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Mencoba sesuatu yang abstrak dan kualitatif dalam kesenian menjadi operasional, dari nilai-nilai menjadi teknik manajemen transformasi pendidikan seni. 


diharapkan dengannya FGD ini mengawali pengembangan model pengelolaan pendidikan seni di Jakarta. 


dengan prinsip

Pengembangan pendidikan seni yang HOLISTIK, saling berINTEGRASI, mengHIDUPkan semua elemen seni hingga ekosistem kesenian yang BERKELANJUTAN.



Ekosistem

Ekosistem pendidikan seni sebagai suatu 
tatanan kesatuan yang saling terintegrasi 
secara utuh antar unsur pemerintah, industri 
budaya, masyarakat, akademik dan media 
yang saling menghidupi semua elemen secara 
berkelanjutan.

eko·sis·tem /ékosistem/ n 1 keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yg berfungsi sbg suatu satuan ekologi dl alam; 2 komunitas organik yg terdiri atas 
tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; 3 keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dr suatu lingkungan yg 
saling berinteraksi



Pemajuan Kebudayaan

Akan di Arahkan lebih jelas oleh Dirjen Kebudayaan KEMENDIKBUD.


Penjelasan umum undang-undang 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan :


Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, 
tradisi, kearifan lokal, dan seni. 


Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.
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Penjelasan Pasal 5 huruf g. undang-undang 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan :


Yang dimaksud dengan " seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang 
terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan (Seni tari, Seni teater), seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni 
media.


Penjelasan Seni Media (baru) : Seni media adalah istilah untuk karya seni yang diproduksi menggunakan media baru. Ini mencakup satu set beragam kategori seperti 
seni digital, komputer grafis, animasi komputer, seni Internet, teknologi seni interaktif, tapi  juga berkaitan dengan berbagai bidang seperti Robotika komputer atau seni 
sebagai Bioteknologi. Seni media dicirikan oleh mencakup praktek-praktek yang mulai dari seni konseptual dan virtual untuk pertunjukan dan instalasi.


seni dapat dilihat dari perkembangan sejarah dan dapat digolongkan dari indera penikmat (audio visual), bahkan sekarang di pecah belah dari medianya.

Ada yang berkembang dari komunikasi, ada yang berkembang dari sebuah kepercayaan pembentuk kebudayaan yang menghasilkan seni2 tradisi dan sekarang menjadi 
hiburan.


Unesco pernah menyatakan seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater/drama, seni sastra, seni arsitektur, seni film



Pemanfaatan Seni 
PERMENDIKBUD nomer 85 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal bidang kesenian.


Pasal 1 ayat 5 Pemanfaatan adalah 
upaya penggunaan karya seni untuk 
kepentingan pendidikan, agama, 
sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni itu sendiri.

Ditanya dahulu, apakah masih berlaku atau tidak dengan adanya undang undang pemajuan kebudayaan?


memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan 
ekonomi. Sasaran dari peraturan ini adalah:


1. bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah provinsi, kabupaten/kota;


2. acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota yang menggunakan Kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan; dan


3. seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturgi, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat Kesenian.



Kompetensi Seni

Prosentasi pebagian tingkat kompetensi :

1. Pengetahuan 

2. Ketrampilan

3. Sikap

Tergantung dari profesi/profile SDM yang diinginkan sesuai tingkatan, sementara sebagai keilmuan Seni yang merupakan hasil dari Kebudayaan determinan terbesar 
adalah sikap.



Jenjang Pelaku & Pekerja Seni

Kreator Seni 

Master (profesional) Seni 

Pekerja Seni

Hubungan KKNI (SKKNI dan KURIKULUM)


KBBI

maes·tro /maéstro/ n orang yg ahli dl bidang seni, terutama bidang musik, spt komponis, konduktor; empu


maestro n ahli, empu, master, pakar, virtuoso


em·pu kl n 1 gelar kehormatan yg berarti "tuan"; 2 orang yg sangat ahli (terutama ahli membuat keris);

meng·em·pu v 1 menghormati; memuliakan: semua orang di kampung ini ~ orang tua itu; 2 mengasuh; membimbing: puluhan tahun beliau ~ kami agar menjadi orang 
berguna;


PERMENDIKBUD nomer 85 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal bidang kesenian.


