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GEDUNG PENTAS SENI
 

SEBAGAI FASILITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN
 

DIYOGYAKARTA
 

4.1. Pengertian Fungsi dan Tujuan 

a. Tinjauan Umum 

4.1.1. Batasan Pengertian 

Gedung adalah wadah / tempat. 1) 

Pergelaran sarna dengan pementasan.2
) 

Seni pertunjukan adalah suam benmk kesenian yang diungkapkan 

/ disaj ikan dengan perantaraan gerak dan suara.3
) 

Gedung pentas seni pertunjukan adalah wadah / tempat sebagai 

sarana pementasan seni pertunjukan / seni yang diungkapkan 

dengan gerak dan suara. 

Batasan seni perlunjukan yang akan diwadahi terutama adalah : 

seni pertunjukan tradisional klasik, seni pertunjukan tradisional 

rakyat dan tidak menutup kemungkinan mewadahi seni 

pertunjukan kreasi bam (kontemporer). 

Batasan ini didasarkan dari : 

Potensi seni pertunjukan tradisional yang sangat besar di 

Yogyakarta 

-YObryakarta yang mempunyai predikat kota budaya 

membutuhkan persyaratan berupa tetap lestarinya kesenian 

tradisional dalam hal ini seni pcrtunjukan tradisional. 

I) WJS Purwodanninto. Kamus Umum Bahasa Indonesia 
2) Ibid 
3) Ibid 
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-Seni pertunjukan tradisional telah ada sejak dulu dan sekarang 

sehinga dapat mewakili kesenian yang tumbuh di Yogyakarta 

-Tumbuhnya sarana pendidikan keseman yang menghasilkan 

para seniman. Seniman tradisional dan menciptakan sem 

kotemporer. Menurut Prof. DR . Fuad Hasan : Seni dengan 

segala kreativitasnya memberi warna tersendiri bagi seni 

pertunjukan kontemporer adalah seni yang menggambarkan 

zeitgeist ataujiwa waktu masa kim. Menurut Dr. Umar Kayam 

Seni kontemporer adalah seni yang menunjukkan daya cipta 

yang hidup, yang menunjukkan kondisi kreatif dari masa 

terakhir.4
) 

Dapat disimpulkan bahwa seni kreasi barn I kontemporer 

merupakan perkembangan dari seni yang bercorak tradisional. 

4.1.2.	 FUDgsi 

Fungsi Gedung Pergelaran Seni Pertunj uk-an adalah 

sebagai : 

-Sarana pergelaran / pementasan seni pertunjukan. 

-Wadah untuk menampung kreativitas para seniman. 

-Salah satu upaya pelestarian dan pengembangan seni 

pertunjukan. 

4.1.3.	 Tujuan 

Gedung pergelaran seni pertunjukan bertujuan untuk. 

menampung dan menumbuhkan daya cipta seniman 

pertunjukan, sebagai upaya pelestarian dan 

pengembangan seni pertunjukan di Yogyakarta yang 

bertujuan untuk : 

- Menampung dan menumbuhkan daya cipta semman. 

- Menampung aspirasi ataupun kegiatan masyarakat. 

4) Edi Sedyawati, pertumbuhan Seni Pertunjukan, Sinar Harapan, Jakarta 
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- Meningkatkan kehidupan seni dan pengembangannya. 

4.2.	 Program Kegiatan 

Meliputi materi dan unsur yang mendukung kegiatan sem tersebut yaitu: 

4.2.1. Materi Seni Pertunjukan 

Program kegiatan pada Gedung Pergelaran Seni Pertunjukan 

Tradisional adalah, Penampilan karya Seni pertunjukan yang meliputi 

Seni Tari, Seni Musik dan Teater. corak yang terutama diwadahi 

adalah corak tradisional, karena prosentasenya lebih besar yang 

tradisional. tidak menutup kemungkinan mewadahi corak kreasi barn. 

4.2.2. Unsur Pendukung Kegiatan Seni Pertunjukan Yaitu: 

a. Seniman 

Seniman sebagai pemain bertugas memainkan peranannya dalam 

pentas pertunjukan. 

Kegiatan seniman dalam suatu pementasan membutuhkan 

persiapan • persiapan berupa merias wajah ataupun tata kostum 

juga melakukan ruang gerak untuk: merias ataupun pergtmtian 

kostum dan penyimpanan kostum / baju. Kegiatan persIapan 

rnembutuhkan persyaratan agar tidak mengangglJ keeiat::lO 

pementasan. Sesudah adanya persiapan - persiapan, seniman tampil 

memerankan tugasnya. Seniman juga bertugas mengmngt. 

