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SELUK BELUK SENI PERTUNJUKAN
 

DIYOGYAKARTA
 

3.1. Perkembangan Seni Pertunjukan di Yogyakarta 

Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu pusat kesenian di Jawa. 

Disisi lain kesenian rakyat juga sudah tumbuh bahkan mempunyai akar yang 

kuat dalam masyarakat kita di masa lampau. Seni pertunjukan di Yogyakarta 

diawali dari masa kesenian istana dan kesenian rakyat, dan kemudian 

berkembang seni pertunjukan modem yang tumbuh di masa sekarang. 

Potensi kesenian tersebut merupakan sumber sumbangan kepada kebudayaan 

Nasional. 

3.1.1. Pola Perkembangan. 

a. Kesenian Tradisional Rakyat 

Merupakan suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar serta 

telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakal lingkungannya 

Pengo\ahannya didasarkan atas cita rasa masyarakat lingkungan. 

Pengo\ahan didasarkan atas cita rasa masyarakat pendukungnya, 

yaitu meliputi nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup rasa ctis dan 

estetis serta ungkapan budnyn \ingkungannya yang berpola 

masyarakat agraris. Sifat seni pertunjukan rakyat adalah sederhana, 

spontan dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Kesenian rakyat ini 

tumbuh subur dipedesaan Jawa sejak berabad-abad yang silam, 

seperti didacrah kebudayaan pcsisir Barat (Priangan), Banyumas, 

Bagelen (Kedu), Negeri Agung (Jawa Tengah / YO!,l)'akarta), 

Mancanagari (Madiun dan Kediri) dan lain scbagainya. l ) 

I) Koentjaraningrat: Kebudayaan Jawa. op cit.
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b. Kesenian Tradisional Klasik/ Istana 

Kesenian Istana merupakan kesenian tradisional yang tumbuh dan 

berkembang di pusat-pusat kerajaan (Kraton). Kesenian ini banyak 

bersumber dari bentuk-bentuk kesenian rakyat yang mengalami 

penyempumaan dengan bentuk lingkungan artistik yang lebih halus 

dan tinggi mutu cita rasanya oleh para seniman kraton. Sifat 

kesenian ini sudah mencapai taraf yang khusus atau "mapan" dan 

merupakan hasil puncak yang mempunyai suatu pembakuan. 

Menurut sejarah seni pertunjukan di Yogyakarta terutama dari 

seni tari klasiknya diawali pada masa Sri Sultan Hameng Kubuwono 

I yang bertahta dari tahun 1755 - 1792. Pada mulanya ada beberapa 

macam tari klasik istana yang hanya boleh diajarkan dan dimainkan 

didalam tembok kraton saja, seperti tari Bedoyo 9 (sembiIan), 

Srimpi Renggawati , dan Beksan Lawung. 2) 

Dalam perkembangan berikutnya ada pula tari yang keluar dari 

lingkungan kraton yang diajarkan oleh para kerabat kraton dan 

beratur dengan kesenian rakyat dalam bentuk yang lebih sederhana. 

c. Kesenian Moderen / Kotemporer 

Yaitu suatu bentuk kesenian yang pengarapannya didasarkan atas 

cita rasa baru dimasyarakat pendukungnya. Cita rasa baru umumnya 

adalah hasil pembaharuan atau penemuan (inovasi) atau sebagai 

akibat adanya pengaruh dari luar dan bahkan sering pula ada yang 

bersumber dari cita rasa" barat " 

Apa yang disebut dari pertunjukan moderen menunjukkan pula pola 

kehidupan masyarakat pendukungnya yang non agraris atau non 

tradisional . 

Sifat kesenian moderen bersifat terbuka dengan segala kemungkinan 

perubahan dan inovasi baru. Dalam perkembangannya. ungkapan 

2)	 BPH SUijobrongto : Tari KJasik gaya Yogyakarta, Analisis kebudayaan 
Depdikbud tahun I, No 2, Jakarta 

----~ 
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bentuk seninya dapat bersumber tetap pada kerangka tradisional 

dengan pengolahan baru, ada pula yang tidak terikat sarna sekali 

secara struktural pada pola tradisional. 

