi
yang merasakan dampak
pandemi. Sejumlah
seniman maupun pekerja
seni yang sebelumnya
punya jadwal pentas rutin
harus menahan rasa getir
bahkan mungkin gigit jari
karena tidak ada job lagi.
Sebut saja Mbah
Pa i m i n B u d i Wi j o n o.
Pekerja seni senior yang

rutin mengisi pentas
Sendratari Ramayana di
Candi Prambanan itu juga
merasakan betapa pandemi
meluluhkan harapannya.
Sejak Mei silam
M b a h Pa i m i n t i d a k
punya kesempatan
unjuk kebolehan. Pihak
manajemen mengikuti
k e b i j a ka n p e m e r i n t a h
menghentikan pementasan
Sendratari Ramayana guna
mencegah penyebaran
virus Corona.
Pa r a s e n i m a n d a n
pekerja seni yang selama
ini terlibat pementasan
menanggung dampaknya.
Mereka harus berlapang
dada kehilangan pekerjaan
dan jadwal manggung
berikut honornya.
Kakek dua cucu ini

melakoni profesinya
sebagai pengrawit
S e n d ra t a r i R a m aya n a
sejak 1986. Perjalanan
yang panjang, lengkap
dengan suka duka dan
berbagai pengalaman
pentas bersama puluhan
bahkan ratusan pekerja
seni lainnya.
Akhirnya Mbah Paimin
mencari cantholan demi
menyambung kehidupan
keluarga. Bersama rekanrekannya dia tampil di
R S PA U H a r d j o l u k i t o
Yo g y a k a r t a , m e n g i s i
cokekan. Jadwalnya setiap
Senin, Rabu dan Jumat.
Mbah Paimin dan grupnya
tampil sekitar dua jam.
Menjelang Dhuhur turun
panggung.
Seperti Mbah Paimin,

duka serupa dirasakan
artis campursari terkenal,
Tejo. Dia sempat nganggur
beberapa bulan karena
tidak ada job manggung.
“Blangkon saya sampai
jamuran,” katanya di studio
rekaman wilayah Kalurahan
Dengok Kapanewon Playen
Gunungkidul, Selasa
(22/9/2020).
Pandemi juga mengikis
harapan pengelola
panggung seni. Lihat saja
Tembi Rumah Budaya
di Sewon Bantul. Pada
pendapa yang relatif luas
itu terlihat dua perangkat
g a m e l a n S l e n d ro d a n
Pathet, seperti tenggelam
dalam sunyi. Sejak Maret
2020 gamelan itu tidak
tersentuh.
Jumat (25/9/2020) siang,
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Tembi Rumah Budaya terlihat sepi.
Hanya beberapa mobil dan sepeda
motor terparkir di halaman depan.
Meski terasa mampring, namun di
dalam ada kegiatan dan banyak
melibatkan anak-anak muda.
“Mereka sedang mendisplai
materi pameran seni rupa tunggal
karya Gunawan Raharjo,” kata Ons
Untoro dari Tembi Rumah Budaya
saat menerima koranbernas.id di
serambi pendapa.
Getirnya perasaan hati akibat
b e r h e n t i ny a a k t i v i t a s s e n i
dirasakan Maria Kadarsih selaku
pengelola Kursus Pranata Adicara
tuwin Sesorah. Akhir 2019 masih
ada wisuda angkatan ke-42.
Sesudah itu libur hingga kini.
Padahal pendaftar waiting list
sejak 2019 lebih dari 100 orang.
Begitu pula para pelaku seni di
Desa Gilangharjo Pandak Bantul.
mereka menyatakan sangat rindu
pentas setelah berbulan-bulan
tidak ada tanggapan.
Menurut Zainul Zain S Ag selaku
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Gilangharjo
Kecamatan Pandak Bantul, di
desanya banyak pekerja seni
terimbas Corona, mulai dari para
pemain reog, jatilan, cokekan,
hadroh, teater maupun ketoprak.
Pemilik Sanggar Omah Djoged
Sedayu (Ojes) Desa Argorejo Bantul,
Bestari Putri Wulandari, juga
mengakui tidak bisa menggelar
pementasan. Sebelum pandemi,
pihaknya memiliki event rutin bagi
siswinya berupa pentas mingguan
di sejumlah lokasi.
Jeritan hati juga disuarakan
para seniman dari sejumlah
d a e ra h . D i K e b u m e n J a wa
Tengah, dalang Ki Langgeng
Hidayat mengakui beberapa order
pementasan wayang dibatalkan
penyelenggara. “Banyak warga
yang akan mengadakan hajatan
mantu, khitanan atau tasyakuran
membatalkan tanggapan wayang
kulit,” kata dia.
Pembatalan itu berdampak
h i l a n g nya p e n g h a s i l a n k r u
pergelaran wayang kulit. Ribuan
orang kehilangan penghasilannya.
Setiap pementasan wayang paling
sedikit 60 orang terlibat.
Pengakuan Nurudin, pengusaha
sewa panggung
dan
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tratag, lebih enam bulan peralatan
panggung dan tratag miliknya
menganggur tersimpan
di gudang . Beberapa
ev e n t ya n g s e l a m a
ini membutuhkan
perannya kini tidak
lagi meminta jasanya.
P ra k t i s s e l a m a
enam bulan usahanya
tidak memberi
penghasilan alias
berada pada titik nadir.
“Padahal tiap bulan keluarga
saya membutuhkan biaya
Rp 10 juta lebih,“ ungkapnya
sambil menyebutkan sejumlah
kebutuhan.
Nasib serupa dialami Achmad
Rizal Azis. Direktur Spectrum
Kreasindo, perusahaan jasa event
organizer (EO) itu sebelum pandemi
bisa menyelenggarakan 20 event
pariwisata. Begitu pandemi,
hanya bisa menyelenggarakan
satu event. Ini terjadi karena
anggaran program dialihkan untuk
penanganan Covid.
Rekanan Dinas Pemuda
O l a h r a g a d a n Pa r i w i s a t a
Kebumen ini akhirnya beralih
profesi memproduksi minuman
kemasan. Dengan usaha ini, untuk
sementara ada aktivitas yang bisa
memberikan hasil meskipun tidak
sebesar bisnis EO wisata.
Sepinya dunia panggung ikut
mempengaruhi bisnis perangkat
pendukung pentas seperti sound
system dan orgen tunggal. Pemilik
Mentari Musik Sanggar dan
Pemandu Bakat, Dwi Suryanto,
yang membuka usahanya di Desa
Kledung Kabupaten Purworejo
menyampaikan, pada Maret
sampai Juni 2020 hampir semua
job berhenti.
Sebelum pandemi, banyak
konsumen bahkan sebagian besar
sudah membayar uang muka tapi
kemudian semua order batal. Dia
masih beruntung mulai Juli 2020,
beberapa kecamatan memberikan
izin penyelenggaraan hajatan
sehingga bisa mulai beraktivitas.
Masih di Purworejo, Sanggar
Tari Prigel yang sebelumnya
kerap mengisi acara-acara Pemkab
Purworejo, selama pandemi sepi
order. Tak hanya itu, latihan pun
diliburkan. Sedangkan latihan
virtual dirasa tidak
efektif.

Pemimpin
S a n g g a r Ta r i
Prigel, Melania Sinaring
Putri, mengakui selama pendemi
frekuensi pementasan sangat
berkurang. Otomatis pendapatan
para penari menurun.
Sepinya order pementasan juga
dialami Sanggar Tari Dolalak
“Putri Arum Sari” Desa Brenggong
Purworejo. Sanggar ini memiliki
anggota 25 orang terdiri 10
penari dan 15 pengrawit serta
vokalis. Sebelum pandemi grup
ini cukup padat jadwal pentas
namun sejak Maret 2020, sanggar
yang dipimpin Eny Arum Sari itu
sepi order.
Pembatalan pentas dialami
pula kelompok teater bahasa
Jawa dari Yogyakarta, Sedhut
Senut. Elyandra Widharta selaku
ketua kelompok ini menyatakan
beberapa konsep pentas yang
sejatinya dihelat offline terpaksa
batal terkena imbas pandemi.
Beberapa di antaranya sudah
melewati proses latihan yang
matang.
“Setelah format panggung ini
berubah menjadi online, yang
terjadi di Sedhut Senut justru
mengakibatkan kerinduan temanteman untuk berkumpul. Ide
menjadi lebih banyak karena
medium yang digunakan satusatunya adalah online,” kata dia.
Dorong tetap berkarya
Di tengah kegalauan para pekerja
seni, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud)
melalui
Ditjen

Kebudayaan
berupaya agar
budayawan dan
pelaku seni didorong
tetap berkarya dan
menggelar pementasan meski
melalui daring atau online.
“Kita beri kesempatan pekerja
seni dan budaya, meski di rumah
namun tetap berkarya di tengah
wabah,” kata Agus Kamtono,
Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayaan) Gunungkidul.
Meski perekonomian DIY mulai
menggeliat seiring pergerakan
manusia yang lebih mudah,
kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di sejumlah
daerah membuat para pekerja
seni tak lagi bisa manggung atau
bekerja keluar kota bahkan luar
negeri.
“Kegiatan seni periode Februari
sampai Mei sempat vakum karena
memang semuanya mandeg,”
ujar Sumadi, Plt Kepala Dinas
Kebudayaan DIY.
Dia mencatat, sebelum pandemi
berbagai kegiatan kebudayaan
dan seni dilaksanakan setiap
hari termasuk Sabtu dan Minggu.
Setiap bulan lebih dari 30 agenda
seni dan budaya di provinsi ini.
Dalam satu tahun sekitar 400
agenda kegiatan melibatkan 400
komunitas seni dan budaya atau
lebih dari 2.000 pekerja seni.
Saat ini hanya tersisa sekitar 326
komunitas seni dan budaya yang
bertahan. Disbud DIY terpaksa
melakukan redesain maupun
mengubah jadwal programnya.
S e s u a i p r o t o ko l k e s e h a t a n
Covid-19, kegiatan budaya seperti
pergelaran wayang diubah virtual.
“Kegiatan berkesenian tidak
boleh mandeg. Sesuai arahan Pak
Gubernur bisa diganti daring agar
mereka bisa bekerja,” tandasnya.
Konsep virtual rencananya
dilanjutkan tahun 2021. Untuk
membantu para pekerja seni,
Disbud memberikan penghargaan
berupa honor bagi mereka yang
tampil.
Disbud tidak bisa mencarikan
bansos atau bantuan langsung
tunai (BLT) bagi bagi pekerja seni
yang terdampak, termasuk dari
dana keistimewaan atau danais.
(tim koranbernas)
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Kerja Sak Kerja Kerjane
KORANBERNAS.
ID.KEBUMEN—Masa
pandemi Covid -19 di
Kabupaten Kebumen bagi
Ketua Dewan Kesenian
Daerah (DKD) Kebumen,
Satsiswo Nurmolo alias Pekik,
tidak berarti harus berhenti
mempergelarkan seni dan
budaya. Dengan media televisi
yang difasilitasi Ratih TV
Lembaga Penyiaran Publik
(LPP) yang dikelola Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kebumen, DKD Kebumen
tetap bisa mementaskan
kegiatan seni dan budaya
tanpa penonton di studio.
Kepada koranbernas.id,
Sabtu (27/9/2020) Pekik
menjelaskan, karena
pandemi Covid-19 yang telah
berlangsung hampir 6 bulan
ini, kehidupan para pelaku
seni khususnya pelaku seni
tradisional, sungguh sangat
memprihatinkan.
Dampak yang paling berat,
sangat dirasakan dari sisi
ekonomi. Karena adanya
larangan untuk berkerumun,
m e n i m b u l ka n a d a nya
pembatasan ruang ekspresi.
Muncul pembatalanpembatalan agenda
pementasan
atau
tanggapan. Hal ini tentu
saja sangat berpengaruh
t e rh a d a p p e n g h a s i l a n
pelaku seni profesional
yang menggantungkan
penghasilan dari tanggapan.
Harus diingat bahwa
personel dalam satu grup
seni tradisional itu terdiri
dari puluhan orang. Sehingga
bila terjadi pembatalan atau
pelarangan pementasan satu
grup saja, sudah tentu akan
ada puluhan orang yang
menjadi korban.
Beberapa pelaku atau
pekerja seni, berusaha
bertahan dalam menghadapi
kondisi pandemi Covid-19
dengan beragam cara.
Ada yang kemudian beralih
aktivitas keseniannya melalui
media online, ada yang men
jadi perajin barang-barang
seni, ada yang berdagang
serabutan, ataupun sama
sekali tidak berbuat apaapa, karena keterbatasan

keterampilan.
Di sisi lain, bantuan bagi
senimanKebumenterdampak
Covid-19 ternyata kurang
berhasil menjangkau sasaran.
Karena pendataan seniman
terdampak dilakukan secara
online, dan banyak pelaku seni
yang mengalami kesulitan
mengenai hal tersebut.
Sejak dari tahun 2016,
Dewan Kesenian Daerah
kabupaten Kebumen sendiri,
tidak pernah mendapat
anggaran dari pemda.
Dewan Kesenian Daerah
hanya berupa lembaga
dengan kepengurusan saja.
Sedangkan fasilitasnya nol.
Bahkan sekretariat saja belum
punya.
“Alhamdulillah DKD
Kebumen difasilitasi Ratih TV.
Tiap Kamis kami sampaikan
kegiatan seni dan budaya,“
kata Pekik.
Banyak kelompok kesenian
yang ada di Kebumen, tapi
kebanyakan dari kelompokkelompok tersebut hidup
secara mandiri.
Ungkapan keprihatinan
jugadisampaikanKi Langgeng
Hidayat, seorang dalang asal
Desa Rangkah, Kecamatan
Buayan.
Ki Langgeng mengatakan,
Juli 2020 saat Kebumen
masih zero terkonfirmasi
Covid–19 dan semua pasien
dinyatakan sembuh, Gugus
TugasPercepatanPenanganan
Covid-19 Kebumen
membuka kesempatan
pementasan wayang kulit.
Pementasan dilakukan
dengan menerapkan protokol
kesehatan. Penonton di dalam
maupun di luar gedung,
dibatasi paling banyak 50
persen dari kapasitas.
Pelonggaran ini berjalan
hingga pekan pertama
September 2020. Ketika terjadi
lonjakan terkonfirmasi Covid
-19, gugus tugas melarang
kegiatan yang berpotensi
terjadi kerumunan massa.
Pergelaran wayang kulit
pun terdampak. Akibatnya
beberapa order pementasan
wayang dibatalkan
penyelenggara.