~mentasan dengan memberikan iringan musik / gamelan 

seniman sebagai pencipta bertugas memberikan instruksi-instruksi 

selama latihan / persiapan berlangsung. 

b. Penonton 

Penonton adalah pengamat pementasan I pagelaran pertunjltkkan 

berasal dari masyarakat ataupun wisatawan. Penonton dalam 

melihat pertunjukan membutuhkan kenyaman dalam melihat 

. pertunjukan. Faktor kenyamanan tersebut yang terutama adalah 
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Penonton dalam melihat pertunj ukan membutuhkan kenyaman 

dalam melihat pertunjukan. Faktor kenyamanan tersebut yang 

terutama adalah dari segi penglihatan disamping mendengarkan 

musik! gamelan yang mengiringi selama pertunjukan. 

c.	 Pengelola. 

Pengelola bertugas bersama seniman mengatur program 

kegiatan teknis operasional, intern, ekstern seperti: 

- Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pertunjukan 

- Persiapan pementasan maupun koordinasi dengan Instansi 

terkait 

4.3. Lingkup Kegiatao. 

Lingkup kegiatan adalah regional, untuk fasilitas kota. Fasilitas ini 

digunakan untuk kepentingan apresiasi budaya oleh masyarakat 

ataupun seniman. Sifat kegiatan untuk mewadahi aktivitas seniman, 

masyarakat, berbagai organisasi kesenian, untuk event-event tertentu, 

pelajar, mahasiswa. 

4.4. Bentuk Peogelolaall. 

Bangunan dibawah kepemilikian Pemerintah Daerah DIY. Program 

kegiatan yang diwadahi kegiatan Seni Budaya. Dibawah pengawasan 

Kanwil Depdikbud, dalam hal ini bidang kesenian. 
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Adapun struktur kelembagaannya adalah sebagai berikut : 

STRUKTUR KELE1\'lBAGAAN 

SEKSI PELAYANAN 

&PEMELIHARAAN 

I TEKNISI 

DIY 

TV DAN ADMINISTRASI 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L... -	 JI 

Keterangan	 Garis komando 

Garis koordinasi 

Sifat pengelolannya setengah komersial. Pada bentuk pengelolaannya
 

dilakukan dcngan kcrjasama Dinas atau instansi lain! terkait, yailu Dinas
 

Pariwisata.
 

Dilakukan kerjasama dengan pihak ke I I I misal organisasi kesenian
 

ataupun lembaga kesenian dt:ngan sistern sewa guna pemeliharaan dan
 

pengoperasian gedung.
 

Pemasukan berasal dari hasil penjualan karcis/tiket. Adanya pemasukan
 

tersebut digunakan untuk meningkatkan kehidupan seni dan senimannya.
 

I PIHAK I I I ~---- -- - -1 ' 11Y11 ,.,,...., I 
Iii I 

I 
I 
I 
IPELAYANAN SEKSI I ______________ ...J 

& PEMELlHARAAN 

1 

II 

~J 
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4.5. Sifat Kegiatan 

a.	 Keciatan Pengelolaan 

Kegiatan ini meliputi masalah pengelolaan administrasi dan pengelolaan 

operasional teknis dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan di dalam 

wadah ini yang berorientasi keluar maupun kedalam. 

Pelaku pengelolaan adalah: 

- Pimpinan. 

- Staf administrasi. 

- Staf operasional teknis. 

b. Kegiatan persiapan pementasan. 

Yaitu menyangkut persiapan staf pelayanan operasional teknis dan 

pemain / seniman, dibidang teknis maupun non teknis yang 

berkepentingan memperlancar dan mendukung kualitas suatu kegiatan 

pementasan. • 
pelaku persiapan pementasan: 

- Staf pelayanan operasional teknis. 

- Seniman seni pertunjukan. 

c. Kegiatan pergelaran / pementasan. 

Dalam wadah ini kegiatan pementasan merupakan kegiatan utama dari 

berbagai kegiatan lainnya. 

Pelaku kegiatan pagelaran / pementasan : 

- Seniman seni pertunjukan. 

- Staf pelayanan operasional teknis. 

d.	 Kegiatan workshop. 

