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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Manajemen produksi dan organisasi teater termasuk di dalamnya proses
produksi pementasan teater. Dalam manajemen atau tata kelola produksi
pementasan teater, kerja dikhususkan untuk mencapai target produksi. Untuk
memudahkan pekerjaan perlu dipahami konsep dasar manajemen yang di
dalamnya membicarakan prinsip manajemen serta struktur produksi dan
jabaran tugas masing-masing bidang pekerjaan. Secara besaran kerja produksi
dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
Dalam menjalankan kegiatannya, tata kelola produksi membagi kerja dalam 2
kelompok besar yaitu keproduksian atau adminsitrasi dan artistik atau tim
kreatif. Segala hal yang menyangkut soal administrasi, organisasi dan
pemasaran menjadi tugas keproduksian sementara bagian artistik memiliki
tanggungjawab memproduksi karya.
Dua kelompok kerja ini selalu bekerjasama sesuai bidang masing-masing
dalam setiap tahapan kerja. Pada proses perencanaan produksi, sasaran atau
segmentasi penonton menjadi acuan tim artistik untuk menyesuaikan
produksinya. Namun bisa juga terjadi sebaliknya, di mana tim artistik telah
memiliki prototipe karya yang akan dipentaskan sehingga tim produksi
menentukan segmen yang tepat terhadap karya tersebut. Pada tahap
perencanaan ini, semua kerja tim produksi bermula dimana konsep produksi
ditelaah secara bersama termasuk memperkirakan waktu pementasan.
Perkiraan waktu pementasan ini menjadi benang merah dari semua capaian
kerja. Target kerja berdasarkan ketersediaan waktu membutuhkan
kematangan perencanaan, sebab jika tidak, maka semua akan mengalami
pemunduran jadwal dan penyesuaian untuk memenuhi target capaian. Atau
jika produk belum maksimal sementara waktu pementasan telah tetap, maka
bisa jadi produk yang ditampilkan kurang memenuhi selera atau ekspetasi

15

penonton. Akibat terburuk dari hal ini adalah rendahnya kualitas produk
membawa label negatif terhadap seluruh kerja tim produksi.
Perencanaan produksi yang matang akan membawa irama kerja yang enak
bagi semua elemen pendukung. Penentuan waktu yang bersesuaian dengan
sasaran dan tahapan kerja memberikan gambaran kualitas produk yang
dihasilkan. Dengan demikian, produk sebagai elemen jualan menempati skala
prioritas tertinggi. Oleh karena itu, dalam tahap produksi, kerja tim artistik
benar-benar diuji untuk menampilkan produk berkualitas. Sementara itu tim
produksi bekerja keras menggalang dan menarik minat penonton untuk
datang menyaksikan pada hari pementasan. Kedua tim harus bekerja dengan
sungguh-sungguh sesuai bidang masing-masing. Pekerjaan yang dikerjakan
dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan produk yang sungguh-sungguh
pula. Berikutya pada tahap pasca produksi, evaluasi seluruh rangkaian kerja
dilakukan. Semua hal yang terjadi baik dari sisi positif maupun negatif dicatat
untuk kepentingan produksi selanjutnya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.4 Memahami pementasan

Melaksanakan pementasan

fragmen sesuai konsep,

VII

fragmen

teknik, dan prosedur
KD KETERAMPILAN
4.4 Mementaskan fragmen

Menerapkan pementasan

sesuai konsep, teknik dan

VII

dalam fragmen

prosedur

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

Indikator Pendukung
3.4.1 Mengidentifikasi manajemen
produksi fragmen

4.4.1 Merancang manajemen
produksi fragmen
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3.4.2 Mengidentifikasi tata artistik
produksi fragmen

4.4.2 Merancang tata artistik
produksi fragmen

Indikator Kunci
3.4.3 Mengkonsepkan pementasan
fragmen

fragmen

3.4.4 Menentukan pementasan
fragmen

4.4.3 Merancang pementasan
4.4.4 Melaksanakan pementasan
fragmen

Indikator Pengayaan
3.1.5 Mengevaluasi pementasan 4.4.5 Melaporkan evaluasi
dalam fragmen
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A. Sub Bagian Perancangan Pementasan Fragmen
Proses membuat karya fragmen hingga sampai dipentaskan di depan
penonton melibatkan banyak bidang pekerjaan di dalamnya. Selain
menyiapkan pertunjukan yang dikerjakan oleh bidang artistik juga harus
menyiapkan tempat pertunjukan dan mendatangkan penonton yang
dikerjakan oleh bidang keproduksian atau administrasi. Semua hal tersebut
harus benar-benar dipersiapkan dengan matang tahap demi tahap. Tahapan
proses produksi pementasan fragmen terdiri dari pra produksi, produksi, dan
pasca produksi yang akan dibahas berikut ini dalam bidang kerja
administratur beserta staf selain manajer produksi, sutradara beserta stafnya,
manajer produksi, manajemen panggung, dan bagian tata artistik. Dengan
mempelajari materi ini, peserta didik belajar dan berlatih untuk merancang
sebuah pertunjukan fragmen.
Pekerjaan perancangan

produksi merupakan tahap awal sebuah proses

pementasan fragmen yang secara garis besar berupa perencanaan. Pada tahap
ini, ide atau gagasan mengenai produk karya pementasan dibicarakan baik
secara artistik maupun keproduksian. Produk karya seni pertunjukan berbeda
dengan karya seni rupa karena sifat kesementaraannya. Oleh karena itu, sebisa
mungkin produk yang dihasilkan mampu singgah dalam memori penonton
dalam waktu cukup lama sehingga karya menjadi terkenang dan eksistensi
pementasan tersebut terkenang oleh penonton atau diakui.
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Gambar 1 Dokumentasi Pementasan Fragmen
Sumber: www.satrio3tr.wordpress.com

B. Sub Bagian Pementasan Fragmen
Pementasan fragmen adalah tahap kerja yang sesungguhnya, dalam artian
produk karya seni fragmen tersebut dihadirkan dihadapan penonton. Semua
jerih payah dan usaha yang dilakukan sejak latihan pemeranan fragmen,
penulisan lakon fragmen, sampai dengan pementasan fragmen akan terwujud
secara nyata. Semua harus berjalan seperti yang telah direncanakan, sehingga
penonton yang hadir tidak merasa kecewa. Pembelajaran ini akan melatih
peserta didik untuk disiplin dan bertanggungjawab dengan apa yang telah
direncanakan.

Gambar 2 Pentas Fragmen Anak
Sumber: www.akurat.co
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A. Sub Bagian Tim Produksi
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi manajemen produksi pementasan
fragmen pada Kompetensi Dasar;
3.4 Memahami pementasan fragmen sesuai konsep, teknik, dan prosedur
No.
1

Soal
Pimpinan produksi, bertanggungjawab sepenuhnya atas terselenggaranya
produksi atau pementasan fragmen. Selain itu pimpinan produksi juga
memiliki wewenang untuk...
A. Menugaskan dan mengoordinir bagian penata cahaya dan penata musik
B. Menugaskan dan mengoordinir bagian keuangan dan pemeran
C. Menugaskan dan mengoordinir bagian produksi dan artistik
D. Menugaskan dan mengoordinir bagian rias dan kostum

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Mengidentifikasi manajemen produksi pementasan
fragmen

Diketahui

:

Pernyataan tentang salah satu tugas pimpinan produksi
dalam pementasan fragmen

Ditanyakan

: Tugas Pimpinan Produksi

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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B. Sub Bagian Tim Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi tim artistik pementasan fragmen
pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur
No.
1

Soal
Yang mempunyai tugas menciptakan karya pementasan dengan
mengarahkan pemeran dan seluruh pendukung artistik serta
mempertanggungjawabkan kesiapannya pada pimpinan produksi
adalah....
A. Penulis Naskah
B. Sutradara
C. Pimpinan Produksi
D. Penata Panggung

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Merancang manajemen produksi pementasan
fragmen

Diketahui

:

Pernyataan tentang salah satu tugas seorang
sutradara

Ditanyakan

: Tugas Sutradara

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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C. Sub Bagian Tata Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi menata artistik pementasan fragmen
pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur
No.
1

Soal
Pada waktu kapan kah pemeran dapat mencoba tata busana
pementasan, sehingga penata busana dapat mengecek kekurangan dan
kelebihan dari tata busana tersebut?
A. Runthrough
B. Latihan
C. Analisis Lakon
D. Stop and Go

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan pementasan fragmen

Diketahui

:

Ditanyakan

: Waktu uji coba busana pementasan

Materi yang
dibutuhkan

: Tata artistik pementasan

Pernyataan tentang uji coba busana pementasan
fragmen
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D. Sub Bagian Pementasan Fragmen
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi pementasan fragmen pada
Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur
No.
1

Soal
Pada saat pementasan fragmen, seorang sutradara harus membuat
catatan pada seorang pemeran, karena…
A. Menyangkut gerakkan yang dilakukan oleh pemeran waktu
pementasan
B. Menyangkut pemakaian kostum yang digunakan oleh pemeran
waktu pementasan
C. Menyangkut durasi waktu yang digunakan oleh pemeran waktu
pementasan
D. Menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara
kepada penonton

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan pementasan fragmen

Diketahui

:

Ditanyakan

: Salah satu tugas sutradara

Materi yang
dibutuhkan

: Melaksanakan pementasan fragmen
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Pernyataan tentang kerja sutradara pada
pementasan fragmen
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pementasan fragmen ini menggunakan metode
pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan
Pertanyaan
Mendasar

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Peserta didik dikelompokan, masingmasing kelompok terdiri dari 10 orang
2. Tiap kelompok membaca referansi
tentang pementasan fragmen
3. Guru dan siswa mendiskusikan
tentang pementasan fragmen
4. Siswa menyimpulkan bahan referensi
dan menentukan projek pementasan
fragmen

2. Mendesain

1. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur yang diperlukan dalam

Proyek

melaksanakan pementasan fragmen
2. Guru dan siswa mengidentifikasi
langkah kerja dalam melaksanakan
pementasan fragmen
3. Guru dan siswa merancang projek
pelaksanaan pementasan fragmen

3. Menyusun

1. Guru dan siswa menyusun jadwal

Jadwal

kerja pelaksanaan pementasan
fragmen
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2. Jadwal kerja pelaksanaan pementasan
fragmen terdiri dari;
a. Menentukan tim produksi
pementasan fragmen
b. Menentukan tim artistik produksi
pementasan fragmen
c. Menentukan tata artistik
pementasan fragmen
d. Memproduksi tata artistik
pementasan
e. Melaksanakan latihan pementasan
fragmen
f. Melaksanakan pementasan
fragmen
g. Mengevaluasi pemeranan fragmen
4. Memonitor
Kemajuan
Projek

1. Guru memonitoring pelaksanaan
projek pementasan fragmen
2. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
3. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
4. Guru memberi solusi apabila ada
kendala dalam pelaksanaan projek

5. Menguji Proses 1. Siswa melaksanakan semua tahap
dan Hasil Belajar

kerja yang telah dijadwalkan
2. Guru melaksanakan uji setiap tahap
kerja mulai dari menentukan tim
produksi, menentukan tim artistik,
menentukan tata artistik, sampai
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dengan pelaksanaan pementasan
frgamen
3. Guru dan siswa melaksanakan
pementasan fragmen
6. Melakukan

1. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan projek pementasan

Pengalaman

fragmen

Membuat
Proyek

2. Siswa membuat laporan tertulis
pelaksanaan pementasan fragmen
3. Guru membimbing siswa dalam
pelaksanaan pembuatan laporan
tertulis

Aktivitas 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pementasan fragmen. Bahan diskusi
bisa mengakses media online, maupun yang media tercetak. Diskusi bisa
dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Bila diskusi
dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok itu sekaligus memilih
naskah lakon fragmen yang akan pentaskan. Naskah lakon fragmen terkadang
sudah ada atau siap dimainkan dan ini dari pecahan naskah lakon besar. Bila
naskah lakon belum tersedia maka, harus membuat naskah lakon fragmen dari
naskah lakon besar. Dalam aktifitas ini juga siswa atau kelompok sudah
menentukan naskah lakon fragmen yang akan dipentaskan.

Aktivitas 2. Merencanakan Projek
Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pementasan
fragmen, maupun langkah kerja ketika melaksanakan pementasan fragmen
sudah ditentukan. Langkah kerja di mulai dari mendiskusikan naskah lakon,
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kemudian persiapan tim produksi, tim artistik, tim tata artistik pementasan.
Aktifitas perencanaan ini juga sudah harus memikirkan kemungkinan jadwal
kerja, kesulitan pelaksaan kerja, sampai dengan kemungkinan penyusunan
solusi bila ada kendala dalam pelaksanaan projek pementasan fragmen.

Aktivitas 3. Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pementasan fragmen. Jadwal ini
disusun secara diskriptif maupun secara tabel. Dalam jadwal kerja ini disusun
secara detail jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah satu
contoh jadwal kerja secara tabel adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Contoh Jadwal Projek Pementasan Fragmen

NO

WAKTU DALAM HARI

PEKERJAAN
I

1
2
3
4
5
6
7

Pembuatan Jadwal
Kerja
Penentuan tim
produksi
Penentuan tim
artistik
Memproduksi tata
artistik
Monitoring
Pelaksanaan
Pelaksanaan
pementasan
fragmen
Evaluasi
Permainan
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II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

Aktivitas 4. Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan kerja sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Menentukan Tim Produksi Pementasan Fragmen
LK.2 Menentukan Tim Artistik Pementasan Fragmen
LK.3 Memproduksi Tata Artistik Pementasan Fragmen
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan persiapan
pementasan fragmen yang dilakukakn oleh siswa sesuai dengan lembar kerja
siswa dalam rangka melaksanakan pementasan fragmen. Guru tidak hanya
memonitoring, tetapi juga membimbing bila siswa mengalami kesulitan dalam
melaksanakan kegiatannya.

Aktivitas 5. Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifias sesuai dengan lembar kerja yang
tersedia yaitu; LK. 4 Pementasan Fragmen. Lembar kerja ini adalah muara dari
semua lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa pada aktifitas-aktiftas
sebelumnya. Pada aktifitas ini guru menguji proses pelaksanaan dari projek
yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6. Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pementasan fragmen. Pada aktifitas ini
siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah selesai dilakukan dan
membuat evaluasi pementasan fragmen ini dalam sebuah laporan.
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifitas pada lembar kerja yang
tersedia yaitu: LK-5. Pasca Pementasan Fragmen
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Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tim Produksi
Pementasan
Judul

: Tim Produksi

Tujuan

: Mempelajari manajemen

produksi

teater

dengan

menentukan tim produksi dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan fragmen.
Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Diskusikan dan tentukan tim produksi yang akan membuat projek
pementasan fragmen. Projek pementasan fragmen ini adalah kelanjutan
dari pembelajaran pemeran fragmen dan penulisan lakon fragmen. Dalam
menentukan tim produksi ini Anda tinggal menentukan orang yang
bertanggungjawab

pada

pekerjaan

tersebut.

Tanggungjawab

dan

pekerjaan dari tim produksi seperti di bawah ini;
NAMA

TANGGUNGJAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan Produksi

Memimpin rapat produksi
Mengkoordinir pelaksanaan
pementasan dari sisi administrasi

Sekretaris

Mengurusi surat menyurat
pelaksanaan pementasan
Mencatat hasil rapat produksi
Membuat surat menyurat untuk
sponsor maupun donatur
Mengurusi segala adminstrasi
persiapan pementasan
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Bendahara

House Manager

Tim Dokumentasi
dan Publikasi

Seksi Tempat

PEKERJAAN
Merancang pendanaan untuk
pelaksanaan pementasan
Mengelola dana yang diterima
Melaksanakan pembukuan
keuangan pementasan
Membuat laporan keuangan
pementasan
Mengkoordinir urusan
kerumahtanggan
Koordinasi dengan pimpinan
produksi
Koordinasi dengan pimpinan
artistik
Menyiapkan kesiapan
pementasan
Merancang media publikasi
Membuat media publikasi
Merancang media
dokumentasi
Melaksanakan dokumentasi
Membuat laporan
dokumentasi dan publikasi
Menyiapkan tempat untuk
latihan
Menyiapkan tempat untuk
pementasan
Mengatur tempat pementasan
Menjaga kebersihan tempat
pementasan
Membuat laporan penggunaan
tempat pada house manager

Bagian Tiketing
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Merancang tiket pementasan
Mencetak tiket pementasan
Menjual tiket pementasan
Membuat laporan penjualan
tiket

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penerima tamu dan
penonton

Bagian Keamanan

Bagian Konsumsi

Bagian parking

PEKERJAAN
Menerima tamu dan penonton
Mengatur mobilitas tamu dan
penonton
Mengarahkan penonton pada
tempat pertunjukan
Membuat laporan pada house
manager
Menjaga keamanan tempat
latihan
Menjaga keamanan tempat
pementasan
Membuat laporan keamanan
kepada house manager
Menyiapkan konsumsi waktu
latihan
Menyiapkan konsumsi waktu
pementasan
Membuat laporan kepada
haouse manager
Menyiapkan tempat untuk
parkir tamu dan penonton
Mengatur parkir kendaraan
Menyiapkan teknik parkir
waktu pementasan
Membuat laporan pada house
manager
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Menentukan Tim Artistik
Pementasan
Judul

: Tim Artistik

Tujuan

: Mempelajari

manajemen

produksi teater dengan

menentukan tim artistik dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan fragmen
Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Diskusikan dan tentukan tim artistik yang akan membuat projek
pementasan fragmen. Projek pementasan fragmen ini adalah kelanjutan
dari pembelajaran pemeran fragmen dan penulisan lakon fragmen. Dalam
menentukan tim artistik ini Anda tinggal menentukan orang yang
bertanggungjawab

pada

pekerjaan

tersebut.

Tanggungjawab

dan

pekerjaan dari tim artistik seperti di bawah ini;
NAMA
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TANGGUNGJAWAB
Sutradara/Konseptor

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Memilih dan menentukan
pemeran
Melatih pemeran sesuai jadwal
Mewujud teks lakon fragmen
menjadi pementasan

Manager Panggung

Melaksanakan koordinasi
dengan sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk tempat latihan
Mengkoordinasikan tim penata
artistik
Rapat desain artistik dengan
tim penata artistik
Mensimulasikan penataan
setting panggung

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata panggung

Penata cahaya

Penata Suara

Penata Rias

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Membuat gambar rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan sutradara
Membuat model panggung
Membuat rencana kerja
penataan panggung
Mewujudkan tata panggung
sesuai dengan gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Membuat gambar rancangan
tata cahaya
Konsultasi dengan sutradara
Membuat rencana kerja
penataan cahaya
Menata cahaya sesuai dengan
gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Membuat gambar rancangan
tata suara
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan rekaman
Menata cahaya sesuai dengan
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Membuat gambar rancangan
tata rias karakter tokoh
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
rias
Menata rias sesuai dengan
gambara kerja
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata Busana

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
fragmen
Membuat gambar rancangan
tata busana sesuai dengan tokoh
dalam lakon
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
busana
Menata busana sesuai dengan
gambara kerja

Penata Rias dan Busana
1.
2.
363.
4.

Diskusi Pra Produksi
Menggambar Rancangan Rias dan Busana
Menggambar Rancangan Assessories
Menata Rias dan Busana

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

Lembar Kerja Peserta Didik 3 Memproduksi Tata Artistik
Pementasan
Judul

: Produksi Tata Artistik

Tujuan

: Mampu menentukan, merancang dan memproduksi
tata artistik pementasan fragmen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Diskusikan dan tentukan tata artistik yang akan digunakan dalam
pementasan fragmen. Diskusi ini dipimpin oleh sutradara kepada tim
penata artistik. Pada aktifitas

ini yang perlu didiskusikan adalah

penanggungjawab, pekerjaan dan rencana pelaksanaan.
NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata
Rapat produksi
Panggung
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan
Sutradara
Pembuatan materi tata
panggung

RENCANA
PELAKSANAAN

Penataan materi tata
panggung
Penata Cahaya

Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat
rancangan
tata cahaya
Konsultasi
dengan
sutradara
Menggumpulkan materi
tata cahaya
Menata materi tata
cahaya
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata suara
Konsultasi dengan
Sutradara
Identifikasi materi tata
suara
Pengumpulan materi
tata suara
Penata Rias

Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
rias
Konsultasi
dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata rias
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Penata Busana Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
busana
Konsultasi dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata busana
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Membuat dan/atau
mengumpulkan materi
tata busana
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RENCANA
PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

Lembar Kerja Peserta Didik 4. Pementasan Fragmen
Judul

: Pementasan Fragmen

Tujuan

: Mampu melaksanakan pementasan fragmen sebagai
akhir dari semua kegiatan mulai dari pemeranan
fragmen, penulisan lakon fragmen, dan perencanaan
pementasan fragmen.