“Banyak hajatan mantu,
khitanan atau tasyakuran
membatalkan tanggapan
wayang kulit,” kata Langgeng
Hidayat.
Pembatalan itu berdampak
hilangnya penghasilan
kru pagelaran wayang
kulit. Ribuan orang hilang
penghasilanya.
“Tiap pementasan wayang,
paling sedikit 60 orang
terlibat. Mereka kehilangan
p e n g h a s i l a n ,“ ka t a Ki
Langgeng.
Sebagai seniman, ia paham
pagelaran wayang kulit bisa
menimbulkan kerumuman.
Namun ternyata di lapangan
kerap terjadi dilema. Misalnya
pagelaran wayang kulit di
Desa Surorejan, Kecamatan
Puring dan Desa Mergosono
Kecamatan Buayan, Kamis
(24/9/2020). Di Surorejan,
penontonnya belum banyak,
tapi tetap dibubarkan dan
dibatalkan oleh aparat.

“Sekarang kru
wayang kerja sak
kerja kerjane. Bagi
yang mengandalkan
pagelaran wayang
sebagai mata
pencaharian pokok,“
kata Ki Langgeng.
Mereka yang menjadikan
pagelaran wayang sebagai
sambilan dan mereka punya
pekerjaan pokok, kondisi
ini hanya berdampak pada
penghasilan yang berkurang.
Kapan pagelaran wayang
boleh digelar dengan
mengadaptasi kebiasaan
baru, yakni dengan menjaga
jarak, memakai masker, dan
penonton terbatas, sangat
bergantung pada jumlah
kasus terkonfirmasi Covid -19.
Yang pasti, Kabupaten
Kebumen mulai pekan ketiga
September 2020, sudah
dinyatakan zona merah.
Sehingga protokol kesehatan
diterapkan lebih ketat. Tidak
dibolehkan lagi ada kegiatan
yangberpotensimenimbulkan
kerumunan massa.
(nwh)
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Dialog seni dan budaya Dewan Kesenian Daerah di Ratih TV Kebumen, yang masih bertahan di masa pandemi.
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Dari EO Beralih ke
Bisnis Minuman
KO R A N B E R N A S .
ID, KEBUMEN--Sosok
Nurudin (43) pengusaha
sewa panggung dan tratag
untuk lapangan, bukan
sosok yang asing bagi war
ga yang membutuhkan
jasanya di Kebumen.
Namun di masa pandemi
Covid -19, mereka yang
kerap membutuhkan
jasanya, nyaris tak lagi
berhubungan dengan
pengusaha yang juga
warga Kecamatan
Kebumen ini.
Lebih dari enam bulan,
peralatan panggung
dan tratag dengan daya
tampung bisa seribuan
orang mengang gur.
Beberapa event yang
selama ini membutuhkan
perannya, tidak lagi
meminta jasa. Praktis
selama enam bulan
usahanya tidak memberi
penghasilan.
“Kemarin saya berusa
ha mencari orderan.
Mencari tahu ke KPU,
apakah ada kampanye di
lapanganuntukpemilihan
bupati,“ kata Nurudin
kepada koranbernas.id,
di rumahnya sekaligus
gudang
tempat
menyimpan peralatan
panggung dan tratag.
Informasi yang
diperoleh mengecewakan.
Tidak ada kampanye yang
membutuhkan panggung
dan tratag lapangan.
Ko n d i s i i n i j a u h
berbeda dengan sebelum
ada pandemi Covid -19.
Misalnya ketika pemilu
legislatif dan Pilpres
2019, Nurudin mengaku
pernah mendapat order
senilai Rp 130 juta untuk
sebuah kampanye.
Saat ini, bisnisnya
berada di titik nadir.
Ketika pandemi terjadi
di Kebumen lebih dari
enam bulan lalu, tidak
ada pemasukan dari sewa
panggung.
“ Pa d a h a l
tiap
bulan keluarga saya
membutuhkan biaya Rp
10 juta lebih,“ kata Nurudin
sambil menyebutkan
sejumlah kebutuhan.
Mencari pengguna
jasa, warga yang hajatan,
dengan jumlah tamu
ratusan orang belum
t e r p i k i r. Us a h a ny a
dianggap sewa yang
berbiaya mahal. Sehingga
warga yang mau hajatan

mantu atau syukuran,
khawatir harga sewa
panggung dan tratag
mahal.
“Biaya sewa panggung,
tratag dan genset di sini
paling murah 15 juta,“ kata
Nurudin.
Nurudinmengakutidak
bisa berbuat banyak un
tuk mengatasi kondisi ini.
Ia hanya bisa menunggu
usahanya kembali
bangkit, ketika ada lagi
upacara atau kegiatan
yang membutuhkan
jasanya.
Nasib serupa dialami
Achmad Rizal Azis,
Direktur Spectrum
Kreasindo, perusahaan
jasa event organizer (EO).
Sebelum pandemi, ia
bisa menyelenggarakan
20 event wisata.
Namun setelah ada
pandemi, hanya bisa
menyelenggarakan satu
eventwisata,yakniFestival
Luk Ulo di Kecamatan
Buluspesantren dan
Klirong.
“Event wisata lagi
dipastikan tidak
terselenggara. Anggaran
program sudah dipangkas
dialihkan untuk
penanganan Covid,“ kata
Achmad Rizal Azis.
Rekanan Dinas Pe
muda Olahraga dan
Pariwisata Kebumen ini,
mengaku beralih profesi
usahanya memproduksi
minumandalamkemasan.
Dengan usaha ini, untuk
sementara ada aktivitas
yang bisa memberikan
hasil meskipun tidak
sebesar bisnis EO wisata.
Menurut Rizal,
temannya yang bergerak
di wedding organizer
(WO), konon masih bisa
menikmati hasil lebih
baik. Tentu dengan
menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.
“Event wisata dan
pernikahan virtual belum
familiar di Kebumen,“
kata Rizal.
KetikaKebumenmasuk
zona merah, praktis
tertutup usahannya. Event
wisata dan panggung
dipastikan menimbulkan
kerumunan massa.
Keadaan ini, jelas tidak
sesuai dengan protokol
kesehatan, seperti jaga
jarak dan larangan
berkerumun.
(nwh)
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Kelompok teater Sedhut Senut menjadikan pandemi sebagai sumur kreativitas baru, di tengah perubahan dunia yang mewajibkan protokol kesehatan ketat.

Pandemi, Rahim Baru Kreativitas Sedhut Senut
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA -- Pandemi yang
belum juga berhenti mengubah
hampir semua tata cara kehidupan.
Tatanan kehidupan baru (new
normal) menimbulkan banyak
konsekuensi. Protokol kesehatan
yang mengharuskan orang menjaga
jarak satu dan lainnya serta tidak
berkerumun adalah bagian tidak
mungkin tidak terjadi dalam sebuah
perhelatan seni pertunjukan.
Keriuhan berbagai aktivitas seni
pertunjukan tradisi maupun modern
yang sebelumnya nyaris tak pernah
sepi di kota berpredikat Kota Budaya
ini. Yogyakarta tiba-tiba senyap
terhitung sejak Maret 2020, ketika
kasus positif Covid-19 pertama
diketahui di Yogyakarta.
Agar dapat terus berkarya dan
mengasah kreativitas seniman
pertunjukan, pementasan online atau
daring menjadi satu-satunya pilihan
sementara untuk menggantikan
panggung sebuah pementasan
seni. Berbagai platform digital dan
video streaming mau tidak mau
harus diadaptasi menjadi hal yang
mungkin baru bagi pekerja seni di
Yogyakarta.
Kelompok teater bahasa
Jawa Sedhut Senut, menjadikan
momentum pandemi demi
mengembangkan kreativitas mereka
dalam berkesenian di platform
baru. Dua bulan sempat tidak
melakukan pentas, bahkan sekadar
pertemuan, membuat kerinduan
yang justru memicu munculnya
ide-ide baru dalam mengekplorasi
ruang pertunjukan digital.
Saat ditemui koranbernas.
id pada Senin (21/9/2020) di
Taman Budaya Yogyakarta (TBY),
Elyandra Widharta, salah seorang
pentolan kelompok Sedhut Senut
memaparkan, beberapa konsep
pentas yang sejatinya dihelat
offline terpaksa batal terkena imbas

pandemi. Bahkan beberapa di
antaranya sudah melewati proses
latihan yang matang.
“Tapi kemudian setelah format
panggung ini berubah menjadi
online yang terjadi di Sedhut Senut
justru mengakibatkan kerinduan
teman-teman untuk berkumpul.
Ide menjadi lebih banyak karena
medium yang digunakan satusatunya adalah online,” tuturnya.
Kelompok teater yang sebelum
nya bernama Komunitas Sego Gurih
ini melakukan pertemuan dan
proses rekaman setiap minggu.
Pandemi juga-lah yang membuat
kelompok tersebut menjadi kreatif
mengubah dan mengadaptasi
konsep yang pernah direncanakan
secara offline menjadi format video
untuk kebutuhan pementasan
daring.
“Karena medium sudah ber
ganti digital, setiap Minggu kami
berkumpul. Siapa yang bisa
datang langsung syuting. Kami
melakukan rekaman-rekaman stock
shoot kepada teman-teman yang
datang berdasarkan cerita yang
ada, kemudian nanti digabunggabungkan melalui proses editing,”
paparnya.
Berlatih lebih profesional
Ely melanjutkan bahwa proses
rekaman kelompoknya yang hanya
menggunakan satu kamera statis
menyebabkan proses melakonkan
peran tidak boleh salah. Karena jika
terjadi kesalahan konsekuensinya
adalah melakukan pengulangan
adegan dari awal.
“Tapi ternyata, justru dengan
model seperti itu teman-teman
jadi punya keberanian untuk
menawarkan satu perkembangan
cerita berdasarkan ‘wos’ yang ada,
dan mereka lebih hati-hati memilih
adegan karena terkait dengan durasi.
Jadi berlatih bagaimana menjadi
lebih profesional,” lanjutnya.

“Selain itu, teman-teman yang
tidak ikut main juga kita perbolehkan
datang untuk merespon pentas yang
kita lakukan. Jadi, kalau ada adegan
lucu, teman-teman penonton boleh
tertawa dan itu masuk ke dalam
rekaman. Jadi Sedhut Senut tidak
menggunakan template ketawa
seperti pentas-pentas daring yang
lain,” imbuhnya.
Walau pementasan tidak seramai
sebelum pandemi, Ely mengakui
beberapa hal positif yang diterima
kelompoknya. Usai menayangkan
cerita Tarub secara daring di kanal
youtube milik Dinas Kebudayaan
DIY pada 19 Agustus dan pe
mentasan lakon Molimo secara live
16 September lalu, Sedhut Senut
kini sedang mengerjakan kolaborasi
dengan musisi dan pencipta lagu pop
Jawa kontemporer Denny Caknan.
Dalam kolaborasi yang di
tayangkan awal Oktober itu,
Sedhut Senut memainkan teater
bahasa Jawa sebagai pengantar
atau pembuka sebuah lagu baru
milik Denny Caknan. Selain itu Ely
menambahkan, sebuah pementasan
daring bernuansa sejarah juga
tengah mereka persiapkan dalam
rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota
Yogyakarta ke-264.
Kampus Seni tak Siap
Dr Kus Yuliandi selaku Kepala
Jurusan Teater serta pengajar di
Fakultas Seni dan Media Rekam,
Institut Seni Indonesia (ISI)
Yogyakarta mengakui kampus
tak sepenuhnya siap menghadapi
pandemi. Alih teknologi yang
tiba-tiba, membuat banyak tenaga
pengajar tergagap-gagap melakukan
adaptasi.
ISI masih sedikit diuntungkan
karena pandemi datang di tengah
semester, sehingga kelanjutan
perkuliahan bisa dilakukan secara
daring. Sedangkan untuk tahun
ajaran baru belum ada kiat khusus

untuk menciptakan pembelajaran
yang efisien.
Salah satu yang sangat sulit
dilakukan dengan alih teknologi
ini adalah praktek mata jurusan
pertunjukan. Seperti seni pe
dalangan, tari dan karawitan yang
tentu membutuhkan harmonisasi
kelompok. Seni pertunjukan di
Indonesia dalam hal ini teater masih
menganggap panggung adalah
segalanya.
“Tapi sebetulnya wajar kalau tidak
bisa menerima dengan lapang dada
panggung itu adalah establish secara
utuh untuk disiplin tersendiri dan
tidak dapat tergantikan sampai
kapan pun. Tapi jika situasi semacam
ini panggung bukan segala-galanya,”
terangnya saat ditemui pada Sabtu
(26/9/2020).
K e t i ka m e m b u a t s e b u a h
komp etisi “Jejak Virtual Aktor”
bersama seniman Miroto pada awal
pandemi, dia mencatat beberapa hal
penting dalam tranformasi bentuk
pertunjukan di masa sekarang.
Terbata-bata
Dalam Jejak Virtual Aktor, pelaku
pertunjukan justru terbata-bata.
Sebaliknya banyak anak muda yang
sebenarnya tidak punya sejarah teater
bisa menangkap maksud lomba itu,
sementara pelaku teater lain hanya
merekam sebuah pementasan yang
biasa dilakukan di atas panggung ke
dalam video.
“Ada banyak juga teman-teman
yang agak paham konsep digital
mencoba melakukan adaptasi teater
ke dalam karyanya tapi power-nya
tetap teater. Kemudian ada anak
muda yang mengadaptasi karya
teaternya ke dalam film yang
kemudian hasilnya seperti scene
sebuah film,” lanjutnya.
“Selanjutnya adalah mereka yang
benar-benar merespon sebuah
pertunjukan menjadi digital,
menurut saya sangat menarik jadi
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karya teater yang long shoot tidak
boleh pemotongan tapi saat harus
close up dapat terwakili dengan
teknik yang dimiliki,” papar Kus.
Realitanya tidak bisa terus
menerus menganggap, panggung
pertunjukan itu adalah segalanya.
“Sangat berbeda orang panggung
bikin pertunjukan hanya untuk
dimainkan di panggung, tetapi saat
mengonsep sebuah pertunjukan
digital pun harus dengan konsep
vi d e o , h a r u s b e r ko l a b o ra s i
orang yang mengerti digital dan
sinematografi karena mereka-lah
yang memiliki kemampuan tersebut.
Sementara pemain teater tetap fokus
kepada perannya dalam sebuah
pertunjukan,” tutur dia.
Kolaborasi
Era digital bahkan virtual
kini mengharuskan seniman
berkolaborasi dengan berbagai

ISTIMEWA

Kelompok teater Sedhut Senut.

disiplin ilmu yang mungkin
tidak hanya menguasai sebuah
pertunjukan. Distribusi juga harus
menjadi perhatian yang penting,
karena kunci dari kolaborasi ini
adalah distribusi.
“Membuat pertunjukan daring
tapi tidak ada yang memberi like

di social media atau platform video
streaming lain menjadi sia-sia.
Itulah pentingnya distribusi, yaitu
tersampaikannya sebuah karya seni
pertunjukan kepada khalayak luas,”
tambuhnya.
Kus melanjutkan, kampus seni
seperti halnya yang dilakukan