Sebagai kegiatan penyampaian (intorrnatif - edukatif ) kepada 

masyarakat / pengunjung peminat seni pertunjukan lebih lanjut, berupa 

hasil dari penelitian. 
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e. Kegiatan penonton 

Menyangkut pengunj ung yang berkepentingan untuk menonton suatu 

pementasan produk seni pertunjukan lebih bersifat hiburan / rekreatif 

Pelaku kegiatan menonton : 

- Pengunjung. 

f	 Kegiatan pe.Q1wjang. 

Merupakan kegiatan yang menunjang kelangsungan fungsional komplek 

wadah pagelaran seni pertunjukan. 

Pada pokoknya merupakan kegiatan service dan maintenance. 

Pelaku kegiatan penunjang: 

- Staf pelayanan operasional teknis. 

4.6.	 Kelompok Pelaku Kegiatan. 

Ke1ompok pelaku kegiatan dalam wadah pagelaran seni pertunjukan ini 

dapat dikelompokan dalam 4 (empat) bagian Yaitu : 

a. Kelompok pengelola. 

Merupakan pelaku kegiatan seluruh pengelolaan wadah pertunjukan / 

page1aran tennasuk didalamnya penge10laan administrasi dan 

operasional, yang dibagi menjadi : 

- Pimpinan 

- Bagian um urn 

- Bagian keuangan 

- Bagian pelayanan operasional (pelayanan servis dan pemeliharaan ) 

b. Kelompok pengunjung. 

Adalah pihak yang datang dengan kepentingan yang berbeda - beda, 

dengan demikian dapat dikelompokkan berdasarkan motivasinya yaitu 

- Motivasi hiburan / rekreasi. 

Mereka datang hanya untuk melihat, menikmati produk sent 

pertunjukan yang dipagelarkan para seniman, jadi mereka datang 

lebih bersifat mencari hiburan. 
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- Motivasi senus 

Mereka datang berkeinginan untuk mendapatkan informasi, untuk 

menambab pengetahuan dan pemahaman tentang seni pertunjukan 

dengan segala aspeknya. 

- Motivasi administratif. 

Mereka datang dalam hal urusan administrasi, hal lfil urusan 

penyewaan gedung pertunjukan, dan lain-lain. 

c. Kelompok Pemain / Seniman. 

Mereka berkepentingan untuk menyelengarakan suatu produk sem 

pertunjukan, yang bersifat pementasan biasa, bersifat menghibur atau 

pementasan peragaan dan basil penelitian (percobaan). 

d. Kelompok peneliti . 

Yaitu para seniman seni pertunjukan atau ahli lainnya diluar sem 

pertunjukan baik perorangan maupun kelompok yang mengadakan 

penelitian terhadap seni pertunjukan. 

4.7. Pemilihan Bentuk Ruang Pementasan 

Pewadahan yang menampung kegiatan pementasan ini, dilakukan pada 

ruangan tertutup. 

4.7.1. Unsur Seniman 

a..,..p.~r.§j~l?a[1..l?em_e.ntasan / pagelaran. 

Kegiatan ini dilakukan oleh pemain / seniman berupa penampilan 

karya seni pertunj ukan. yaitu : 

- Macam kegiatan akting ataupun pergerakan pemain. 

- Kegiatan pengiring. 

b.	 Persiapan kegiatan sebeJum / selama pementasan. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemain dan pendukungnya (seniman) 

untuk mempersiapkan diri menampilkan karya seni pertunjukan. 
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4.7.2. Unsur Penonton 

a. Tuntutan Penglihatan. 

Tuntutan penglihatan merupakan tuntutan penonton untuk 

menyaksikan pertunjukan sesuai dengan karakter pertunjukan. 

Penonton membutuhkan kenikrnatan pandang dalam 

menyaksikan pertunjukan. 

b. Tuntutan Pendengaran 

Tuntutan Pendengaran merupakan tuntutan penonton untuk 

mendengarkan suara musik / gamelan, percakapan dan suara 

pertunjukan. Penonton membutuhkan kenikmatan dengar dalarn 

mendengarkannya. 

c. Hubungan penonton dengan pemain. 

Hubungan penonton dengan pemain dalam suatu pergelaran 

merupakan hubungan erat dan tidak erat 

Hubungan erat terjadi, pada pertunjukan yang bersifat hiburan 

dan santai. Pernain sepertinya diajak untuk ikut serta I hanyut 

dalam pertunj ukan. 

