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S&\flNAR NASIONAL BAHASA DAN SENT
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNY
Sekretar'.at : Kampus Karangmalang,1l (0274) 548207,
Ex. 340, Fax. (0274) 548207

No : 04/pansem'mis/ fbs/ix/01

Hal: Pemberitahuan Seminar Nasional
Lamp: 21br

Yogyakarta,5 September 2001

Dengan hormat,
Dalam rangka bu:an bahasa tahun 2001, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) akan mengadakan seminar nasional bahasa
dan seni dengan \:ema 'Bahasa, Sastra dan Seni dalam Perspektif Pluralisme
Budaya·. Pembicara dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Edi Sedyawati (UI
Jakarta) sebagai Pemakalah kunci dan Prof. Soepomo Poedjosoedarmo, Ph.D.
(UGM Yogyakarta), Prof. Dr. Budi Dharma (Univ. Negeri Surabaya), dan Dr.
Rahayu Supanggah, S.Kar (STSI Surakarta), sebagai pemakalah ulama. Seminar
akan dilaksanakan 29 dan 30 Oktober 2001 di kampu:> Universitas Negeri
Yogyakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut kaml mengundang dosen, guru, karyawan
pada instalisi saudara untuk berpartisipasi sebagai peserta atau sebagai
pemakalah pada acara teresebut. Ketentuan peserta maupun sebagai
pemakalah dapat dilihat pada lampiran surat ini.
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami
ucapkan terima kasih.
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Mengetahui :
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Pemberdayaan Penelitian Seni

•

Rumiwiharsih
(FBS Universitas Negeri YogyakaI1a)

A. Seni adalah Timan
Seni pada umumnya hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersHat hiburan saja.

Seni sebagai 'mode of imitation" selain sebagai hiburan, juga mempunyai manlaat yang
lain bagi pencipta maupun penonton/penikmat. Jodi, ketika melihat sebuah pertunjukan
(seni tori, musik, drama/teater, wayang dan sebagainya)paling sedikit kita telah
mendapat hiburan psikis. Keuntungan lain sebenamya adalah mendapatkan unsur
didaktis, unsur moral (etis). unsur kreatif, dan kadang juga katarsis. Begitu juga ketika
kita meJihat pameran lukisan, pameran kerajinan, instalasi. maupun happening art. l-Jal
ini sesuai dengan prinsip (diambil dari istilah sastra) beatiful atau useful (indah dan
bermanfaat) .

Tiruan bukan berarti meniru karya orang lain, atau menjiplak karya orang lain,
tetapi semua seni adalah sebuah model dan yang sesungguhnya. Misalnya tokoh/peran
Sinta, adalah bukan sinta yang sesungguhnya, tetapiadalall peniruan dari tokoh sinta
yang ada dalam cerita rmnayana. Lukisan pemandangan misalnya, itupun merupakan
tiruan dari pemandangan yang sesungguhnya yang dipindahkan (oleh seniman) ke
dalam kanvas. Wayang kulit juga demikian, tokoh-tokoh yang ada hanyalah model
peniruan dari bu.ku sumber~ nlisalnya epos Ramayana, Mahabarata,. maupun ceri.ta-cerita
Menl1k, dan sebagainya.

Disada.ri atau tidak, ketika kita meliliat sebuah pertunjukan, meJihat pameran
atau bahkan mengikuti serninar/kuliah-kuliah, sebenamya terjadi proses ilmiah dan
proses kreatif dalam satu muara, di dalam benak kita,. Sulit kita memang ditemukan
karya-karya yang orisinal seperti pada penemu pesawat terbang, penemu radio atau
pelukis-pelukis kaJiber Aflandi, Van Gogh, dan sebagainya. Namun berangkat dari
karya-karrya mereka, para pengikunya (sernman maupun penonton) ak.;n mendapatkan _
suatu inspirasi maupun dorongan untuk meneliti maupun menciptakan seni.

Proses kreatif mempunyai beberapa langkah semacam 'trial and error" (dicoba
dan dicoba [agil. Peristiwa seni musik misalnya. Proses diawali oleh suatu wage suara
yang spontan muncul bawah sadamya yang memberikan inspirasi (estetika, 1988:51).
Selanjutnya disebutkan bahwa terjadi proses, inspirasi, kreasi, kontemplasi, evaluasi, dan
koreksi. Hal ini akan diulang berkali-kali sampai pada perfannanee ( dalam seni tari,
musik, rupa, dan sebagainya).