5

hampir di seluruh dunia terus
melakukan eksplorasi. Hal yang
justru memberatkan bagi budaya
bangsa kita adalah betapa pertemuan
itu sangat indah dan tidak bisa
serta merta dihilangkan dan ada
romantisme yang tinggi.
“Sejauh yang saya lihat beberapa
perguruan tinggi belum melakukan
kolaborasi dengan lembaga-lembaga
yang paham teknologi. Seharusnya
untuk menjadi virtual maupun
digital kita harusnya menggandeng
orang-orang yang paham benar.”
“Bagi beberapa perguruan tinggi
yang punya jurusan Teknologi
Informatika itu tidak masalah
besar, tetapi bagi perguruan tinggi
seni kan secara khusus tidak
mempunyai ahli ahli IT yang khusus
mengembangkan platform yang
cocok untuk kampusnya,” tutupnya.
(rne)

Terbiasa Ditekan, Seniman Harus Kreatif
KORANBERNAS.
ID, YOGYAKARTA –
Masa pandemi Corona
Virus Disease (Covid-19)
m e n j a d i s e b u a h e ra
baru bagi seniman.
Seniman serba bisa Butet
Kertaradjasa mengakui,
pelaku seni sudah terbiasa
hidup dalam tekanan.
Butet menyontohkan
32 tahun seniman hidup
dalam ketertindasan
politik dan ekonomi ketika
Orde Baru. Terbiasa dalam
situasi yang mengancam
kebebasan berekspresi.
“Wabah pandemi ini
saya sikapi sebagai orang
ataupun seniman yang
sudah teruji mengatasi
situasi-situasi darurat,
Kalau kedungs angdungsang seperti begini
ini aku sudah terlatih,”
ujarnya saat ditemui
di rumahnya, Minggu
(20/9/2020) kemarin,
di kawasan Padepokan
B a g o n g Ku s s u d i a r j a .
Sejak awal pandemi, Kakak
dari mendiang Djaduk
Ferianto itu meyakini
pandemi tidak akan selesai
dalam waktu yang singkat.
Ia langsung mendesain
kegiatan-kegiatan jangka
pendek. Menyadari bahwa
kesenian bukan produk
primer atau sekunder tapi
menjadi prioritas ketujuh
atau yang kedelapan.
Jika dikolerasikan
dengan represi selam 32
tahun itu, maka seniman
harus memutar otak ketika
susahnya mendapatkan
izin di era Orde baru.
“Saya berpikir untuk
mengerjakan sesuatu di
sektor riil, dalam situasi
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Butet Kertaradjasa.

darurat di tengah pandemi
begini mana ada orang
akan belanja lukisan?
Mana ada orang akan
menanggap teater atau
menanggap saya untuk
bermain monolog? Saya
juga tidak bisa mengelola
satu pertunjukan teater
Gandrik atau program
Indonesia Kaya seperti
biasanya.”
“ Jika pun mungkin,
gedung akan dibatasi,
penonton juga berjarak
dan jika penonton berjarak
maka penontonnya juga
sedikit, dengan penonton
sedikit maka tiketnya
akan menjadi mahal.
Udah mahal belum
tentu orang akan datang
untuk menonton karena
beresiko,” lanjutnya.
Pertimbangan
itu membuat Butet
melakukan kegiatan

yang menurutnya akan
menyelamatkan sebuah
kehidupan. Maka sejak
bulan Maret bapak tiga
orang anak itu bercocoktanam. Butet memutuskan
untuk menanam singkong
dan lemon di kebun dalam
skala untuk kebutuhan
personal.
Kebun yang terletak di
dekat kawasan Gunung
Api Purba Nglanggeran,
Gunungkidul milik Butet,
dikerjakan bukan dengan
perspektif bisnis, namun
lebih merupakan sebuah
laboratorium baginya.
Butet pun tak sabar
menunggu masa panen
di bulan Desember atau
Januari mendatang.
“Setelah itu baru bisa
mengetahui hasil dan
metodologi yang saya
lakukan dalam bertanam
ini akan berhasil atau

tidak,” tutur seniman
yang pandai menirukan
beragam karakter suara
tokoh nasional itu.
Kreativitas tak
berhenti
Bersamaan dengan
aktivitas barunya itu,
Butet tetap melakukan
kegiatan lama, salah
satunya melukis di atas
keramik yang digeluti sejak
2015. Melukis walaupun
tanpa ada target dijual,
Butet mengaku lebih
untuk menabung karya
dengan melukis sebanyakbanyaknya. Siapa sangka,
dalam masa pandemi
sepeti ini ada juga orang
yang berminat membeli
karyanya tersebut.
“Rezeki itu datang
dengan penuh keajaiban.
Saya juga tidak kenal
sama pembelinya, tibatiba berkirim pesan

dan membeli tiga karya
lukisan keramik tersebut,”
sambung pria kelahiran 21
November 1961.
Butet dan sastrawan
Agus Noor kini juga
tengah sibuk menginisiasi
sebuah program f ilm
pembelajaran seni yang
diperuntukkan anak usia
sekolah. Film berdurasi
sekitar 24 menit yang
disokong Direktorat
Jenderal Kebudayaan itu
secara elementer berisi
teknik dan kiat membuat
karya seni.
Mulai dari perupa Putu
Sutawijaya, aktor kawakan
sekelas Slamet Rahadjo,
dan artis sekaligus pegiat
teater Ratna Riantiarno
serta banyak seniman
lainnya turut ambil bagian.
Program yang sudah
berhasil diselesaikan
sebanyak 54 episode itu
m e r u p a ka n l o m p a t a n
signifikan bagi pendidikan
di Indonesia. Jika
sebelumnya siswa sekolah
hanya mendengar dari
guru sebagai penyampai
ilmu, namun belum tentu
menguasai bidangnya, kini
siswa dapat mendengar
langsung dari praktisi
bahkan seniman-seniman
ternama secara daring.
“ Target program ini
sebanyak 200 episode,
dengan melibatkan
seniman sebagai nara
sumber dan puluhan
pekerja film, juga
merupakan salah satu
upaya untuk memberikan
penghasilan bagi pekerja
seni yang terdampak
pandemi,” tandas Butet.
(rne)
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Suratmi penyanyi campursari yang kini membuka warung tenda angkringan sedang melayani pembeli.

Tetap Tersenyum Meski Hati Pedih

Penyanyi Kondang Campursari Alih Profesi Buka Warung Angkringan Jualan Thiwul
KORANBERNAS.
ID, GUNUNGKIDUL –
“Mang ga-mang ga. Mau
minum apa. Teh, kopi,
jeruk. Wedang uwuh juga
ada,” kata wanita ini dengan
ramah.
Belum sempat dijawab
dia kembali menawarkan
menu dagangan favoritnya.
“Ngersakke thiwul ta. Yang
goreng atau biasa. Ini
gorengannya juga masih
anget kok,” katanya lagi.
Itulah aktivitas Suratmi,
penyanyi kondang
campursari yang kini beralih
profesi menjadi pedagang
m a ka n a n a n g k r i n g a n .
Ta n g a n n y a c e k a t a n
m e ny i a p ka n b e r b a g a i
menu untuk pelanggannya.
O m o n g a n nya r e nya h .
Ceplas-ceplos.
“Ber jualan itu harus
ramah. Soal beli apa, itu
terserah pembeli. Namun,
sajian pertama yang saya
tampilkan . Senyuman .
Meski hati pedih. Namun
harus tetap ramah,” kata
pemilik sekaligus pelayan
warung angkringan “Laras
Mustika” di lingkar selatan
atau timur simpang empat
Tegalsari Kalurahan
Siraman Wonosari
Gunungkidul itu.
Nama grup musik

campursari
yang
dipimpinnya “Laras
Mustika” sengaja dijadikan
nama angkringan yang buka
tiap hari mulai pukul 08:00
hingga 15:00. “Dengan
mengambil nama grup
campursari, kami harapkan
angkringan ini bisa laris.
Sebagaimana Laras
Mustika sebelum pandemi
Covid-19 yang tidak pernah
istirahat. Laris. Manggung
di mana-mana,” kata Ratmi,
pang gilan akrabnya,
memulai kisahnya kepada
k o ra n b e r n a s . i d , R a b u
(23/9/2020).
Warung
tenda
angkringan “Laras
Mustika” merupakan bukti
b a h ka n b e n t u k nya t a
dampak yang ditimbulkan
pandemi Covid-19,
terhadap artis seni, di
antaranya campursari.
Para artis campursari,
salah satunya, Suratmi
yang kelahiran Tepus,
namun kini bertempat
tinggal di Dusun Banaran
Ka l u ra h a n S u m b e r e j o
Semin Gunungkidul, harus
menerima kenyataan pahit
akibat merebaknya virus
Corona.
Ibu dua anak yang
sudah sekitar delapan
tahun malang melintang

dan dari panggung ke
panggung serta pentas di
berbagai wilayah DIY dan
Jawa Tengah, kini sudah
hampir enam bulan ini
harus menerima kenyataan
buruk.
“Jangankan menerima
t a n g g a p a n . Ku m p u l
dengan teman grup saja
tidak pernah,” tuturnya.
Padahal diakui, menyanyi
sudah menjadi pekerjaan
pokoknya. Selaras dengan
pesatnya perkembangan
musik campursari dan
meningkatnya selera
masyarakat terhadap jenis
aliran musik gagasan sang
maestro Mathous itu.
Penghasilan Suyatmi
d a r i ca m p u r s a r i b i s a
dibilang cukup, bahkan
lebih untuk hidup seharihari. “Sebelum ada Corona,
setiap bulan hampir tidak
pernah istirahat. Setiap hari,
selalu ada job. Bahkan kalau
bulan-bulan baik, dalam
sehari bisa manggung dua
hingga tiga kali di tempat
yang terpisah,” kenangnya.
Penghasilannya sudah
bisa ditebak. Puluhan juta
bisa dibawa pulang. Tidak
mengherankan berbagai
kebutuhan hidup tercukupi.
M o b i l a d a d i g a ra s i .
Perhiasan emas menumpuk

g e m e r l a p a n . Pa k a i a n
pentas dengan harga jutaan
rupiah, memenuhi almari
kamarnya. Bergelimang
harta menyertai hidupnya.
“Tetapi, itu dulu. Itu dulu,”
kata Ratmi lirih.
Tinggal kenangan
Kini dirinya bersama
suami dan anak-anaknya
harus menerima kenyataan
b u r u k . K e h i d u p a n nya
berbalik arah. Semuanya
hanya tinggal kenangan.
Bahkan setiap dikenang, air
mata yang berlinang.
“ Ka r e n a k e b u t u h a n
hidup terlanjur banyak.
Setiap hari juga harus
makan. Sementara tidak
ada penghasilan. Akhirnya,
tabungan menjadi andalan,”
katanya.
Tidak bisa dielakkan,
tabungan dari hari ke hari
semakin menipis. Perhiasan
emas juga terkikis. “Karena
angsuran bank juga
harus dibayar, akhirnya
semuanya habis. Tabungan.
Perhiasan. Tidak ada yang
tersisa. Ludes semuanya,”
tuturnya memelas.
Namun, jiwa Suratmi
t e t a p b e r u s a h a t e g a r.
Kehidupan perih di masa
k e c i l m e m b a n g k i t ka n
wanita berumur 40-an
tahun ini untuk tidak

begitu saja menyerah.
Terobosan demi mencari
sesuap nasi dilakukan.
Dari berbagai pilihan,
warung tenda angkringan
menjadi pilihan. “Karena
saya hobi masak. Namun
modalnya kecil. Makanya
hanya angkringan yang bisa
dilakukan,” ujarnya.
Dengan niat baik dan
membuang rasa malu maka
usaha ini pun dilakukan.
“Kenapa harus malu. Ini
pekerjaan halal. Tuhan
telah memberi jalan. Saya
harus jualan nasi di tenda
a n g k r i n g a n ,” k a t a ny a
mantap.
Karena warung tenda
angkringan sudah ada di
mana-mana, maka dirinya
sengaja memilih lokasi di
kawasan Kota Wonosari.
Selain itu, menu yang
disajikan, diupayakan beda.
“Makanya, saya sajikan
menu favorit berupa nasi
thiwul goreng. Ini belum
ada di angkringan yang
lain. Tentu saja ditambah
berbagai minuman dan
aneka macam gorengan,”
jelasnya. Harganya?
Sebagaimana layaknya
makan di angkringan cukup
Rp 10.000 dijamin perut
kenyang.
Untuk menarik pembeli,
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bukan hanya disajikan menu
yang beda namun wanita
ramah ini selalu promosi
melalui akun Youtube.
Hasilnya luar biasa. Banyak
penggemarnya yang sengaja
mampir jajan di warungnya.
Bahkan gara-gara keluh
kesahnya terhadap sang
suami yang setiap hari
hanya bermain layanglayang dan diunggah di
Youtube, akhirnya wanita
ini punya julukan baru
Ratmi Lazangan, yang
otomatis mendongkrak
omzet penjualan warung
angkringannya.
Layaknya orang yang
punya usaha bisnis meski
k e c i l - k e c i l a n , wa r u n g
angkringan itu diharapkan
bisa menambah rupiah,
selain penghasilan dari
sang suami yang bekerja di
bangunan meski sering kali
Ratmi menelan pil pahit.
“Pernah dalam sehari
saya hanya dapat uang Rp
20.000. Padahal belanjanya
saja habis Rp 350.000
lebih,” keluhnya. Tetapi
dirinya tetap gigih dan
pantang mundur. Berkat
keuletan dan ketelatenan,
warung angkringan kini
semakin laris. “Paling tidak
bisa untuk hidup seharihari,” tuturnya.
Bersamaan dengan
tenar dan larisnya warung
miliknya, mulai Oktober
ini beberapa pesanan
manggung sudah mulai
diterima. “Bulan Oktober
nanti sudah ada 5 job
manggung,” ucapnya.
Meski tanggapan
menyanyi
mulai
mengalir lagi, namun
Ratmi mengaku tetap
akan mempertahankan
dan berjualan di warung
angkringan. “Kalau lagi
manggung, angkringan
rencananya tetap buka. Ada
saudara yang akan nunggu.