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Sebelum melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan cheklist semua
pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari penanggungjawab pekerjaan
tersebut. Setelah semua siap, maka pementasan siap dilaksanakan dengan
semua penanggungjawab melaksanakan pekerjaannya masing-masing.
Salah satu contoh pembagian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA

PENANGGUNG
JAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan
Produksi

Mengkoordasi semua tim
Melaporkan persiapan
pementasan pada sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk menyiapkan
tim untuk pemetasan
Mengawasi jalannya
pementasan fragmen

House Manager

Koordinasi dengan
sutradara
Koodinasi dengan stage
manajer
Mengechek persiapan kerja
penerima tamu tau
penonton
Mengecek persiapan kerja
bagian tiketing
Mengechek persiapan kerja
bagian parking
Mengechek persipan kerja
bagian keamanan

PELAKSANAAN
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Petugas
Persiapan tempat kerja
tiketing
Persiapan tiket yang
dijual
Persiapan data
penukaran tiket online
Mendata penjualan
tiket
Penerima
Persiapan tempat kerja
tamu
Persiapan alat kerja
undangan dan Menerima tamu
penonton
undangan maupun
penonton bertiket
Mengarahkan penonton
ke tempat pertunjukan
Tim
Persiapan alat kerja
Dokumentasi
Mendokumentasikan
acara
Mendokumetasikan
pementasan fragmen
Mengumpulkan hasil
dokumentasi
Tim
Persiapan alat kerja
Keamanan
Menjaga keamanan
selama acara
berlangsung
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
Tim Parking

Persiapan tempat kerja
Pembuatan tiket
parking
Menata parking
kendaraan
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
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Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Sutradara
Memberi pengarahan
sebelum pementasan
Koordinasi dengan
stage manager
Mengamati perjalanan
pementasan
Membuat catatan untuk
para pemeran

PELAKSANAAN

Stage manager Mengecek tata letak set,
perabot, properti
panggung
Komunikasi dengan
sutradara
Menjalankan
pementasan sesuai
dengan catatan
Mengawasi latihan
penggantian penataan
setting
Melaporkan jalannya
pertunjukan kepada
pimpinan produksi
Penata
Pekerjaan penata
Panggung
panggung sudah selesai
sebelum pementasan,
dan pekerjaan diambil
alih oleh stage manager
Penata cahaya

Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
cahaya
Membuat catatan
jalannya tata cahaya
pementasan
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NAMA

42

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
suara
Membuat catatan
jalannya tata suara
pementasan
Penata Rias
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
memastikan dalam
keadaan cukup
Menata rias pemeran
sebelum pementasan
Memeriksa kondisi
tata rias pemeran
serta memperbaiki
kalau terjadi
perubahan tata rias
Membuat catatan tata
rias selama
pementasan

PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Busana Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
busana serta
memastikan dalam
keadaan siap pakai
Menata busana
pemeran sebelum
pementasan
Memeriksa kondisi tata
busana pemeran serta
memperbaiki kalau
terjadi perubahan tata
busana
Membuat catatan tata
busanan selama
pementasan

PELAKSANAAN
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. Pasca Pementasan Fragmen
Judul

: Pasca Pementasan Fragmen

Tujuan

: Mampu menyelesaikan pekerjaan pasca pementasan
fragmen sebagai akhir dari semua kegiatan

Identitas Mapel
Setelah

: Seni Budaya SMP Kelas VII

melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan laporan dari

masing-masing pekerjaan atau tanggungjawab. Salah satu contoh laporan
pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA

PENANGGUNG
JAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan
Produksi

Mengkoordnasikan rapat
pasca produksi
Menerima laporan dari tim
produksi
Mengevaluasi pelaksanaan
pementasan

Sekretaris

Membuat laporan tentang
kesekretariatan
Membuat laporan tentang
keuangan
Menyiapkan transportasi
pembongkaran artistik
Mengkoordinir laporan dari
penerima tamu, bagian
parking, bagian tempat,
bagian keamanan, bagian
dokumentasi dan publikasi,
bagian tiketing
Membuat laporan tentang
kerumahtanggaan

Bendahara
House Manager

Bagian
tiketing

Membuat laporan penjualan
tiket

Membuat laporan tentang
Penerima
tamu undangan dan
tamu
undangan dan penonton termasuk
jumlahnya
penonton
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PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Tim
Membuat laporan
Dokumentasi
tentang hasil
dokumentasi
Menyerahkan hasil
dokumentasi
Merawat hasil
dokumentasi

PELAKSANAAN

Sutradara

Mengumpulkan semua
catatan kerja
penyutradaraan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai dengan
pelaksanaan
pementasan
Stage Manager Mengkoordinasi
pembongkaran setting
atau penataan
panggung
Membantu
mengembalikan barang
pinjaman
Mencatat barang
inventaris sisa
pementasan
Mengumpulkan semua
catatan pengelolaan
panggung
Penata
Membongkar tata
Panggung
panggung
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Cahaya Membongkar instalasi
tata cahaya
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Penata Suara
Membongkar instalasi
tata suara
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Menyeleksi alat dan
Penata Rias
bahan tata rias yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Penata Busana Menyeleksi busana
yang masih bisa
disimpan
Mengembalikan busana
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

C. Bahan Bacaan

Manajemen Produksi Pementasan
Proses manajemen adalah memanfaatkan input untuk menghasilkan produk
melalui

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan,

dan

pengendalian dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Produk
diciptakan dengan mengikuti alur proses manajemen. Pada tahap pertama
dalam alur proses manajemen adalah perencanaan. Proses perencanaan
merupakan upaya awal suatu organisasi untuk melaksanakan perannya.
Dalam perencanaan akan ditentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode
tertentu. Setelah proses perencanaan selanjutnya adalah pengorganisasian.
Prinsip kerja organisasi adalah efektif dan efisien. Berikutnya adalah
pengarahan yang merupakan proses membuat semua anggota memiliki
kemampuan dan kemauan untuk menjalankan tugas sesuai bidangnya.
Kegiatan pengarahan dapat meliputi pelatihan, pembimbingan, magang,
bimbingan konseling, pemecahan masalah, pemberian reward (penghargaan)
bagi yang berprestasi dan punishment (peringatan atau hukuman) bagi yang
lupa pada tugas dan tanggungjawabnya, dan sebagainya. Proses berikutnya
adalah pengendalian dimana peran pengendalian adalah untuk memastikan
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada waktunya sesuai
dengan sumberdaya yang telah disediakan.
Struktur oganisasi produksi antara teater satu dengan yang lain bisa saja
berbeda namun tujuannya sama yaitu menyelenggarakan pementasan yang
terkelola dengan baik. Organisasi teater terkadang memiliki bidang
produksinya sendiri dalam arti mampu mengurusi tata kelola pementasannya.
Namun banyak pula organisasi teater yang hanya memproduksi karya artistik
dan pengelolaan penyelenggaraan pementasan diurusi oleh organisasi lain
atau pengurus gedung pertunjukan. Sebuah gedung pertunjukan, memiliki
struktur produksi yang cenderung bersifat administratif.
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Di banyak negara, sebuah gedung pertunjukan memiliki beragam agenda
untuk menyelenggarakan berbagai produksi seni pertunjukan sepanjang
tahun. Dan seperti makna dasarnya, gedung pertunjukan ini pun juga disebut
sebagai teater. Karya artistik seni pertunjukan (teater) yang ditampilkan bisa
berasal dari berbagai kelompok, sanggar atau organisasi. Oleh karena itu
diperlukan pengelolaan yang tertata dengan baik agar semua agenda berjalan
dengan lancar. Dalam hal ini, gedung pertunjukan tersebut mengelola bidang
administrasi secara penuh sedangkan materi karya seni yang akan
dipentaskan menjadi kewenangan direktur artistik.
Seorang direktur artistik dapat pula bertindak sebagai sutradara jika produksi
menghendaki demikian sehingga tidak perlu menyewa jasa sutradara lain.
Namun demikian, tim artistik lain semisal pemeran atau aktor perlu
didatangkan atau disewa jasanya. Selain itu, dalam sebuah agenda tertentu,
gedung pertunjukan seolah menjadi pelayan bagi tamu-tamu artistiknya
misalnya ada kelompok teater yang menggunakan gedung tersebut sebagai
tempat pementasannya, maka semua staf produksi yang ada di bawah kendali
direktur administrasi gedung tersebut harus bekerja sama dengan tim artistik
dari kelompok itu. Belum lagi misalnya ada agenda festival yang
mendatangkan banyak grup atau kelompok maka tim keproduksian gedung
pertunjukan tersebut harus mampu bekerja dengan tim artistik dari berbagai
kelompok. Tim artistik sebuah kelompok teater terdiri dari sutradara,
pemeran, penata rias busana, penata panggung, penata musik, penata gerak,
penata cahaya dan penata suara.
Struktur organisasi produksi selain dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola
gedung pertunjukan juga dimiliki oleh kelompok teater profesional.
Organisasi teater semacam ini mampu menyelenggarakan pementasannya
sendiri. Di Indonesia, hampir semua kelompok teater mencoba membentuk
tim produksinya sendiri dalam sebuah pementasan. Masing-masing
pendekatan dan susunan organisasi produksi diterapkan dengan tujuan untuk
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Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

menyukseskan pentas yang diselenggarakan. Struktur atau bagan organisasi
produksi dapat disusun dalam 2 jenis. Yang pertama menerapkan bahwa
sejak awal proses produksi bagian atau wilayah kerja keproduksian dan
bagian artistik telah dipisah. Yang menyatukan kedua bagian tersebut adalah
produksi atau (konsep) pementasan yang akan diselenggarakan. Sementara
pada struktur kedua menerapkan produser sebagai penentu pertama sebuah
produksi yang membawahi 3 bidang pekerjaan utama yaitu sutradara,
pimpinan produksi dan pernaskahan. Sutradara menerjemahkan keinginan
produser dan menjabarkannya bersama pimpinan produksi dan bagian
pernaskahan. Setelah ditemukan kesepakatan barulah kerja artistik
dilaksanakan dengan membentuk kelompok administrasi dan kelompok
manajemen panggung. Sutradara, pimpinan produksi, dan naskah memiliki
akses baik dalam hal koordinasi, pengarahan maupun pengendalian kepada
kelompok administrasi dan manajemen panggung.

Tim Produksi
Manajemen Seni Pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil
keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya
manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan
pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan
terorganisir. Manajemen seni pertunjukan dapat di petakan lagi menjadi,
menajemen organisasi seni pertunjukan dan manajemen produksi seni
pertunjukan.
Manajemen akan membantu organisasi seni pertunjukan di dalam
mewujudkan harapannya untuk memproduksi karya secara maksimal.
Regulasi ke arah itu diupayakan dengan melalui pemberdayaan berbagai
komponen yang terkait untuk bersinergis dalam membangun jaringan yang
tanggap seperti proporsi rumah laba-laba. Apabila berbagai komponen
pendukung yang dirasakan dapat digunakan sebagai stimulus dalam
mempermulus laju dan perkembangan produksi seni pertunjukan sebaiknya
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dilakukan secara komprehensif. Di sini faktor keberuntungan, perencanaan
produksi, strategi penerapan dan penggunaan celah yang mendatangkan
peluang bisnis besar perlu diterapkan walaupun pada kapasitas produksi
untuk penyajian karya seni sebagai hobi saja. Dengan demikian diperlukan
kerja keras berbagai komponen yang terlibat dan sekaligus upaya penanganan
hambatan harus diminimalisir secara tepat, sehingga pelaksanaan produksi
karya seni menjadi pilihan dan harapan bersama.
Di sisi lain Masalah manajemen sebagai basis dalam pengelolaan suatu
organisasi seni pertunjukan memiliki kompetensi yang sangat krusial dalam
menentukan laju dan arah pengembangan dari suatu seni pertunjukan. Secara
umum

dalam

pengelolaan

terasa

sangat

gampang,

namun

dalam

pelaksanaannya memerlukan penanganan yang sangat rumit, butuh perhatian
khusus serta lebih diutamakan pada pengalaman empirik menjadi sumber
dalam melaksanakan dan sekaligus menetapkan keberhasilan produksi karya
seni secara proporsional.
a. Pimpinan Produksi
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pimpinan produksi harus
memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan ia
berada di garda depan produksi seni pertunjukan dalam menjalankan tugas
produksi.
Tugas kontroling kerja kerumahtanggaan, operasional staf, pemilihan tempat
pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai
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pertunjukan produksi adalah kacakapan tugas yang diembannya. Peran
pimpinan produksi dalam pelaksanaan pementasan menjadi motor gerak
bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja maksimal, sehingga
sukses dan tercapainya pementasan yang berbobot. Target yang diharapkan
bersama dalam produksi seni pertunjukan merupakan simbol keberhasilan
pimpinan produksi dalam mengawal anak buahnya.
b. Sekretaris Produksi
Sekretaris adalah orang yang bertanggungjawab dalam membukukan dan
mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni
pertunjukan. Tugas dan tanggungjawabnya adalah bersifat administrasi.
Tugas yang dikerjakan meliputi: membuat proposal pementasan, membuat
surat-surat yang berhubungan kegiatan pementasan pertunjukan (surat ijin,
surat kerja sama dan lain-lain), mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
serta membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi
kesekretarisan.
c. Bendahara
Bendahara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap semua hal yang
berhubungan dengan keuangan. Kegiatannya adalah berhubungan dengan
pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai dengan pelaporan
keuangan yang digunakan dalam pementasan pertunjukan (pembukuan
keuangan).
d. Urusan Dokumentasi
Urusan dokumentasi dikerjakan dan menjadi tanggungjawab seorang
dokumentator yaitu orang yang bertanggungjawab atas dokumentasi
kegiatan. Hasil dari dokumentasi ini bisa berupa visual (foto, gambar dan
dokumen cetak lainnya), audio (rekaman suara, rekaman music dan lain-lain)
serta audio visual (videografi, film dan lain-lain). Jadi tanggungjawab seorang
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dokumentator adalah merencanakan, melaksanakan dan menyimpan semua
dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan. Semua hasil kerjanya
diserahkan kepada pimpinan produksi untuk dapat digunakan untuk
keperluan yang lain setelah pementasan pertunjukan tersebut.
e. Urusan Publikasi
Urusan Publikasi bertanggungjawab terhadap segala urusan promosi dari
kegiatan pementasan pertunjukan. Tugasnya adalah merancang publikasi
untuk berbagai media, baik media cetak (Koran, majalah, poster, flyer), media
audio (radio) maupun media audio visual (untuk keperluan televisi, web
internet).

Tanggungjawabnya

tidak

hanya

merancang,

tetapi

juga

melaksanakan dan mewujud segala media yang telah dirancang dan disepakai
oleh tim produksi.
f. Urusan Pendanaan
Urusan pendanaan bertanggungjawab terhadap penyediaan dana yang
dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan.
Pada dasarnya urusan pendanaan adalah upaya pengalangan dana dalam
bentuk uang, tetapi didalamnya tercakup upaya mendapatkan dukungan atau
bantuan non uang, seperti sumbangan pemikiran, tenaga, pinjaman tempat
dan fasilitas. Maka orang-orang yang dipercaya untuk bertanggungjawab pada
urusan pendanaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk
menyakinkan pada pihak lain mengenai pentingnya visi dan misi pertunjukan
yang digelar sehingga pihak lain teryakinkan untuk mendukung pementasan
yang akan digelar.
g. Tiketing
Mereka bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian karcis pertunjukan.
Jumlah pengeluaran dan pemasukan harus seimbang. Komoditas terciptanya
layanan yang manusiawi dan berwibawa menjadi misi yang harus ditampilkan
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staf ini dalam bentuk layanan publik secara langsung. Bagian karcis juga
bertugas dalam menghitung kapasitas dari gedung dan berapa tiket yang akan
di jual. Hak dan kewajiban yang dilakukan dalam bentuk melayani penonton
dengan ramah, murah senyum, serta menawan dan menarik, sehingga
penghargaan terhadap penonton cukup disegani. Kewajiban yang harus
dilakukan berupa layanan publik secara langsung ditunjukan melalui kontak
interaksi dengan itu baik-buruk layanan akan tercermin dari penampilan pada
saat itu.
Hak yang dimiliki oleh staf ini adalah konsultasi dan konsolidasi kepada
pimpinan

staf

produksi

melalui

mandat

dan

kepada

pimpinan

kerumahtanggaan secara langsung tentang tugas, kewajiban, dan tanggung
jawab kerja yang harus direfleksikan.
h. House Manager
House Manager atau Pimpinan Kerumahtanggaan dalam suatu produksi karya
seni pertunjukan merupakan salah staf yang bertugas mengemban pelayanan
publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf
dan layanan publik. Pelayanan ditujukan kepada seluruh staf produksi yang
bekerja menyelenggarakan produksi seni pertunjukan. Layanan kepada publik
diberikan dalam hubungan pemberian servis kepada penonton mulai dari
pembelian karcis, pelayanan gedung, hingga kenyamanan penonton agar
penonton merasa dihargai dan dihormati secara tepat. Tugas pelayanan publik
dilakukan mulai dari kenyamanan menjamu penonton, pelayanan pemesanan
karcis, hingga suasana pementasan agar berjalan lancar dan nyaman menjadi
bagian tugas yang harus diciptakan. Kondisi pelayanan sejak awal
pertunjukan, istirahat, hingga akhir pementasan menjadi kordinasi seksi
kerumahtanggaan di dalam gedung dan di luar gedung. Artinya, kompleks
pertunjukan harus terbebas dari keributan, suasana yang menjadi kekuatan
emosi penonton untuk menikmati pertunjukan secara antusias, empati, dan
simpati serta nyaman.
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Pelayanan kepada staf produksi dalam bentuk memberikan kesejahteraan
berupa layanan konsumsi sejak penyelenggaraan produksi mulai dari rapat
pertama, pelatihan, gladi kotor, gladi bersih, pementasan/pertunjukan hingga
acara pembubaran produksi. Layanan tersebut terkait dalam bentuk
kesejahteraan dan pemenuhan konsumsi secara rutin acara kegiatan
berlangsung.
Hak dan kewajiban pimpinan kerumahtanggaan adalah berkonsultasi kepada
pimpinan produksi dan pimpinan artistik dalam hal layanan staf. Dalam
layanan publik, kepala bagian ini minta dengar pendapat publik berkenaan
dengan bagaimana teknik dan operasional servis yang dapat memuaskan
publik, serta memberikan layanan cepat pesan melalui komunikasi bebas
pulsa atau komunikasi lain dalam bentuk antaran servis. Bidang-bidang yang
termasuk dalam house manager yaitu:
• Seksi Keamanan
• Seksi Akomodasi
• Seksi Konsumsi
• Transportasi
• Seksi Gedung (untuk pementasan, latihan maupun untuk konfrensi pers).

Tim Artistik
a. Sutradara/Konseptor
Sutradara atau Konseptor adalah orang yang membuat konsep dari
pertunjukan, dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara
atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar

yang ingin

dipentaskan mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain
dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab penuh
pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
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b. Pimpinan Artistik
Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab
atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa
penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan
pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik.
Dalam Paduan Suara Mahasiswa “Giata Savana”pimpinan artistik tertinggi
adalah seorang Kondukter. Pimpinan artistik memiliki hak dan kewajiban
berhubungan dengan keartistikan karya seni yang dipentaskan. Berbagai
capaian karya seni dipertunjukan menjadi bagian tanggung jawab moral yang
tidak dapat dibayarkan melalui penataan artistik karya seni. Dengan demikian
masalah teknis, tata letak setting, tata indah pencahayaan, dan artistiknya
kostum artis menjadi tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan artistik.
Pimpinan artistik membawahi staf yang bertugas pada saat karya seni
dipertunjukan di atas panggung atau stage.
Berbagai kejadian, kejanggalan, keajaiban, dan kesuksesan di atas panggung
atau kerangka pementasan karya seni menjadi konstruk perintah terhadap
staf yang ada dibawah tanggungjawab pimpinan artistik. Hak dan kewajiban
pimpinan artistik adalah konsultasi teknis pementasan dengan pimpinan
produksi.

Kewajibannya

adalah

membimbing,

mengarahkan,

dan

mengkordinasikan staf di bawah artistik yang operasional di atas panggung
atau terkait dalam pementasan saat berlangsung.
Staf bawahan pimpinan artistik terdiri dari Pimpinan Panggung dan Kru,
Penata Cahaya dan Kru, Penata Sound dan Musik dan Kru, Penata Properti dan
Kru, Penata Rias dan Kostum dan Kru, serta petugas gedung yang secara
operasional diatur oleh pimpinan panggung. Simulasi dalam pertunjukan yang
sedang berlangsung, pimpinan ini berperan mengevaluasi hasil tata cahaya,
tata panggung, dan organisasi kerjasama antar bawahan Pimpinan Artistik.
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c. Stage Manager
Stage Manager adalah orang yang mengkordinasi seluruh bagian yang ada di
panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah
mengatur urutan pementasan berdasarkan advis arahan pimpinan artistik
serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat musik yang
digunakan pementasan hingga bagaimana setting, pencahayaan, musik dan
efek musik serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi
atau penyaji karya seni dalam suatu produksi pementasan.
Stage Manager bertugas merumuskan atau menetapkan secara lebih detail
pelaksanaan acara pada hari-H terutama pada konsep penampilan dan pengisi
acara, tata panggung dan tata lampu serta terjun langsung ke lapangan pada
hari-H dan turun tangan langsung. Run down adalah detail susunan acara
dalam suatu kegiatan pada hari-H. Dalam run down tercantum secara detail
person yang terlibat dan peralatan yang dibutuhkan dalam setiap penampilan
serta keterangan-keterangan yang diperlukan.
d. Penata Panggung
Penata properti dan kru bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara herarki masih sama dengan staf lain dilingkungan
artistik yakni melaporankan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta
penyaji karya seni dan prasaran penata artistik berdasarkan pada saat
kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Beban tanggungjawab dan
tugas penata properti adalah menjadi layanan pemenuhan kepada penyaji
karya seni dan tuntutan artistik garapan berdasarkan prasaran dari pimpinan
artistik. Sukses dan artistiknya pementasan karya seni yang dipergelarkan
kebutuhan properti yang diharapkan penyaji dan pimpinan artistik diberikan
sepenuhnya atau layanan purna lengkap kepada kedua belah pihak. Masalah
kelengkapan properti untuk kebutuhan penari tanggungjawab staf ini.
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Bagaimana cara mengatasi apabila tidak ada properti yang diminta oleh
penyaji karya seni dan pimpinan artistik menjadi beban tugas dan
tanggungjawab pimpinan properti dan kru. Hak dan kewajibannya sama
dengan staf di bawah pimpinan artistik yakni berkonsultasi kepada pimpinan
artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Kewajiabannya adalah
memberikan layanan kepuasan atas artistik tidaknya pementasan karya seni
yang dipergelarkan. Di bawah ini menunjukan gambar potret kerja penata
properti dan kru. Tugasnya mendisain dan memasang properti di atas pentas,
persiapan dan menyediakan properti yang dibutuhkan penari pada saat
pertunjukan.
e. Penata Cahaya
Penata cahaya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, namun
secara hirarki laporan kejadian berdasarkan prasaran penyaji karya seni
tanggungjawab penata cahaya secara tidak langsung bertanggungjawab
kepada pimpinan panggung dan penyaji. Beban tanggungjawab dan tugas
penata cahaya adalah menjadi sumber sukses dan artistiknya pementasan
karya seni yang dipergelarkan. Masalah pencahayaan, terang-padamnya
lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya
lampu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah menjadi beban moral
tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan tata cahaya. Hak dan
kewajibannya adalah konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung
dan penyaji karya seni. Kewajibannya adalah memberikan layanan kepuasan
atas artistik tidaknya pementasan karya seni yang dipergelarkan.
f. Penata Rias dan Busana
Penata Rias adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab merias
pemain. Proses merias ini dimulai dari mendesain atau merancang tata rias
sampai dengan menerapkan tata rias tersebut pada pemain sesuai dengan
hasil kesepakatan dengan sutradara atau konseptor pertunjukan. Penata rias
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bisa dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata rias.
Penata rias dan kostum secara umum pada produksi yang besar dibagi pada
masing-masing pos antara rias dan kostum. Namun untuk produksi karya seni
yang terbatas kedua tugas dipegang oleh satu staf saja. Penata rias dan kostum
bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, penyaji karya, serta
melakukan konsolidasi dengan pimpinan panggung.
Hirarki penguasaan konsep riasan, pemakaian kostum hingga modivikasinya
menjadi tanggung jawab penata kostum dan penata rias. Konsultasi kepada
sutradara atau konseptor secara konsolidasi penting dilakukan. Prasaran
sutradara atau konseptor dalam hal hasil kerjanya menjadi tanggung jawab
penata rias dan busana berdasar pemenuhan dari sutradara atau konseptor,
dengan asumsi hasil kerja kurang serasi dan kurang tepat sasaran. Penata rias
dan busana harus mempertanggungjawabkan kepada penonton apabila
dijumpai terdapat reaksi balik dari penonton, hal ini berhubungan dengan
kepuasan kerja penata rias dan busana.
Beban tanggung jawab dan tugas penata rias dan busana menjadi bagian
pertanggungjawaban

kepada

pimpinan

artistik.