Sedangkan hubungan tidak akrab / tidak erat terjadi pada 

pertunj ukan yang bersifaL staiis, agung, anggun. Pemain lebih 

sekedar sebagai penikmat penonton. 

d. Sirkulasi Penonion. 

Sirkulasi penonton dalam ruang audience harns dapat memenuhi 

tingkat kemudahan pencapaian, kejelasan arah maupun tingkat 

keamanan. tingkat keamanan terutama dalarn keadaan darurat 

agar penonton dengan segera dapat meninggalkan ruang audience 

secara tepat. 
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4.8. Bentuk Penyajian Seni Pertunjukan 

4.8.1.	 Pertunjukan Tunggal 

Pertunjukan dimainkan / diperankan oleh satu (1) orang. Perhatian 

penonton tertuju pada satu objek / pemain. Yang terutama dilihat dan 

pertunjukan tunggal adalah gerakan-gerakan keeil pemain dan ekspresi 

wajah, keindahan gerakan, pakaian I kostum, rias wajah dan segalanya 

yang bersifat detiL Permainan gerakan keeil dan musik I gamelan yang 

mengiringginya menjadi lebih ditekankan . Maka pada pertunjukan 

tunggal lebih ditekankan tingkat kejelasan dan penghayatan terhadap 

gerakan-gerakan detill keeil dari pemain. 

4.8.2. Pertunjukan Kelompok Keeil 

Pertunjukan dimainkan oleh sekelompok keeil pemam yang 

memainkannya. Disamping penonton melihat gerakan-gerakan.pemain 

dan menikmati iringan musiknya, maka juga menikmati komposisi 

gerakanjuga komposisi suara pemain. 

4.8.3. Pertunjukan Kelompok Sedang 

Penyajian pertunjukan dimainkan oleh pemain yang menampilkan 

komposisi dari gerakan antara pemain maupun komposisi suara. 

Pertunjukan pada kelompok keeil 

penekanannya pada komposisi pemain. 

sudah mulai menampilkan 

4.8.4. Pertunjukan Kelompok Besar I Pertunjukan l.\'1asal. 

Pertunjukan dimainkan oleh sekelompok besar pemain. Pada 

pertunjukan masal komposisi dari pemain menjadi pertimbangan 

utama. 

4.9. Macam Bentuk Pewadahan Pergelaran 

Dalam penyajian tari, unsur komunikasi budaya diekspresikan melalaui 

gerakan-gerakan tubuhnya: Pemain menuntut agar unsur gerakannya dapat 

terlihat dan dinikmati penonton. Dengan demikian juga penonton dalam 

I' 

I' 
I' 

I
~j' 
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menikmatinya menuntut agar dapat melihat gerakan-gerakan pemain secara 

utuh. 

Dengan adanya tuntutan kegiatan yang berbeda dapat mempengaruhi cara 

penyajian yang berbeda untuk beberapa jenis pertunjukan. Hal ini 

berpengaruh terhadap bentuk ruang pergelaran. Ditinjau dari cara 

memandang obyek, terdapat beberapa macam bentuk ruang pagelaran 

4.9.1. Panggung Procenium 

Panggung procenium disebut j uga dengan panggung kerangka gambar 

atau panggung tertutup. Daerah pentas berada disalah satu ujung 

gedung pagelaran. Bentuk panggung ini memisahkan pementas dari 

penonton. 

Arah pandang penonton terhadap obyek (pertunjukan) hanya dari satu 

SISI saJa. 

,AUD~tJe~ 

c.-r~ 

",
I .. 

Gambar 4, 1, Panggung Procenium 

4.9.2. Panggung Terbuka 

Panggung terbuka disebut juga dengan panggung menonjol. Daerah 

pagelaran menghadap ke penonton dan dikelilingi oleh penonton pada 

beberapa sisi. Pada ruang pagelarannya, sebagian lantai panggung 

masuk kedaerah penonton, sehingga pemain / penari seolah berada 

disekeliling penonton. Penonton memandang obyek dari tiga (3) arah 

disisinya. 
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... ~NC~ '} S::TA~ 

Gambar 4.2. Panggung Terbuka 

4.9.3. Panggung Arena 

Panggung arena disebut juga dengan panggung pusat I tengah. Penari, 

pemain dikelilingi penonton dari empat arah. 

r==g
~~.Iml 
-

/ ,*S-::
tl. 