Masalah berikutnya adalah terjadinya prses kreatif dan proses ilmiah dalam satu
muara, sedangkan hasil/produk yang tewujud adalah bebedn(knrya tari, hasil dari
proses dan karya ilmiah adalah hasil dan proses iJmjah). Dikemukakan di depan bahwa
menonton /meJilint adalah juga termasuk sebuah proses (dalam benak penonton), untuk
mendapatkan dorongan untuk menulis (bagi peneliti). Tidak jarang ditemui seorang
senwan enggan menceritakan secara verbal sesuatu yang berhubungan dengan
karyanya ketika diwawancarai, karena mereka beranggapan bahwa karya seni adalah
simbol Oukisan, gerak, suara, dan sebagainya)..

Jadi dipersilahkan untuk memaknai sendiri.

B. Pemberdayaan Penelitian Seni
!lustrasi di atas mengantarkan kita pada sebuah obyek yang bisa digarap oleh

seseorang peneliti.. Sebagai peneliti dan penulis karya iliah, tentu saja terdapat rambu
rambu antara lain :

!
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• JUjur, obyektif, terbuka dan memHiki komitmen yang tinggi balk dalam
lnelnkukan penelitian, mulai dnri merencnnnknn, ml;nksanakan, luelaporkan,
dan mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya i1miah.

• Dapat bekerja saU\a dan ffienerilna saran-snrnn dai peneliti utau penulis karya
ilmiah yang lain.

• Menghargai hak cipta dan karya iptek orang lain. (Etika Dosen UNY, Bab 11,
pasal 2)
IstiJah dapat "bekerja sarna dan l11enerima saran-saran, , mengisyaratkan

bahwa seorang peneliti bisa bekerja sama dengan seniman, pekerja seni atau bahka.n
penonton/penikmat/pembaca,(multi disipliner) untuk menerima saran-saran dan kritik.

Oalam penelitian seni, bisa Inengacu pada beberapa teori dengan beberapa
pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

• Pendekatan bentuk dan pendekatan isi.
• Pendekatan proses dan pendekatan produk.
• Pendekatan indah dan bermanfaat.
• Pendekatan campuran.
Pendekatan pertama yaitu pendekatan bentuk dan isi. Semua karya seni terdiri

dari bentuk (wujud) dan isi (makna). Peneliti dapat mengambil obyek kesenian tertentu
dari bentuk (Shape). Gerak 'ukel karno "misalnya, bentuknya adalah gerak 'uke] "di dekat
telinga atau klnna. Mengapa hnrus di situ, n"tengapn harus 'ukel"dan sebagninya. Ketika
peneliti m~ngumpulkan dan menganalisa pertnnyaan-pertanyaan seperti di atas,
jawabannya merambnh pada nlakna (isi). Jadi lidak terpisah antara bentuk dan isi.

Pendek.1tan kedua odalah proses dan prod uk. Proses dan produk oleh
penciptnnya/pembualnya. Kadang-kadang dalam proses ini seorang dengan yang lain
akan berbeda. Misnlnya seorang koreograJer nlengawaHnya dengan ll\el1Cari inspirasi
dulu, telapi koreograier yang lain langsung pada menemukan gerakan yang 'bagus". Jadi
titik tolaknya berbeda. HasH yang ada mungkin juga sama atou juga bahkan berbeda
sarna sekali, nlaka seorang peneliti aktm mengg-unnkan pendekatnn ptoses ini dalnnl
meneliti berdasarkan juga pada hasil karya lersebut.

Pendekatan keempat adalah pendekalan campuran , yaitu antara UUIL atau I
dan It atau II dan 111, dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa unluk menggunakan
satu pendekatan musih diperlukan pendekatan yang lain, misalnya : Tari Bedaya, tidak
bisa hanya dilihat dati bentuk dan isinya saja, letapi juga melihat produk/tampilan setta
proses pembuatannyn.

Ada juga penelitian seni yang menggunakan pendekatan multidisipliner,
misalnya sejarah/historis, kemasyarakatan/sosio\Ol;i, anh'opoJogi, psikologi, dan
sebagainyo.