Pementasan

yang

dipergelarkan harus mampu memenuhi harapan sutradara atau konseptor.
Masalah riasan dan pemakaian busana apabila terjadi kecelakaan misal
busana copot atau kedodoran, lunturnya riasan menjadi beban moral
tanggung jawab yang diemban penata rias dan busana secara terbuka. Hak dan
kewajibannya berkonsultasi kepada pimpinan artistik, penata panggung dan
penata cahaya serta sutradara atau konseptor. Usaha memberi layanan atas
bentuk riasan dan pemakaian kostum pementasan jadi bagian tugas kolektif
dengan pimpinan artistik. Penata rias dalam melakukan pekerjaannya
diarahkan oleh pimpinan artistik dan sesuai hasil diskusi dengan sutradara
atau konseptor.
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h. Penata Suara
Penata Suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Proses kerjanya
dimulai dari mendesain atau merancang tata suara sampai dengan mengatur
suara atau bunyi tersebut mempunyai kualitas suara yang baik. Kualitas suara
atau bunyi yang baik adalah suara tersebut terdengar jelas, wajar, indah dan
menarik serta memenuhi standar level minimal, terhindar dari noise, distorsi
dan balance (tercapainya keseimbangan suara). Penata suara atau bunyi bisa
dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata suara atau bunyi.
i. Penata Musik dan Sound
Penata musik dan sound juga bertanggungjawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara hirarki mati hidup, keras-lembut, jernih-paraunya
musik dan sound harus dilaporkan kepada pimpinan panggung untuk
konsolidasi, serta bahan laporan kepada penyaji karya seni yang
dipergelarkan. Kejadian yang muncul sebagai akibat kelalaian dan kecelakaan
pementasan dapat mempengaruhi kualitas pementasan dalam ukuran kualitas
musik dan sound. Tanggungjawab yang diemban berdasarkan dilakukan
berdasarkan prasaran penyaji.
Penata musik dan sound secara tidak langsung bertanggungjawab kepada
pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggungjawab dan tugas
penata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses dan kualitas musik
yang disajikan dalam pementasan. Artistiknya pementasan karya seni yang
dipergelarkan dalam hubungannya dengan musik dan sound menjadi beban
moran tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan musik dan sound. Hak
dan kewajibannya sama denga staf lain di bawah pimpinan artistik, adalah
konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya
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seni. Kewajiabannya adalah memberikan layanan kepuasan atas kualitas
musik dan sound pada saat pementasan karya seni yang berlangsung.

Tata Artistik Pementasan Fragmen
Bidang tata artistik dalam bahasan ini termasuk desainer dan atau penata
artistik yang terdiri dari tata panggung, tata cahaya, tata suara, tata rias dan
busana. Berikut adalah rangkaian kerja yang harus dilakukan oleh artistik
selama produksi. Penyusunan, pemasangan, penataan, dan finishing dilakukan
agar semua kebutuhan artistik pementasan dalam keadaan siap.
a. Penata Panggung
Berikut ini adalah rangkaian kerja penata panggung selama produksi
berlangsung.
Penyesuaian dan pengecatan set sampai detail. Pada hari pertama sampai
hari ketiga dalam minggu produksi atau selama 3 hari, penata panggung
mengerahkan pekerjanya untuk melakukan finishing. Penyesuaian bentuk
dan tata letak set dilakukan sesuai dengan konsep artistik. Setelah itu,
pengecatan atau lukisan set diselesaikan sampai detail.
Menghadiri penyusunan plot tata lampu dan suara. Pada hari keempat
minggu produksi, penata panggung menghadiri rapat penyusunan plot tata
lampu dan tata suara. Kedua plot ini berkaitan erat dengan tata panggung
terutama pada saat pergantian set. Mengingat dalam pekerjaannya penata
panggung berhubungan langsung dengan manajer panggung, maka kerja
penyusunan plot ini sangatlah berarti. Penata panggung harus memahami
konsep tata cahaya dan suara serta ketersediaan waktu yang ada untuk
pergantian set. Hal ini tentu saja menyangkut persoalan teknis penataan
dan penyusunan set. Penata panggung dapat membicarakan hal ini lebih
lanjut dengan manajer panggung atas plot tata cahaya dan suara yang telah
disusun tersebut.
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Menghadiri latihan teknik. Penata panggung pada hari kelima dalam minggu
produksi, penata panggung hadir dalam latihan teknik. Semua perubahan dan
penyesuaian yang terjadi atas set dan tata perabot harus mendapat
persetujuan darinya. Rancangan dan perwujudan tata panggung adalah karya
penata panggung sementara kerja penataan set di atas panggung menjadi
tanggung jawab manajer panggung. Oleh karena itu, saran perubahan atau
penyesuaian set dari sutradara harus mempertimbangkan sisi artisik dari
pihak penata panggung dan sisi teknis dari pihak manajer panggung. Semua
hal ini dibicarakan dan ditentukan pada saat latihan teknik.
Menghadiri gladi kotor. Penata panggung wajib menghadiri gladi kotor
pementasan. Ia bisa menyaksikan tampilan set yang telah dibuat dalam
kondisi pencahayaan pementasan yang sesunguhnya. Ia membuat catatancatatan kekurangserasian atau kekurangsesuaian set tersebut dengan adegan
atau memang ada hal-hal lain yang kurang sempurna. Setelah gladi kotor ia
menerima masukan dan catatan dari sutradara untuk ditindaklanjuti.
Kerja teknis dan gladi bersih. Catatan yang diperoleh pada saat gladi bersih
dijadikan panduan kerja pembenahan baik secara artistik maupun teknis.
Semua kekurangan harus segera diselesaikan sehingga pada saat pelaksanaan
gladi bersih set dalam keadaan siap.
b. Penata Rias dan Busana
Berikut adalah rangkaian kerja penata rias dan busana selama minggu
produksi berjalan.
Cek kostum dan asesoris. Pada hari pertama minggu produksi, penata
busana wajib memeriksa seluruh kostum yang akan digunakan termasuk di
dalamnya semua asesoris yang dikenakan. Kostum ini kemudian dipilahpilah sesuai dengan karakter atau dikelompokkan sesuai dengan kelompok
karakter dalam pementasan. Proses ini dilakukan sebelum kostum
dipindahkan ke dressing room (ruang untuk berbusana).
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Kostum mulai get in menuju dressing room. Pada hari kedua setelah semua
kostum dipilah dan dikelompokkan, semua kostum mulai masuk ke dressing
room. Dalam sebuah pertunjukan teater dengan banyak pemain, kegiatan di
dressing room ini bisa menyita banyak waktu. Oleh karena itu, penata
busana harus mengatur keadaan dressing room sesuai dengan karakter
peran atau kelompok karakter peran. Jika ruang berbusana yang ada di
gedung pertunjukan tidak cukup memadai maka kegiatan berbusana
pemain dapat dijadwal atau dilakukan secara bergantian.
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana
mengikuti runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa
dikenakan atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan
pada beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan
dan kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat
masukan dari sutradara.
Latihan teknik. Ketika latihan teknik dilaksanakan pada hari kelima minggu
produksi. Penata busana bisa mengadakan parade busana pemain untuk
menampilkan seluruh busana yang ada. Dalam hal ini ia akan bekerja sama
dengan

penata

panggung

dan

penata

cahaya

untuk

mengecek

keserasaiannya. Sementara itu, tata rias perlu dicek kondisinya di bawah
sinar lampu panggung.
Kerja penataan. Selepas latihan teknik, penata rias dan busana mulai
melakukan pembenahan dan kerja penataan seperti pada saat pentas
dilangsungkan. Ia bersama timnya harus melayani tata rias dan busana
pemeran pada saat proses gladi kotor dan bersih dilakukan. Setiap catatan
atau masukan sutradara selepas

gladi

kotor

dan gladi

bersih

ditindaklanjuti.
c. Penata Cahaya
Berikut adalah rangkaian kerja penata cahaya bersama timnya selama
minggu produksi dilangsungkan.

62

Unit Pembelajaran
Pementasan Fragmen

Finalisasi desain tata cahaya. Pada hari pertama minggu produksi, penata
cahaya telah menyelesaikan desain tata cahaya dan menyalinnya untuk
diberikan kepada tim artistik lain. Berikutnya ia bersama timnya
melakukan persiapan penataan lampu. Semua perlengkapan dan peralatan
termasuk yang disewa diperiksa dan dipilah-pilah sesuai jenis dan
fungsinya.
Pemasangan lampu. Kerja pemasangan lampu dilakukan pada hari kedua
minggu produksi. Dalam memasang lampu, penata lampu bekerjasama
dengan manajer panggung karena ia yang mengatur jadwal untuk semua
kegiatan teknis di atas panggung. Pada tahap ini, semua lampu hanya
dipasang saja sesuai dengan desain yang telah dibuat.
Focussing. Pada hari ketiga minggu produksi, semua lampu yang telah
dipasang dinyalakan serta diatur fokusnya. Dalam hal ini, penata cahaya
bekerja sama dengan manajer panggung dan penata panggung. Pengaturan
fokus tentu saja tidak hanya sekedar menyalakan lampu area namun juga
pencahayaan pada area tertentu untuk mendukung efek artistik.
Plot tata cahaya. Pada hari keempat minggu produksi, penata cahaya
bersama sutradara manajer produksi, manajer panggung, dan penata
panggung serta penata suara membuat plot tata cahaya. Proses pembuatan
plot ini dilakukan dengan praktik pergantian cahaya adegan per adegan dan
pada hal-hal tertentu dalam adegan yang membutuhkan pencahayaan.
Peran sutradara penting dalam proses ini, karena ia yang memahami situasi
atau atmosfir adegan yang ingin ditampilkan. Penata cahaya mengikuti
konsep adegan dari sutradara ini. Penata cahaya mencatat semua kondisi
dan syarat pencahayaannya dan kemudian menyusunnya menjadi plot tata
cahaya pementasan.
Latihan teknik. Pada saat latihan teknik di hari kelima minggu produksi,
penata cahaya mencobakan plot tata cahaya yang telah ia susun. Secara
garis besar plot ini tidak akan berubah namun detail pencahayaan, misalnya
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sudut arah datang dan titik jatuh cahaya bisa disesuaikan terutama
pencahayaan kepada pemeran dan cahaya khusus.
Gladi kotor dan gladi bersih. Penata cahaya bekerja secara penuh dalam
pengoperasian pada saat gladi kotor dan gladi bersih seperti halnya pada
saat pementasan nantinya. Konsep pencahayaan dan plot yang telah
disusun semuanya dipraktikkan dalam proses ini. Berikutnya penata
cahaya menerima masukan dari sutradara untuk ditindaklanjuti sehingga
pada proses berikutnya penataan dan pengoperasian pencahayaan sudah
dibenahi sesuai visi artistik sutradara.
d. Penata Suara
Berikut adalah rangkaian kerja penata suara selama minggu produksi
dilangsungkan.
Cek peralatan dan perlengkapan. Penata suara pada hari pertama minggu
produksi

bertanggung

jawab

memeriksa

semua

peralatan

dan

perlengkapan tata suara termasuk yang disewa. Semua peralatan dan
perlengkapan dipilah berdasar jenis dan fungsinya untuk memudahkan
penataan. Pada hari pertama ini pula ia bisa melakukan sedikit latihan
teknik khusus suara dengan tim musik. Latihan ini sangat penting karena
memadukan ilustrasi musik dan efek suara yang telah disiapkan oleh
penata suara. Tujuan utama dari latihan ini adalah menemukan
kesepahaman atas konsep musik dan suara dalam pementasan.
Penataan sound system. Pada hari kedua dalam minggu produksi, penata
suara bersama timnya mulai mengerjakan penataan sound system
pementasan. Kerja ini memerlukan waktu sehari dan setelahnya dilakukan
pengecekan, pengaturan dan percobaan tata suara. Proses ini bisa
memakan waktu lebih lama karena penata suara harus memeriksa semua
peralatan yang ia gunakan berjalan dengan baik dan keluaran suara yang
dihasilkan juga dalam kualitas baik.
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Runthrough. Penata suara pada hari ketiga sampai dengan hari keempat
harus mengikuti peyelenggaraan runthrough. Dalam latihan ini, sutradara
akan menggelar penampilan per babak atau adegan demi adegan dari awal
sampai akhir tanpa sela. Pada saat inilah, penata suara mulai menerapkan
atau mencobakan semua rancangannya.
Membuat plot tata suara, latihan teknik danperekaman dan penataan ulang.
Setiap akhir latihan terusan, sutradara memberikan catatan-catatan untuk
perbaikan. Penata suara mengikuti catatan ini dan kemudian menyusunnya
dalam bentuk plot tata suara final. Plot ini kemudian diterapkan dalam
latihan teknik. Dalam hal ini, penata suara juga perlu menyesuaikan
rekaman atau editing ulang efek suara khusus, juga penataan suara merujuk
pada catatan sutradara dan hasil dari latihan teknik.
Gladi kotor dan gladi bersih. Pada hari keenam minggu produksi, penata
suara mengikuti gladi kotor dan hari berikutnya gladi bersih. Semua yang
telah ia rancang dicobakan dalam dua proses ini dan selalu saja penata
suara mengikuti arahan atau catatan sutradara selepas pementasan untuk
melakukan perbaikan dan penyesuaian.

Pementasan Fragmen
Tahap pementasan merupakan tahap produksi yang sesungguhnya. Pada saat
ini produk fragmen dihadirkan di hadapan penonton. Semua jerih payah dan
usaha yang dilakukan pada saat persiapan pementasan dicurahkan atau
ditampilkan pada saat pementasan. Semua harus berjalan seperti yang telah
direncanakan, dan produk tersebut telah dipasarkan atau diinformasikan
sehingga pemirsa atau penonton yang hadir tidak merasa dikecewakan. Waktu
pelaksanaan pentas setiap kelompok teater bisa saja berbeda-beda tergantung
dari tujuan produksinya. Ada kelompok teater yang menyelenggarakan
pementasan selama sebulan atau bahkan berbulan-bulan secara berturutturut.

Namun

ada

juga

kelompok

teater

yang

menyelenggarakan
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pementasannya selama seminggu, 3 hari, 2 hari atau bahkan banyak pula yang
menyelenggarakan pentas hanya semalam saja. Berikut adalah rangkaian
kerja yang dilakukan masing-masing bidang kerja pada hari-hari pementasan
berlangsung.

Gambar 3 Ilustrasi Pementasan
(sumber: http://www.newyorkcitytheatre.com/images/show/)

a. Bidang Administrasi
Berikut adalah hal-hal yang dikerjakan oleh tim administratur pada saat hari
pementasan.
Melaporkan persiapan pementasan kepada sutradara. Tim administratur
khususnya house manager selalu berkomunikasi dengan manajer panggung
untuk

saling

memantau

dan

mengawasi

persiapan

pementasan.

Perkembangan kondisi ini dilaporkan kepada sutradara sehingga sutradara
bisa mengarahkan para pemainnya untuk segera bersiap diri. Ketika semua
persiapan dirasa cukup, maka pementasan bisa dilangsungkan sesuai dengan
agenda yang telah disusun.
Mengecek gedung bagian depan. House manager selain berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer panggung juga harus senantiasa mengecek gedung
bagian depan. Kondisi penonton yang hadir, pengaturan ruang tunggu, kantin
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depan,

toilet,

kebersihan

dan

keamanan

tidak

boleh

luput

dari

pengawasannya. Semua dimaksudkan untuk kenyamanan penonton. Untuk
itu, sebelum pintu untuk masuk ke gedung dibuka, house manager perlu
mengadakan briefing terhadap staf-stafnya.
Menjadi penghubung stage manager. House manager pada saat hari
pementasan juga berperan sebagai penghubung stage manager. Dalam hal ini,
segala urusan teknis yang ada di atas dan belakang panggung harus dilaporkan
atau dikomunikasikan kepada house manager. Jika terjadi kendala teknis di
panggung sehingga sedikit mengganggu jadwal pementasan, house manager
bisa mengomunikasikannya dengan sutradara dan administratur untuk
dicarikan solusinya.
Memonitor penjualan. Tim administratur bagian keuangan bersama house
manager pada hari pementasan dapat memonitor penjualan. Kontrol semacam
ini perlu dilakukan karena penjualan di box office terkadang tidak selancar
yang direncanakan. Misalnya, tidak tersedianya uang kembalian, karcis ganda
atau rusak, penghitungan karcis yang keliru atau belum tercatat dan lain
sebagainya.

b. Sutradara atau Direktur Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh sutradara atau direktur
artistik pada saat hari pementasan.
1. Memberikan pengarahan sebelum pementasan. Sebelum pementasan
dilangsungkan, sutradara berkewajiban memberikan pengarahan kepada
seluruh pemeran. Pengarahan pada saat ini tidaklah berupa instruksi
seperti halnya pada saat latihan. Namun, dimaksudkan untuk memberikan
semangat kepada para pemeran. Teater adalah sebuah seni yang
membutuhkan latihan dan pementasan adalah penampilan dari hasil
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latihan. Oleh karena itu penting bagi sutradara untuk mengingatkan dan
menyemangati pemeran agar melepaskan semua tekanan dan memberikan
penampilan seperti pada saat latihan. Hal ini akan mengurangi nervous
pemeran dan menjadikan mereka yakin untuk tampil.
2. Berkomunikasi dengan stage manager, untuk mereduksi masalah yang
terjadi. Pada hari pementasan, sutradara juga menjaga komunikasi dengan
manajer panggung. Karena pada saat ini, sutradara lebih banyak
meluangkan waktunya di belakang panggung. Komunikasi ini dijalin selain
untuk mengawasi teknis artistik juga untuk mengantisipasi jika terjadi
permasalahan di panggung. Sutradara dapat memberikan solusi untuk
mengatasinya.
3. Mencatat

perjalanan

waktu

pementasan.

Pada

saat

pementasan

berlangsung, sutradara duduk di kursi penonton. Ia bertugas mengamati
jalannya pertunjukan dan mencatat durasi pementasan. Hal ini terkait
dengan sisi dramatik dan dinamika lakon yang ia bangun bersama pemain
dalam latihan-latihan. Hal ini tentu saja berkait erat dengan waktu atau
durasi adegan per adegan dalam pementasan. Terkadang karena nervous
atau ada sesuatu hal lain, pemeran kurang lancar dalam dialog atau justru
memperbesar gaya aktingnya sehingga mempengaruhi perjalanan waktu
pementasan. Atau mungkin, pemeran perlu waktu sedikit lebih lama untuk
menyesuaikan diri sebelum melontarkan dialognya. Atau bahkan ada
pemeran

yang

terlalu

cepat

beraksi.

Semua

kejadian

tersebut

mempengaruhi waktu dan capaian dinamika atau dramatika lakon. Selain
itu, mencatat perjalanan waktu pementasan dapat digunakan sutradara
sebagai pembanding atas capaian waktu yang telah dilakukan dan
disepakati sebelumnya.
4. Membuat catatan untuk para pemeran. Selain waktu, sutradara juga
membuat catatan khusus untuk para pemeran. Catatan ini tentu saja
mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam memainkan lakon di
atas pentas. Catatan ini sangat penting karena menyangkut visi artistik
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lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton. Catatancatatan ini kemudian diberikan kepada pemeran selepas pementasan
sebagai bahan evaluasi dan kritik.
c. Manajer Produksi
Pada saat pementasan berlangsung, manajer produksi dan tim administrasi
bagian keuangan dapat mengkalkulasi kondisi keuangan yang ada. Kalkulasi
dilakukan sampai pada hari pertama pementasan tersebut, karena pada saat
ini semua pendanaan dari sponsor, donatur dan tiket penonton sudah masuk
sehingga

bisa

dihitung.

Hari-hari

pementasan

berikutnya

tinggal

mengkalkulasi jumlah tiket terjual di box office.

d. Manajer Panggung
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh manajer panggung pada hari
pementasan dan selama pementasan berlangsung.
1. Mengecek tata letak set, perabot, properti dan berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer gedung. Pada saat hari pementasan, manajer
panggung perlu mengecek semua persiapan dan penataan yang ada di
panggung. Ia memeriksa semuanya baik itu set, perabot dan piranti yang
akan digunakan maupun yang disiapkan untuk adegan-adegan berikutnya.
Manajer panggung melaporkan atau mengomunikasikan kondisi terbaru
kepada sutradara dan manajer gedung.
2. Menjalankan pementasan sesuai catatan. Tugas manajer panggung pada
saat pementasan adalah menjalankan penataan dan perubahan set sesuai
dengan rencana atau catatan yang dimiliki. Ia mengatur dan mengerahkan
semua kru terutama pada saat pemindahan dan pergantian set dalam setiap
adegan. Ukuran dari kerja ini adalah ketepatan penataan dan waktu yang
tersedia.
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3. Mengawasi latihan penggantian penataan set. Ketika satu adegan sedang
berjalan atau dilangsungkan, manajer panggung mengawasi latihan atau
simulasi penataan set untuk adegan berikutnya. Simulasi ini sangat penting
karena terkait dengan lalu lintas set masuk dan keluar panggung dalam
waktu yang terbatas dan biasanya minim cahaya serta meminimalisir
timbulnya suara akibat pemindahan dan penataan set tersebut.
4. Melaporkan jalannya pertunjukan kepada administratur.