"-~~~ 

~~ 

c;\JMQfn.: ~/..-l~ L. OW~ 

Gambar 4.3. Arena 

4.9.4. Karakter dan Tuntutan Pertunjukan 

- Seni Pertunjukan Klasik 

a.Tarian klasik 

Pada pertunjukan tari klasik, sajian garapan tari bersitat halus I 

lembut, agung. Tarian klasik disajikan tunggal, kelompok kecil, 

kelompok sedang dan juga pertunjukan masal seperti Sendratari 

Ramayana. Unsur garapannya menonjolkan keagungan, keanggunan 

gerakan dan gamelannya. Penonton yang disuguhkan menikmatinya 

cenderung konsentrasi terhadap pemain. Hubungan pemain dengan 
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penonton kurang erat, seakan-akan ada jarak antara pemain dengan 

penonton. Arah pandang penonton pertunjukan adalah 1 arab. 

~,J ~ ~dtJ-fotJ 
.b -i +"" :N 

"'t)o 

._~ 
PPtlPA}JeD 

Gambar 4.4. Pola Pementasan Satu Arab 

b. Wayang orang 

Pertunjukan wayang orang dimainkan berupa percakapan dan tari

tarian yang diselinggi dengan iringan gamelan. Pertunjukan wayang 

orang mempunyai alur cerita yang ditampilkan melalui gerakan 

maupun percakapan dari pemain 

~~nJ
 
:LA Ij)o...... II ..... 

~ T;f(1Ofj
IV"" II ~ 

~ ~ 

~1iv~ 
~PAT 

~rJ 
"P. 

Gambar '1.5. Poln Pementasan I dan 3 Arah 

Penonton mcnuntut menyaksikan pertunjukan baik dari segl 

penglihatan gerakan yang utuh maupun dari suara / percakapannya. 

Pertunj ukan wayang orang juga didukung dengan unsur dekorasi . 

Arah pandang penonton terhadap pertunj ukan 1 atau 3 arah. 

Hubungan penonton dan pemain erat 
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~~tJ 

~lr./ 

Gambar 4.6. Pola Pementasan I dan J Arah 

c. Wayang kuiit 

Alat -alat pergelaran wayang kulit : 

- Dalang 

Da[ang merupakan pemain utama dalam pergelaran wayang kulit. 

Dalang berjumlah 1 orang merupakan pembawa naskah cerita 

melalui percakapan. 

- Wayang Kulit 

Wayang kulit adalah alat yang digunakan pada pertunjukan wayang 

kulit yang terbuat dari kulit. Wayang kulit berfungsi sebagai lakon 

dari naskah yang dimainkan oleh dalang. 

- Gamelan 

Gamelan pada pertunjukan wayang kulit berfungsi sebagai 

pengiring suara selama pertunjukan berlangsung. 

- Layar 

Layar berfungsi sebagai pembatas gerakan wayang kulit dan 

membuat bayangan dan pertunjukan tersebut. 

P~ONTOf'l 

Gambar 4.7. Pola Pementasan 1 dan 2 Arah 
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Jadi pertunjukan wayang kulit dapat dinikrnati 1 arah ataupun 2 

arah. 1 arah yang dilihat bayangannya lewat layar, 1 arah lainnya 

yaitu dibelakang layar, yang dilihat bukan bayangannya, tetapi 

bendanya I wayangnya. 

Hubungan penonton dan pemain erat 

d. Wayang golek 

Pada dasarnya, penyajian pertunjukan wayang golek sarna dengan 

pertunjukan wayang kulit. Hal yang membedakannya adalah peralatan 

wayangnya. wayang berupa bonek.a I golek. 

e. Ketboprak 

Penyajian pertunjukan kethoprak hampir sarna dengan penyaJlan 

wayang orang. Yaitu disajikan dalam bentuk percakapan , tarian dan 

diiringi garnelan. Perbedaannya yaitu unsur gerakan tariannya lebih 

sedikit. Tetapi pada prinsipnya, bahwa penonton menuntut 

rnenyaksikan pertunjukim secara utuh 

Hubungan pernain dan penonton erato :. 

f. Teater tradisional 

Pada prinsipnya, penyajian teater sarna dengan penyajian kethoprak 

maupun wayang orang. Pertu.nj.ukan teater juga didukung dengan 

unsur dekorasi, kadang kala tidak, 
'lIow~ 

~~ 

Gambar 4.8. Pola Pementasan Teater Tradisional 

g. Musik tradisional klasik / karawitan 

Musik tradisional klasik yang ditekankan adalah komunikasi suara 

antara pemain I gamelan dengan penonton. Maka penonton dituntut 
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kenikmatan dalam mendengarkannya. Maka suara-suara lain yang
 

tidak diinginkan dan menganggu kenikmatan mendengar sebaikn.y~
 

dihindarkan. Pemain memukul gamelan ditempat, (duduk) tanpa
 

hergerak I berpindah tempat.
 