Perkembangan kesenian moderen erat sekali hubungannya 

dengan perkembangan kota. Pada masa sekarang kota-kota di 

indonesia pada umumnya menjadi semacam pusat perkembangan 

kesenian daerah / tradisional maupun modem. 

Di Yogyakarta dapat kita jumpai kelompok seni pertunjukan 

moderen , baik yang menggunakan bahan tradisi maupun yang sarna 

sekali merupakan kreasi baru, seperti studio tari Nini Thowok, 

Bagong KusudiaIjo, atau Teater Alam, Bengkel Teater dan lain 

sebagainya. Satu hal yang penting bahwa seni pertunjukan yang 

hidup di kota mengalami pergeseran dan perubahan nilai maupun 

orientasi kesenian tradisional pada mulanya sifat komersialisasi 

kesenian semakin kuat diciptakan oleh ritme urban. 

3.2. MacamSeni Pertunjukan Yang Berkembang 

Lingkup seni pertunjukan di Yogyakarta yang mempunyai poptensi 

kuat bagi perkembangan kesenian atau kebudayaan nasional adalah: 

a. SeniTari 

b. Seni Teater 

c. Seni Pedalangan / Pewayangan 

3.2.1. Seni Tari 

Pengertian dan Definisi Seni Tari :3) 

Tari adalah suatu susunan gerak beraturan yang dengan sengaja 

dirancang unluk mencapai kesan tertentu. 

3) Drs. Edi Sedyawati: Sejarah Tari Indonesia, Analisis Kebudayaan , Depdikbud 
Th I, No 2 , Jakarta 
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Tari adalah bentuk upaya untuk mewujudkan keindahan melalui 

suasana gerak dan irama yang dibentuk dalam satuan-satuan 

komposisi. 

Potensi Seni Tari Yang Berkembang di Yogyakarta 

a. Seni Tari Tradisional Rakyat :
 

- Prajurit Wirobrojo
 

- Emprak
 

- Ketek Ogleng
 

- Dadung Awuk
 

- Gejog Lesung
 

- Jaranan Jambul
 

-Angguk
 

b. Seni Tari Tradisional Klasik ( Istana )
 

- Bedoyo Sembilan
 

- Srimpi Renggawati
 

- Beksan Lawung
 

• Gaya Surakarta 

c.__Seni Jari Moderen / Kontemporer
 

- Sendra tari
 

- Tari kreasi baru
 

3.2.2. Seni Teater 

Pengertian dan Definisi Teater:
 

Kata teater berasal dari kata Yunani Thetron yang memberikan
 

pengertian gedung tempat pementasan, audiens atau publik yang
 

menyaksikan, dan lakon pertunjukan.
 

Teater adalah suatu bentuk ekspresi seni, yang mengunakan lakon
 

sebagai titik tolak dengan mengunakan media gerak dan suara yang
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digunakan dan diungkapan lewat percakapan (dialog) dan lakon
 

untuk disampaikan kepada penonton.
 

Teater dibagi dua yaitu :
 

Teater tradisional
 

Sering disebut juga dengan teater daerah. karena umumnya
 

berbahasa daerah. Ciri utama pada teater tradisional ialah semua
 

dilakukan secara improfisatoris secara spontan. tidak dipersiapkan
 

terlebih dahulu.
 

Cara penyaj iannya pada teater tradisional, tidak hanya dengan lakon
 

dan dialog, tetapi juga dilakukan dengan menyanyi dan menari yang
 

selalu diiringi tabuhan, sisipan lelucon atau dagelan.
 

Potensi seni teater tradisonal yang berkembang di Yogyakarta
 

- Ketoprak
 

- Seruntul dan Serandul
 

- Ketoprak Lesung
 

- Dagelan Mataram
 

Teater Moderen 

Merupakan bentuk teater yang didasarkan pada lakon / naskah 

tertulis dan suatu hasil hasil karya sastra. Susunan naskah. eara 

pementasan, gaya penyuguhan dan eara pendekatan serta pola 

pemikirannya banyak bersumber dan kebudayaan barat. 