Manajer

panggung selama pementasan mengamati jalannya pertunjukan dari
samping panggung. Sehingga ia sangat tahu situasi dan kondisi adegan yang
sedang berlangsung. Ia melaporkan adegan per adegan yang sedang
dilangsungkan kepada tim administratur yang dalam hal ini adalah manajer
gedung. Dalam pertunjukan yang menggunakan break atau waktu rehat,
laporan adegan per adegan dari manajer panggung ini digunakan oleh
manajer gedung untuk mempersiapkan pelayanan penonton pada saat
rehat dan kembali dimulainya pertunjukan.
e. Tata Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh para penata artistik pada
hari pementasan. Semua penata artistik bekerja pada saat pementasan ini
kecuali penata panggung karena tugas utamanya telah digantikan oleh
manajer panggung beserta krunya. Namun demikian kru tata panggung dapat
pula merangkap menjadi kru manajer panggung.
Tata cahaya. Penata cahaya sebelum pementasan berlangsung berkewajiban
untuk mengecek kehadiran kru. Setelah itu ia memeriksa semua peralatan
sebelum pementasan dan memastikannya dalam kondisi yang baik. Ketika
semua kru telah siap dan peralatan dalam kondisi yang baik, maka tugas nyata
bagi penata cahaya dan krunya adalah mengoperasikan tata cahaya selama
pementasan.
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Tata suara. Penata suara sebelum pementasan dimulai juga perlu mengecek
kehadiran kru. Setelah itu ia bersama kru memeriksa semua peralatan dan
memastikannya dalam kondisi baik sebelum digunakan dalam pementasan.
Kerja berikutnya adalah mengoperasikan tata suara pementasan.
Tata rias dan busana. Penata rias dan busana harus memastikan kehadiran staf
atau krunya jauh sebelum pementasan dimulai. Ketika pertunjukan bersifat
kolosal atau melibatkan banyak pemeran maka kerja persiapan tata rias dan
busana perlu lebih awal. Semua bahan, alat dan perlengkapan disiapkan.
Setelah itu kerja berikutnya adalah merias dan menata busana pemeran.
Selama pementasan berlangsung, penata rias dan busana masik bekerja untuk
memeriksa kondisi rias dan busana pemeran atau merias dan menata busana
bagi pemeran yang mengalami perubahan karakter rias dan busana dalam
pementasan.

Gambar 4 Tata Rias Dan Busana Pementasan
Sumber www.gedoan.blogspot.com
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Pasca Pementasan Fragmen
Tahap pasca pementasaan fragmen dimulai setelah pentas terakhir selesai.
Begitu pementasan fragmen berlalu dan penonton meninggalkan gedung
pertunjukan, seluruh tim produksi bekerja pada masa pasca pementasan.
Tahap ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: pembongkaran set dan semua
perlengkapannya, serta tahap evaluasi. Inti dari tahap pembongkaran set dan
perlengkapannya

adalah

tim

produksi

bertanggungjawab

untuk

mengembalikan keadaan gedung pertunjukan seperti pada saat produksi
belum dilangsungkan dan mengembalikan semua semua barang yang disewa
atau dipinjam.
Evaluasi pasca pementasan fragmen dibagi menjadi 2 besaran, yaitu evaluasi
keproduksian dan evaluasi artistik. Yang perlu dievaluasi dalam keproduksian
adalah hal-hal yang menyangkut kerja administrasi dan semua catatan kerja
dilaporkan. Secara garis besar evaluasi keproduksian membicarakan kinerja
tim produksi (administratur). Kinerja tim artistik, dan evaluasi keuangan.
Evaluasi ini juga dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu; tim administrasi,
sutradara atau direktur artistik, manajer produksi, manajer panggung, dan
evaluasi tata artistik.
Evaluasi dalam konteks ini adalah evaluasi lisan karena laporan kerja masingmasing bidang dan seksi telah dibuat secara terpisah. Artinya, evaluasi ini
adalah melisankan garis besar laporan dalam bentuk pertemuan produksi
selepas pementasan. Perencanaan, penjadwalan serta target capaian
dibicarakan dalam evaluasi ini. Kendala atau permasalahan dan cara
mengatasinya juga dibicarakan karena sangat penting artinya bagi
penyelenggaraan produksi berikutnya. Bisa saja dalam pelaksanaan
ketersediaan waktu kurang sesuai dengan target di satu bidang sementara di
bidang lain ketersediaan waktu berlebih untuk target yang terlalu ringan.
Seluruh bidang dan seksi di bawah kerja administratur melaporkan semuanya
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secara lisan sehingga bisa diketahui sisi positif dan negatif dari strategi kerja
produksi yang diterapkan.
Sementara itu, evaluasi kinerja tim artistik secara khusus membicarakan
rencana dan proses kerja artistik pementasan bukan pada hasi karya
artistiknya. Semua kendala yang ditemukan dan pemecahan masalah juga
dibicarakan dalam evaluasi ini. Termasuk di dalamnya proses atau kelancaran
hubungan kerja antara tim artistik dan tim administrasi diungkapkan.
Penjadwalan, ketersediaan waktu, aspek pendanaan, dievaluasi berdasar atas
hasil kerja atau target yang diperoleh.
Dalam evaluasi keproduksian ini, dilakukan pula evaluasi keuangan produksi.
Catatan pengeluaran dan pemasukan anggaran disampaikan dengan baik. Dari
catatan ini kemudian akan diketahui defisit atau saldo keuangan pasca
produksi. Bisa jadi sebuah produksi teater mengalami keuntungan, namun
banyak pula yang mengalami kerugian. Kondisi terakhir keuangan pasca
produksi dapat dijadikan acuan untuk kerja produksi berikutnya dalam hal
mengubah metode dan strategi pendapatan dan pengeluaran biaya produksi.
Selain evaluasi keproduksian seperti yang telah disampaikan di atas, perlu
pula dilakukan evaluasi artistik karya yang dipentaskan. Evaluasi lebih
mengarah pada nilai-nilai seni karya yang ditampilkan serta tingkat apresiasi
penonton terhadap karya tersebut. Penampilkan karya seni bisa saja
memenuhi kaidah artistik dan dapat dikatakan berkualitas tinggi, namun
tingkat apresiasi masyarakatlah yang menentukan apakah karya tersebut
dapat diterima dengan baik. Bahkan bisa jadi sebuah karya dapat diterima oleh
masyarakat meskipun tidak memiliki kualifikasi artistik yang tinggi. Dalam
sebuah produksi pementasan teater, karya artistik seniman yang memang
dipertemukan dengan sikap apresian ini harus terkaji secara baik sehingga
mutu karya yang ditampikan sesuai dengan prinsip nilai keindahan yang ada
pada masyarakat penontonnya. Untuk itulah, nilai artistik karya sering harus
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luruh dalam kondisi ini. Namun demikian prinsip nilai keindahan di
masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh nilai artistik karya yang ditampilkan.
Yang menjadi persoalan dan memerlukan analisis cermat dari produksi adalah
bagaimana cara menampilkan karya artistik tersebut.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal tim produksi pementasan fragmen
Jawaban: C
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan.
2. Pembahasan soal tim artistik pemetasan fragmen
Jawaban: B
Sutradara atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar yang ingin
dipentaskan serta mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh
pemain dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab
penuh pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
3. Pembahasan soal tata artistik pementasan fragmen
Jawaban: A
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana mengikuti
runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa dikenakan
atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan pada
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beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan dan
kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat masukan dari
sutradara.
4. Pembahasan soal pementasan fragmen
Jawaban: D
Selain waktu, sutradara juga membuat catatan khusus untuk para pemeran.
Catatan ini tentu saja mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam
memainkan lakon di atas pentas. Catatan ini sangat penting karena
menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada
penonton

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O
1

Kompetensi yang
Diuji
4.4 Mementaskan
fragmen sesuai
konsep, teknik dan
prosedur
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: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019

Lingkup
Materi
Pekerjaan
bidang
administrasi
pada saat
pementasan
frgamen

Materi
Kerja
house
manager

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
menganalisis
kerja bagian
house
manager
pementasan

No
1

Level
Kognitif
L2

Bentuk
Soal
PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
4.4 Mementaskan fragmen
sesuai konsep, teknik dan
prosedur
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
1

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada saat pementasan fragmen hendak dilaksanakan,
x

siapakah yang

bertugas

untuk menghubungkan

komunikasi antara tim produksi dan tim artistik?
Pekerjaan bidang
administrasi pada saat
pementasan frgamen
MATERI

A. House Manager
B. Penerima Tamu
C. Pimpinan produksi
D. Sutradara

Kerja house manager
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menganalisis kerja bagian
house manager pementasan

Kunci
Jawaban
A
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Unit pembelajaran pementasan fragmen ini dikembangkan dari kompetensi
dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 khususnya
untuk mata pelajaran seni budaya Kelas VII dengan kompetensi dasar berikut.
3.4 Memahami pementasan fragmen sesuai konsep, teknik, dan prosedur
4.4 Mementaskan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena mementaskan fragmen adalah satu kerja seni pertunjukan. Kerja seni
pertunjukan bersifat kerja kolaboratif dan mensyaratkan adanya kerjasama di
dalamnya. Untuk bisa mewujudkan pementasan fragmen, semua aspek
didalamnya harus bisa bekerjasama. Kerjasama ini tidak hanya terjadi dalam
tim produksi atau hanya terjadi dalam tim artistik, tetapi semua tim yang
terlibat harus mampu bekerjasama sesuai dengan tanggungjawab masingmasing. Pembelajaran pementasan fragmen ini merupakan media untuk
mengajarkan kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang
menjadi tanggungjawabnya. Sekecil apapun tanggungjawab kerja yang
menjadi bidangnya, akan memiliki efek terhadap peserta didik dalam
kehidupan keseharian dan kehidupan masa yang akan datang. Jadi dalam
pembelajaran ini bukan hasil yang menjadi fokus utama, tetapi proses bekerja
itu yang menjadi fokus utama.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project base
learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan
Lembar Kerja Peserta Didik sebagai suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unit pembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
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berisikan: manajemen produksi, tim produksi, tim artistik, tata artistik
pementasan, pementasan fragmen, dan pasca pementasan fragmen. Bahan
bacaan tersebut bisa dijadikan pengetahuan dasar dalam mementaskan
fragmen.
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Setelah mengikuti pembelajaran unit pembelajaran pementasan fragmen ini,
cobalah Bapak/ Ibu peserta untuk lebih peka terhadap kehidupan keseharian
siswa baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat
tinggalnya. Peserta didik sebagai anggota sosial dalam lingkungannya selalu
dituntut untuk bisa bekerjasama dengan yang lain. Kerjasama ini juga
menuntut tanggungjawab dalam melaksakan pekerjaannya, apapun pekerjaan
dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan, tidak bisa diukur pekerjaan itu
penting atau tidak penting. Semua pekerjaan pastilah penting dalam sebuah
kerja tim, karena pekerjaan itu saling berkaitan. Semoga unit ini bisa
membantu siswa lebih memahami arti kerja tim yang lebih mengutamakan
kerjasama dan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kerja yang menjadi
tanggungjawabnya. Sekecil apapun beban kerja dan tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya, hal itu akan menjadi

suatu pembelajaran dan

pengalaman siswa dalam kehidupan keseharaian. Pembelajaran kerjasama
dan tanggungjawab itu bisa diwujudkan dalam melaksanakan pementasan
fragmen.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Manajemen produksi dan organisasi teater termasuk di dalamnya proses
produksi pementasan teater. Dalam manajemen atau tata kelola produksi
pementasan teater, kerja dikhususkan untuk mencapai target produksi. Untuk
memudahkan pekerjaan perlu dipahami konsep dasar manajemen yang di
dalamnya membicarakan prinsip manajemen serta struktur produksi dan
jabaran tugas masing-masing bidang pekerjaan. Secara besaran kerja produksi
dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
Dalam menjalankan kegiatannya, tata kelola produksi membagi kerja dalam 2
kelompok besar yaitu keproduksian atau adminsitrasi dan artistik atau tim
kreatif. Segala hal yang menyangkut soal administrasi, organisasi dan
pemasaran menjadi tugas keproduksian sementara bagian artistik memiliki
tanggungjawab memproduksi karya.
Dua kelompok kerja ini selalu bekerjasama sesuai bidang masing-masing
dalam setiap tahapan kerja. Pada proses perencanaan produksi, sasaran atau
segmentasi penonton menjadi acuan tim artistik untuk menyesuaikan
produksinya. Namun bisa juga terjadi sebaliknya, di mana tim artistik telah
memiliki prototipe karya yang akan dipentaskan sehingga tim produksi
menentukan segmen yang tepat terhadap karya tersebut. Pada tahap
perencanaan ini, semua kerja tim produksi bermula dimana konsep produksi
ditelaah secara bersama termasuk memperkirakan waktu pementasan.
Perkiraan waktu pementasan ini menjadi benang merah dari semua capaian
kerja. Target kerja berdasarkan ketersediaan waktu membutuhkan
kematangan perencanaan, sebab jika tidak, maka semua akan mengalami
pemunduran jadwal dan penyesuaian untuk memenuhi target capaian. Atau
jika produk belum maksimal sementara waktu pementasan telah tetap, maka
bisa jadi produk yang ditampilkan kurang memenuhi selera atau ekspetasi
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penonton. Akibat terburuk dari hal ini adalah rendahnya kualitas produk
membawa label negatif terhadap seluruh kerja tim produksi.
Perencanaan produksi yang matang akan membawa irama kerja yang enak
bagi semua elemen pendukung. Penentuan waktu yang bersesuaian dengan
sasaran dan tahapan kerja memberikan gambaran kualitas produk yang
dihasilkan. Dengan demikian, produk sebagai elemen jualan menempati skala
prioritas tertinggi. Oleh karena itu, dalam tahap produksi, kerja tim artistik
benar-benar diuji untuk menampilkan produk berkualitas. Sementara itu tim
produksi bekerja keras menggalang dan menarik minat penonton untuk
datang menyaksikan pada hari pementasan. Kedua tim harus bekerja dengan
sungguh-sungguh sesuai bidang masing-masing. Pekerjaan yang dikerjakan
dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan produk yang sungguh-sungguh
pula. Berikutya pada tahap pasca produksi, evaluasi seluruh rangkaian kerja
dilakukan. Semua hal yang terjadi baik dari sisi positif maupun negatif dicatat
untuk kepentingan produksi selanjutnya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.4 Memahami pementasan

Melaksanakan

pantomime sesuai konsep,

VIII

pementasan Pantomim

teknik, dan prosedur
KD KETERAMPILAN
4.4 Mementaskan pantomime

Menerapkan pementasan

sesuai konsep, teknik dan

VIII

dalam Pantomim

prosedur

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

Indikator Pendukung
3.4.1 Mengidentifikasi manajemen

4.4.1 Merancang manajemen

produksi pementasan

produksi pementasan

pantomime

pantomime
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3.4.2 Mengidentifikasi tata

4.4.2 Melaksanakan tata artistik

artitistik produksi

produksi pementasan

pementasan pantomime

pantomime

Indikator Kunci
3.4.3 Mengkonsepkan pementasan
pantomime

pantomime

3.4.4 Menentukan pementasan
pantomime

4.4.3 Merancang pementasan
4.4.4 Melaksanakan pemen
pantomime

Indikator Pengayaan
3.4.5 Mengevaluasi pementasan 4.4.5 Melaporkan evaluasi
dalam pantomim
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A.

Sub Bagian Perancangan Pementasan Pantomime

Proses membuat karya pantomime hingga sampai dipentaskan di depan
penonton melibatkan banyak bidang pekerjaan di dalamnya. Selain
menyiapkan pertunjukan yang dikerjakan oleh bidang artistik juga harus
menyiapkan tempat pertunjukan dan mendatangkan penonton yang
dikerjakan oleh bidang keproduksian atau administrasi. Semua hal tersebut
harus benar-benar dipersiapkan dengan matang tahap demi tahap. Tahapan
proses produksi pementasan pantomime terdiri dari pra produksi, produksi,
dan pasca produksi yang akan dibahas berikut ini dalam bidang kerja
administratur beserta staf selain manajer produksi, sutradara beserta stafnya,
manajer produksi, manajemen panggung, dan bagian tata artistik. Dengan
mempelajari materi ini, peserta didik belajar dan berlatih untuk merancang
sebuah pertunjukan pantomime.
Pekerjaan perancangan

produksi merupakan tahap awal sebuah proses

pementasan pantomime yang secara garis besar berupa perencanaan. Pada
tahap ini, ide atau gagasan mengenai produk karya pementasan dibicarakan
baik secara artistik maupun keproduksian. Produk karya seni pertunjukan
berbeda dengan karya seni rupa karena sifat kesementaraannya. Oleh karena
itu, sebisa mungkin produk yang dihasilkan mampu singgah dalam memori
penonton dalam waktu cukup lama sehingga karya menjadi terkenang dan
eksistensi pementasan tersebut terkenang oleh penonton atau diakui.
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B. Sub Bagian Pementasan Pantomime
Apakah Anda tahu bahwa gerak “Moonwalk” yang dipopulerkan oleh penyanyi
pop Amerika Michael Jackson dan breakdance telah dipinjam dari gerak
pantomime? Apakah anda kostum pantomime yang hitam dan putih itu
dipopulerkan oleh Marcel Marceu? Apakah Anda tahu bahwa seni Pantomime
sudah ada sejak kurang lebih 500 tahun sebelum masehi di Yunani. Seni
Pantomime dalam perkembangannya semakin dikenal oleh bangsa-bangsa di
dunia terutama melalui industri film bisu. Hal ini ditandai dengan banyaknya
aktor yang menguasai pantomime seperti Charles Spencer Chaplin. Chaplin
adalah tokoh penting dalam era bahasa bisu, karena dia adalah salah satu
tokoh besar film bisu. Di Perancis juga ada tokoh besar yang bernama Marcel
Marceau yang mencintai pantomime karena sering menonton film bisa Keaton
dan Chaplin. Jadi seni pantomime ini bisa menjadi tanda berkembangna film
bisu sebelum menjadi film bicara diketemukan dan dijual ke asyarakat.

Gambar 1 Dokumentasi Pementasan Pantomime
Sumber: www. partiesoverboston.com

Apakah Anda tahu bahwa make-up putih yang dikenakan oleh pantomimer
(pemain pantomime) sebenarnya dipinjam dari tradisi badut? Make-up putih
ini digunakan untuk menekankan karakter dan ekspresi sehingga mereka
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dapat terlihat dengan jelas meski dari kejauhan. Apakah Anda tahu bahwa
make-up putih yang dikenakan oleh pantomimer itu bukan meniru
penggunaan masker sebagai tahap sederhana penggunaan make-up.
Pertunjukan pantomime biasanya bersifat lucu, humoris dan menghibur
dengan menggunakan gerakan komikal atau gerakan lucu. Gerakan-gerakan
yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau
digayakan. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik dan ekspresi
wajah yang berkarakter akan membuat pantomime menjadi suatu sajian
tontonan yang menarik.

Gambar 2 Dokumentasi Pementasan Pantomime
Sumber: www. moziru.com
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A. Sub Bagian Tim Produksi
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi manajemen produksi pementasan
pantomime pada Kompetensi Dasar;
3.4 Memahami pementasan pantomime sesuai konsep, teknik, dan prosedur
No.
1

Soal
Pimpinan produksi, bertanggungjawab sepenuhnya atas terselenggaranya
produksi atau pementasan pantomime. Selain itu pimpinan produksi juga
memiliki wewenang untuk...
A. Menugaskan dan mengoordinir bagian penata cahaya dan penata musik
B. Menugaskan dan mengoordinir bagian keuangan dan pemeran
C. Menugaskan dan mengoordinir bagian produksi dan artistik
D. Menugaskan dan mengoordinir bagian rias dan kostum

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Mengidentifikasi manajemen produksi pementasan
pantomime

Diketahui

:

Pernyataan tentang salah satu tugas pimpinan produksi
dalam pementasan pantomime

Ditanyakan

: Tugas Pimpinan Produksi

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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B. Sub Bagian Tim Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi tim artistik pementasan pantomime
pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan pantomime sesuai konsep, teknik dan prosedur
Yang mempunyai tugas menciptakan karya pementasan dengan
mengarahkan pemeran dan seluruh pendukung artistik serta
mempertanggungjawabkan kesiapannya pada pimpinan produksi adalah....
A. Penulis Naskah
B. Sutradara
C. Pimpinan Produksi
D. Penata Panggung
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Merancang manajemen produksi pementasan
pantomime

Diketahui

:

Pernyataan tentang salah satu tugas seorang
sutradara

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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C. Sub Bagian Tata Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi menata artistik pementasan
pantomime pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan pantomime sesuai konsep, teknik dan prosedur
No.
1

Soal
Pada waktu kapan kah pemeran atau pantomimer dapat mencoba tata
busana pementasan, sehingga penata busana dapat mengecek
kekurangan dan kelebihan dari tata busana tersebut?
A. Runthrough
B. Latihan
C. Analisis Lakon
D. Stop and Go

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan pementasan pantomime

Diketahui

:

Ditanyakan

: Waktu uji coba busana pementasan

Materi yang
dibutuhkan

: Tata artistik pementasan

Pernyataan tentang uji coba busana pementasan
pantomie
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D. Sub Bagian Pementasan Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi pementasan pantomime

pada

Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan pantomime sesuai konsep, teknik dan prosedur
Soal
Pada saat pementasan pantomime, seorang sutradara harus membuat catatan
pada seorang pemeran atau pantomimer, karena…
A. Menyangkut gerakkan yang dilakukan oleh pantomimer waktu
pementasan
B. Menyangkut pemakaian kostum yang digunakan oleh pantomimer waktu
pementasan
C. Menyangkut durasi waktu yang digunakan oleh pantomimer waktu
pementasan
D. Menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara
kepada penonton
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan pementasan pantommime

Diketahui

:

Ditanyakan

: Salah satu tugas su

Materi yang
dibutuhkan

: Melaksanakan pementasan pantomime
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Pernyataan tentang kerja sutradara pada
pementasan pantomime

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pemeranan pantomime ini menggunakan
metode pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan
Pertanyaan
Mendasar

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

a. Peserta didik dikelompokan, masingmasing kelompok terdiri dari 10 orang
b. Tiap kelompok membaca referansi
tentang pementasan pantomime
c. Guru dan siswa mendiskusikan
tentang pementasan pantomime
d. Siswa menyimpulkan bahan referensi
dan menentukan projek pementasan
pantomime

2. Mendesain

a. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur yang diperlukan dalam

Proyek

melaksanakan pementasan
pantomime
b. Guru dan siswa mengidentifikasi
langkah kerja dalam melaksanakan
pementasan pantomime
c. Guru dan siswa merancang projek
pelaksanaan pementasan pantomime

3. Menyusun

a. Guru dan siswa menyusun jadwal kerja

Jadwal

pelaksanaan pementasan pantomime
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b. Jadwal kerja pelaksanaan pementasan
pantomime terdiri dari;
1.

Menentukan tim produksi
pementasan pantomime

2.

Menentukan tim artistik produksi
pementasan pantomime

3.

Menentukan tata artistik
pementasan pantomime

4.

Memproduksi tata artistik
pementasan

5.

Melaksanakan latihan pementasan
pantomime

6.

Melaksanakan pementasan
pantomime

7.