Hubungan pemain dan penonton kurang erato
 

Tuntutan arah pandang 1 arah
 

- Seni Pertunjukan Tradisional Rakyat 

a. Tarian rakyat 

Tari-tarian rakyat secara garis besar bersifat hiburan bagi. penonton... 

Gerakan maupun irama yang mengiringinya bersifat sangat dinamis, 

banyak terjadi perpindahan gerakan pemain, sehingga pemain lebih 

menuntut keleluasaan dalam berperan. Tan-tarian rakyat adakalanya 

merupakan aktraksi yang mempertontonkan kebolehannya dalam 

melakukan gerakan-gerakan yang atraktif. 

Pada keadaan seperti ini, pemain membutuhkan area ger~k~n y~ne lehih 

banyak. 

Komunikasi visual antara penonton dengan pemain terasa sangat dekat 

dan erato Gerakan pemain dinikmati penonton secara utuh, 4 arah 

pandang. 

?~A'W 

~N'ONfori 

Gambar 4.9. Pola Pementasan Segala Arah 

b. Musik tradisional rakyat 

Yang termasuk jenis ini misalnya orkes gambus, janeng, gejog lesung. 

frama pada musik tradisionaal juga cenderung dinamis. Penonton 

Ii 
~ 

) 
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menikmatinya dengan penghayatan secara santai. Arah pandang 1 atau 2 

arah. 

- Seni Pertunjukan Kreasi Baru 

Seni pertunjukan kreasi barn unsur gerakannya berakar dari sem 

pertunjukan tradisional. Pada dasamya penyajiannya sarna dengan 

penyajian seni pertunjukan yang telah disehutkan diata'i. Sedangkan sifat 

pertunjukannya dinamis seperti halnya pertunjukan tradisional rakyat. 

Arah pandang penonton 1 arah . Seni pertunjukan kreasi bam tidak 

digunakan sebagai patokan dalam penentuan stage, karena yang 

terutama diwadahi adalah seni pertunjukan. tnu:ti~i()n~ I. 

4.9.5. Kesimpulan : 

a.	 Kesimpulan Umum. 

1.	 Wadah pagelaran seni pertunjukan sebagai wadah penyampatan 

suatu produk seni pertunjukan yang dalam perkembangannya 

mempunyai aspek-aspek hibur~ pendidikan~ ilmll ~nee:tahllan dan 

seni budaya. 

2. Keberadaan wadah ini untuk memngkatkan persepsi. dan apresia"i 

masyarakat. serta membina dan mengembangkan seni pertunjukan; 

dalam rangka peningkatan penghayatan nilai budaya sebagai 

peninggalan dan ciptaan manusia. 

3. Kota Yogyakarta	 sebagai kota budaya dan pendidikan mempunyai 

potensi yang besar untuk kegiatan seni pertunjukan dalam hal ini 

seni pertunjukan tradisional rakyat dan seni pertunjulc::tn traciisiomtl 

klasik sebagai peninggalan seniman terdahulu ataupun seni 

pertunjukan modern. 

b. Kesimpulan Khusus 

l.	 Kota Yogyakarta memiliki potensi kultural yang mendukung 

pengembangan kesenian khususnya seni pertunjukan. 

2.	 Peningkatan pelayanan bagi masyarakat 
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- Meningkatkan aktraksi wisata yang di gali dati nilai - nilai seni 

budaya daerah. 

- sebagai sarana hiburan dan rekreasi 

3.	 Terdapat suatu kecenderungan meningkatnya jumLah kegiatan 

diYogya, sehingga dituntut adanya fasilitas yang dapat memenuhi, 

baik secara kuaLitas maupun kuantitas. 

4.	 Frekuensi seni pertunjukan di Yogyakarta semakin han / tahun 

meningkat sedangkan sarana / wadah yang sesuai dengan tuntutan 

yang ada dapat dikatakan belum ada. 

!, 

_______JI 