Ketika penelitinya senditi sudah dibekali oleh pengetahuan proses kreatif dan
proses ilmiah, mab ada faklor lain yang memberdayakan penelitian seni. Faktor tersebut
antara lain adalah publikasi, seperti : media cetak dan elektronik. Karena faktor wadah
tersebut akan juga memotivasi peneliti untuk saling nsah~asih dan asah antar peneliti
atau juga pembaca atau juga penonton.

Selain wadah, faktor yang lain adalah faklm sponsor. Sponsor bisa dikatakan
sangal penting tetapi juga bisa menjadi tidnk penting. Tetapi jelas production cost sebuah
karya seni, terutama l-lenl pertunjuknn, akan men}ndi snngnt tingg1. Oleh karena itu
sebunh p~rtunjuknn (seni, terutnma seni pl:rtunjuknn, aknn menjadi lebih mnhal. Seni
pertunjukan adalah seni sesoat artinya ma"" tayang pertunjukannyo harus serba
langsung, dan tidak bisa diulang. Jika dalam bentuk rebman maka berarti bahwa hal
tersebut hanya untuk keperluan pendokumentasian saja. Misalnya pertunjukan ~ari,

maka pergelnran tersebut harus di Hhat/ditonton saat itu. Berbeda dengan pameran seni
lukis, lukisan beberapa tahun yang lulu mnslh bisn dipnmerkrtn atou dikemas untuk
pameran yang akan datang.
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Spon.'ior dalam hal ini bisa oleh diri sendiri atau pihak lain. Kenyatan
menunjukkan bahwa penelitian seni Ipentas seni masih tennasuk ha~ yang tidak
diperhatikan o\eh pemerintah. Apalagi ketika zaman orde baru (an mungkin juga
sekarang) sponsor lebih banyak dari luar dari pada pemerintah sendiri.

Nasikun (2001) menyebutkan bahwa tingkat ekonomL strategi pembangunon
yang' 'demikian harus meninggalkan orientasi produksi pada "high volume production
of standart commodities" seperti yang ditemukan dalmn konteks rejiu1 terdahulu, dan
sebaliknya harus lebih mengorientasikan operasi produksinya pada high value
production of unique commodities. lmplikasinya di dalan1 strategi barn kebudnyann,
pemuliaan dan pemberdayaan kebudayaan lokal (baca daerah) di bawah "good
govemance"u1elalui pengolahan oleh kOll1unitas loka1 u1erupnkan sebuah imperiotif.

Pendekatan keempat adalah pendekatan campuran , yaitu antara UUlI, atau I
dan It atau II dan 1Il, dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menggunakan
satu pendekalan masih diperiukan pendekatan yang lain, misalnya : meneliti Tar;
Bedaya, tidak bisa hanya dilihat dari bentuk dan isinya saja, le!'lpi juga melihat
produkl tampilan serta proses pembuatannya.

Ada juga peneJitian seni yang menggunakan pendekatan multidisipliner,
111isalnya sejarah/historis, kemnsyarakatan/sosiologi, antropologi, psikologi, dan
sebagainya. Ketika penditinya sendiri sudah dibekali oleh pengetahuan proses kreatif
dan proses Hmiah, maka ada faktor lain yang lllemberdayakan peneHtian seni. Faktor
tersebut antara Jain adalah publikasi, sererti: media cetak dan e1eklTonik. Karena faklor
wadah tersebut akan juga memotivasi peneliti untuk saling asah-nsih dan nsah antar
peneliti atau juga peu1baca atau juga penonton.

C. Kesimpu1an
• Pemberdayaan peneJitian seni lebih ditekankan pada pemberdayaan peneliti sendiri

(intern = proses ilmiah dan proses kreatif), disamping ada wadah dan juga sponsor.
• Ruang Iingkup bidang seni yang bisa digarap antara lain seni tari, seni musik, seni

pertunjukan dan seni rupa dengan pendekatan :
1. Bentuk dan isi
2. Proses d"" pmduk.
3. Indah dan bemlanfaat
4. Campuran.

• Faktor lain yaitu. strategi kebudayaan (temlasuk di dalamnya juga senl) oleh
pemerintah diupayakan lebih balk dari sebelumnya, misalnya dengan olonomi
daerah, sementara di Yogya sendiri iklim di Yogya sangat cocok sebagai kota pelajar
dan kota budaya.
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