Mohon doanya,” kata dia.
Tetap berkarya
Mau tidak mau. Suka tidak
suka.Wabah Covid-19 harus
diterima semua lapisan
m a s y a ra k a t t e r m a s u k
pekerja seni, dengan
berbagai konsekuensinya.
Para seniman dan pekerja
seni yang sebelumnya
padat jadwal pentas, harus
menahan rasa getir karena
tidak bisa lagi tampil di
depan publik.
Atraksi seni berhubungan
langsung dengan hiburan.
Sedangkan hiburan menjadi
bagian hidup setiap insan.
Namun tetap saja para
pekerja seni harus gigit
jari. Di Gunungkidul yang
selama ini dikenal dengan
lahirnya musik campursari
beserta segudang artisnya
s e ca ra l a n g s u n g i ku t
terdampak.
Bahkan artis campursari
terkenal, Tejo, mengaku
sempat nganggur beberapa
bulan, akibat tidak ada
job manggung. “Blangkon
saya sampai jamuran,”
katanya ditemui di studio
rekaman wilayah Kalurahan
Dengok Kapanewon Playen
Gunungkidul, Selasa
(22/9/2020).
Dirinya masih beruntung
karena salah satu stasiun
televisi swasta di Yogyakarta
masih sering membuat
acara yang melibatkan
dirinya. Namun artis-artis
yang lain, hampir semuanya
harus banting tulang
menghidupi keluarganya,
di luar panggung seni.
Ti d a k h a nya d u n i a
hiburan sektor pariwisata
secara langsung juga harus
menanggung imbasnya.
Salah satu dampak paling
nyata adalah beban utang
pelaku wisata. Selama
ini pengembangan usaha
berasal dari suntikan
permodalan lembaga
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Tejo

perbankan. Ketika Covid-19
datang, semua buyar dan
kembali dari nol.
Ketua Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) “Dewa
Bejo” Kalurahan Bejiharjo
Karangmojo, Subagyo,
mengatakan hingga
sekarang usaha pariwisata
Goa Pindul nyaris lumpuh.
Meski sudah melakukan uji
coba operasional hasilnya
tidak sesuai harapan .
“ S e p e ka n p e n g u n j u n g
paling hanya 12 orang.
Padahal dulu mencapai
ribuan orang,” katanya.
Dalam situasi demikian,
pihaknya sulit berbicara
m a s a d e p a n . Pa l i n g
dekat adalah memenuhi
kebutuhan perut dan
membayar cicilan bank.
Dia tidak menampik tidak
sedikit pengelola wisata
memiliki beban utang.
“Kalau terus-terusan begini
utang terus menggunung,”
ucapnya.
Dia berharap pemerintah
m e m p e rh a t i ka n k e l u h
kesah masyarakat terutama
beban hidup pelaku wisata.
Keberpihakan pemerintah
berupa penundaan cicilan
sedikit banyak membantu
kesulitan.
Sekretaris Dinas
Pa r iw i s a t a Ka b u p a t e n
Gunungkidu, Hary
Sukmono, juga mengaku
a d a s e b a n y a k 7. 0 0 5
pelaku wisata yang secara
langsung terkena dampak
Corona sehingga tidak bisa

menjalankan usahanya
karena penutupan
sementara beberapa obyek
wisata. “Saat ini sudah 90
persen melakukan uji coba
operasional, meski tetap
mengutamakan ketaatan
p r o t o k o l k e s e h a t a n ,”
katanya.
Di tengah kegalauan
ini Kemendikbud melalui
Ditjen Kebudayaan
melakukan upaya agar
budayawan dan pelaku seni
didorong tetap berkarya
di tengah wabah Covid-19
melalui sistem dalam
jaringan atau daring.
“Kita berharap program
tersebut dapat memberikan
kesempatan kepada pekerja
seni dan budaya, meski
di rumah, namun tetap
berkarya di tengah wabah,”
kata Agus Kamtono, Kepala
Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayaan) Gunungkidul.
Beberapa langkah yang
diambil di tengah pandemi
Covid-19 ini di antaranya
menyelenggarakan
sejumlah pertunjukan seni
dengan cara online atau live
streaming di kanal Youtube
milik Kundha Kabudayaan.
Dengan demikian, para
pelaku seni tetap dapat
menghibur masyarakat di
tengah pandemi. Mereka
tetap bisa menyalurkan
hobi dan kemampuannya.
Setidaknya hingga bulan
ini sudah ada lima kali
pentas seni virtual, di
a n t a ra ny a k e t h o p ra k ,
dagelan Mataram dan tari.
Pertunjukan tetap
diselenggarakan sesuai
a t u r a n . Pa d a l o k a s i
pertunjukan dilarang ada
warga yang menonton.
“ Tidak untuk ditonton
secara langsung, hanya
melalui Youtube,” ucapnya.
Karena pertunjukan seni
ini harus mengutamakan
protokol kesehatan, maka
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setiap kali pentas tidak
banyak pemain maupun tim
yang dilibatkan. Jumlahnya
disesuaikan. “Misalnya
kethoprak yang biasanya
diperankan banyak orang
saat ini dibatasi hanya
sekitar 7 orang, sementara
pengiring gamelan hanya
10 orang saja,” tambahnya.
Menurut Agus Kamtono,
semua atraksi seni yang
d i f a s i l i t a s i Ku n d h a
Kabudayaan Gunungkidul
menggunakan dana
keistimewaan (danais).
“Semuanya menggunakan
danais. Jumlah dana tahun
ini sebenarnya ada Rp 16
miliar, namun sekitar Rp 6
miliar dikembalikan untuk
digunakan penanganan
Covid-19,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dalam
u p aya m e n g h i d u p ka n
kembali atraksi seni dan
menjawab kerinduan
masyarakat terhadap
hiburan,
Pemkab
Gunungkidul kini secara
perlahan mulai membuka
kran tersumbatnya
pentas seni, di antaranya
diberikannya izin bagi
warga yang punya hajatan.
“Namun semuanya harus
tetap mengedepankan
protokol kesehatan. Jaga
jarak, cuci tangan dan pakai
masker. Ini harus,” kata
Immawan Wahyudi, Wakil
Bupati Gunungkidul ketika
dihubungi secara terpisah,
Rabu (23/9/2020). Hajatan
di masa pandemi ini juga
boleh menambah dengan
atraksi seni, di antaranya
campursari.
Dengan upaya ini
diharapkan secara
perlahan, nasib pekerja
seni bisa terangkat kembali.
Jeritan dan rintihan para
seniman akan menghilang.
Namun semuanya tetap
mengedepankan protokol
kesehatan. (ryo)

SUTARYONO/KORANBERNAS.ID

Pentas seni virtual yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Gunungkidul.
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Kurnia Effendi.
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Maria Kadarsih.

ISTIMEWA

Yudhistira Massardi.

Tembi Seperti Tenggelam dalam Sunyi
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Kompleks Tembi Rumah Budaya
berdiri kokoh di kawasan Tembi
Jalan Parangtritis Bantul. Pada
pendapa yang relatif luas itu
terdapat dua perangkat gamelan
Sle ndro dan Pathet, seper ti
tenggelam dalam sunyi. Sejak
virus Corona ditetapkan sebagai
pandemi Maret 2020 gamelan itu
tidak tersentuh. Namun begitu
tetap terjaga kebersihannya.
Jumat (25/9/2020) siang itu
Tembi Rumah Budaya terlihat sepi.
Hanya beberapa mobil dan sepeda
motor terparkir di halaman depan.
Meski terasa mampring, namun di
dalam ada kegiatan dan banyak
melibatkan anak-anak muda.
“Mereka sedang mendisplai
materi pameran seni rupa tunggal
karya Gunawan Raharjo,” kata Ons
Untoro dari Tembi Rumah Budaya
saat menerima koranbernas.id
di serambi pendapa. Pameran
tunggal itu resmi dibuka Rabu
(23/9/2020) dan berlangsung
sampai 8 Oktober 2020.
“Saya menampilkan 31 koleksi
saya. Ada dengan media cat
minyak, akrelik dan mixmedia,”
kata Gunawan Rahardjo dihubungi
melalui telepon, Selasa (29/9/2020)
malam.
Karya Gunawan yang
dipamerkan berukuran cukup
besar sekitar 60 cm x 80 cm.
Selebihnya ukuran sedang dan
kecil. Terbatasnya koleksi lukisan
ukuran besar karena Gunawan
memperhitungkan luasan ruang
pamer Tembi.
Berbagai komentar disampaikan

pengunjung yang hadir langsung
di Tembi maupun virtual. Tidak
sedikit komentar memberikan
dukungan tetapi ada pula yang
pesimistis. “Mbah, pameran lukisan
mangsa pandemi apa ya ana sing
nonton?” satu di antara komentar
tersebut.
Bagi Gunawan yang akrab disapa
Mbah karena memang sudah lanjut
usia, sepinya pengunjung tidak
masalah. Dia berpendapat justru
pameran virtual peminat tidak
harus datang. Artinya bisa melihat
dari mana saja dengan perangkat
teknologi digital. Peluang justru
makin terbuka.
Sampai Selasa (29/9/2020)
malam, lebih 100 pengunjung
online dari berbagai daerah
memberikan komentar. Angka itu
tidak mewakili angka pengunjung
langsung maupun virtual karena
menurut Gunawan banyak juga
yang tidak memberikan komentar.
Pria lulusan SMSR itu ingin
memberi apresiasi bagi perupaperupa muda agar jangan takut
pameran bersama maupun tunggal.
Dia sejak masih sekolah sudah
berani menampilkan karyanya.
Tembi Rumah Budaya
merupakan tempat penye
lenggaraan event rutin seni.
Fasilitas tersebut milik pribadi
Swantoro (alm) pria asal Bantul
yang cinta budaya Jawa.
Semula bernama Lembaga Studi
Jawa, kemudian ditingkatkan
menjadi Tembi Rumah Budaya.
Bangunan di Dusun Tembi
Kecamatan Sewon Bantul itu pada
awalnya sebagai tempat pentas

wayang kulit berkala serta ketoprak
yang melibatkan masyarakat
sekitar. Tembi memfasilitasi
tempat dan gamelan Slendro Pathet
sehingga pemain dan pengrawit
tinggal njejak saja.
Kegiatan yang masih tetap
berlangsung hingga kini adalah
pentas Sastra Bulan Purnama
sebulan sekali secara personal
maupun vir tual. Setiap kali
berlangsung, tampil penyairpenyair dari berbagai daerah.
Menurut Ons Untoro, peminatnya
lumayan banyak terutama mereka
yang hadir langsung.
Sayang, pandemi Covid-19
menghadang sehingga berbagai
kegiatan melestarikan budaya
ini terpaksa terhenti. Semoga
pandemi segera berlalu.
Kursus sesorah
Bukan hanya pameran, pandemi
juga menghentikan aktivitas tari
dan pentas seni yang menghadirkan
banyak orang. Begitu pula kursus
Pranata Adicara tuwin Sesorah
harus terhenti. Akhir 2019 masih
ada wisuda angkatan ke-42.
Sesudah itu libur hingga kini.
Menurut Maria Kadarsih, salah
seorang instruktur kursus tersebut,
pendaftar waiting list sejak 2019.
Ada lebih dari 100 orang. Setiap
angkatan berlangsung empat
bulan diikuti sekitar 30 peserta.
Pembatasan jumlah terbatas itu
semata-mata agar peserta lebih
efektif menyerap materi teori
maupun praktik.
Peserta tidak hanya dari DIY
tetapi juga berbagai daerah seperti
Purwokerto, Magelang, Sragen,

Klaten. Bahkan lanjut Maria
Kadarsih, ada dua wayah dalem
dari Keraton Yogyakarta ikut
kursus. Mereka didhawuhi agar
lebih memantapkan diri saat
tampil di depan publik.
Tak ketinggalan, ada wanita
MC kondang dari Yogyakarta ikut
sebagai peserta. Kursus ini berguna
untuk memperbaiki penggunaan
bahasa yang salah kaprah. Selain
itu, juga bermanfaat menambah
serapan ilmu mengenai busana
Jawa yang benar.
Maria berharap animo peserta
meningkat, mengingat Pemda DIY
melalui Dinas Kebudayaan sering
menyelenggarakan lomba. Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
(Dikspora) DIY juga menjaring
kalangan pelajar yang berminat
mengikuti kursus tersebut.
Kendala pandemi sebenarnya
bisa disiasati dengan virtual
dan luring sehingga bisa efektif
menyelesaikan kursus secara
bertahap.
Maria Kadarsih menyadari
bahasa Jawa dianggap sulit karena
banyak unggah-ungguh. Tetapi
bagi yang terbiasa sebenarnya
tidak ada yang sulit. “Yang jelas
bahasa Jawa tidak mungkin dipakai
untuk padu atau bertengkar.
Karena susah mencari kata-kata
kasar,” kata mantan penyiar radio
dan pemain sandiwara radio
bahasa Jawa ini setengah bercanda.
Maria menjadi instruktur
b e rs a m a I g Wa h o n o , t o ko h
ketoprak Mataram dan Angger
selaku profesional MC.
(ato)

Senin Wage - Sabtu Kliwon
5 Oktober - 31 Oktober 2020

9

Kisah Sedih Pemain Sendratari Ramayana Candi Prambanan

Kehilangan Jadwal Manggung Berikut Honornya

KORANBERNAS.ID, SLEMAN
-- “Mangke mawon, Mas, jam 12
langkung wonten griya kula”.
Itulah jawaban dari seberang yang
terpaksa menunda niat koranbernas.
id menemui Mbah Paimin Budi
Wijono di RSPAU Hardjolukito
Yogyakarta. Kebetulan Jumat
(25/9/2020) pagi itu Mbah Paimin
ada jadwal tampil di rumah sakit
Kompleks TNI AU Blok O.
Di rumah sakit ini, dia bersama
sejumlah rekannya memainkan
cokekan, musik tradisional Jawa
yang menggunakan seperangkat
instrumen antara lain gender, barong,
siter, ditambah kendang dan gong.
Jadwalnya rutin setiap Senin,
Rabu dan Jumat. Biasanya, Mbah
Paimin dan grupnya tampil sekitar
dua jam, menjelang Dhuhur baru
turun panggung.
“Mboten sekeca Mas menawi
pepanggihan wonten griya sakit.
Amargi kula mboten piyambakan.
Menapa malih wonten mrika kula
nyambut damel. Mboten sekeca
kalian engkang maringi pedamelan,”
ungkapnya saat bertemu di
rumahnya Dusun Dusun Senden
1 RT 2 Selomartani Kalasan, Jumat
(25/9/2020) siang.
Ditemani segelas teh dan sepiring
onde-onde serta kue apem, Paimin
lantas mengungkap kisahnya sejak
tidak lagi bisa mengisi pentas
Sendratari Ramayana lantaran
pandemi Covid-19.
Baginya, berhentinya pentas rutin
Sendratari Ramayana merupakan
pukulan berat. Sebagai pekerja
seni yang tidak lagi muda, berhenti
pentas seperti kehilangan gairah dan
semangat.
Setiap bertemu dengan pekerja
seni lainnya, bersenda gurau
lantas bersama perform merupakan
kebahagiaan yang tidak ternilai.
Terlebih kakek dua cucu ini sudah
melakoni profesinya sebagai
pengrawit Sendratari Ramayana
sejak 1986. Perjalanan yang panjang,
lengkap dengan suka duka dan
berbagai pengalaman pentas
bersama puluhan bahkan ratusan
pekerja seni lainnya.
Sesuai jadwal, Mbah Paimin dan
grupnya tampil tiga kali sepekan. Dua
jam pada malam hari. Selama lebih
dari 30 tahun, Paimin pulang dan
pergi ke Kompleks Candi Prambanan
untuk memberikan hiburan kepada
pengunjung Prambanan yang ingin
menyaksikan sendratari.
“Dulu masih di timur sungai.
Tapi seiring waktu, tahun 1992
panggung sendratari dipindah ke
barat sungai. Honor yang saya terima
juga berubah. Dulu sekali tampil
menerima honor Rp 1.500. Tapi ya
senang saja. Karena sebelum diberi
kesempatan di sana, saya pun sudah
sering mengisi acara di dusun. Jadi
seperti di-kanggokke (dibutuhkanred),” tutur Mbah Paimin.