Mengevaluasi pemeranan
pantomime

4. Memonitor
Kemajuan
Projek

a. Guru memonitoring pelaksanaan
projek pementasan pantomime
b. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
c. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
d. Guru memberi solusi apabila ada
kendala dalam pelaksanaan projek

5. Menguji Proses
dan Hasil Belajar

a. Siswa melaksanakan semua tahap kerja
yang telah dijadwalkan
b. Guru melaksanakan uji setiap tahap
kerja mulai dari menentukan tim
produksi, menentukan tim artistik,
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Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

menentukan tata artistik, sampai
dengan pelaksanaan pementasan
pantomime
c. Guru dan siswa melaksanakan
pementasan pantomime
6. Melakukan

a. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan projek pementasan

Pengalaman

pantomime

Membuat
Proyek

b. Siswa membuat laporan tertulis
pelaksanaan pementasan pantomime
c. Guru membimbing siswa dalam
pelaksanaan pembuatan laporan
tertulis

Aktivitas 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pementasan pantomime. Bahan
diskusi bisa mengakses media online, maupun yang media tercetak. Diskusi
bisa dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Bila
diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok itu sekaligus
memilih naskah lakon atau tema pantomime yang akan pentaskan. Naskah
lakon atau tema pantomime terkadang sudah ada atau siap dimainkan tetapi
bisa juga naskah lakon atau tema belum tersedia. Bila naskah lakon atau tema
belum tersedia maka, harus membuat naskah lakon atau tema pantomime
dulu sebelum dijadikan projek pementasan.

Aktivitas 2. Merencanakan Projek

105

Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pementasan
pantomime, maupun langkah kerja ketika melaksanakan pementasan
pantomime sudah ditentukan. Langkah kerja di mulai dari mendiskusikan
naskah lakon, kemudian persiapan tim produksi, tim artistik, tim tata artistik
pementasan.

Aktifitas perencanaan ini juga sudah harus memikirkan

kemungkinan jadwal kerja, kesulitan pelaksaan kerja, sampai dengan
kemungkinan penyusunan solusi bila ada kendala dalam pelaksanaan projek
pementasan pantomime.

Aktivitas 3. Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pementasan pantomime. Jadwal ini
disusun secara diskriptif maupun secara tabel. Dalam jadwal kerja ini disusun
secara detail jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah satu
contoh jadwal kerja secara tabel adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Contoh Jadwal Projek Pementasan Pantomime

NO

WAKTU DALAM HARI

PEKERJAAN
I

1
2
3
4
5
6
7

Pembuatan Jadwal
Kerja
Penentuan tim
produksi
Penentuan tim
artistik
Memproduksi tata
artistik
Monitoring
Pelaksanaan
Pelaksanaan
pementasan
pantomime
Evaluasi
Permainan
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II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

Aktivitas 4. Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan kerja sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Menentukan Tim Produksi Pementasan Pantomime
LK.2 Menentukan Tim Artistik Pementasan Pantomime
LK.3 Memproduksi Tata Artistik Pementasan Pantomime
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan persiapan
pementasan pantomime yang dilakukakn oleh siswa sesuai dengan lembar
kerja siswa dalam rangka melaksanakan pementasan pantomime. Guru tidak
hanya memonitoring, tetapi juga membimbing bila siswa mengalami kesulitan
dalam melaksanakan kegiatannya.

Aktivitas 5. Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifias sesuai dengan lembar kerja yang
tersedia yaitu; LK. 4 Pementasan Pantomime. Lembar kerja ini adalah muara
dari semua lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa pada aktifitasaktiftas sebelumnya. Pada aktifitas ini guru menguji proses pelaksanaan dari
projek yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6. Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
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Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pementasan pantomime. Pada aktifitas
ini siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah selesai dilakukan dan
membuat evaluasi pementasan pantomime ini dalam sebuah laporan.
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifitas pada lembar kerja yang
tersedia yaitu: LK-5. Pasca Pementasan pantomime

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tim Produksi
Pementasan
Judul

: Tim Produksi

Tujuan

: Mempelajari manajemen

produksi

teater

dengan

menentukan tim produksi dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan pantomime.
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Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VIII

Diskusikan dan tentukan tim produksi yang akan membuat projek
pementasan pantomime. Projek pementasan pantomime ini adalah
kelanjutan dari pembelajaran pemeran pantomime dan penulisan lakon
pantomime. Dalam menentukan tim produksi ini Anda tinggal menentukan
orang yang bertanggungjawab pada pekerjaan tersebut. Tanggungjawab
dan pekerjaan dari tim produksi seperti di bawah ini;
NAMA

TANGGUNGJAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan Produksi

Memimpin rapat produksi
Mengkoordinir pelaksanaan
pementasan dari sisi administrasi

Sekretaris

Mengurusi surat menyurat
pelaksanaan pementasan
Mencatat hasil rapat produksi
Membuat surat menyurat untuk
sponsor maupun donatur
Mengurusi segala adminstrasi
persiapan pementasan
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NAMA

TANGGUNGJAWAB

PEKERJAAN

Bendahara

Merancang pendanaan untuk
pelaksanaan pementasan
Mengelola dana yang diterima
Melaksanakan pembukuan
keuangan pementasan
Membuat laporan keuangan
pementasan
House Manager
Mengkoordinir urusan
kerumahtanggan
Koordinasi dengan pimpinan
produksi
Koordinasi dengan pimpinan
artistik
Menyiapkan kesiapan
pementasan
Tim
Dokumentasi Merancang media publikasi
dan Publikasi
Membuat media publikasi
Merancang media
dokumentasi
Melaksanakan dokumentasi
Membuat laporan
dokumentasi dan publikasi
Seksi Tempat
Menyiapkan tempat untuk
latihan
Menyiapkan tempat untuk
pementasan
Mengatur tempat pementasan
Menjaga kebersihan tempat
pementasan
Membuat laporan penggunaan
tempat pada house manager
Bagian Tiketing
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Merancang tiket pementasan
Mencetak tiket pementasan
Menjual tiket pementasan
Membuat laporan penjualan
tiket

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

NAMA

TANGGUNGJAWAB

PEKERJAAN

Penerima tamu dan Menerima tamu dan penonton
penonton
Mengatur mobilitas tamu dan
penonton
Mengarahkan penonton pada
tempat pertunjukan
Membuat laporan pada house
manager
Bagian Keamanan
Menjaga keamanan tempat
latihan
Menjaga keamanan tempat
pementasan
Membuat laporan keamanan
kepada house manager
Bagian Konsumsi
Menyiapkan konsumsi waktu
latihan
Menyiapkan konsumsi waktu
pementasan
Membuat laporan kepada
haouse manager
Bagian parking

Menyiapkan tempat untuk
parkir tamu dan penonton
Mengatur parkir kendaraan
Menyiapkan teknik parkir
waktu pementasan
Membuat laporan pada house
manager
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Menentukan Tim Artistik
Pementasan
Judul

: Tim Artistik

Tujuan

: Mempelajari

manajemen

produksi teater dengan

menentukan tim artistik dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan pantomime
Identitas Mapel
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: Seni Budaya SMP Kelas VIII

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

Diskusikan dan tentukan tim artistik yang akan membuat projek
pementasan pantomime. Projek pementasan pantomime ini adalah
kelanjutan dari pembelajaran pemeran pantomime dan penulisan lakon
pantomime. Dalam menentukan tim artistik ini Anda tinggal menentukan
orang yang bertanggungjawab pada pekerjaan tersebut. Tanggungjawab
dan pekerjaan dari tim artistik seperti di bawah ini;
NAMA

TANGGUNGJAWAB
Sutradara/Konseptor

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Memilih dan menentukan
pemeran
Melatih pemeran sesuai jadwal
Mewujud teks lakon pantomime
menjadi pementasan

Manager Panggung

Melaksanakan koordinasi
dengan sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk tempat latihan
Mengkoordinasikan tim penata
artistik
Rapat desain artistik dengan
tim penata artistik
Mensimulasikan penataan
setting panggung
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata panggung

Penata cahaya

Penata Suara

Penata Rias

114

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Membuat gambar rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan sutradara
Membuat model panggung
Membuat rencana kerja
penataan panggung
Mewujudkan tata panggung
sesuai dengan gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Membuat gambar rancangan
tata cahaya
Konsultasi dengan sutradara
Membuat rencana kerja
penataan cahaya
Menata cahaya sesuai dengan
gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Membuat gambar rancangan
tata suara
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan rekaman
Menata cahaya sesuai dengan
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Membuat gambar rancangan
tata rias karakter tokoh
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
rias
Menata rias sesuai dengan
gambara kerja

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata Busana

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
pantomime
Membuat gambar rancangan
tata busana sesuai dengan tokoh
dalam lakon
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
busana
Menata busana sesuai dengan
gambara kerja

Penata Rias dan Busana
1.
2.
3.
4.

Diskusi Pra Produksi
Menggambar Rancangan Rias dan Busana
Menggambar Rancangan Assessories
Menata Rias dan Busana
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Memproduksi Tata Artistik
Pementasan
Judul

: Produksi Tata Artistik

Tujuan

: Mampu menentukan, merancang dan memproduksi
tata artistik pementasan pantomime

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VIII

Diskusikan dan tentukan tata artistik yang akan digunakan dalam
pementasan pantomime. Diskusi ini dipimpin oleh sutradara kepada tim
penata artistik. Pada aktifitas

ini yang perlu didiskusikan adalah

penanggungjawab, pekerjaan dan rencana pelaksanaan.
NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata
Rapat produksi
Panggung
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan
Sutradara
Pembuatan materi tata
panggung
Penataan materi tata
panggung
Penata Cahaya
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Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat
rancangan
tata cahaya
Konsultasi
dengan
sutradara
Menggumpulkan materi
tata cahaya
Menata materi tata
cahaya

RENCANA
PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata suara
Konsultasi dengan
Sutradara
Identifikasi materi tata
suara

RENCANA
PELAKSANAAN

Pengumpulan materi
tata suara
Penata Rias

Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
rias
Konsultasi
dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata rias
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Penata Busana Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
busana
Konsultasi dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata busana
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Membuat dan/atau
mengumpulkan materi
tata busana
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. Pementasan Pantomime
Judul

: Pementasan Pantomime

Tujuan

: Mampu melaksanakan pementasan pantomime sebagai
akhir dari semua kegiatan mulai dari pemeranan
pantomime,

penulisan

lakon

pantomime,

dan

perencanaan pementasan pantomime.
Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VIII

Sebelum melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan cheklist semua
pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari penanggungjawab pekerjaan
tersebut. Setelah semua siap, maka pementasan siap dilaksanakan dengan
semua penanggungjawab melaksanakan pekerjaannya masing-masing.
Salah satu contoh pembagian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA
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PENANGGUNG
JAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan
Produksi

Mengkoordasi semua tim
Melaporkan persiapan
pementasan pada sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk menyiapkan
tim untuk pemetasan
Mengawasi jalannya
pementasan pantomime

House Manager

Koordinasi dengan
sutradara
Koodinasi dengan stage
manajer
Mengechek persiapan kerja
penerima tamu tau
penonton
Mengecek persiapan kerja
bagian tiketing
Mengechek persiapan kerja
bagian parking
Mengechek persipan kerja
bagian keamanan

PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Petugas
Persiapan tempat kerja
tiketing
Persiapan tiket yang
dijual
Persiapan data
penukaran tiket online
Mendata penjualan
tiket

PELAKSANAAN

Penerima
Persiapan tempat kerja
tamu
Persiapan alat kerja
undangan dan Menerima tamu
penonton
undangan maupun
penonton bertiket
Mengarahkan penonton
ke tempat pertunjukan
Tim
Persiapan alat kerja
Dokumentasi
Mendokumentasikan
acara
Mendokumetasikan
pementasan
pantomime
Mengumpulkan hasil
dokumentasi
Tim
Persiapan alat kerja
Keamanan
Menjaga keamanan
selama acara
berlangsung
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
Tim Parking
Persiapan tempat kerja
Pembuatan tiket
parking
Menata parking
kendaraan
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Sutradara
Memberi pengarahan
sebelum pementasan
Koordinasi dengan
stage manager
Mengamati perjalanan
pementasan
Membuat catatan untuk
para pemeran
Stage manager Mengecek tata letak set,
perabot, properti
panggung
Komunikasi dengan
sutradara
Menjalankan
pementasan sesuai
dengan catatan
Mengawasi latihan
penggantian penataan
setting
Melaporkan jalannya
pertunjukan kepada
pimpinan produksi
Penata
Pekerjaan penata
Panggung
panggung sudah selesai
sebelum pementasan,
dan pekerjaan diambil
alih oleh stage manager
Penata cahaya
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Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
cahaya
Membuat catatan
jalannya tata cahaya
pementasan

PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
suara
Membuat catatan
jalannya tata suara
pementasan
Penata Rias
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
memastikan dalam
keadaan cukup
Menata rias pemeran
sebelum pementasan
Memeriksa kondisi
tata rias pemeran
serta memperbaiki
kalau terjadi
perubahan tata rias
Membuat catatan tata
rias selama
pementasan

PELAKSANAAN
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NAMA
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PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Busana Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
busana serta
memastikan dalam
keadaan siap pakai
Menata busana
pemeran sebelum
pementasan
Memeriksa kondisi tata
busana pemeran serta
memperbaiki kalau
terjadi perubahan tata
busana
Membuat catatan tata
busanan selama
pementasan

PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

Lembar Kerja Peserta Didik 5. Pasca Pementasan Pantomime
Judul

: Pasca Pementasan Pantomime

Tujuan

: Mampu menyelesaikan pekerjaan pasca pementasan
pantomime sebagai akhir dari semua kegiatan.

Identitas Mapel
Setelah

: Seni Budaya SMP Kelas VII

melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan laporan dari

masing-masing pekerjaan atau tanggungjawab. Salah satu contoh laporan
pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA

PENANGGUNG
JAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan
Produksi

Mengkoordnasikan rapat
pasca produksi
Menerima laporan dari
tim produksi
Mengevaluasi
pelaksanaan pementasan

Sekretaris

Membuat laporan
tentang kesekretariatan
Membuat laporan
tentang keuangan

Bendahara
House Manager

Menyiapkan transportasi
pembongkaran artistik
Mengkoordinir laporan dari
penerima tamu, bagian
parking, bagian tempat,
bagian keamanan, bagian
dokumentasi dan publikasi,
bagian tiketing
Membuat laporan tentang
kerumahtanggaan

Bagian
tiketing

Membuat laporan
penjualan tiket

PELAKSANAAN

Penerima
Membuat laporan
tamu
tentang tamu undangan
undangan dan dan penonton termasuk
penonton
jumlahnya
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Tim
Membuat laporan
Dokumentasi
tentang hasil
dokumentasi
Menyerahkan hasil
dokumentasi
Merawat hasil
dokumentasi
Sutradara

Mengumpulkan semua
catatan kerja
penyutradaraan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai dengan
pelaksanaan
pementasan
Stage Manager Mengkoordinasi
pembongkaran setting
atau penataan
panggung
Membantu
mengembalikan barang
pinjaman
Mencatat barang
inventaris sisa
pementasan
Mengumpulkan semua
catatan pengelolaan
panggung
Penata
Membongkar tata
Panggung
panggung
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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PELAKSANAAN

Unit Pembelajaran
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Cahaya Membongkar instalasi
tata cahaya
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Penata Suara
Membongkar instalasi
tata suara
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Menyeleksi alat dan
Penata Rias
bahan tata rias yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan

PELAKSANAAN

Penata Busana Menyeleksi busana
yang masih bisa
disimpan
Mengembalikan busana
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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C. Bahan Bacaan

Manajemen Produksi Pementasan
Proses manajemen adalah memanfaatkan input untuk menghasilkan produk
melalui

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan,

dan

pengendalian dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Produk
diciptakan dengan mengikuti alur proses manajemen. Pada tahap pertama
dalam alur proses manajemen adalah perencanaan. Proses perencanaan
merupakan upaya awal suatu organisasi untuk melaksanakan perannya.
Dalam perencanaan akan ditentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode
tertentu. Setelah proses perencanaan selanjutnya adalah pengorganisasian.
Prinsip kerja organisasi adalah efektif dan efisien. Berikutnya adalah
pengarahan yang merupakan proses membuat semua anggota memiliki
kemampuan dan kemauan untuk menjalankan tugas sesuai bidangnya.
Kegiatan pengarahan dapat meliputi pelatihan, pembimbingan, magang,
bimbingan konseling, pemecahan masalah, pemberian reward (penghargaan)
bagi yang berprestasi dan punishment (peringatan atau hukuman) bagi yang
lupa pada tugas dan tanggungjawabnya, dan sebagainya. Proses berikutnya
adalah pengendalian dimana peran pengendalian adalah untuk memastikan
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada waktunya sesuai
dengan sumberdaya yang telah disediakan.
Struktur oganisasi produksi antara teater satu dengan yang lain bisa saja
berbeda namun tujuannya sama yaitu menyelenggarakan pementasan yang
terkelola dengan baik. Organisasi teater terkadang memiliki bidang
produksinya sendiri dalam arti mampu mengurusi tata kelola pementasannya.
Namun banyak pula organisasi teater yang hanya memproduksi karya artistik
dan pengelolaan penyelenggaraan pementasan diurusi oleh organisasi lain
atau pengurus gedung pertunjukan. Sebuah gedung pertunjukan, memiliki
struktur produksi yang cenderung bersifat administratif.
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Di banyak negara, sebuah gedung pertunjukan memiliki beragam agenda
untuk menyelenggarakan berbagai produksi seni pertunjukan sepanjang
tahun. Dan seperti makna dasarnya, gedung pertunjukan ini pun juga disebut
sebagai teater. Karya artistik seni pertunjukan (teater) yang ditampilkan bisa
berasal dari berbagai kelompok, sanggar atau organisasi. Oleh karena itu
diperlukan pengelolaan yang tertata dengan baik agar semua agenda berjalan
dengan lancar. Dalam hal ini, gedung pertunjukan tersebut mengelola bidang
administrasi secara penuh sedangkan materi karya seni yang akan
dipentaskan menjadi kewenangan direktur artistik.
Seorang direktur artistik dapat pula bertindak sebagai sutradara jika produksi
menghendaki demikian sehingga tidak perlu menyewa jasa sutradara lain.
Namun demikian, tim artistik lain semisal pemeran atau aktor perlu
didatangkan atau disewa jasanya. Selain itu, dalam sebuah agenda tertentu,
gedung pertunjukan seolah menjadi pelayan bagi tamu-tamu artistiknya
misalnya ada kelompok teater yang menggunakan gedung tersebut sebagai
tempat pementasannya, maka semua staf produksi yang ada di bawah kendali
direktur administrasi gedung tersebut harus bekerja sama dengan tim artistik
dari kelompok itu. Belum lagi misalnya ada agenda festival yang
mendatangkan banyak grup atau kelompok maka tim keproduksian gedung
pertunjukan tersebut harus mampu bekerja dengan tim artistik dari berbagai
kelompok. Tim artistik sebuah kelompok teater terdiri dari sutradara,
pemeran, penata rias busana, penata panggung, penata musik, penata gerak,
penata cahaya dan penata suara.
Struktur organisasi produksi selain dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola
gedung pertunjukan juga dimiliki oleh kelompok teater profesional.
Organisasi teater semacam ini mampu menyelenggarakan pementasannya
sendiri. Di Indonesia, hampir semua kelompok teater mencoba membentuk
tim produksinya sendiri dalam sebuah pementasan. Masing-masing
pendekatan dan susunan organisasi produksi diterapkan dengan tujuan untuk
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menyukseskan pentas yang diselenggarakan. Struktur atau bagan organisasi
produksi dapat disusun dalam 2 jenis. Yang pertama menerapkan bahwa
sejak awal proses produksi bagian atau wilayah kerja keproduksian dan
bagian artistik telah dipisah. Yang menyatukan kedua bagian tersebut adalah
produksi atau (konsep) pementasan yang akan diselenggarakan. Sementara
pada struktur kedua menerapkan produser sebagai penentu pertama sebuah
produksi yang membawahi 3 bidang pekerjaan utama yaitu sutradara,
pimpinan produksi dan pernaskahan. Sutradara menerjemahkan keinginan
produser dan menjabarkannya bersama pimpinan produksi dan bagian
pernaskahan. Setelah ditemukan kesepakatan barulah kerja artistik
dilaksanakan dengan membentuk kelompok administrasi dan kelompok
manajemen panggung. Sutradara, pimpinan produksi, dan naskah memiliki
akses baik dalam hal koordinasi, pengarahan maupun pengendalian kepada
kelompok administrasi dan manajemen panggung.

Tim Produksi
Manajemen Seni Pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil
keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya
manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan
pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan
terorganisir. Manajemen seni pertunjukan dapat di petakan lagi menjadi,
menajemen organisasi seni pertunjukan dan manajemen produksi seni
pertunjukan.
Manajemen akan membantu organisasi seni pertunjukan di dalam
mewujudkan harapannya untuk memproduksi karya secara maksimal.
Regulasi ke arah itu diupayakan dengan melalui pemberdayaan berbagai
komponen yang terkait untuk bersinergis dalam membangun jaringan yang
tanggap seperti proporsi rumah laba-laba. Apabila berbagai komponen
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pendukung yang dirasakan dapat digunakan sebagai stimulus dalam
mempermulus laju dan perkembangan produksi seni pertunjukan sebaiknya
dilakukan secara komprehensif. Di sini faktor keberuntungan, perencanaan
produksi, strategi penerapan dan penggunaan celah yang mendatangkan
peluang bisnis besar perlu diterapkan walaupun pada kapasitas produksi
untuk penyajian karya seni sebagai hobi saja. Dengan demikian diperlukan
kerja keras berbagai komponen yang terlibat dan sekaligus upaya penanganan
hambatan harus diminimalisir secara tepat, sehingga pelaksanaan produksi
karya seni menjadi pilihan dan harapan bersama.
Di sisi lain Masalah manajemen sebagai basis dalam pengelolaan suatu
organisasi seni pertunjukan memiliki kompetensi yang sangat krusial dalam
menentukan laju dan arah pengembangan dari suatu seni pertunjukan. Secara
umum

dalam

pengelolaan

terasa

sangat

gampang,

namun

dalam

pelaksanaannya memerlukan penanganan yang sangat rumit, butuh perhatian
khusus serta lebih diutamakan pada pengalaman empirik menjadi sumber
dalam melaksanakan dan sekaligus menetapkan keberhasilan produksi karya
seni secara proporsional.
a. Pimpinan Produksi
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pimpinan produksi harus
memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan ia
berada di garda depan produksi seni pertunjukan dalam menjalankan tugas
produksi.
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Tugas kontroling kerja kerumahtanggaan, operasional staf, pemilihan tempat
pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai
pertunjukan produksi adalah kacakapan tugas yang diembannya. Peran
pimpinan produksi dalam pelaksanaan pementasan menjadi motor gerak
bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja maksimal, sehingga
sukses dan tercapainya pementasan yang berbobot. Target yang diharapkan
bersama dalam produksi seni pertunjukan merupakan simbol keberhasilan
pimpinan produksi dalam mengawal anak buahnya.
b. Sekretaris Produksi
Sekretaris adalah orang yang bertanggungjawab dalam membukukan dan
mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni
pertunjukan. Tugas dan tanggungjawabnya adalah bersifat administrasi.
Tugas yang dikerjakan meliputi: membuat proposal pementasan, membuat
surat-surat yang berhubungan kegiatan pementasan pertunjukan (surat ijin,
surat kerja sama dan lain-lain), mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
serta membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi
kesekretarisan.
c. Bendahara
Bendahara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap semua hal yang
berhubungan dengan keuangan. Kegiatannya adalah berhubungan dengan
pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai dengan pelaporan
keuangan yang digunakan dalam pementasan pertunjukan (pembukuan
keuangan).
d. Urusan Dokumentasi
Urusan dokumentasi dikerjakan dan menjadi tanggungjawab seorang
dokumentator yaitu orang yang bertanggungjawab atas dokumentasi
kegiatan. Hasil dari dokumentasi ini bisa berupa visual (foto, gambar dan
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dokumen cetak lainnya), audio (rekaman suara, rekaman music dan lain-lain)
serta audio visual (videografi, film dan lain-lain). Jadi tanggungjawab seorang
dokumentator adalah merencanakan, melaksanakan dan menyimpan semua
dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan. Semua hasil kerjanya
diserahkan kepada pimpinan produksi untuk dapat digunakan untuk
keperluan yang lain setelah pementasan pertunjukan tersebut.
e. Urusan Publikasi
Urusan Publikasi bertanggungjawab terhadap segala urusan promosi dari
kegiatan pementasan pertunjukan. Tugasnya adalah merancang publikasi
untuk berbagai media, baik media cetak (Koran, majalah, poster, flyer), media
audio (radio) maupun media audio visual (untuk keperluan televisi, web
internet).