Lakon yang dipentaskan, selalu karya-karya pengarang sastra yang 

meneiptakan lakon·lakon baru, yang diutamakan bukanlah jalan 

eerita tetapi kontlik dan masalah yang menyodorkan problematika 

lengkap dengan perwatakan tokoh-tokohnya. 
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Potensi Seni Teater Modem di Yogyakarta 

- Teater Alam 

- Teater Muslim 

- Dsb 

3.2.3. Seni Pedalangan 

Pengertian dari Seni Pedalangan : 

Pedalangan adalah seni pertunjukan wayang. Wayang dapat 

digolongan kedalam bentuk teater tradisional klasik. Wayang 

seperti juga seni tradisional lainnya sangat berhubungan dengan 

aspt:k ritus keagamaan / kepercayaan masyarakat dan berfungsi 

sebagai wahana komunikasi kultural masyarakat pendukungnya. 

Wayang mempunyai tradisi yang sangat kuat dan berakar dalam 

kehidupan Jawa 

.jenis-jenis wayang di Yogyakarta: 

I. Wayang Beber 

Wayang beber merupakan bibit munculnya wayang kulit dan 

wayang-wayang lainnya. Lakon dan tokoh-tokohnya 

divisualisasikan melalui gambar diatas kain. Wayang beber 

akan selalu digulung dan disimpan ditempat yang aman. Pada 

waktu dipakai dalam suatu pagelaran, wayang beber akan 

dibuka dan digelar dan gulungannya. Tema centa diambil 

dari Mahabarata ataupun cerita Panji. 

2.	 Wayang Kulit 

Wayang kulit memvisualisasi tokoh dan lakon-Iakonnya. Jika 

pada wayang beber, dalangnya hanya berdialog dan 

bemyanyi saja, maka pada wayang kulit dalangnya dapat 

memainkan tokoh-tokoh wayangnya secara kreatif dan 

aktraktifbersamaan dengan dialog yang diungkapkan. 
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Wayang kulit yang ada di Yogyakarta, termasuk golongan 

Purwa, karena dalang biasanya mengambil lakon eerita dari 

Purwa - Purwa ( bab - bab ) dan Mahabarata. 

3. WayangGolek 

Pelaku atau tokohnya berupa boneka tiga dimensi yang 

dibuat dari kayu. Di daerah lawn Barata wayang golek 

melakonkan eerita Mahabarata dan Ramayana, sedangkan 

untuk daerah lawn Tengah biasanya eerita diambil dari Serat 

Menak 

4.	 Wayang Orang 

Pelaku adalah orang, dimana wayang orang merupakan 

personafikasi dari wayang kulit. Wayang orang baru 

dikembangkan dan dipentaskan pertama kali pada masa Sri 

Sultan Hamengkubuwono I pada pertengahan abad 18 dengan 

mengambillakon Ganda Werdaya. 

3.3. Bentuk Tempat I Arena Pertunjukan 

Sesuai dengan bentuk seni pertunjukan yang selalu berkembang , bentuk 

tempat / arena pementasan juga mengalami perkembangan. Tempat 

pementasan yang dimaksud pada sistem atau eara pementasan disajikan 

kepada penonton 

3.3.1. Bentuk Pementasan Seni Pertunjukan
 

Perkembangan Bentuk atau Cara Pementasannya :
 

a. Pada Kesenian Tradisional Rakyat 

Pada umumnya eara pemcntasan disclenggarakan ditempat terbuka, 

hal ini erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat 

pendukung dalam penyelengaraan upaeara ritual adat dan 

kepereayaan disuatu tempat terbuka. Tempat terbuka tersebut dapat 

berbentuk arena, dimana tidak ada pemisah antara pemain dan 

masyarakat yang menghadiri upaeara tersebut. Tempat pementasan 
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Gambar 3.2. Pola Pementasan Kesenian Tradisional KJasik 

c.	 Pada Kesenian Modem 

Bentuk pernentasannya telah berpengaruh oleh sistem atau cara 

pernentasannya di barat. Pada umumnya pernentasan diselengarakan 

pada bangunan khusus untuk pergelaran, dirnana biasanya antara 

ternpat pentas atau panggung pernain dipisahkan dengan penonton. 