WARJONO/KORANBERNAS

Mbah Paimin, memainkan gamelan gender di rumahnya Selomartani Kalasan Sleman. Kakek
dua cucu ini, menjadi korban pandemi. Mata pencahariannya hilang, lantaran Sendratari Ramayana tidak bisa dipentaskan selama pandemi.

Segala kegembiraan yang
sederhana itu sejak Mei lalu
menghilang seakan-akan terampas.
Jadwal Mbah Paimin untuk unjuk
kebolehan memainkan gamelan
seketika berhenti. Pihak manajemen
m e s t i m e n g i ku t i k e b i j a ka n
pemerintah menghentikan
pementasan Sendratari Ramayana
guna mencegah penyebaran virus
Corona atau Covid-19.
Akibatnya bukan hanya dirasakan
Mbah Paimin. Para seniman dan
pekerja seni yang selama ini
terlibat pementasan pun harus
ikut menanggung dampaknya.
Kehilangan pekerjaan dan jadwal
manggung berikut honornya.
“Ya lumayan Mas. Seminggu saya
biasa menerima Rp 225 ribu. Itu
belum termasuk sesekali saya juga
cokekan di sana. Sekarang sama
sekali (tidak menerima honor-red).
Mboten saget maringi putu malih.
Bahkan kegiatan kemasyarakatan
juga sering tidak bisa. Saya juga
lebih banyak memanfaatkan waktu
membantu istri membuat jajanan
dijual keliling kampung. Kadangkadang juga menerima order
memperbaiki sepeda onthel. Kecuali
hari Senin, Rabu dan Jumat, masih
pentas di Hardjolukito. Di sana saya
menerima Rp 150 ribu per minggu,”
kata Mbah Paimin yang kini tercatat
paling sepuh dalam tim yang terlibat
di Sendratari Ramayana.
Sangat sedih
Bramantyo Fendi Prastowo selaku
pemeran Rama dalam Sendratari
Ramayana juga merasakan dampak
serius dari pandemi Covid-19.
Meski secara resmi pementasan
baru dihentikan Mei 2020, tapi
sejak Maret sesungguhnya sudah
mulai terasa. Mewabahnya virus
Corona mempengaruhi kunjungan
wisatawan yang otomatis juga
berdampak pada Sendratari
Ramayana.
Dia mengaku sangat sedih.
Kondisi ini menjadikan seluruh
pekerja seni kehilangan pekerjaan.
Bukan itu saja, sebagai sosok yang
dituakan di dalam grup karena
perannya sebagai tokoh Rama, Fendi
juga merasakan dampak lain berupa
sulitnya berlatih.

Lama tidak pentas secara
teknis jelas akan berpengaruh
pada keterampilan para penari,
kekompakan dan lain sebagainya.
Sebelum pandemi, latihan dilakukan
bersama-sama di sela-sela jadwal
pentas. Dengan cara ini, seluruh
pekerja seni mampu menggalang
soliditas dan saling pengertian, yang
akan sangat bermanfaat saat pentas
yang sebenarnya.
“Tapi sejak pandemi, jangankan
pentas latihan saja sangat sulit
dilakukan. Harusnya bisa bersamasama, tapi ini terpaksa latihan
sendiri. Itu saja mungkin banyak
yang tidak berlatih. Karena berlatih
sendiri ya tidak enak. Kalau tidak
segera berakhir, saya khawatir saat
pentas nanti pasti akan banyak
kendala dan kekurangan. Badan kaku
dan nafas juga pasti berbeda. Perlu
waktu yang tidak sebentar untuk
bisa tampil maksimal sebagaimana
sebelum pandemi,” keluhnya.
Sejauh yang dia tahu, nasib
para pekerja seni yang terlibat di
Sendratari Ramayana sebagian
besar banting stir menekuni jual beli
online. Sebagian lagi memilih bertani,
bekerja serabutan. Selebihnya
bahkan menganggur.
S a n g a t j a ra n g ya n g b i s a
mendapatkan pekerjaan pengganti
sesuai bidang yang selama ini
mereka geluti. Bahkan, Fendi sendiri
yang selama ini memerankan Rama,
nyaris tidak mendapat job dari luar.
“Dulu ada saja kerja sampingan.
M i s a l nya p e rf o r m a n c e s a a t
pembukaan acara. Entah seminar,
kongres atau acara-acara seremoni
lainnya. Tapi sekarang sama sekali.
Saya masih beruntung, bersama
beberapa kawan sudah tercatat
sebagai karyawan tetap di sini
(PT TWC),” kata Fendi yang kini
menempuh studi pascasarjana. Di
balik semua kisah pasti ada hikmah.
Sumber penghidupan
General Manager Unit Teater dan
Pentas, Chrisnamurti Adiningrum,
mengungkapkan Sendratari
Ramayana selama ini memang
menjadi bagian dari sumber
penghidupan banyak orang.
Pihaknya bermitra dengan 14
grup, masing-masing beranggotakan

sekitar 80 hingga 100 pekerja seni.
Artinya, Sendratari Ramayana
menjadi tempat bergantung hidup
lebih dari 1.000 orang.
Sendratari Ramayana memang
menjadi salah satu bagian dari PT
TWC yang paling banyak melibatkan
personel saat pementasan. Bukan
saja para pekerja seninya mulai
penari dan pengrawit, tetapi juga
bagian teknis, make up hingga
personel kebersihan.
Repotnya, meski sendratari ada
versi panjang dan versi pendek,
tetap saja keterlibatan sekian banyak
personel tidak bisa dikurangi.
“Sekali show kita melibatkan
setidaknya 150 personel. Bisa lebih.
Jadi memang biaya operasional kita
juga sangat mahal, walaupun harga
tiket kita juga tidak murah,” kata
Chrisna.
Sendratari Ramayana, menurut
Chrisna, menjadi bagian penting
dari PT TWC. Bukan saja melengkapi
wisata candi tapi juga menjadi
bagian dari upaya melestarikan
warisan budaya di Indonesia. Itulah
mengapa manajemen bermitra
dengan sekian banyak grup,
termasuk dari kalangan mahasiswa
dari sejumlah perguruan tinggi di
Yogyakarta.
“Sejak awal sendratari dipentaskan
tahun 1961, memang membawa misi
pelestarian budaya. Artinya, kita
tidak melulu berpikir komersial,”
katanya.
Manajemen berupaya keras
mencari solusi mengatasi pandemi
Covid-19. Berbagai upaya dilakukan
agar pentas tetap bisa dilakukan.
Salah satunya dengan mengadakan
pementasan daring.
“Tapi ya tidak mudah. Kita
mengadakan pementasan dengan
protokol kesehatan, termasuk
membatasi jumlah penonton.
Otomatis tiket yang kita jual juga
terbatas, sementara keterlibatan
personel tetap. Kita pernah
show sekali dan live di youtube.
Penontonnya memang banyak.
Saat live ada sekitar 5.000 yang
menonton. Tapi tanpa ada sponsor,
rasanya sangat sulit. Sangat berat di
ongkos,” papar Chrisna.
Sejak pandemi, tidak ada
pemasukan dari Sendratari
Ramayana. Satu-satunya sumber
pendapatan berasal dari restoran.
Itu pun tidak beroperasi sampai
malam hari, untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19.
“Ssejauh ini, seperti halnya PT
TWC, kami sudah siap seandainya
boleh untuk pementasan lagi. Secara
internal kita sudah menyiapkan
prosedur protokol kesehatan. Tapi
kami harus menunggu izin dari
Satgas Covid-19. Tanpa izin, kami
tidak akan beroperasi seperti semula.
Jangan sampai menjadi klaster baru,”
kata Chrisna.
(sm)
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Sanggar Tari Dolalak Putri Arum Sari DesaBrenggong, Kecamatan dan Kabupaten Purworejo.

Tetap Berkreasi Walau Kondisi Tak Pasti
KORANBERNAS.ID,
PURWOREJO--Sanggar Tari
Prigel merupakan sanggar
tari legendaris di Purworejo.
Pengelolanya saat ini,
merupakan generasi kedua.
Generasi pertama dipimpin
oleh Untari seorang murid
dari Sanggar Seni Bagong
Kusudiarjo. Dulu, Untari
membuka latihan setiap hari
Minggu di teras Kantor Bupati
(yang akrab dengan istilah
otonom). Maklum, selain
sebagai pemimpin sanggar
tari, Untari juga seorang PNS
di Pemerintahan Kabupaten
Purworejo.
Minggu (27/09/2020)
koranbernas.id berhasil
menemui pemimpin Sanggar
Tari Prigel yang baru, Melania
Sinaring Putri.
Estafet kepi mpinan
di sanggar tersebut telah
dipersiapkan matang. Nia
(sapaan akrab dari Melania
Sinaring Putri) setelah lulus
SMA langsung melanjutkan ke
ISI Yogyakarta dengan jurusan
koreografi tari. Semua atas
arahan dari sang ibu.
Di bawah kepimpinan Nia,
Sanggar Tari Prigel mengalami
peningkatan yang cukup
signifikan. Tempat latihan
tidak lagi di teras kantor bupati,
tetapi pindah di Pendopo
Kabupaten Purworejo yang
lebih luas.
“Sebelum pandemi kami
memiliki siswa sekitar 250
orang yang latihan setiap hari
Minggu mulai pukul 08.00
hingga pukul 15.00 WIB.
Semua ada 7 kelas. Untuk
mengajar siswa sebanyak itu,
kami dibantu dengan 6 orang
pelatih,” kata Nia menjelaskan.
Adapun kelas dibuka
berdasar lamanya siswa dalam
belajar menari.
“Siswa baru akan kami
kelompokkan sendiri.
Kelas siswa yang lama juga

disesuaikan dengan waktu
latihanyangditempuhmasingmasing siswa,”terang Nia.
Jenis tari yang diajarkan
meliputi tari kreasi baru, tari
klasik, tari Dolalak dan tari
garapan.
“Walaupun pandemi, kita
tetap melayani tari garapan,”
jelas Nia.
Selama ini Sanggar Tari
Prigel tak pernah sepi order.
Sanggarinikerapmengisiacaraacara yang diselenggarakan
Pemkab Purworejo. Namun,
selama pandemi Covid-19,
order menjadi sepi.
“Selama pandemi, latihan
diliburkan. Kami belum berani
untuk latihan menari secara
tatap muka. Sedangkan latihan
secara virtual kami rasa tidak
efektif. Kami hanya mengikuti
pementasan virtual,” jelas
Melania.
Dia menuturkan, 3 bulan
pertama masa pandemi,
pihaknya membuat sistem
untuk latihan secara langsung.
Konsep ini kemudian
dikonsultasikan dengan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan.
Karena terlalu berisiko, dinas
belum memperbolehkan.
Terlebih siswa tari didominasi
siswa sekolah dasar.
Namun di tengah-tengah
pandemi, Sanggar Tari
Prigel masih berkesempatan
melakukan pementasan pada
14 September lalu di Solo
Jawa Tengah. Pementasan
tersebut bertajuk Pagelaran
Tari Tradisional Jateng. Dalam
kesempatan itu, pihaknya
membawakan tarian andalan
yang dimiliki Sanggar Tari
Prigel yaitu Tari Dolalak
Lentera Jawa II.
Tariantersebutdigarappada
tahun 2014, dengan nama Tari
Dolalak Lentera Jawa I. Dalam
perjalanannya, tarian telah
mengalami penyempurnaan,
kemudian diganti nama Tari

Dolalak Lentera Jawa II.
“Untuk sekarang, yang
kami pergunakan adalah Tari
Dolalak Lentera Jawa II. Tari
tersebut merupakan andalan,
karena menjadi tari khas
Purworejo,” terang wanita
yang bergelar Sarjana Seni
(S.Sn).

W ASMANI

Melania Sinaring Putri Pemilik Sanggar Tari Prigel Purworejo.

Selain di Purworejo dan luar
daerah, Tari Dolalak Lentera
Jawa II juga sempat menjalani
pementasan di manca negara.
Antara lain di Swedia dan
Malaysia. Sedangkan untuk di
dalam negeri, tarian ini sudah
melalang kota, termasuk
di Jakarta, Semarang, Solo,
Magelang dan Yogyakarta.
Pagelaran Tari Seni
Tradisi Jawa Tengah yang
diselenggarakan di Balai
Budaya Surakarta (Solo),
berlangsung 14 hingga 18
September 2020.
“Dalam pementasan di Solo,
kami membawa rombongan
sebanyak 26 orang sebagai
penari dan pemusik,” tutur
Nia.
Sebagai persiapan
pementasan, sanggar tetap
melakukan latihan seperti
biasa, namun mengacu pada
protokol kesehatan yang ketat.
“Saat pementasan, pemusik
wajib menggunakan masker.
Namun penari tidak .
Ketentuan bagi penari
sebelum dan sudah pentas
baru wajib mengenakan
masker.Ketentuandaripanitia,

penari yang tampil harus
penari dewasa dan remaja.
Sedangkan yang anak-anak
tidak diizinkan,” beber Nia.
Nia sangat menyayangkan,
selama pendemi Covid-19
frekwensi pementasan
sangat berkurang. Otomatis
pendapatan para penari
menurun, dan aktivitas
lainnya seperti latihan rutin
jadi berkurang.
Dengan penurunan
pendapatan, berdampak
sekali untuk nafas sanggar
dan para pekerja seni di
Sanggar Tari Prigel. Melania
berharap, pandemi segera
berlalu, sehingga aktivitas
sanggar bisa berjalan normal.
Sepinya order pementasan,
juga dialami Sanggar Tari
Dolalak Putri Arum Sari di
Desa Brenggong Kecamatan
dan Kabupaten Purworejo.
Sanggar ini memiliki anggota
sebanyak 25 orang, terdiri 10
dari orang penari dan 15 orang
pengrawit serta vokalis.
Sebelum pandemi, grup
ini cukup padat dengan
jadwal pentas. Namun mulai
pandemi Maret 2020, sanggar
yang dipimpin Eny Arum Sari
sepi order.
“Tapi kami tetap latihan.
Kami selalu menghafal
tarian yang sudah ada dan
menggarap tarian yang
baru, serta menggarap atau
mengolah musiknya. Semua
untuk menjaga semangat
dan agar tidak lupa dengan
gerakan,” jelas Eni.
Eni tak menampik jika
pandemi Covid-19 sangat
berdampak di keluarga
Sanggar Tari Dolalak Putri
Arum Sari. Karena selama
pandemi tidak ada job
pementasan, otomatis
penghasilan menurun.
“Sebelum pandemi Covid,
almdulilah job kita lancar.
Sehingga dengan job itu bisa