Tanggungjawabnya

tidak

hanya

merancang,

tetapi

juga

melaksanakan dan mewujud segala media yang telah dirancang dan disepakai
oleh tim produksi.
f. Urusan Pendanaan
Urusan pendanaan bertanggungjawab terhadap penyediaan dana yang
dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan.
Pada dasarnya urusan pendanaan adalah upaya pengalangan dana dalam
bentuk uang, tetapi didalamnya tercakup upaya mendapatkan dukungan atau
bantuan non uang, seperti sumbangan pemikiran, tenaga, pinjaman tempat
dan fasilitas. Maka orang-orang yang dipercaya untuk bertanggungjawab pada
urusan pendanaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk
menyakinkan pada pihak lain mengenai pentingnya visi dan misi pertunjukan
yang digelar sehingga pihak lain teryakinkan untuk mendukung pementasan
yang akan digelar.
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g. Tiketing
Mereka bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian karcis pertunjukan.
Jumlah pengeluaran dan pemasukan harus seimbang. Komoditas terciptanya
layanan yang manusiawi dan berwibawa menjadi misi yang harus ditampilkan
staf ini dalam bentuk layanan publik secara langsung. Bagian karcis juga
bertugas dalam menghitung kapasitas dari gedung dan berapa tiket yang akan
di jual. Hak dan kewajiban yang dilakukan dalam bentuk melayani penonton
dengan ramah, murah senyum, serta menawan dan menarik, sehingga
penghargaan terhadap penonton cukup disegani. Kewajiban yang harus
dilakukan berupa layanan publik secara langsung ditunjukan melalui kontak
interaksi dengan itu baik-buruk layanan akan tercermin dari penampilan pada
saat itu.
Hak yang dimiliki oleh staf ini adalah konsultasi dan konsolidasi kepada
pimpinan

staf

produksi

melalui

mandat

dan

kepada

pimpinan

kerumahtanggaan secara langsung tentang tugas, kewajiban, dan tanggung
jawab kerja yang harus direfleksikan.
a. House Manager
House Manager atau Pimpinan Kerumahtanggaan dalam suatu produksi karya
seni pertunjukan merupakan salah staf yang bertugas mengemban pelayanan
publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf
dan layanan publik. Pelayanan ditujukan kepada seluruh staf produksi yang
bekerja menyelenggarakan produksi seni pertunjukan. Layanan kepada publik
diberikan dalam hubungan pemberian servis kepada penonton mulai dari
pembelian karcis, pelayanan gedung, hingga kenyamanan penonton agar
penonton merasa dihargai dan dihormati secara tepat. Tugas pelayanan publik
dilakukan mulai dari kenyamanan menjamu penonton, pelayanan pemesanan
karcis, hingga suasana pementasan agar berjalan lancar dan nyaman menjadi
bagian tugas yang harus diciptakan. Kondisi pelayanan sejak awal
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pertunjukan, istirahat, hingga akhir pementasan menjadi kordinasi seksi
kerumahtanggaan di dalam gedung dan di luar gedung. Artinya, kompleks
pertunjukan harus terbebas dari keributan, suasana yang menjadi kekuatan
emosi penonton untuk menikmati pertunjukan secara antusias, empati, dan
simpati serta nyaman.
Pelayanan kepada staf produksi dalam bentuk memberikan kesejahteraan
berupa layanan konsumsi sejak penyelenggaraan produksi mulai dari rapat
pertama, pelatihan, gladi kotor, gladi bersih, pementasan/pertunjukan hingga
acara pembubaran produksi. Layanan tersebut terkait dalam bentuk
kesejahteraan dan pemenuhan konsumsi secara rutin acara kegiatan
berlangsung.
Hak dan kewajiban pimpinan kerumahtanggaan adalah berkonsultasi kepada
pimpinan produksi dan pimpinan artistik dalam hal layanan staf. Dalam
layanan publik, kepala bagian ini minta dengar pendapat publik berkenaan
dengan bagaimana teknik dan operasional servis yang dapat memuaskan
publik, serta memberikan layanan cepat pesan melalui komunikasi bebas
pulsa atau komunikasi lain dalam bentuk antaran servis. Bidang-bidang yang
termasuk dalam house manager yaitu:
• Seksi Keamanan
• Seksi Akomodasi
• Seksi Konsumsi
• Transportasi
• Seksi Gedung (untuk pementasan, latihan maupun untuk konfrensi pers).

Tim Artistik
a. Sutradara/Konseptor
Sutradara atau Konseptor adalah orang yang membuat konsep dari
pertunjukan, dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara
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atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar

yang ingin

dipentaskan mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain
dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab penuh
pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
b. Pimpinan Artistik
Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab
atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa
penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan
pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik.
Dalam Paduan Suara Mahasiswa “Giata Savana”pimpinan artistik tertinggi
adalah seorang Kondukter. Pimpinan artistik memiliki hak dan kewajiban
berhubungan dengan keartistikan karya seni yang dipentaskan. Berbagai
capaian karya seni dipertunjukan menjadi bagian tanggung jawab moral yang
tidak dapat dibayarkan melalui penataan artistik karya seni. Dengan demikian
masalah teknis, tata letak setting, tata indah pencahayaan, dan artistiknya
kostum artis menjadi tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan artistik.
Pimpinan artistik membawahi staf yang bertugas pada saat karya seni
dipertunjukan di atas panggung atau stage.
Berbagai kejadian, kejanggalan, keajaiban, dan kesuksesan di atas panggung
atau kerangka pementasan karya seni menjadi konstruk perintah terhadap
staf yang ada dibawah tanggungjawab pimpinan artistik. Hak dan kewajiban
pimpinan artistik adalah konsultasi teknis pementasan dengan pimpinan
produksi.

Kewajibannya

adalah

membimbing,

mengarahkan,

dan

mengkordinasikan staf di bawah artistik yang operasional di atas panggung
atau terkait dalam pementasan saat berlangsung.
Staf bawahan pimpinan artistik terdiri dari Pimpinan Panggung dan Kru,
Penata Cahaya dan Kru, Penata Sound dan Musik dan Kru, Penata Properti dan
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Kru, Penata Rias dan Kostum dan Kru, serta petugas gedung yang secara
operasional diatur oleh pimpinan panggung. Simulasi dalam pertunjukan yang
sedang berlangsung, pimpinan ini berperan mengevaluasi hasil tata cahaya,
tata panggung, dan organisasi kerjasama antar bawahan Pimpinan Artistik.
c. Stage Manager
Stage Manager adalah orang yang mengkordinasi seluruh bagian yang ada di
panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah
mengatur urutan pementasan berdasarkan advis arahan pimpinan artistik
serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat musik yang
digunakan pementasan hingga bagaimana setting, pencahayaan, musik dan
efek musik serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi
atau penyaji karya seni dalam suatu produksi pementasan.
Stage Manager bertugas merumuskan atau menetapkan secara lebih detail
pelaksanaan acara pada hari-H terutama pada konsep penampilan dan pengisi
acara, tata panggung dan tata lampu serta terjun langsung ke lapangan pada
hari-H dan turun tangan langsung. Run down adalah detail susunan acara
dalam suatu kegiatan pada hari-H. Dalam run down tercantum secara detail
person yang terlibat dan peralatan yang dibutuhkan dalam setiap penampilan
serta keterangan-keterangan yang diperlukan.
d. Penata Panggung
Penata properti dan kru bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara herarki masih sama dengan staf lain dilingkungan
artistik yakni melaporankan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta
penyaji karya seni dan prasaran penata artistik berdasarkan pada saat
kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Beban tanggungjawab dan
tugas penata properti adalah menjadi layanan pemenuhan kepada penyaji
karya seni dan tuntutan artistik garapan berdasarkan prasaran dari pimpinan
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artistik. Sukses dan artistiknya pementasan karya seni yang dipergelarkan
kebutuhan properti yang diharapkan penyaji dan pimpinan artistik diberikan
sepenuhnya atau layanan purna lengkap kepada kedua belah pihak. Masalah
kelengkapan properti untuk kebutuhan penari tanggungjawab staf ini.
Bagaimana cara mengatasi apabila tidak ada properti yang diminta oleh
penyaji karya seni dan pimpinan artistik menjadi beban tugas dan
tanggungjawab pimpinan properti dan kru. Hak dan kewajibannya sama
dengan staf di bawah pimpinan artistik yakni berkonsultasi kepada pimpinan
artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Kewajiabannya adalah
memberikan layanan kepuasan atas artistik tidaknya pementasan karya seni
yang dipergelarkan. Di bawah ini menunjukan gambar potret kerja penata
properti dan kru. Tugasnya mendisain dan memasang properti di atas pentas,
persiapan dan menyediakan properti yang dibutuhkan penari pada saat
pertunjukan.
e. Penata Cahaya
Penata cahaya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, namun
secara hirarki laporan kejadian berdasarkan prasaran penyaji karya seni
tanggungjawab penata cahaya secara tidak langsung bertanggungjawab
kepada pimpinan panggung dan penyaji. Beban tanggungjawab dan tugas
penata cahaya adalah menjadi sumber sukses dan artistiknya pementasan
karya seni yang dipergelarkan. Masalah pencahayaan, terang-padamnya
lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya
lampu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah menjadi beban moral
tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan tata cahaya. Hak dan
kewajibannya adalah konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung
dan penyaji karya seni. Kewajibannya adalah memberikan layanan kepuasan
atas artistik tidaknya pementasan karya seni yang dipergelarkan.
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f. Penata Rias dan Busana
Penata Rias adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab merias
pemain. Proses merias ini dimulai dari mendesain atau merancang tata rias
sampai dengan menerapkan tata rias tersebut pada pemain sesuai dengan
hasil kesepakatan dengan sutradara atau konseptor pertunjukan. Penata rias
bisa dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata rias.
Penata rias dan kostum secara umum pada produksi yang besar dibagi pada
masing-masing pos antara rias dan kostum. Namun untuk produksi karya seni
yang terbatas kedua tugas dipegang oleh satu staf saja. Penata rias dan kostum
bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, penyaji karya, serta
melakukan konsolidasi dengan pimpinan panggung.
Hirarki penguasaan konsep riasan, pemakaian kostum hingga modivikasinya
menjadi tanggung jawab penata kostum dan penata rias. Konsultasi kepada
sutradara atau konseptor secara konsolidasi penting dilakukan. Prasaran
sutradara atau konseptor dalam hal hasil kerjanya menjadi tanggung jawab
penata rias dan busana berdasar pemenuhan dari sutradara atau konseptor,
dengan asumsi hasil kerja kurang serasi dan kurang tepat sasaran. Penata rias
dan busana harus mempertanggungjawabkan kepada penonton apabila
dijumpai terdapat reaksi balik dari penonton, hal ini berhubungan dengan
kepuasan kerja penata rias dan busana.
Beban tanggung jawab dan tugas penata rias dan busana menjadi bagian
pertanggungjawaban

kepada

pimpinan

artistik.

Pementasan

yang

dipergelarkan harus mampu memenuhi harapan sutradara atau konseptor.
Masalah riasan dan pemakaian busana apabila terjadi kecelakaan misal
busana copot atau kedodoran, lunturnya riasan menjadi beban moral
tanggung jawab yang diemban penata rias dan busana secara terbuka. Hak dan
kewajibannya berkonsultasi kepada pimpinan artistik, penata panggung dan
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penata cahaya serta sutradara atau konseptor. Usaha memberi layanan atas
bentuk riasan dan pemakaian kostum pementasan jadi bagian tugas kolektif
dengan pimpinan artistik. Penata rias dalam melakukan pekerjaannya
diarahkan oleh pimpinan artistik dan sesuai hasil diskusi dengan sutradara
atau konseptor.
h. Penata Suara
Penata Suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Proses kerjanya
dimulai dari mendesain atau merancang tata suara sampai dengan mengatur
suara atau bunyi tersebut mempunyai kualitas suara yang baik. Kualitas suara
atau bunyi yang baik adalah suara tersebut terdengar jelas, wajar, indah dan
menarik serta memenuhi standar level minimal, terhindar dari noise, distorsi
dan balance (tercapainya keseimbangan suara). Penata suara atau bunyi bisa
dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata suara atau bunyi.
i. Penata Musik dan Sound
Penata musik dan sound juga bertanggungjawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara hirarki mati hidup, keras-lembut, jernih-paraunya
musik dan sound harus dilaporkan kepada pimpinan panggung untuk
konsolidasi, serta bahan laporan kepada penyaji karya seni yang
dipergelarkan. Kejadian yang muncul sebagai akibat kelalaian dan kecelakaan
pementasan dapat mempengaruhi kualitas pementasan dalam ukuran kualitas
musik dan sound. Tanggungjawab yang diemban berdasarkan dilakukan
berdasarkan prasaran penyaji.
Penata musik dan sound secara tidak langsung bertanggungjawab kepada
pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggungjawab dan tugas
penata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses dan kualitas musik
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yang disajikan dalam pementasan. Artistiknya pementasan karya seni yang
dipergelarkan dalam hubungannya dengan musik dan sound menjadi beban
moran tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan musik dan sound. Hak
dan kewajibannya sama denga staf lain di bawah pimpinan artistik, adalah
konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya
seni. Kewajiabannya adalah memberikan layanan kepuasan atas kualitas
musik dan sound pada saat pementasan karya seni yang berlangsung.

Tata Artistik Pementasan Pantomime
Bidang tata artistik dalam bahasan ini termasuk desainer dan atau penata
artistik yang terdiri dari tata panggung, tata cahaya, tata suara, tata rias dan
busana. Berikut adalah rangkaian kerja yang harus dilakukan oleh artistik
selama minggu produksi. Penyusunan, pemasangan, penataan, dan finishing
dilakukan agar semua kebutuhan artistik pementasan dalam keadaan siap.
a. Penata Panggung
Berikut ini adalah rangkaian kerja penata panggung selama produksi
berlangsung.
Penyesuaian dan pengecatan set sampai detail. Pada hari pertama sampai
hari ketiga dalam minggu produksi atau selama 3 hari, penata panggung
mengerahkan pekerjanya untuk melakukan finishing. Penyesuaian bentuk
dan tata letak set dilakukan sesuai dengan konsep artistik. Setelah itu,
pengecatan atau lukisan set diselesaikan sampai detail.
Menghadiri penyusunan plot tata lampu dan suara. Pada hari keempat
minggu produksi, penata panggung menghadiri rapat penyusunan plot tata
lampu dan tata suara. Kedua plot ini berkaitan erat dengan tata panggung
terutama pada saat pergantian set. Mengingat dalam pekerjaannya penata
panggung berhubungan langsung dengan manajer panggung, maka kerja
penyusunan plot ini sangatlah berarti. Penata panggung harus memahami
konsep tata cahaya dan suara serta ketersediaan waktu yang ada untuk
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pergantian set. Hal ini tentu saja menyangkut persoalan teknis penataan dan
penyusunan set. Penata panggung dapat membicarakan hal ini lebih lanjut
dengan manajer panggung atas plot tata cahaya dan suara yang telah disusun
tersebut.
Menghadiri latihan teknik. Penata panggung pada hari kelima dalam minggu
produksi, penata panggung hadir dalam latihan teknik. Semua perubahan dan
penyesuaian yang terjadi atas set dan tata perabot harus mendapat
persetujuan darinya. Rancangan dan perwujudan tata panggung adalah karya
penata panggung sementara kerja penataan set di atas panggung menjadi
tanggung jawab manajer panggung. Oleh karena itu, saran perubahan atau
penyesuaian set dari sutradara harus mempertimbangkan sisi artisik dari
pihak penata panggung dan sisi teknis dari pihak manajer panggung. Semua
hal ini dibicarakan dan ditentukan pada saat latihan teknik.
Menghadiri gladi kotor. Penata panggung wajib menghadiri gladi kotor
pementasan. Ia bisa menyaksikan tampilan set yang telah dibuat dalam
kondisi pencahayaan pementasan yang sesunguhnya. Ia membuat catatancatatan kekurangserasian atau kekurangsesuaian set tersebut dengan adegan
atau memang ada hal-hal lain yang kurang sempurna. Setelah gladi kotor ia
menerima masukan dan catatan dari sutradara untuk ditindaklanjuti.
Kerja teknis dan gladi bersih. Catatan yang diperoleh pada saat gladi bersih
dijadikan panduan kerja pembenahan baik secara artistik maupun teknis.
Semua kekurangan harus segera diselesaikan sehingga pada saat pelaksanaan
gladi bersih set dalam keadaan siap.
b. Penata Rias dan Busana
Berikut adalah rangkaian kerja penata rias dan busana selama minggu
produksi berjalan.
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Cek kostum dan asesoris. Pada hari pertama minggu produksi, penata busana
wajib memeriksa seluruh kostum yang akan digunakan termasuk di dalamnya
semua asesoris yang dikenakan. Kostum ini kemudian dipilah-pilah sesuai
dengan karakter atau dikelompokkan sesuai dengan kelompok karakter dalam
pementasan. Proses ini dilakukan sebelum kostum dipindahkan ke dressing
room (ruang untuk berbusana).
Kostum mulai get in menuju dressing room. Pada hari kedua setelah semua
kostum dipilah dan dikelompokkan, semua kostum mulai masuk ke dressing
room. Dalam sebuah pertunjukan teater dengan banyak pemain, kegiatan di
dressing room ini bisa menyita banyak waktu. Oleh karena itu, penata busana
harus mengatur keadaan dressing room sesuai dengan karakter peran atau
kelompok karakter peran. Jika ruang berbusana yang ada di gedung
pertunjukan tidak cukup memadai maka kegiatan berbusana pemain dapat
dijadwal atau dilakukan secara bergantian.
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana mengikuti
runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa dikenakan
atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan pada
beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan dan
kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat masukan dari
sutradara.
Latihan teknik. Ketika latihan teknik dilaksanakan pada hari kelima minggu
produksi. Penata busana bisa mengadakan parade busana pemain untuk
menampilkan seluruh busana yang ada. Dalam hal ini ia akan bekerja sama
dengan penata panggung dan penata cahaya untuk mengecek keserasaiannya.
Sementara itu, tata rias perlu dicek kondisinya di bawah sinar lampu
panggung.
Kerja penataan. Selepas latihan teknik, penata rias dan busana mulai
melakukan pembenahan dan kerja penataan seperti pada saat pentas
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dilangsungkan. Ia bersama timnya harus melayani tata rias dan busana
pemeran pada saat proses gladi kotor dan bersih dilakukan. Setiap catatan
atau masukan sutradara selepas gladi kotor dan gladi bersih ditindaklanjuti.

c. Penata Cahaya
Berikut adalah rangkaian kerja penata cahaya bersama timnya selama minggu
produksi dilangsungkan.
Finalisasi desain tata cahaya. Pada hari pertama minggu produksi, penata
cahaya telah menyelesaikan desain tata cahaya dan menyalinnya untuk
diberikan kepada tim artistik lain. Berikutnya ia bersama timnya melakukan
persiapan penataan lampu. Semua perlengkapan dan peralatan termasuk yang
disewa diperiksa dan dipilah-pilah sesuai jenis dan fungsinya.
Pemasangan lampu. Kerja pemasangan lampu dilakukan pada hari kedua
minggu produksi. Dalam memasang lampu, penata lampu bekerjasama dengan
manajer panggung karena ia yang mengatur jadwal untuk semua kegiatan
teknis di atas panggung. Pada tahap ini, semua lampu hanya dipasang saja
sesuai dengan desain yang telah dibuat.
Focussing. Pada hari ketiga minggu produksi, semua lampu yang telah
dipasang dinyalakan serta diatur fokusnya. Dalam hal ini, penata cahaya
bekerja sama dengan manajer panggung dan penata panggung. Pengaturan
fokus tentu saja tidak hanya sekedar menyalakan lampu area namun juga
pencahayaan pada area tertentu untuk mendukung efek artistik.
Plot tata cahaya. Pada hari keempat minggu produksi, penata cahaya bersama
sutradara manajer produksi, manajer panggung, dan penata panggung serta
penata suara membuat plot tata cahaya. Proses pembuatan plot ini dilakukan
dengan praktik pergantian cahaya adegan per adegan dan pada hal-hal
tertentu dalam adegan yang membutuhkan pencahayaan. Peran sutradara
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penting dalam proses ini, karena ia yang memahami situasi atau atmosfir
adegan yang ingin ditampilkan. Penata cahaya mengikuti konsep adegan dari
sutradara ini. Penata cahaya mencatat semua kondisi dan syarat
pencahayaannya dan kemudian menyusunnya menjadi plot tata cahaya
pementasan.
Latihan teknik. Pada saat latihan teknik di hari kelima minggu produksi,
penata cahaya mencobakan plot tata cahaya yang telah ia susun. Secara garis
besar plot ini tidak akan berubah namun detail pencahayaan, misalnya sudut
arah datang dan titik jatuh cahaya bisa disesuaikan terutama pencahayaan
kepada pemeran dan cahaya khusus.
Gladi kotor dan gladi bersih. Penata cahaya bekerja secara penuh dalam
pengoperasian pada saat gladi kotor dan gladi bersih seperti halnya pada saat
pementasan nantinya. Konsep pencahayaan dan plot yang telah disusun
semuanya dipraktikkan dalam proses ini. Berikutnya penata cahaya menerima
masukan dari sutradara untuk ditindaklanjuti sehingga pada proses
berikutnya penataan dan pengoperasian pencahayaan sudah dibenahi sesuai
visi artistik sutradara.