1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

2. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang 

melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah 
lain sebagai mitra kerjasama.


3. Sarjana Seni (S1/D4) adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak 
tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.


4. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani 



hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.

5. Seniman/Budayawan adalah adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

6. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi 

terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota.


Belum mencakup pekerja seni level Diploma 3,2,1 dan SMK yang lebih banyak okupasinya di bisnis kesenian.



Latar Belakang

Masih banyak masyarakat bahkan pelaku maupun pekerja seni 
merasa sebagai seniman? siapa seniman? siapa pekerja seni? apa saja 
okupasi di dunia seni? 

Dalam pelaksanaan kurikulum IKJ masih terkendala kebutuhan 
Sarana Prasarana sebagai sekolah tinggi kesenian yang berbeda 
dengan sekolah STEM (Science Technology Engineering Math) yang 
dimiliki Jakarta. 

Baru mulainya kesadaran pekerja seni akan penghargaan dari sebuah 
lembaga/asosiasi yang secara teknik belum sampai pada level yang 
sesuai dikembalikan pada komunitas nasional maupun internasional.



TUJUAN 
Membangun model dinamik pengelolaan pendidikan seni 

Jakarta (tawaran proposal penelitian)

Indentifikasi sumber daya di bidang seni dalam 
berkesenian maupun industri budaya. 

Peningkatan pengelolaan kurikulum seni yang efektif  
(manajemen) dan efisiensi dalam pembiayaan, sarana 
dan prasarana pendidikan seni (ekonomi/ekosistem) 

Peningkatan Kreator, Master, Pekerja seni yang 
profesional (budaya saling menghormati) baik 
nasional maupun internasional.

1. Tata kelola akademik bukan sekedar kurikulum akan tetapi semua kebutuhan proses ajar mengajar (9 kriteria standar DIKTI)

2. Prosentase pembiayaan (sarpras) Pemerintah, Industri dan Masyarakat

3. Sikap atau budaya kerja yang profesional


SUB TUJUAN terhadap lanjutan permodelan diharapkan juga model pengelolaan Pelaku dan Pekerja seni Jakarta :

4. Peningkatan produksi kesenian berkelanjutan (sosial)

5. Peningkatan apresiasi masyarakat (kesenian)


4. Menuju penyerapan hasil pendidikan yang berkelanjutan secara adil dan beradab

5. meningkatnya apresiasi kesenian ->



Data Penilitian Sebelumnya

Indentifikasi Pelaku dan Pekerja Seni (DKJ) 

Faktor-faktor produktifitas lulusan sekolah seni 
(IKJ kerja sama ALUMNI IKJ & INDUSTRI) 

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Jakarta 
(PEMPROV DKI JAKARTA)

PERMENDIKBUD nomer 85 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal bidang kesenian.


SKGUBJAKARTA nomer 1928 tahun 2017 tentang Standar satuan harga bagi pelaku seni dan budaya




ACUAN “ANALISIS KEBUTUHAN” FGD 
PENDIDIKAN SENI MENCAKUP

Kriteria 1 : visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategis 

Kriteria 2 : Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama 

Kriteria 3 : Siswa 

Kriteria 4 : Sumber daya manusia 

Kriteria 5 : Keuangan, sarana, dan prasarana 

Kriteria 6 : pendidikan 

Kriteria 7 : Penelitian dan pengembangan 

Kriteria 8 : Pengabdian kepada masyarakat 

Kriteria 9 : luaran dan capaian (evaluasi)

 



Pendidikan Seni Jakarta  
FGD 26 Nov 2018

MASYARAKAT JAKARTA 

Pemprov. DKI Jakarta 

Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) 

Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta 

Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta 

Institut Kesenian Jakarta - LPKJ 

Yayasan Kesenian Jakarta 

Badan Pengelola PKJ TIM 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Unit Pengelola PKJ TIM 

Unit Pengelola PPSB





pengembangan 

Taman Mini Indonesia Indah 

Kota Tua 

PPFN