menambah penghasilan
ekonomi keluarga. Dan dari
job pentas itu, disamping
bisa menghibur masyarakat,
kita bisa mengembangkan
diri serta melestarikan
kesenian kas Purworejo. Juga
menambah pengalaman dan
tambah saudara,” lanjutnya.
Sepinya dunia panggung,
juga ikut mempengaruhi
bisnis perangkat pendukung
pentas seperti sound system
dan orgen tunggal.
Pemilik Mentari Musik
Sanggar dan Pemandu
Bakat, Dwi Suryanto yang
membuka usahanya di Desa
Kledung Kradenen RT 01/
RW 04 Kecamatan Banyuurip,
Kabupaten Pur worejo
merasakan hal ini.
Dwi menuturkan, mulai
pandemi Covid-19 bulan
Maret sampai dengan Juni
tahun 2020, hampir semua
job berhenti.
“Tapi mulai Juli 2020,
beberapa kecamatan
memberikan izin untuk
penyelenggaraan hajatan.
Sehingga kawan-kawan bisa
mulai beraktivitas,” jelas Dwi.
“Dulu sebelum pandemi,
banyak konsumen yang sudah
memesan untuk tanggapan.
Bahkan sebagian besar sudah
membayar uang muka. Tapi
kemudian order dibatalkan
semua, karena pandemi
Covid-19. Bahkan yang dulu
pernah pesan job dan bahkan
sudah membayar panjar, kok
ya belum pesan lagi,” tanya Edi.
Sepinya order di panggung
hiburan masih disyukuri
oleh Dwi Suryono yang juga
berprofesi sebagai guru musik
di SMP Negeri 4 Purworejo.
“Saya menerima job kalau
pas libur. Kegiatan lainnya
di rumah Dwi juga buka les
musik. Sudah 1 bulan ini,
sanggar kami aktif lagi,” imbuh
Dwi Suryana. (wna)
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Kala Seniman Merindukan Panggung
KORANBERNAS.ID,
BANTUL -- Panggung seni
identik dengan kerumunan.
Pa n d e m i Co v i d - 1 9
membuat para pelaku seni
tidak bisa berkarya maupun
menggelar pementasan di
hadapan penonton. Untuk
memutus penyebaran virus
Corona salah satu hal yang
disarankan adalah menjaga
jarak dan menghindari
kerumunan.
“Para pelaku seni di
Desa Gilangharjo sudah
sangat rindu pentas. Sudah
berbulan-bulan mereka
tidak ada tanggapan. Itu
yang mereka sampaikan
kepada saya sehing ga
saya menggelar jaring
aspirasi yang melibatkan
m e r e ka ,” ka t a Z a i n u l
Zain S Ag, Ketua Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Gilangharjo
Kecamatan Pandak Bantul,
Senin (28/9/2020).
Beberapa waktu lalu
berlangsung kegiatan
bertema Bincang Santai
Se ni Budaya . “Kami
menggelar jaring aspirasi
untuk menampung apa
saja harapan masyarakat
khususnya saat ini mengenai
seni budaya,” kata dia.
Bahkan saat gelar
aspirasi, grup karawitan
minta izin tampil. Akhirnya
mereka diizinkan klonengan
disertai pembatasan hanya
sepuluh penabuh gamelan
termasuk dua sindhen.
Di desa ini bukan hanya
g r u p ka ra w i t a n ya n g
harus berhenti latihan
dan pementasan namun
banyak pula pekerja seni
terimbas Corona, seperti
reog , jatilan, cokekan,
hadroh, teater, ketoprak.
“Tidak bisa berlatih ataupun
pentas, tidak membuat grup
tersebut bubar. Mereka
tetap kompak,” kata Zainul.
Ditemui koranbernas.id
di Sanggar Omah Djoged
S e d ay u ( O j e s ) D u s u n
Sundi Kidul Desa Argorejo,
Bestari Putri Wulandari
(36) selaku pemilik sanggar
mengakui saat ini tidak bisa
menggelar pementasan
karena terkendala pandemi
Covid-19.
Sebelum pandemi, Putri
yang mengelola sanggar
sejak enam tahun silam
tersebut memiliki event
rutin bagi siswinya berupa
pentas mingguan di
Raminten, mal dan lokasi
lain.
“Di sini anak yang belajar
tari mulai usia 3,5 tahun

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Pentas sendratari di Pantai Cemara Sewu Bantul.

hingga kelas 6 SD, semua
anak putri. Setiap tarian
target saya selesai enam
bulan, yakni tiga gerakan
dasar, tiga bulan untuk
menghafal hingga ujian,”
kata istri dari Mujono,
perangkat Desa Argorejo
tersebut.
Adapun penguji tari
diambil dari luar sehingga
independen sehingga
penilaiannya berlangsung
fair. Dengan model ini siswa
terpacu meningkatkan
kapasitas. Begitu menguasai
tarian, mereka memperoleh
kesempatan pentas agar
berani dan percaya diri
tampil di depan publik,
m i s a l nya ev e n t r u t i n
mingguan.
Sebenarnya siswa sudah
berlatih untuk pementasan
HUT TNI AU namun batal
karena wabah Corona. “Bagi
siswa yang saya nilai sudah
mampu berkembang, saya
link ke sanggar lain agar
semakin bertambah ilmu
dan wawasannya. Misalnya
ke Tembi,” katanya.
Sejak awal Putri
berkeinginan tarian tidak
punah melainkan terus
berkembang sehingga seni
warisan nenek moyang
ini tidak hilang tergerus
zaman. “Saya akan terus
berbagai ilmu, tidak hanya
di sanggar namun juga
sekolah-sekolah,” kata
pengajar tari pada 13 SD
dan PAUD wilayah Sedayu
tersebut.
Dirinya berharap
kondisi yang dialami
sanggar seninya mendapat
solusi sehingga bisa tetap
berkegiatan dan tampil
pada situasi pandemi.
Putri tetap ingin seni tari
bisa lestari tidak tergerus
zaman.

Pentas online
Kepala
Dinas
Kebudayaan Bantul
Nugroho Eko Setyanto S Sos
MM mendorong komunitas
seni maupun para pelaku
seni budaya daerah ini
mementaskan kegiatan
kesenian melalui media
dalam jaringan (daring)
atau online.
“ Co v i d - 1 9 m e m a n g
menghambat para pelaku
seni termasuk pementasan.
Kondisinya berbeda dengan
s e b e l u m a d a wa b a h ,”
kata Nugroho. Memang
masih ada satu dua seni
ditampilkan dengan
batasan-batasan tertentu
serta penerapan protokol
kesehatan.
Untuk
mengatasi
berbagai hambatan dan
kendala, pihaknya terus
berkomunikasi dengan
komunitas atau sanggar seni
maupun para pelaku seni
agar bisa tampil. Solusinya
adalah pementasan online.
“Pementasan online
ini yang paling mungkin
d i l a ku ka n p a d a m a s a
pandemi. Seniman bisa
tampil. Masyarakat
menonton. Semua
m e n e ra p ka n p ro t o ko l
kesehatan,” jelasnya.
Saat ini sudah ada
beberapa kelompok
maupun sanggar menjalin
kerja sama dengan dinas
mengunggah pentas
seni mereka. Sedangkan
komunitas ketoprak Bantul
membuat sinema ketoprak.
“Mereka tetap berkarya
dan diunggah ke kanal
youtube. Produksi pertama
ini berupa ketoprak yang
dif ilmkan, maksudnya
seting pemain tidak di
panggung namun alam
terbuka serta cagar budaya

sesuai tema cerita,” katanya.
Nugroho menambahkan,
dalam upaya mendorong
pementasan kesenian
melalui daring, ke depan
Dinas Kebudayaan Bantul
akan memfasilitasi para
seniman dan pekerja
seni memanfaatkan Dana
Keistimewaan (Danais).
Harapannya para pelaku
seni dan budaya tetap eksis
dan diberdayakan. “Sedang
kita susun. Pementasan
dengan pola kemarin jelas
tidak bisa,” katanya.
Semangat juang
Ti d a k h a nya D i n a s
Kebudayaan, Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
lain di antaranya Dinas
Pariwisata (Dispar) ikut
mendorong para pelaku
pariwisata, seni dan budaya
memiliki semangat juang
menghadapi pandemi
Covid-19.
Salah satu bentuk
dukungan Dispar Bantul
adalah fasilitasi sendratari
di Pantai Cemara Sewu,
Senin (28/9/2020), sebagai
rangkaian peringatan Hari
Pariwisata Sedunia (World
Tourism Day) yang jatuh
tanggal 27 September.
Sekretaris Dinas
Pa r i w i s a t a B a n t u l ,
Annihayah M Eng ,
mengatakan pementasan
kali ini sebagai support agar
pelaku pariwisata, seni dan
budaya tetap semangat. Di
tengah pandemi Covid-19
mereka tetap memiliki daya
juang.
Semangat itu perlu
d i j a g a d a l a m ra n g ka
pemulihan perekonomian
melalui sektor pariwisata.
“Sekaligus ini memberikan
edukasi ke masyarakat
terkait penerapan protokol

kesehatan di obyek wisata
saat melihat pementasan
seni,” katanya.
Pentas seni budaya,
lanjut Anni, berpedoman
pada adaptasi kebiasaan
baru program Pranatan
Anyar Plesiran Jogja. Ini
sebagai proses bangkitnya
wisata Yogyakarta di tengah
pandemi Covid-19.
Anni menjelaskan
Pranatan Anyar Plesiran
Jog ja berisi tata cara
masyarakat berkegiatan
secara produktif. Tidak
hanya di obyek wisata tapi
juga saat melaksanakan
pentas seni di transportasi
umum, hotel dan lainnya.
Menurut dia, kegiatan
ini dapat dijadikan
pedoman bagi para pelaku
seni sekaligus sebagai
bentuk penegasan di masa
pandemi Covid-19 tetap
bisa berkegiatan asalkan
tertib protokol kesehatan.
Selain itu, kegiatan kali
ini juga dalam rangka
melestarikan kebudayaan.
“Kita melaksanakan pentas
seni yang bersumber dari
budaya lokal di sekitar
obyek wisata,” ucapnya.
Anni menambahkan,
pementasan sendratari
di Pantai Cemara Sewu
membawakan fragmen
tari perjalanan Nyi Roro
Kidul. Hal itu sebagai
respons atas cerita Ratu
Kidul yang terkenal di
Pantai Parangtritis dan
sekitarnya.
Penyelanggaraan pentas
budaya sudah dilaksanakan
dua kali. Pertama di Goa
Selarong. Materi pentas
t e t a p m e n g e k s p l o ra s i
budaya lokal di sana.
Para pelaku seni saat itu
mementaskan fragmen
Pangeran Diponegoro.
Rencananya pementasan
serupa dilakukan lagi
di Pantai Goa Cemara.
Pementasan sendratari
sejak pertama hingga ketiga,
t e t a p m e m p e r h a t i ka n
protokol kesehatan. Artinya
hanya disaksikan langsung
beberapa tamu undangan
saja.
Damar Wulan selaku
sutradara pementasan
mengaku tidak ada kendala,
kecuali angin cukup besar
mengingat lokasi pentas
di tepi pantai dan alam
terbuka. “Biasanya kan
pentas kami di panggung
atau pendapa. Secara garis
besar tidak ada kendala
berarti,” katanya.
(sra)
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Mencoba Berkreasi Meski Dalam Keterbatasan
KORANBERNAS.ID,
SEMARANG – Di tengah
pandemi Covid-19 yang
belum usai, tampak geliat
pariwisata di Jawa Tengah
yang mulai terlihat seiring
ber jalannya kebiasaan
normal baru dengan
protokol kesehatan untuk
pencegahan penyebaran
Covid-19.
Kepala Dinas Pemuda,
Olahraga, dan Pariwisata
Jawa Tengah, Sinoeng
Noegroho Rachmadi
mengatakan hingga bulan
September 2020 ada 424
objek wisata yang telah
dibuka.
“Dari 690 objek wisata
di Jawa Tengah, 424 atau
60 persen kini sudah siap
menerima wisatawan,” ujar
Sinoeng saat ditemui di
ruang kerjanya. Tentunya,
o p e ra s i o n a l d e s t i n a s i
wisata tersebut dilakukan
dengan penerapan protokol
kesehatan secara ketat.
Objek wisata yang telah buka
dan tersebar di sejumlah
daerah itu terus dipantau
agar mematuhi protokol
kesehatan Covid-19.
“ Ya k n i
dengan
mewajibkan pengunjung
m e n g e n a k a n m a s k e r,
menjaga jarak, dan
pembatasan pengunjung,”
kata Sinoeng.
Hingga kini masih ada
56 objek wisata lainnya
yang masih melakukan
simulasi penerapan
protokol kesehatan
sebelum buka kembali.
Pelaksanaan pemantauan
objek wisata yang telah
buka, dilakukan Dinas
Pariwisata kabupaten /
kota setempat. Selain itu
melibatkan masyarakat
melalui citizen jurnalism
atau jurnalis warga di
media sosial.
“Kami telah meminta
izin kepada Gubernur
Jawa Tengah, Bapak Ganjar
Pranowo untuk melibatkan
citizen jurnalism yakni
kekuatan sosial media,”
jelasnya.
Namun, laporan yang di
respon yang menggunakan
akun riil, kalau yang
anonim tak jelas, atau
mengandung unsur
fitnah tidak ditanggapi.
Bila ada pengelola objek
wisata melanggar protokol
Kesehatan, sanksinya akan
ditutup sementara untuk
melakukan evaluasi dan
perbaikan.
Jika tidak mau melakukan
perbaikan dan masih ngeyel
untuk buka, dia menegaskan

BEKTI MAHARANI/KORAN BERNAS

1&2 Kelompok kesenian Turonggo Seto beraksi di tengah gelar apel kebangsaan dan sosialisasi pengawasan
partisipasif netralitas ASN di halaman Kecamatan Tembalang Semarang.