d. Penata Suara
Berikut adalah rangkaian kerja penata suara selama minggu produksi
dilangsungkan.
Cek peralatan dan perlengkapan. Penata suara pada hari pertama minggu
produksi bertanggung jawab memeriksa semua peralatan dan perlengkapan
tata suara termasuk yang disewa. Semua peralatan dan perlengkapan dipilah
berdasar jenis dan fungsinya untuk memudahkan penataan. Pada hari
pertama ini pula ia bisa melakukan sedikit latihan teknik khusus suara dengan
tim musik. Latihan ini sangat penting karena memadukan ilustrasi musik dan
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efek suara yang telah disiapkan oleh penata suara. Tujuan utama dari latihan
ini adalah menemukan kesepahaman atas konsep musik dan suara dalam
pementasan.
Penataan sound system. Pada hari kedua dalam minggu produksi, penata suara
bersama timnya mulai mengerjakan penataan sound system pementasan. Kerja
ini memerlukan waktu sehari dan setelahnya dilakukan pengecekan,
pengaturan dan percobaan tata suara. Proses ini bisa memakan waktu lebih
lama karena penata suara harus memeriksa semua peralatan yang ia gunakan
berjalan dengan baik dan keluaran suara yang dihasilkan juga dalam kualitas
baik.
Runthrough. Penata suara pada hari ketiga sampai dengan hari keempat harus
mengikuti peyelenggaraan runthrough. Dalam latihan ini, sutradara akan
menggelar penampilan per babak atau adegan demi adegan dari awal sampai
akhir tanpa sela. Pada saat inilah, penata suara mulai menerapkan atau
mencobakan semua rancangannya.
Membuat plot tata suara, latihan teknik danperekaman dan penataan ulang.
Setiap akhir latihan terusan, sutradara memberikan catatan-catatan untuk
perbaikan. Penata suara mengikuti catatan ini dan kemudian menyusunnya
dalam bentuk plot tata suara final. Plot ini kemudian diterapkan dalam latihan
teknik. Dalam hal ini, penata suara juga perlu menyesuaikan rekaman atau
editing ulang efek suara khusus, juga penataan suara merujuk pada catatan
sutradara dan hasil dari latihan teknik.
Gladi kotor dan gladi bersih. Pada hari keenam minggu produksi, penata suara
mengikuti gladi kotor dan hari berikutnya gladi bersih. Semua yang telah ia
rancang dicobakan dalam dua proses ini dan selalu saja penata suara
mengikuti arahan atau catatan sutradara selepas pementasan untuk
melakukan perbaikan dan penyesuaian.
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Pementasan Pantomime
Tahap pementasan merupakan tahap produksi yang sesungguhnya. Pada saat
ini produk pantomime dihadirkan di hadapan penonton. Semua jerih payah
dan usaha yang dilakukan pada saat persiapan pementasan dicurahkan atau
ditampilkan pada saat pementasan. Semua harus berjalan seperti yang telah
direncanakan, dan produk tersebut telah dipasarkan atau diinformasikan
sehingga pemirsa atau penonton yang hadir tidak merasa dikecewakan. Waktu
pelaksanaan pentas setiap kelompok teater bisa saja berbeda-beda tergantung
dari tujuan produksinya. Ada kelompok teater yang menyelenggarakan
pementasan selama sebulan atau bahkan berbulan-bulan secara berturutturut.

Namun

ada

juga

kelompok

teater

yang

menyelenggarakan

pementasannya selama seminggu, 3 hari, 2 hari atau bahkan banyak pula yang
menyelenggarakan pentas hanya semalam saja. Berikut adalah rangkaian
kerja yang dilakukan masing-masing bidang kerja pada hari-hari pementasan
berlangsung.
a. Bidang Administrasi
Berikut adalah hal-hal yang dikerjakan oleh tim administratur pada saat hari
pementasan.
Melaporkan persiapan pementasan kepada sutradara. Tim administratur
khususnya house manager selalu berkomunikasi dengan manajer panggung
untuk

saling

memantau

dan

mengawasi

persiapan

pementasan.

Perkembangan kondisi ini dilaporkan kepada sutradara sehingga sutradara
bisa mengarahkan para pemainnya untuk segera bersiap diri. Ketika semua
persiapan dirasa cukup, maka pementasan bisa dilangsungkan sesuai dengan
agenda yang telah disusun.
Mengecek gedung bagian depan. House manager selain berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer panggung juga harus senantiasa mengecek gedung
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bagian depan. Kondisi penonton yang hadir, pengaturan ruang tunggu, kantin
depan,

toilet,

kebersihan

dan

keamanan

tidak

boleh

luput

dari

pengawasannya. Semua dimaksudkan untuk kenyamanan penonton. Untuk
itu, sebelum pintu untuk masuk ke gedung dibuka, house manager perlu
mengadakan briefing terhadap staf-stafnya.
Menjadi penghubung stage manager. House manager pada saat hari
pementasan juga berperan sebagai penghubung stage manager. Dalam hal ini,
segala urusan teknis yang ada di atas dan belakang panggung harus dilaporkan
atau dikomunikasikan kepada house manager. Jika terjadi kendala teknis di
panggung sehingga sedikit mengganggu jadwal pementasan, house manager
bisa mengomunikasikannya dengan sutradara dan administratur untuk
dicarikan solusinya.
Memonitor penjualan. Tim administratur bagian keuangan bersama house
manager pada hari pementasan dapat memonitor penjualan. Kontrol semacam
ini perlu dilakukan karena penjualan di box office terkadang tidak selancar
yang direncanakan. Misalnya, tidak tersedianya uang kembalian, karcis ganda
atau rusak, penghitungan karcis yang keliru atau belum tercatat dan lain
sebagainya.
b. Sutradara atau Direktur Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh sutradara atau direktur
artistik pada saat hari pementasan.
1. Memberikan pengarahan sebelum pementasan. Sebelum pementasan
dilangsungkan, sutradara berkewajiban memberikan pengarahan kepada
seluruh pemeran. Pengarahan pada saat ini tidaklah berupa instruksi
seperti halnya pada saat latihan. Namun, dimaksudkan untuk memberikan
semangat kepada para pemeran. Teater adalah sebuah seni yang
membutuhkan latihan dan pementasan adalah penampilan dari hasil
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latihan. Oleh karena itu penting bagi sutradara untuk mengingatkan dan
menyemangati pemeran agar melepaskan semua tekanan dan memberikan
penampilan seperti pada saat latihan. Hal ini akan mengurangi nervous
pemeran dan menjadikan mereka yakin untuk tampil.
2. Berkomunikasi dengan stage manager, untuk mereduksi masalah yang
terjadi. Pada hari pementasan, sutradara juga menjaga komunikasi dengan
manajer panggung. Karena pada saat ini, sutradara lebih banyak
meluangkan waktunya di belakang panggung. Komunikasi ini dijalin selain
untuk mengawasi teknis artistik juga untuk mengantisipasi jika terjadi
permasalahan di panggung. Sutradara dapat memberikan solusi untuk
mengatasinya.
3. Mencatat

perjalanan

waktu

pementasan.

Pada

saat

pementasan

berlangsung, sutradara duduk di kursi penonton. Ia bertugas mengamati
jalannya pertunjukan dan mencatat durasi pementasan. Hal ini terkait
dengan sisi dramatik dan dinamika lakon yang ia bangun bersama pemain
dalam latihan-latihan. Hal ini tentu saja berkait erat dengan waktu atau
durasi adegan per adegan dalam pementasan. Terkadang karena nervous
atau ada sesuatu hal lain, pemeran kurang lancar dalam dialog atau justru
memperbesar gaya aktingnya sehingga mempengaruhi perjalanan waktu
pementasan. Atau mungkin, pemeran perlu waktu sedikit lebih lama untuk
menyesuaikan diri sebelum melontarkan dialognya. Atau bahkan ada
pemeran

yang

terlalu

cepat

beraksi.

Semua

kejadian

tersebut

mempengaruhi waktu dan capaian dinamika atau dramatika lakon. Selain
itu, mencatat perjalanan waktu pementasan dapat digunakan sutradara
sebagai pembanding atas capaian waktu yang telah dilakukan dan
disepakati sebelumnya.
4. Membuat catatan untuk para pemeran. Selain waktu, sutradara juga
membuat catatan khusus untuk para pemeran. Catatan ini tentu saja
mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam memainkan lakon di
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atas pentas. Catatan ini sangat penting karena menyangkut visi artistik lakon
yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton. Catatan-catatan ini
kemudian diberikan kepada pemeran selepas pementasan sebagai bahan
evaluasi dan kritik.
c. Manajer Produksi
Pada saat pementasan berlangsung, manajer produksi dan tim administrasi
bagian keuangan dapat mengkalkulasi kondisi keuangan yang ada. Kalkulasi
dilakukan sampai pada hari pertama pementasan tersebut, karena pada saat
ini semua pendanaan dari sponsor, donatur dan tiket penonton sudah masuk
sehingga

bisa

dihitung.

Hari-hari

pementasan

berikutnya

tinggal

mengkalkulasi jumlah tiket terjual di box office.
d. Manajer Panggung
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh manajer panggung pada hari
pementasan dan selama pementasan berlangsung.
1. Mengecek tata letak set, perabot, properti dan berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer gedung. Pada saat hari pementasan, manajer
panggung perlu mengecek semua persiapan dan penataan yang ada di
panggung. Ia memeriksa semuanya baik itu set, perabot dan piranti yang
akan digunakan maupun yang disiapkan untuk adegan-adegan berikutnya.
Manajer panggung melaporkan atau mengomunikasikan kondisi terbaru
kepada sutradara dan manajer gedung.
2. Menjalankan pementasan sesuai catatan. Tugas manajer panggung pada
saat pementasan adalah menjalankan penataan dan perubahan set sesuai
dengan rencana atau catatan yang dimiliki. Ia mengatur dan mengerahkan
semua kru terutama pada saat pemindahan dan pergantian set dalam setiap
adegan. Ukuran dari kerja ini adalah ketepatan penataan dan waktu yang
tersedia.
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3. Mengawasi latihan penggantian penataan set. Ketika satu adegan sedang
berjalan atau dilangsungkan, manajer panggung mengawasi latihan atau
simulasi penataan set untuk adegan berikutnya. Simulasi ini sangat penting
karena terkait dengan lalu lintas set masuk dan keluar panggung dalam
waktu yang terbatas dan biasanya minim cahaya serta meminimalisir
timbulnya suara akibat pemindahan dan penataan set tersebut.
4. Melaporkan jalannya pertunjukan kepada administratur.

Manajer

panggung selama pementasan mengamati jalannya pertunjukan dari
samping panggung. Sehingga ia sangat tahu situasi dan kondisi adegan yang
sedang berlangsung. Ia melaporkan adegan per adegan yang sedang
dilangsungkan kepada tim administratur yang dalam hal ini adalah manajer
gedung. Dalam pertunjukan yang menggunakan break atau waktu rehat,
laporan adegan per adegan dari manajer panggung ini digunakan oleh
manajer gedung untuk mempersiapkan pelayanan penonton pada saat
rehat dan kembali dimulainya pertunjukan.
e. Tata Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh para penata artistik pada
hari pementasan. Semua penata artistik bekerja pada saat pementasan ini
kecuali penata panggung karena tugas utamanya telah digantikan oleh
manajer panggung beserta krunya. Namun demikian kru tata panggung dapat
pula merangkap menjadi kru manajer panggung.
Tata cahaya. Penata cahaya sebelum pementasan berlangsung berkewajiban
untuk mengecek kehadiran kru. Setelah itu ia memeriksa semua peralatan
sebelum pementasan dan memastikannya dalam kondisi yang baik. Ketika
semua kru telah siap dan peralatan dalam kondisi yang baik, maka tugas nyata
bagi penata cahaya dan krunya adalah mengoperasikan tata cahaya selama
pementasan.
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Tata suara. Penata suara sebelum pementasan dimulai juga perlu mengecek
kehadiran kru. Setelah itu ia bersama kru memeriksa semua peralatan dan
memastikannya dalam kondisi baik sebelum digunakan dalam pementasan.
Kerja berikutnya adalah mengoperasikan tata suara pementasan.
Tata rias dan busana. Penata rias dan busana harus memastikan kehadiran staf
atau krunya jauh sebelum pementasan dimulai. Ketika pertunjukan bersifat
kolosal atau melibatkan banyak pemeran maka kerja persiapan tata rias dan
busana perlu lebih awal. Semua bahan, alat dan perlengkapan disiapkan.
Setelah itu kerja berikutnya adalah merias dan menata busana pemeran.
Selama pementasan berlangsung, penata rias dan busana masik bekerja untuk
memeriksa kondisi rias dan busana pemeran atau merias dan menata busana
bagi pemeran yang mengalami perubahan karakter rias dan busana dalam
pementasan.

Pasca Pementasan Pantomime
Tahap pasca pementasaan pantomime dimulai setelah pentas terakhir selesai.
Begitu pementasan pantomime berlalu dan penonton meninggalkan gedung
pertunjukan, seluruh tim produksi bekerja pada masa pasca pementasan.
Tahap ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: pembongkaran set dan semua
perlengkapannya, serta tahap evaluasi. Inti dari tahap pembongkaran set dan
perlengkapannya

adalah

tim

produksi

bertanggungjawab

untuk

mengembalikan keadaan gedung pertunjukan seperti pada saat produksi
belum dilangsungkan dan mengembalikan semua semua barang yang disewa
atau dipinjam.
Evaluasi pasca pementasan pantomime dibagi menjadi 2 besaran, yaitu
evaluasi keproduksian dan evaluasi artistik. Yang perlu dievaluasi dalam
keproduksian adalah hal-hal yang menyangkut kerja administrasi dan semua
catatan kerja dilaporkan. Secara garis besar evaluasi keproduksian
membicarakan kinerja tim produksi (administratur). Kinerja tim artistik, dan
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evaluasi keuangan. Evaluasi ini juga dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu; tim
administrasi, sutradara atau direktur artistik, manajer produksi, manajer
panggung, dan evaluasi tata artistik.
Evaluasi dalam konteks ini adalah evaluasi lisan karena laporan kerja masingmasing bidang dan seksi telah dibuat secara terpisah. Artinya, evaluasi ini
adalah melisankan garis besar laporan dalam bentuk pertemuan produksi
selepas pementasan. Perencanaan, penjadwalan serta target capaian
dibicarakan dalam evaluasi ini. Kendala atau permasalahan dan cara
mengatasinya juga dibicarakan karena sangat penting artinya bagi
penyelenggaraan produksi berikutnya. Bisa saja dalam pelaksanaan
ketersediaan waktu kurang sesuai dengan target di satu bidang sementara di
bidang lain ketersediaan waktu berlebih untuk target yang terlalu ringan.
Seluruh bidang dan seksi di bawah kerja administratur melaporkan semuanya
secara lisan sehingga bisa diketahui sisi positif dan negatif dari strategi kerja
produksi yang diterapkan.
Sementara itu, evaluasi kinerja tim artistik secara khusus membicarakan
rencana dan proses kerja artistik pementasan bukan pada hasi karya
artistiknya. Semua kendala yang ditemukan dan pemecahan masalah juga
dibicarakan dalam evaluasi ini. Termasuk di dalamnya proses atau kelancaran
hubungan kerja antara tim artistik dan tim administrasi diungkapkan.
Penjadwalan, ketersediaan waktu, aspek pendanaan, dievaluasi berdasar atas
hasil kerja atau target yang diperoleh.
Dalam evaluasi keproduksian ini, dilakukan pula evaluasi keuangan produksi.
Catatan pengeluaran dan pemasukan anggaran disampaikan dengan baik. Dari
catatan ini kemudian akan diketahui defisit atau saldo keuangan pasca
produksi. Bisa jadi sebuah produksi teater mengalami keuntungan, namun
banyak pula yang mengalami kerugian. Kondisi terakhir keuangan pasca
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produksi dapat dijadikan acuan untuk kerja produksi berikutnya dalam hal
mengubah metode dan strategi pendapatan dan pengeluaran biaya produksi.
Selain evaluasi keproduksian seperti yang telah disampaikan di atas, perlu
pula dilakukan evaluasi artistik karya yang dipentaskan. Evaluasi lebih
mengarah pada nilai-nilai seni karya yang ditampilkan serta tingkat apresiasi
penonton terhadap karya tersebut. Penampilkan karya seni bisa saja
memenuhi kaidah artistik dan dapat dikatakan berkualitas tinggi, namun
tingkat apresiasi masyarakatlah yang menentukan apakah karya tersebut
dapat diterima dengan baik. Bahkan bisa jadi sebuah karya dapat diterima oleh
masyarakat meskipun tidak memiliki kualifikasi artistik yang tinggi. Dalam
sebuah produksi pementasan teater, karya artistik seniman yang memang
dipertemukan dengan sikap apresian ini harus terkaji secara baik sehingga
mutu karya yang ditampikan sesuai dengan prinsip nilai keindahan yang ada
pada masyarakat penontonnya. Untuk itulah, nilai artistik karya sering harus
luruh dalam kondisi ini. Namun demikian prinsip nilai keindahan di
masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh nilai artistik karya yang ditampilkan.
Yang menjadi persoalan dan memerlukan analisis cermat dari produksi adalah
bagaimana cara menampilkan karya artistik tersebut.

152

Unit Pembelajaran
Pementasan Pantomime

A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal tim produksi pementasan pantomime
Jawaban: C
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan.
2. Pembahasan soal tim artistik pementasan pantomime
Jawaban: B
Sutradara atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar yang ingin
dipentaskan serta mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh
pemain dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab
penuh pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
3. Pembahasan soal tata artistik pementasan pantomime
Jawaban: A
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana mengikuti
runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa dikenakan
atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan pada
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beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan dan
kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat masukan dari
sutradara.
4. Pembahasan soal pementasan pantomime
Jawaban: D
Selain waktu, sutradara juga membuat catatan khusus untuk para pemeran.
Catatan ini tentu saja mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam
memainkan lakon di atas pentas. Catatan ini sangat penting karena
menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada
penonton

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
4.4 Mementaskan
pantomime sesuai
konsep, teknik
dan prosedur
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Lingkup
Materi
Pekerjaan
bidang
administrasi
pada saat
pementasan
pantomime

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019

Materi
Kerja
house
manager

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
menganalisis
kerja bagian
house
manager
pementasan

No
1

Level
Kognitif
L2

Bentuk
Soal
PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
4.4 Mementaskan
pantomime sesuai
konsep, teknik dan
prosedur
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada saat pementasan pantomime hendak dilaksanakan, siapakah

1

yang bertugas untuk menghubungkan komunikasi antara tim

x

produksi dan tim artistik?
A. House Manager

Pekerjaan bidang
administrasi pada saat
pementasan
pantomime
MATERI

B. Penerima Tamu
C. Pimpinan produksi
D. Sutradara

Teknik Pemeranan
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menganalisis teknik
pemeranan yang
digunakan dalam
sebuah pementasan

Kunci
Jawaban
A
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Sub-unit pembelajaran pementasan pantomime ini dikembangkan dari
kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018
khususnya untuk mata pelajaran seni budaya Kelas VIII dengan kompetensi
dasar berikut.
3.4 Memahami pementasan pantomime sesuai konsep, teknik, dan prosedur
4.4 Mementaskan pantomime sesuai konsep, teknik dan prosedur
Sub-unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta
didik, karena mementaskan pantomime adalah satu kerja seni pertunjukan.
Kerja seni pertunjukan bersifat kerja kolaboratif dan mensyaratkan adanya
kerjasama di dalamnya. Untuk bisa mewujudkan pementasan pantomime,
semua aspek didalamnya harus bisa bekerjasama. Kerjasama ini tidak hanya
terjadi dalam tim produksi atau hanya terjadi dalam tim artistik, tetapi semua
tim yang terlibat harus mampu bekerjasama sesuai dengan tanggungjawab
masing-masing. Pembelajaran pementasan pantomime ini merupakan media
untuk mengajarkan kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan
yang menjadi tanggungjawabnya. Sekecil apapun tanggungjawab kerja yang
menjadi bidangnya, akan memiliki efek terhadap peserta didik dalam
kehidupan keseharian dan kehidupan masa yang akan datang. Jadi dalam
pembelajaran ini bukan hasil yang menjadi fokus utama, tetapi proses bekerja
itu yang menjadi fokus utama.
Aktivitas pembelajaran pada sub-unit ini berorientasi pada pendekatan
saintifik yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project
base learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi
dengan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada sub-unit pembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
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kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
berisikan: manajemen produksi, tim produksi, tim artistik, tata artistik
pementasan, pementasan pantomime, dan pasca pementasan pantomime.
Bahan bacaan tersebut bisa dijadikan pengetahuan dasar dalam mementaskan
pantomime.
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Setelah

mengikuti

pembelajaran sub-unit pembelajaran

pementasan

pantomime ini, cobalah Bapak/ Ibu peserta untuk lebih peka terhadap
kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun
lingkungan tempat tinggalnya. Peserta didik sebagai anggota sosial dalam
lingkungannya selalu dituntut untuk bisa bekerjasama dengan yang lain.
Kerjasama

ini

juga

menuntut

tanggungjawab

dalam

melaksakan

pekerjaannya, apapun pekerjaan dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan,
tidak bisa diukur pekerjaan itu penting atau tidak penting. Semua pekerjaan
pastilah penting dalam sebuah kerja tim, karena pekerjaan itu saling
berkaitan. Semoga sub-unit ini bisa membantu siswa lebih memahami arti
kerja tim yang lebih mengutamakan kerjasama dan rasa tanggungjawab dalam
melaksanakan kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Sekecil apapun beban
kerja dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, hal itu akan menjadi
suatu pembelajaran dan pengalaman siswa dalam kehidupan keseharaian.
Pembelajaran kerjasama dan tanggungjawab itu bisa diwujudkan dalam
melaksanakan pementasan pantomime.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan. Fakta tersebut tidak
hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga dapat dijadikan
stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan penilaian yang dialami
siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Manajemen produksi dan organisasi teater termasuk di dalamnya proses
produksi pementasan teater. Dalam manajemen atau tata kelola produksi
pementasan teater, kerja dikhususkan untuk mencapai target produksi. Untuk
memudahkan pekerjaan perlu dipahami konsep dasar manajemen yang di
dalamnya membicarakan prinsip manajemen serta struktur produksi dan
jabaran tugas masing-masing bidang pekerjaan. Secara besaran kerja produksi
dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
Dalam menjalankan kegiatannya, tata kelola produksi membagi kerja dalam 2
kelompok besar yaitu keproduksian atau adminsitrasi dan artistik atau tim
kreatif. Segala hal yang menyangkut soal administrasi, organisasi dan
pemasaran menjadi tugas keproduksian sementara bagian artistik memiliki
tanggungjawab memproduksi karya.
Dua kelompok kerja ini selalu bekerjasama sesuai bidang masing-masing
dalam setiap tahapan kerja. Pada proses perencanaan produksi, sasaran atau
segmentasi penonton menjadi acuan tim artistik untuk menyesuaikan
produksinya. Namun bisa juga terjadi sebaliknya, di mana tim artistik telah
memiliki prototipe karya yang akan dipentaskan sehingga tim produksi
menentukan segmen yang tepat terhadap karya tersebut. Pada tahap
perencanaan ini, semua kerja tim produksi bermula dimana konsep produksi
ditelaah secara bersama termasuk memperkirakan waktu pementasan.
Perkiraan waktu pementasan ini menjadi benang merah dari semua capaian
kerja. Target kerja berdasarkan ketersediaan waktu membutuhkan
kematangan perencanaan, sebab jika tidak, maka semua akan mengalami
pemunduran jadwal dan penyesuaian untuk memenuhi target capaian. Atau
jika produk belum maksimal sementara waktu pementasan telah tetap, maka
bisa jadi produk yang ditampilkan kurang memenuhi selera atau ekspetasi
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penonton. Akibat terburuk dari hal ini adalah rendahnya kualitas produk
membawa label negatif terhadap seluruh kerja tim produksi.
Perencanaan produksi yang matang akan membawa irama kerja yang enak
bagi semua elemen pendukung. Penentuan waktu yang bersesuaian dengan
sasaran dan tahapan kerja memberikan gambaran kualitas produk yang
dihasilkan. Dengan demikian, produk sebagai elemen jualan menempati skala
prioritas tertinggi. Oleh karena itu, dalam tahap produksi, kerja tim artistik
benar-benar diuji untuk menampilkan produk berkualitas. Sementara itu tim
produksi bekerja keras menggalang dan menarik minat penonton untuk
datang menyaksikan pada hari pementasan. Kedua tim harus bekerja dengan
sungguh-sungguh sesuai bidang masing-masing. Pekerjaan yang dikerjakan
dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan produk yang sungguh-sungguh
pula. Berikutya pada tahap pasca produksi, evaluasi seluruh rangkaian kerja
dilakukan. Semua hal yang terjadi baik dari sisi positif maupun negatif dicatat
untuk kepentingan produksi selanjutnya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