Bangunan/gedung pernentasan rnenyediakan stage / panggung 

pernain daTi ternpat duduk audiens dalarn satu atau lebih dari satu 

arah pandang. 

Bangunan dapat terbuka atau tertutup dengan penyelesaian panggung 

yang kaya dekorasi. 
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Gambar 3.3. Pola Pementasan Kesenian Modem	 
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terbuka mempunyai sifat dan karakter yang menyatu dengan alam 

sesuai dengan alam pikiran masyarakat agraris (tradisional). 

/	 Di~~~rJ~
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~~ 

~~ f~;ltkf$ 
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Gambar 3.1. Pola Pementasan Tradisional Rakyat 

b.	 Pada Kesenian Tradisional Klasik 

Kesenian tradisional klasik berkembang di Istana ( keraton ), dan 

penyelengaraan pementasan seni tradisional klasik juga berorientasi 

ke keraton / istana raja atau kaum bangsawan. Di lingkungan kraton 

biasanya tari tradisional klasik dipentaskan di Tratak Bangsal 

Kencono, yaitu bangunan empat persegi panjang dan bertiang pada 

pmgglmya. 

Para Penari berhias didalam Ksatrian, setelah siap lalu berjalan 

beriringan menuju ketepi bangunan tempat pementasan dengan 

pimpinan membaca serat kondo yang berjalan paling depan. 

Perkembangan selanjutnya pementasan diselengarakan dilingkungan 

kaum bangsawan, yaitu Pendopo. 

Tempat pementasannya dilingkungan istana tersebut, meskipun 

berada dalam suatu bangunan pendopo, namun tidak mempunyai 

latar belakang sebagai back ground atau dekorasi, latar belakang 

yang ada adalah para penabuh gamelan. 
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3.4. Spesifikasi Ragam dan Materi 

Berdasarkan potensi kesenian dimuka, maka seni pertunjukan yang akan 

diwadahi adalah seni pertunjukan yang berdasarkan dengan pola 

pementasannya seperti 

a.Panggung 

Dengan pola pementasan panggung, hal ini dikarenakan seni pertunjukan 

ini dapat ditonton dari posisi 3 arah dengan suasana pementasan yang 

khidmat dan formal dari posisi 3 arah dengan suasana pementasan yang 

khidmat dan formal serta ada pemisahan pemain dan penonton dengan 

peninggian lantai yang sangat jelas, seperti 

Kethoprak
 

- Sendratari
 

Seni tari klasik
 

b.Pendopo 

Pola pementasan ini adan~a pemisahan pemain dan pengiring dengan 

tuntutan yang khidmat dan penuh konsentrasi dan dapat ditonton dari 1 

dan 3 arah seperti : 

- Wayang orang
 

- teater
 

c..Arena 

Pola pementasan arena, hak ini dikarenakan seni pertunjukan ini ditonton 

pada segala arah dan jarak antar pemain dan penonton tanpa batas jarak 

yang jelas serta pola pementasan dapat ditonton 2 arah, 3 arah dan segala 

arah seperti : 

- Sruntul
 

- Srandul
 

- Wayang kulit
 

.' .
 

, 

t 
I. 

____~____.J 

i 
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3.5. Kondisi Fasilitas Seni Pentas 

Kondisi seni pertunjukan di Yogyakarta mempunyai prospek yang cukup 

cerah karena Yogyakarata memiliki beberapa keuntungan yang cukup besar 

antara lain : 

a. Bidang Pariwisata 

Banyaknya daerah yang tersebar di Yogyakarta memungkinkan para 

pelancong (baik seniman maupun non seniman) untuk datang ke 

Yogyakarta, hal ini akan memacu kehidupan dan perkembangan seni 

pentas di Yogyakarta. 

b. Keterbukaan Kota Yogyakarta 

Banyak pendatang terutama pelajar dan mahasiswa akan membawa 

kemajuan dibidang kesenian khususnya seni pertunjukan baik dalam 

bentuk ragam maupun coraknya. Berbagai kesenian lain daerah yang 

dapat disaksikan dan dapat dipergunakan sebagai studi perbandingan. 