akan memberikan sanksi
lebih keras. Pihaknya
akan mengusulkan kepada
Bupati/Wali Kota dan
Gubernur untuk menutup
objek wisata itu dalam
jangka lama.
“Dalam kondisi sekarang
tidak bisa mengabaikan
kesehatan masyarakat
atau pengunjung,” tegas
Sinoeng.
Desa Wisata
Primadona pariwisata
Jateng di antaranya
mengangkat Desa Wisata.
Desa Wisata adalah suatu
bentuk integrasi antara
potensi daya tarik wisata
a l a m , w i s a t a b u d aya ,
dan wisata hasil buatan
manusia. Desa wisata
tersebut terletak satu
kawasan tertentu dengan
didukung oleh atraksi,
akomodasi, dan fasilitas
lainnya sesuai kearifan
lokal masyarakat.
Sinoeng mengatakan
bahwa desa wisata di Jawa
Tengah kini memiliki
potensi yang sangat
besar untuk jadi destinasi
pariwisata alternatif dan
support system untuk Candi
Borobudur, yang tetap
menjadi magnet pariwisata
dunia.
“Potensinya sangat besar.
Jadi kalau bicara potensi,
kita bagi desa wisata jadi
tiga segmen,” ujar Sinoeng.
Tiga segmen tersebut
yaitu pegunungan, dataran,
dan pantai. Untuk saat ini
yang paling diminati adalah
desa wisata di dataran dan
pegunungan. Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa
Tengah ( Jateng ) bakal
memberikan dana stimulan
Rp1 miliar kepada 5 desa
wisata di wilayahnya.
Dana sebesar itu akan
dialokasikan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
(APBD) Jateng 2020. Dia
mengatakan pemberian
dana stimulan kepada desa
wisata itu sebagai upaya
Jateng menciptakan 500

desa wisata.
“Saat ini Jateng sudah
punya 337 desa wisata.
Target kami, di masa
kepemimpinan Bapak
Gubernur Ganjar bisa
terbentuk 500 desa wisata.
Dalam 5 tahun ini, target itu
harus diwujudkan, bahkan
bisa kurang dari waktu
tersebut,” tambahnya.
Harapannya tahun
2021 bisa mencapai 391
desa wisata, tahun 2022
sebanyak 445 desa wisata
dan tahun 2023 bisa lebih
dari 500 desa wisata.
Sinoeng menyebutkan
total ada 100 desa wisata
ya n g a ka n m e n d a p a t
bantuan dari Pemprov
Jateng pada tahun anggaran
2020. Selain 5 desa wisata
yang masing-masing
memperoleh dana stimulan
Rp1 miliar itu, pemerintah
juga memberikan bantuan
kepada 95 desa wisata lain.
“Untuk bantuan Rp1
miliar itu kita berikan ke
5 desa wisata yang masuk
kategori maju. Sedangkan,
untuk desa wisata kategori
sedang kita berikan
stimulan masing-masing
Rp500 juta, dan desa wisata
baru diberikan dana Rp100
juta,” imbuh Sinoeng.
Desa wisata sedang ,
lanjut Sinoeng yang akan
mendapat dana stimulan
dari pemerintah pada
2020 nanti berjumlah 10
desa. Sedangkan untuk
desa wisata baru yang
mendapat stimulan Rp100
juta berjumlah 85 desa.
Seperti diketahui,
dunia wisata terguncang
karena dampak pandemi.
Saat awal- awal wabah
menyerang, semua objek
wisata tutup. Kunjungan
wisatawan kembali
terlihat pada Juni dengan
dilonggarkannya sejumlah
aturan perjalanan.Tercatat
a d a 8 . 6 9 8 w i s a t a wa n
nusantara dan 8 wisman
yang berkunjung ke Jawa
Tengah.

Langkah Kreatif
Semenjak pandemi
Covid-19 industri
pariwisata Jawa Tengah
terpuruk. Untuk itu perlu
diambil langkah-langkah
kreatif dan terobosan
baru mesti ditempuh guna
menghidupkan kembali
industri pariwisata. Dengan
catatan protokol kesehatan
tetap diterapkan dengan
ketat.
Sekretaris Komisi B
DPRD Jateng, Muhammad
Ngainirrichadl, secara
terpisah sebelumnya
mengatakan saat ini kedua
belah pihak, ingin wisata.
Yakni, pengelola objek
wisata ingin lokasinya
dikunjungi dan masyarakat
juga sudah ingin piknik.
Untuk itu, perlu penawaran
paket-paket wisata yang
m e m u n g k i n ka n u n t u k
dilakukan satu hari. Selain
itu, alangkah bagusnya jika
dikombinasikan dengan
pendidikan.
“Saat ini banyak siswa
yang masih belajar daring.
Namun bisa saja sesekali,
dibuat paket wisata
edukasi,” ujarnya.
Yaitu siswa belajar di
lokasi wisata. Pelajaran
kan tidak harus di dalam
kelas. Sehingga itu bisa
jadi pengalaman baru bagi
siswa, tidak membosankan
dan menguntungkan
dunia pariwisata. Secara
teknis pariwisata dengan
menggandeng pihak
sekolah bisa dilakukan.
Misalkan paket wisata yang
ditawarkan di objek wisata
yang hampir berdekatan
seperti di Tawangmangu
dan Telaga Sarangan.
A l a n g ka h b a g u s nya
jika pengembangan
objek wisata di wilayah
perbatasan
juga
bekerjasama antar provinsi.
Namun sekali lagi ia
mengingatkan jika protokol
kesehatan wajib dilakukan
dengan ketat. Di sisi lain,
Sinoeng N Rachmadi juga

menambahkan capaian
industri pariwisata di
masa pandemi ini terjun
bebas. Langkah kreatif
juga dilakukan di masingmasing desa wisata,
contohnya penyediaan
souvenir yang menarik.
“Diantaranya seperti
kaos yang diberikan
tulisan atau gimik-gimik
yang unik, seperti gimik
“tinimbang misuh luwih
becik wisuh” atau “ora
salaman tetep seduluran”.
Tetap ada kaitan dengan
protokol kesehatan di
tengah pandemi Covid-19,”
ujar Sinoeng.
Dijelaskan juga awal
masa pandemi, dari 1.083
hotel ada 115 yang tutup.
Namun kini sudah buka
kembali 35-45% namun
ada sebagian pegawai yang
dirumahkan . Menurut
Sinoeng, peran masyarakat
begitu penting dalam
menghidupkan kembali
pariwisata.
“Di satu sisi, pelaku
industri pariwisata
memastikan lokasi
yang dikunjungi sudah
disterilkan. Di lain
pihak, masyarakat juga
memastikan dirinya
menjalankan protokol
kesehatan,” kata Sinoeng
Seperti diketahui
prov insi Jawa Tengah
sedang menggenjot
sektor pariwisata salah
satunya adalah program
pengembangan desa wisata.
Bahkan melalui program
tersebut Pemprov Jateng
menargetkan jumlah desa
wisata di provinsi ini pada
2024 mencapai 500 desa
wisata. Kecenderungan
tersebut dilakukan,
mengingat bahwa liburan
ke pedesaan patut menjadi
pilihan saat traveling ke
Jawa Tengah yang saat ini
telah memiliki 316 desa
wisata dengan berbagai
atraksi menarik.
Ketua DPRD Provinsi
Jateng
Bambang
Kusriyanto belum lama
ini menyatakan bahwa
Ka b u p a t e n S e m a ra n g
menjadi salah satu wilayah
yang banyak memiliki
destinasi potensial untuk
dikembangkan menjadi
desa wisata.
“Harapannya potensi
desa wisata di Kabupaten
Semarang serius digarap.
Untuk itu kami meminta
setiap kepala desa untuk
menggerakkan warganya
dalam pembangunan desa
wisata,” kata Bambang
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Kusriyanto saat melakukan
reses di kabupaten tersebut
belum lama ini.
Hal tersebut disam
paikan Bambang di hada
pan sejumlah masyarakat,
perangkat desa, lurah, dan
camat dari 3 kecamatan
yakni Kecamatan Ungaran
Barat, Ungaran Timur, dan
Bergas. Pembangunan
desa wisata itu perlu
d i l a ku ka n , m e n g i n g a t
sebanyak 208 desa di
Kabupaten Semarang akan
mendapatkan bantuan dari
Pemprov Jateng pada 2021

mendatang.
“Saya berharap semua
desa bisa membangun.
Untuk itu, tolong digarap
betul desa wisatanya,”
tegas Bambang Kusriyanto.
Tidak hanya desa wisata,
ia berharap setiap desa
dapat dibangun ruang
terbuka hijau (RTH). Ia
menilai pembangunan
itu penting karena terkait
dengan kesehatan bagi
generasi penerus.
Turonggo Seto
Kelompok kesenian

Tu r o n g g o S e t o , y a n g
memiliki basecamp di
Kelurahan Bulusan,
Kecamatan Tembalang,
Ko t a S e m a ra n g t e t a p
semangat
untuk
hidup berkesenian.
Meskipun tidak bisa
leluasa berkesenian
seper ti sebelum masa
pandemi Covid-19 yang
b i s a b e r e ks p l o ra s i d i
ruang tertutup, karena
ketentuannya sekarang
hanya boleh di ruang
terbuka.
“Iya, kami menggandeng

kelompok kesenian
Turonggo Seto, sebagai
salah satu bentuk cinta
seni dan budaya, dan ikut
melestarikan kesenian
t ra d i s i o n a l d i t e n g a h
situasi seperti ini,” ujar
Nova, salah satu anggota
Panwascam Tembalang di
sela aksi kelompok seni ini.
Sementara salah satu
anggota Turonggo Seto,
Ganjar bersyukur dalam
kondisi new normal ini
tetap diundang untuk
menampilkan kesenian
lokal, untuk mensukseskan
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Pilkada Serentak 2020.
Secara historis, Bulusan
ini kaya dengan budaya.
Kekerabatan warga masih
kental. Setiap tahun warga
menggelar merti desa,
nyadran, wayangan, dan
pentas seni tradisi
“Meskipun kiprah kami
tidak besar, namun potensi
seni dan budaya kelompok
kesenian kami semoga
tetap bisa menghibur
dan bermanfaat bagi
masyarakat,” ujar Ganjar.
(ran)

Kegiatan Seni Tidak Boleh Mandek
KORANBERNAS,
YOGYAKARTA -- Pandemi
Covid-19 belum dinyatakan
berakhir. Meski berbagai
upaya penanganan dilakukan,
tren kasus terkonfirmasi
positif Covid-19 bertambah.
Gugus Tugas Penanganan
Covid-19 Pemda DIY
mencatat, penambahan kasus
baru cukup signifikan setiap
harinya. Hingga kini angka
kasus positif di DIY mencapai
2.000 lebih.
S e i r i n g p e rg e ra ka n
manusia yang lebih
mudah perekonomian DIY
pun menggeliat namun
demikian pandemi tetap
saja berdampak. Para pekerja
seni atau seniman di DIY yang
selama ini menggantungkan
hidupnya dari kegiatankegiatan berkesenian di
tingkat lokal hingga level
internasional, juga merasakan
dampaknya.
Munculnya kasus pertama
Covid-19 di Indonesia pada
Februari 2020 membuat
kegiatan seni sempat berhenti
total hingga Mei 2020.
Kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di
sejumlah daerah membuat
para pekerja seni tak bisa
manggung atau bekerja keluar
kota atau bahkan keluar
negeri.
“Sempat ada kevakuman

YVESTAPUTU/KORANBERNAS.ID

Pementasan tari menggunakan standar protokol Covid-19 di pelataran Taman Sari, Keraton Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

kegiatan seni periode Februari
sampai Mei lalu karena
memang semuanya mandek,”
ujar Sumadi, Plt Kepala
Dinas Kebudayaan (Disbud)
DIY, kepada koranbernas.
id di Kompleks Kepatihan
Yogyakarta, beberapa waktu
lalu.
Sumadi mencatat, sebelum
pandemi berbagai kegiatan
kebudayaan dan seni
dilaksanakan setiap hari,
termasuk Sabtu dan Minggu.
Setiap bulan ada lebih dari 30
agenda seni dan budaya di

KORAN BERNAS
JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Alamat Redaksi:
Jl. Nitiprayan II, Gg. Antasena No.102A, Jomegatan,
Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55182. Telepon/Fax 0274 370
192
+628574-0583-763, +62812-296-5647
Alamat Tata Usaha:
Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, Pakun
cen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274-583831.
Koran Bernas online dan cetak diterbitkan oleh PT
Rajawali Siaga, Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/
RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp.
+6274-583831. NPWP: 31.692.786.2-541.000
Alamat web: https://koranbernas.id

DIY. Dalam satu tahun sekitar
400 kegiatan diagendakan
Disbud, dari sekitar 400
komunitas seni dan budaya
di DIY serta melibatkan lebih
dari 2.000 pekerja seni.
Pasca-pandemi, saat ini
hanya tersisa sekitar 326
komunitas seni dan budaya
yang masih bertahan. Akibat
kevakuman tersebut, Disbud
terpaksa meredesain maupun
mengubah jadwal berbagai
program. Sesuai protokol
kesehatan Covid-19, kegiatan
budaya seperti pergelaran

wayang yang biasanya
mendatangkan banyak
kerumunan diubah menjadi
virtual.
“Kegiatan berkesenian
tidak boleh mandek karena
kreativitas bisa buntu. Sesuai
arahanGubernurkegiatanbisa
diganti daring agar mereka
bisa bekerja,” tandasnya.
Sumadi menyebutkan,
dengan konsep virtual sekitar
360 kegiatan seni dan budaya
akhirnya terselamatkan dan
tetap bisa digelar. Konsep
seperti ini rencananya

Komisaris Utama: Drs. Yos Suharto, M.Si. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Putut
Wiryawan. Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Catur Nugroho. Redaktur Pelaksana:
Yvesta Putu Ayu Palupi Sidang Redaksi: Putut Wiryawan, Heru Catur Nugroho, Warjono, Sholihul Hadi,
Rosihan Anwar, Arie Giyarto, Muhammad Zukhronnee M, Sukendar, Daniel Tatag, Leo Setiawan Prasojo,
Rahadian Prasetyo, Nila Hastuti (Sleman), Sariyati Wijaya (Bantul), Sutaryono (Gunungkidul), Sri Widodo
(Kulonprogo), Wahyu Nur Asmani (Purworejo), Masal Gurusinga (Klaten), V. Kirjito (Muntilan), Bekti
Maharani (Semarang), Nanang W Hartono (Kebumen), Endri Yarsana (Temanggung), Hery Priyantono
(Purworejo), Prasetiyo (Purbalingga). Disainer: Muhammad Zukhronnee M, Lilik Sumantoro. Divisi
Iklan: Christina Hesti Apri Wulandani (Kepala), Isnu Wiwoho, Sirkulasi: Maman.

Tarif Iklan Cetak: Display warna Rp 18.000,-/mmk; hitam
putih Rp 9.000,-/mmk. Kolom: Rp 6.000,-/mmk (minimal
1 kolom x 30 mm, maksimal 1 x 100 mm). Iklan baris
Rp 6.000,-/baris. Iklan keluarga/duka cita: Rp 5.000,-/
mmk. Advertorial warna Rp 14.000,-/mmk, hitam putih
Rp. 7.000,-/mmk (minimal ¼ halaman). Semua harga
ditambah PPN 10 %.
Tarif Iklan Online:
Posisi atas: Rp. 220.000,-/3 hari, Rp. 385.000,-/7 hari,
Rp. 660.000,-/14 hari, Rp. 1.100.000,-/30 hari.
Posisi di bawah berita:
Rp. 198.000,-/3 hari, Rp. 352.000,-/7 hari, Rp.
572.000,-/14 hari, Rp. 990.000,-/30 hari.