Penyelengaraan kesenian daTi daerah lain menciptakan seni yang lebih 

beragam. 
, 

3.6. Hambatan Yang Dihadapi 
< 

Potensi seni pertunjukan di Yogyakarta serta kemungkinan pengadaan suatu 

wadah pernentasan tidaklah secara langsung rnenjarnin perkembangan dan 
j! 

kernajuan seni pertunjukan di Yogyakarta. Banyak hal yang mengharnbat 

perkembangan tersebut, antara lain: 

a). Adanya kecenderungan perubahan tata nilai masyarakat kota Yogyakarta 

yang sernakin urban dan pola kehidupan kornersial. Dengan dernikian 

kegiatan pertunjukan menjadi semacarn kornoditi seni kornersial yang 

dikernas secara praktis. Dengan dernikian seni pertunjukan tradisi 

mengalarni distorsi atau pergeseran fungsi dan peranan seni pertunjukan 

sebagai wahana kornunikasi kultural yang efektif dan akrab. 

b). Kesenian dengan organisasinya banyak rnengalarni kekurangan baik dari 

I 

segi finansial rnaupun dari segi fasi litas pernentasan yang rnernenuhi syarat 
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c). Kesenian dengan organisasinya banyak mengalami kekurangan baik dari 

segi finansialnya maupun dari segi fasilitas pementasan yang memenuhi 

syarat. 

d).Kurangnya sarana dan prasarana seni pertunjukan yang memenuhi 

persyaratan, dimasa mendatang, kebutuhan wadah yang representatif 

semakin mendesak untuk menyesuaikan ritme kehidupan urban. 

3.6.1. Masalab Yang Dihadapi : 

Berdasarkan potensi pengembangan kehidupan seni pertunjukan 

dan tantangan yang dihadapi, maka dapat diungkapkan 

permasalahan sebagai berikut : 

a.	 Bagaimana memberikan wadah pagelaran seni pertunjukan 

yang representatif 

b.	 Memiliki aktivitas yang tinggi untuk menarik minat 

pengunjung / masyarakat. 

c.	 Memenuhi persyaratan untuk meningkatkan kreativitas sem 

pertunj ukan. 

3.7. Kesimpulan 

Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi 

Pembangunan Nasional. Mendorong upaya pelestarian dan 

pengembangnnya. Kesenian tradisional merupakan ungkapan budaya 

bangsa perlu dibina dan dikembangkan agar mampu menampung dan 

menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi 

masyarakat. Kesenian tradisional memberikan kebangaan dan 

pengembangannya perlu terus dilakukan melalui kreativitas seniman 

sehingga timbul seni kreasi baru. 

Seni pertunjukan adalah kesenian yang diungkapkan dengan gerak dan 

suara. Yang tercakup dalam seni pertunjukan adalah seni tari dan 

teater. Seni pertunjukan tradisional YOh'Yakarta digolongkan menjadi 

dua yaitu : Seni pertunjukan tradisional klasik dan seni pertunjukan 

1 

i 

_ ---.----J 
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rakyat. Melalui kreativitas para senimannya, seni pertunjukan 

tradisional Yogyakarta mengalami perkembangan menjadi 

terciptanya seni pertunjukan kreasi bam. Dalam rangka pelestarian 

dan pengembangan seni pertunj ukan Indonesia, Yogyakarta 

khususnya, maka usaha pelestarian dan pengembangannya antara lain 

dengan menggali dan mengaktualkan kembali seni pertunjukan 

tradisional. Untuk selanjutnya menyalurkan bakat para seniman, 

antara lain terciptanya seni pertunjukan kreasi bam . Usaha 

pengembangannya antara lain dengan menampilkan seni pertunjukan 

tradisional tidak menutup kemungkinan seni pertunjukan kreasi bam 

dalam suatu wadah yang juga sebagai tempat kreativitas seniman. 