Posisi samping kanan:
Rp. 165.000,-/3 hari, Rp. 275.000,-/7 hari, Rp.
495.000,-/14 hari, Rp. 825.000,-/30 hari.
Posisi bawah: Rp. 110.000,-/3 hari, Rp. 192.500,-/7
hari, Rp. 330.000,-/14 hari, Rp. 550.000,-/30 hari.
Semua harga sudah termasuk PPN 10 %.
Bank: Bank Mandiri A/C: 900-003-7272-367
Penerbit: PT Rajawali Siaga
Diedarkan dengan format E-paper
secara gratis

dilaksanakan 2021.
Untuk membantu para
pekerja seni dan budaya,
Disbud memberikan
penghargaan kepada setiap
seniman dan pekerja seni
yang terlibat dalam kegiatan
seni di bawah dinas tersebut.
Alih-alih bantuan sosial
(bansos), bantuan yang
diberikan berupa honor bagi
mereka yang tampil.
Sebab Disbud tidak bisa
mencarikan bansos atau
bantuan langsung tunai
(BLT) bagi pekerja seni
yang terdampak. Dana
keistimewaan (danais) tidak
boleh digunakan untuk BLT.
Sebagai gantinya danais
yang dikelola Disbud sebagai
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemda
DIY dimanfaatkan untuk
menggelar kegiatan seni dan
budaya, meski tak disebutkan
besarannya. “Iya sebagian
memang dari danais untuk
membuat kegiatan-kegiatan
seni dan budaya itu,” jelasnya.
(ptu)
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Tarian Badui yang ditampilkan oleh Paguyuban Sholawat Badui “SIROJAN MUNIRO” yang beralamat di Jumeneng Kidul Desa Sumberadi Mlati Sleman.

Meski Sarat Prestasi Tapi Terpaksa Berhenti
KORANBERNAS.
ID,SLEMAN--Tari Badui
adalah salah satu jenis seni
shalawatan yang lahir di
kawasan pedesaan. Tari
Badui berkembang di
wilayah Kabupaten Sleman.
Tari ini berisikan puji pujian
pada Nabi Muhammad
SAW. Pementasan Tari
Badui pada awalnya hanya
dilakukan dalam rangkaian
upacara peringatan Maulud
Muhammad SAW. Namun
kini Badui berkembang
untuk hiburan.
Tari ini ditarikan oleh
penari laki-laki dan
kostum yang digunakan
mencerminkan nuansa
Islami. Baju putih lengan
panjang dengan rompi.
Bagian kepala dengan
kupluk (seperti pengantin)
wa r n a m e ra h d e n g a n
rumbai-rumbai. Tari ini
sangat dinamis diiringi
dengan bedug atau jidor
dan rebana. Alunan musik
dengan vokal tradisional
khas Badui sangat
memberi nuansa pada seni
tradisional kerakyatan.
Selain instrumen musik
daerah, tari Badui juga
diiringi alunan vokal dalam
bentuk lagu yang dibawakan
secara bergantian antara
penari dan vokalis bersama
dengan penabuh instrumen
bersaut-sautan. Syair yang
dibawakan berasal dari
Kitab Kotijah Badui yang
berisi uraian tentang budi

pekerti, kepahlawan hingga
shalawat Nabi. Fungsi dan
makna dari Tari Badui ini
selain sebagai salah satu
sarana penyebaran agama
Islam pada zaman dahulu,
saat ini juga berperan
sebagai sarana hiburan
m a sya ra ka t . K e s e n i a n
Tari Badui ini diiringi
oleh syair-syair lagu yang
berasal dari Kitab Kotijah
Badui, namun adakalanya
syair tersebut disusun
sendiri oleh kelompok
kesenian Badui Yogyakarta.
Kostum yang digunakan
oleh penari Badui terdiri
dari peci turki berwarna
merah (panigoro) atau
kuluk temanten berwarna
merah dan ada kucirnya,
baju atau kemeja lengan
panjang, rompi, celana
Panji, Kain (rampekan)
stagen dan ikat pinggang,
kaos kaki dan sepatu putih.
Para penari Badui juga
membawa aksesoris berupa
gada/gombel yaitu sejenis
senjata/kayu.
Di masa pandemi
Covid-19 ini nasib
panggung
seni
p e r t u n j u ka n m e m a n g
menerima dampaknya
karena atraksi yang
biasanya rutin dilakukan
terpaksa berhenti. Jadwal
pentas yang sebelumnya
sudah diatur tidak bisa
direalisasikan sehingga
penghasilan dari panggung
ke panggung mengalami

penurunam bahkan tidak
ada penghasilan sama
sekali seperti yang dialami
Paguyuban Shalawat Badui
“SIROJAN MUNIRO” yang
beralamat di Jumeneng
Kidul Desa Sumberadi
Mlati Sleman.
“Selama masa pandemi
Covid-19, kami sama sekali
tidak pentas, bahkan semula
kami sebagai koordinator
beberapa kelompok seni
religi se-Kabupaten Sleman,
kami juga diikutkan dalam
penjadwalan pentas selama
1 tahun di tahun 2020
dan Badui kami juga
masuk jadwal di bulan
Juni di ODTW (Obyek
Daya Tarik Wisata), namun
dibatalkan,” kata Afnan
Haryadi, Ketua Paguyuban
Shalawat Badui “SIROJAN
MUNIRO” kepada
koranbernas .id, Selasa
(22/9/2020).
Bahkan lanjut Afnan,
selama tahun 2020 ini
Paguyuban Shalawat Badui
“SIROJAN MUNIRO” juga
tidak berani mengadakan
latihan karena akan
mengundang kerumunan
masa yang tidak
diperbolehkan selama
masa pandemi.
“Kami hanya bisa
rutin mengadakan arisan
pengu rus setiap bulan
yang jumlah personelnya
hanya 30 orang, dengan
tetap mematuhi protokol
kesehatan, jadi kami hanya

bisa memper tahankan
keutuhan organisasi dan
mudah-mudahan anggota
kami tidak lupa akan
gerakan-gerakan tariannya,
sudah tentu dari segi
finansial sama sekali tidak
ada pemasukan,” tutur
Afnan.
Menurut
Afnan
kelompok
Badui
binaannya biasanya
pentas di momen-momen
tertentu seperti hajatan,
diundang Pemerintah
Desa, Kapanewonan
(Kecamatan), Dinas
Kebudayaan
dan
kalau Dinas Pariwisata
mengundang dalam acara
ODTW.
Ditambahkan Afnan dari
Pemerintah Kabupaten
melalui Dinas Kebudayaan
ada bantuan melalui pentas
daring, tetapi baru terbatas
kelompok yang diundang
dan kelompok Badui belum
mendapat undangan.
Sejarah Badui SIROJAN
MUNIRO berdiri sekitar
tahun 1968. Dalam
perjalanannya ternyata
banyak prestasi yang telah
diraih yaitu selain pernah
diikutkan dalam workshop
di Banten tahun 2018.
Prestasi lainnya pada
tahun 2016 juara 2 festival
kesenian religi Sleman,
tahun 2017 harapan 1
festival kesenian rakyat
Jateng dan DIY.
Untuk mendukung

perkembangan Badui,
diakui Afnan pada tahun
2020, Badui SIROJAN
MUNIRO mendapat
bantuan hibah berupa alat
bedug dan rebana.
“Kemungkinan bulan
Oktober direalisasikan,
karena sudah lolos
verifikasi,” tutur Afnan.
Dimasa pandemi
Covid-19
Dinas
Kebudayaan Kabupaten
Sleman
telah
menyelesaikan standar
operasional prosedur (SOP)
atraksi budaya pada fase
tatanan kehidupan baru
untuk memberikan ruang
bagi para pelaku seni budaya
dalam menampilkan karya.
“Selain itu agar
masyarakat tetap dapat
menikmati atraksi-atraksi
b u d ay a y a n g b a ny a k
terdapat di Sleman,” kata
Edy Winarya, Sekretaris
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman Edy
Winarya.
Menurut dia, kegiatan
atraksi seni dan budaya
ya n g d i t a m p i l ka n k e
khalayak di era tatanan
kehidupan baru harus
memenuhi SOP protokol
kesehatan, sehingga harus
ada standar SOP kegiatan
seni dan budaya selama
pandemi Covid-19.
“Selama pandemi
Covid-19 nyaris tidak ada
kegiatan atraksi seni dan
budaya yang dilakukan di
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hadapan khalayak. Begitu
juga dengan kegiatan
yang didanai oleh Dana
Keistimewaan (Danais),”
katanya.
Edy mengatakan,
kegiatan Disbud Sleman
yang digelar harus dan
wajib memenuhi protokol
kesehatan. SOP tersebut
akan menjadi pedoman
bagi semua kegiatan
kebudayaan baik yang
didanai oleh APBD maupun
oleh Danais.
Sementara Kepala
Disbud Sleman, Aji
Wulantara mengatakan
beberapa kegiatan
selama masa pandemi
Covid-19 dikemas dalam
bentuk daring untuk
memperhatikan protokol
k e s e h a t a n ya n g t e l a h
ditentukan pemerintah.
Misalnya yang telah
dilaksanakan pada
minggu lalu yakni dengan
menayangkan pertunjukan
budaya “Milenial Gandrung
Wayang ” secara daring
m e l a l u i ka n a l Yo t u b e
Disbud Sleman.
“Meskipun tidak
terkait langsung dengan
penanganan Covid-19,
kami berupaya memberikan
kontribusi nyata dalam
membantu menciptakan
suasana yang kondusif di
lingkungan masyarakat,”
katanya.
Dinas Kebudayaan

Kabupaten Sleman
akan menampilkan lagi
pertunjukan budaya khas
sejak pandemi Covid-19
di Yogyakarta. Namun,
pertunjukan budaya kali
ini masih digelar secara
daring.
Sebagai pembuka setelah
vakum beberapa waktu,
Dinas Kebudayaan Sleman
menampilkan pertunjukan
wayang orang berlakon
Anoman Kembar. Gelaran
wayang telah disiarkan
melalui kanal YouTube dari
Disbud Sleman.
Aji juga menuturkan
kembalinya pertunjukan
budaya menjadi salah satu
usaha yang mereka lakukan
membantu penanganan
Covid-19.
Tentu, kata Aji, disadari
betul usaha ini tidak
terkait langsung dengan
aksi penanganan pandemi
Covid-19, baik dari segi
medis maupun sosial. Tapi,
ini menjadi kontribusi
yang diharap membantu
menciptakan suasana yang
kondusif.
“Di
antaranya,
m e m b e r i k a n h i b u ra n
r u t i n b e r u p a a t ra k s i
budaya secara daring agar
masyarakat merasa betah
dan nyaman tinggal di
rumah pada masa pandemi
Covid-19 ini,” kata Aji,
Jumat (25/9/2020).
Selain itu, Aji mengajak

masyarakat untuk dapat
mengimplementasikan
beberapa pitutur luhur atau
pesan moral yang baik.
Yang mana, jadi modal
sosial fundamental baik
masyarakat Jawa maupun
bangsa Indonesia.
D i a n t a ra b e b e ra p a
pitutur luhur ada eling lan
waspada mengamanatkan
agar senantiasa menyadari
yang diberikan Tuhan ke
manusia pada dasarnya
merupakan ujian.
Tujuannya, tidak lain
menempuh kehidupan
yang lebih baik pada masa
mendatang.
Termasuk, pandemi
Covid-19 yang merupakan
ujian agar manusia
senantiasa bisa menjalani
kehidupan dengan
menekankan pola hidup
bersih dan sehat. Serta,
senantiasa waspadai segala
kemungkinan dengan
bersikap secara arif dan
bijaksana.
“Dengan menekankan
kepada kebaikan bersama
dan bukan saling merasa
egois mementingkan
dirinya sendiri,” ujar Aji.
Selain itu, ada tata nilai
dan norma kebersamaan
dan gotong royong yang
selama ini menjadi modal
sosial yang fundamental
bagi bangsa. Karenanya, itu
semua perlu dikokohkan
dan ditumbuh kembangkan

kembali.
“Jangan sampai dengan
adanya pandemi Covid-19
ini semangat kebersamaan
dan gotong royong antar
warga masyarakat justru
malah melemah atau
bahkan luntur,” kata Aji.
Aji juga menyebutkan
sampai saat inu jumlah
kelompok kesenian di
Sleman tercacat ada 1.800
kelompok.
“Yang sudah memiliki
nomer induk kebudayaan
ada 600 group dari 1.800
kelompok yang ada.
Semua kelompok kesenia
diunggulkan karena potensi
kebudayaan harus dibina
secara seimbang. Di masa
pandemi ini kita melakukan
pembinaan dengan
memberi kesempatan
kepada kelompok dan
seniman dengan pentas
secara daring,” tutur Aji.
Penyesuaian dengan
kebiasaan adaptasi baru
yang biasanya pentas bebas
ini harus mentaati protokol
k e s e h a t a n ya n g t i da k
mudah implementasinya.
Sedang salah seorang
anggota DPRD Sleman
dari Fraksi PKS,
Sumaryatin mengatakan
pentas kesenian di masa
pandemi Covid-19 ini perlu
dicarikan solusinya untuk
tetap berkarya tetapi tetap
aman dari Covid-19. Misal
dengan pentas di ambil
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gambarnya di YouTube
atau bisa di facebook live
seperti itu sehingga tidak
menimbulkam kerumunan
massa. Namun juga tidak
menghambat karya dari
para pekerja seni yang
justru bisa dinikmati oleh
makin banyak orang.
“Namun tentu ini tidak
mudah, ya butuh kolaborasi
dengan anak-anak muda
yang paham dunia digital
dan pelaku seni juga harus
m a u t e r b u ka d e n g a n
keadaan. Kalau pentas tatap
muka menurut saya dengan
kasus Sleman yang terus
naik sebaiknya jangan dulu
agar aman bagi semuanya,”
kata Sumaryatin yang juga
Sekretaris Komisi A DPRD
Sleman.
D i t a m b a h k a n
Sumaryatin bahwa sama
dengan UMKM, pekerja
seni harusnya juga dapat
bantuan tunai dengan
besaran sesuai kemampuan
Pemda. Sehingga bisa
terus berkreasi bagaimana
berkesenian di masa
pandemi Covid-19 yang
tetap menghasilkan.
“Pemda Sleman mungkin
juga bisa menumbuhkan
berkesenian yang aman
dari Covid-19 dengan
memanfaatkan teknologi
digital yang luar biasa ini,”
pungkas Sumaryatin.
(ila)
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Pentas kesenian secara virtual melalui kanal you tube oleh Dinas Kebusayaan Sleman.