Melaksanakan

IX

KD PENGETAHUAN
3.4 Memahami pementasan
drama musikal dan atau

pementasan drama

operet sesuai konsep, teknik,

musikal dan atau

dan prosedur

operet

KD KETERAMPILAN
4.4 Mementaskan drama

Menerapkan

musikal dan atau operet

pementasan dalam

sesuai konsep, teknik dan

drama musikal dan

prosedur

atau operet

IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

Indikator Pendukung
3.4.1 Mengidentifikasi manajemen

4.4.1 Merancang manajemen

produksi drama musikal

produksi drama musikal

dan/atau operet

dan/atau operet
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3.4.2 Mengidentifikasi tata artistik
produksi teater

4.4.2 Merancang tata artistik
produksi drama musikal dan/
atau operet

Indikator Kunci
3.4.3 Mengkonsepkan pementasan

4.4.3 Merancang pementasan drama

drama musikal dan/atau

musikal dan/atau operet

operet
3.4.4 Menentukan pementasan

4.4.4 Melaksanakan pementasan

drama musikal dan/atau

drama musikal dan/atau

operet

operet
Indikator Pengayaan

3.4.5 Mengevaluasi pementasan 4.4.5 Melaporkan evaluasi
drama musikal dan atau

pementasan drama musikal

operet

dan/atau operet
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A. Sub Bagian Perancangan Pementasan Drama Musikal
Proses membuat karya drama musikal dan/atau operet hingga sampai
dipentaskan di depan penonton melibatkan banyak bidang pekerjaan di
dalamnya. Selain menyiapkan pertunjukan yang dikerjakan oleh bidang
artistik juga harus menyiapkan tempat pertunjukan dan mendatangkan
penonton yang dikerjakan oleh bidang keproduksian atau administrasi. Semua
hal tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan matang tahap demi
tahap. Tahapan proses produksi pementasan drama musikal dan/atau operet
terdiri dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi yang akan dibahas
berikut ini dalam bidang kerja administratur beserta staf selain manajer
produksi, sutradara beserta stafnya, manajer produksi, manajemen panggung,
dan bagian tata artistik. Dengan mempelajari materi ini, peserta didik belajar
dan berlatih untuk merancang sebuah pertunjukan drama musikal dan/atau
operet.

Gambar 1 Ilustrasi Pementasan Drama Musikal
Sumber; https://www.jpnn.com/news/singapore-school-pik-pentaskan-drama-musikal-themillennial-jack-tarub

Pekerjaan perancangan

produksi merupakan tahap awal sebuah proses

pementasan drama musikal dan/atau operet yang secara garis besar berupa
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perencanaan. Pada tahap ini, ide atau gagasan mengenai produk karya
pementasan dibicarakan baik secara artistik maupun keproduksian. Produk
karya seni pertunjukan berbeda dengan karya seni rupa karena sifat
kesementaraannya. Oleh karena itu, sebisa mungkin produk yang dihasilkan
mampu singgah dalam memori penonton dalam waktu cukup lama sehingga
karya menjadi terkenang dan eksistensi pementasan tersebut terkenang oleh
penonton atau diakui.

B. Sub Bagian Pementasan Drama Musikal
Pementasan drama musikal dan/atau operet adalah tahap kerja yang
sesungguhnya, dalam artian produk karya seni drama musikal dan/atau
operet tersebut dihadirkan dihadapan penonton. Semua jerih payah dan usaha
yang dilakukan sejak latihan pemeranan drama musikal dan/atau operet,
penulisan lakon drama musikal dan/atau operet, sampai dengan pementasan
drama musikal dan/atau operet akan terwujud secara nyata. Semua harus
berjalan seperti yang telah direncanakan, sehingga penonton yang hadir tidak
merasa kecewa. Pembelajaran ini akan melatih peserta didik untuk disiplin
dan bertanggungjawab dengan apa yang telah direncanakan.

Gambar 2 Ilustrasi Pementasan Drama Musikal
Sumber: www.liputan6.com/lifestyle/read/3935967/the-millennial-jack-tarubpementasan-seni-dan-nilai-penting-dalam-berbagi
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A. Sub Bagian Tim Produksi
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi manajemen produksi pementasan
drama musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
3.4 Memahami pementasan drama musikal dan/atau operet sesuai konsep,
teknik, dan prosedur
No.
1

Soal
Pimpinan produksi, bertanggungjawab sepenuhnya atas terselenggaranya
produksi atau pementasan drama musikal dan/atau operet. Selain itu
pimpinan produksi juga memiliki wewenang untuk...
A. Menugaskan dan mengoordinir bagian penata cahaya dan penata musik
B. Menugaskan dan mengoordinir bagian keuangan dan pemeran
C. Menugaskan dan mengoordinir bagian produksi dan artistik
D. Menugaskan dan mengoordinir bagian rias dan kostum

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Mengidentifikasi manajemen produksi pementasan
drama musikal dan/atau operet

Diketahui

:

Pernyataan tentang salah satu tugas pimpinan produksi
dalam pementasan drama musikal dan/atau operet

Ditanyakan

: Tugas Pimpinan Produksi

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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B. Sub Bagian Tim Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi tim artistik pementasan drama
musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik dan
prosedur
No.
1

Soal
Yang mempunyai tugas menciptakan karya pementasan dengan
mengarahkan pemeran dan seluruh pendukung artistik serta
mempertanggungjawabkan kesiapannya pada pimpinan produksi
adalah....
A. Penulis Naskah
B. Sutradara
C. Pimpinan Produksi
D. Penata Panggung

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Tugas sutradara

Materi yang
dibutuhkan

: Manajemen produksi teater
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Merancang manajemen produksi pementasan drama
musikal dan/atau operet
Pernyataan tentang salah satu tugas seorang
sutradara

Unit Pembelajaran
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C. Sub Bagian Tata Artistik
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi menata artistik pementasan drama
musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
4.4 Mementaskan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik dan
prosedur
No.
1

Soal
Pada waktu kapan kah pemeran dapat mencoba tata busana
pementasan, sehingga penata busana dapat mengecek kekurangan dan
kelebihan dari tata busana tersebut?
A. Runthrough
B. Latihan
C. Analisis Lakon
D. Stop and Go

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Waktu uji coba busana pementasan

Materi yang
dibutuhkan

: Tata artistik pementasan

Melaksanakan pementasan drama musikal dan/atau
operet
Pernyataan tentang uji coba busana pementasan
drama musikal dan/atau operet

D. Sub Bagian Pementasan Drama Musikal
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi pementasan drama musikal
dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
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4.4 Mementaskan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik dan
prosedur
No.
1

Soal
Pada saat pementasan drama musikal, seorang sutradara harus
membuat catatan pada seorang pemeran, karena…
A. Menyangkut gerakkan yang dilakukan oleh pemeran waktu
pementasan
B. Menyangkut pemakaian kostum yang digunakan oleh pemeran
waktu pementasan
C. Menyangkut durasi waktu yang digunakan oleh pemeran waktu
pementasan
D. Menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara
kepada penonton

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Salah satu tugas sutradara

Materi yang
dibutuhkan

:
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Melaksanakan pementasan drama musikal dan/atau
operet
Pernyataan tentang kerja sutradara pada
pementasan drama musikal dan/atau operet

Melaksanakan pementasan drama musikal dan/atau
operet

Unit Pembelajaran
Pementasan Drama Musikal

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pemeranan pantomime ini menggunakan
metode pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Peserta didik dikelompokan, masing-

Pertanyaan

masing kelompok terdiri dari 10 orang

Mendasar

atau lebih
2. Tiap kelompok membaca referansi
tentang pementasan drama musikal
dan/atau operet
3. Guru dan siswa mendiskusikan
tentang pementasan drama musikal
dan/atau operet
4. Siswa menyimpulkan bahan referensi
dan menentukan projek pementasan
drama musikal dan/atau operet

2. Mendesain

1. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur yang diperlukan dalam

Proyek

melaksanakan pementasan drama
musikal dan/atau operet
2. Guru dan siswa mengidentifikasi
langkah kerja dalam melaksanakan
pementasan drama musikal dan/atau
operet
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3. Guru dan siswa merancang projek
pelaksanaan pementasan drama
musikal dan/atau operet
3. Menyusun

1.

Jadwal

Guru dan siswa menyusun jadwal
kerja pelaksanaan pementasan
drama musikal dan/atau operet

2.

Jadwal kerja pelaksanaan
pementasan drama musikal dan/atau
operet terdiri dari;
a. Menentukan tim produksi
pementasan drama musikal
dan/atau operet
b. Menentukan tim artistik produksi
pementasan drama musikal
dan/atau operet
c. Menentukan tata artistik
pementasan drama musikal
dan/atau operet
d. Memproduksi tata artistik
pementasan
e. Melaksanakan general rehersal
pementasan drama musikal
dan/atau operet
f. Melaksanakan pementasan drama
musikal dan/atau operet
g. Mengevaluasi pemeranan drama
musikal dan/atau operet

4. Memonitor

1. Guru

memonitoring

pelaksanaan

Kemajuan

projek pementasan drama musikal

Projek

dan/atau operet
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2. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
3. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
4. Guru memberi solusi apabila ada
kendala dalam pelaksanaan projek
5. Menguji Proses
dan Hasil Belajar

1 Siswa melaksanakan semua tahap kerja
yang telah dijadwalkan
2 Guru melaksanakan uji setiap tahap
kerja mulai dari menentukan tim
produksi, menentukan tim artistik,
menentukan tata artistik, menentukan
general

rehersal

pelaksanaan

sampai

dengan

pementasan

drama

musikal dan/atau operet
3 Guru

dan

siswa

melaksanakan

pementasan drama musikal dan/atau
operet
6. Melakukan

1. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan

Pengalaman

drama musikal dan/atau operet

Membuat
Proyek

2. Siswa

projek

membuat

pelaksanaan

pementasan

laporan

tertulis

pementasan

drama

musikal dan/atau operet
3. Guru

membimbing

pelaksanaan

siswa

pembuatan

dalam
laporan

tertulis
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Aktivitas 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pementasan drama musikal dan/atau
operet. Bahan diskusi bisa mengakses media online, maupun yang media
tercetak. Diskusi bisa dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam
kelompok besar. Bila diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok
itu sekaligus memilih naskah lakon drama musikal dan/atau operet yang akan
pentaskan. Naskah lakon drama musikal dan/atau operet terkadang sudah
ada atau siap dimainkan. Bila naskah lakon belum tersedia maka, harus
membuat naskah lakon drama musikal dan/atau operet dengan tema yang ada
di sekitar anda.

Jadi dalam aktifitas ini siswa atau kelompok sudah

menentukan naskah lakon drama musikal dan/atau operet yang akan
dipentaskan.

Aktivitas 2. Merencanakan Projek
Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pementasan
drama musikal dan/atau operet, maupun langkah kerja ketika melaksanakan
pementasan drama musikal dan/atau operet, sudah ditentukan. Langkah kerja
di mulai dari mendiskusikan naskah lakon, kemudian persiapan tim produksi,
tim artistik, tim tata artistik pementasan. Aktifitas perencanaan ini juga sudah
harus memikirkan kemungkinan jadwal kerja, kesulitan pelaksaan kerja,
sampai dengan kemungkinan penyusunan solusi bila ada kendala dalam
pelaksanaan projek pementasan drama musikal dan/atau operet,

Aktivitas 3. Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pementasan drama musikal
dan/atau operet. Jadwal ini disusun secara diskriptif maupun secara tabel.
Dalam jadwal kerja ini disusun secara detail jenis pekerjaan dan waktu
pelaksanaan pekerjaan. Salah satu contoh jadwal kerja secara tabel adalah
sebagai berikut.

182

Unit Pembelajaran
Pementasan Drama Musikal

Tabel 4 Contoh Jadwal Projek Pementasan Drama musikal dan/atau operet

NO

WAKTU DALAM HARI

PEKERJAAN
I

1
2
3
4
5
6
7

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

Pembuatan
Jadawal Kerja
Penentuan tim
produksi
Penentuan tim
artistik
Memproduksi tata
artistik
Monitoring
Pelaksanaan
Pelaksanaan
pementasan
Evaluasi
Permainan

Aktivitas 4. Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Menentukan Tim Produksi Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet
LK.2 Menentukan Tim Artistik Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet
LK.3 Memproduksi Tata Artistik Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan persiapan
pementasan drama musikal dan/atau operet yang dilakukakn oleh siswa
sesuai dengan lembar kerja siswa dalam rangka melaksanakan pementasan
drama musikal dan/atau operet. Guru tidak hanya memonitoring, tetapi juga
membimbing

bila siswa mengalami

kesulitan dalam

melaksanakan

kegiatannya.
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Aktivitas 5. Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifias sesuai dengan lembar kerja yang
tersedia yaitu; LK. 4 Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet. Lembar
kerja ini adalah muara dari semua lembar kerja yang telah dikerjakan oleh
siswa pada aktifitas-aktiftas sebelumnya. Pada aktifitas ini guru menguji
proses pelaksanaan dari projek yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6. Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pementasan drama mausikal dan/atau
operet. Pada aktifitas ini siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah
selesai dilakukan dan membuat projek selanjutnya yaitu evaluasi pementasan
drama musikal dan/atau operet ini dalam sebuah laporan.
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifitas pada lembar kerja yang
tersedia yaitu: LK-5. Pasca Pementasan Drama musikal dan/atau operet
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tim Produksi
Pementasan
Judul

: Tim Produksi

Tujuan

: Mempelajari manajemen

produksi

teater

dengan

menentukan tim produksi dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan drama musikal dan/atau operet.
Identitas Mapel : Seni Budaya SMP Kelas IX
Diskusikan dan tentukan tim produksi yang akan membuat projek
pementasan fragmen. Projek pementasan fragmen ini adalah kelanjutan
dari pembelajaran pemeran fragmen dan penulisan lakon fragmen. Dalam
menentukan tim produksi ini Anda tinggal menentukan orang yang
bertanggungjawab

pada

pekerjaan

tersebut.

Tanggungjawab

dan

pekerjaan dari tim produksi seperti di bawah ini;
NAMA

TANGGUNGJAWAB

PEKERJAAN

Pimpinan Produksi

Memimpin rapat produksi
Mengkoordinir pelaksanaan
pementasan dari sisi administrasi

Sekretaris

Mengurusi surat menyurat
pelaksanaan pementasan
Mencatat hasil rapat produksi
Membuat surat menyurat untuk
sponsor maupun donatur
Mengurusi segala adminstrasi
persiapan pementasan
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Bendahara

House Manager

Tim Dokumentasi
dan Publikasi

Seksi Tempat

PEKERJAAN
Merancang pendanaan untuk
pelaksanaan pementasan
Mengelola dana yang diterima
Melaksanakan pembukuan
keuangan pementasan
Membuat laporan keuangan
pementasan
Mengkoordinir urusan
kerumahtanggan
Koordinasi dengan pimpinan
produksi
Koordinasi dengan pimpinan
artistik
Menyiapkan kesiapan
pementasan
Merancang media publikasi
Membuat media publikasi
Merancang media
dokumentasi
Melaksanakan dokumentasi
Membuat laporan
dokumentasi dan publikasi
Menyiapkan tempat untuk
latihan
Menyiapkan tempat untuk
pementasan
Mengatur tempat pementasan
Menjaga kebersihan tempat
pementasan
Membuat laporan penggunaan
tempat pada house manager

Bagian Tiketing
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Merancang tiket pementasan
Mencetak tiket pementasan
Menjual tiket pementasan
Membuat laporan penjualan
tiket
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penerima tamu dan
penonton

Bagian Keamanan

Bagian Konsumsi

Bagian parking

PEKERJAAN
Menerima tamu dan penonton
Mengatur mobilitas tamu dan
penonton
Mengarahkan penonton pada
tempat pertunjukan
Membuat laporan pada house
manager
Menjaga keamanan tempat
latihan
Menjaga keamanan tempat
pementasan
Membuat laporan keamanan
kepada house manager
Menyiapkan konsumsi waktu
latihan
Menyiapkan konsumsi waktu
pementasan
Membuat laporan kepada
haouse manager
Menyiapkan tempat untuk
parkir tamu dan penonton
Mengatur parkir kendaraan
Menyiapkan teknik parkir
waktu pementasan
Membuat laporan pada house
manager
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Menentukan Tim Artistik
Pementasan
Judul

: Tim Artistik

Tujuan

: Mempelajari

manajemen

produksi teater dengan

menentukan tim artistik dan tanggungjawab kerjanya
untuk pementasan drama musikal dan/atau operet
Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Diskusikan dan tentukan tim artistik yang akan membuat projek
pementasan drama musikal dan/atau operet. Projek pementasan drama
musikal dan/atau operet ini adalah kelanjutan dari pembelajaran pemeran
drama musikal dan/atau operet dan penulisan lakon drama musikal
dan/atau operet. Dalam menentukan tim artistik ini Anda tinggal
menentukan orang yang bertanggungjawab pada pekerjaan tersebut.
Tanggungjawab dan pekerjaan dari tim artistik seperti di bawah ini;
NAMA

TANGGUNGJAWAB
Sutradara/Konseptor

Manager Panggung
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PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Memilih dan menentukan
pemeran
Melatih pemeran sesuai jadwal
Mewujud teks lakon drama
musikal dan/atau operet
menjadi pementasan
Melaksanakan koordinasi
dengan sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk tempat latihan
Mengkoordinasikan tim penata
artistik
Rapat desain artistik dengan
tim penata artistik
Mensimulasikan penataan
setting panggung

Unit Pembelajaran
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata panggung

Penata cahaya

Penata Suara

Penata Rias

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Membuat gambar rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan sutradara
Membuat model panggung
Membuat rencana kerja
penataan panggung
Mewujudkan tata panggung
sesuai dengan gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Membuat gambar rancangan
tata cahaya
Konsultasi dengan sutradara
Membuat rencana kerja
penataan cahaya
Menata cahaya sesuai dengan
gambar kerja
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Membuat gambar rancangan
tata suara
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan rekaman
Menata cahaya sesuai dengan
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Membuat gambar rancangan
tata rias karakter tokoh
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
rias
Menata rias sesuai dengan
gambara kerja
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NAMA

TANGGUNGJAWAB
Penata Busana

PEKERJAAN
Diskusi pra produksi
Menganalisis naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Membuat gambar rancangan
tata busana sesuai dengan tokoh
dalam lakon
Konsultasi dengan sutradara
Menyiapkan alat dan bahan tata
busana
Menata busana sesuai dengan
gambara kerja

Penata Rias dan Busana
1.
2.
3.
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4.

Diskusi Pra Produksi
Menggambar Rancangan Rias dan Busana
Menggambar Rancangan Assessories
Menata Rias dan Busana
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Memproduksi Tata Artistik
Pementasan
Judul

: Tim Artistik

Tujuan

: Mampu menentukan, merancang dan memproduksi
tata artistik pementasan drama musikal dan/atau
operet

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Diskusikan dan tentukan tata artistik yang akan digunakan dalam
pementasan drama musikal dan/atau operet. Diskusi ini dipimpin oleh
sutradara kepada tim penata artistik. Pada aktifitas
didiskusikan

adalah

penanggungjawab,

pekerjaan

ini yang perlu
dan

rencana

pelaksanaan.
NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata
Rapat produksi
Panggung
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata panggung
Konsultasi dengan
Sutradara
Pembuatan materi tata
panggung

RENCANA
PELAKSANAAN

Penataan materi tata
panggung
Penata Cahaya

Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat
rancangan
tata cahaya
Konsultasi
dengan
sutradara
Menggumpulkan materi
tata cahaya
Menata materi tata
cahaya
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
tata suara
Konsultasi dengan
Sutradara
Identifikasi materi tata
suara
Pengumpulan materi
tata suara
Penata Rias

Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
rias
Konsultasi
dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata rias
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Penata Busana Rapat produksi
Analisis teks lakon
Membuat rancangan
busana
Konsultasi dengan
sutradara
Mengidentifikasi alat
dan bahan tata busana
Mengumpulkan alat dan
bahan tata rias
Membuat dan/atau
mengumpulkan materi
tata busana

192

RENCANA
PELAKSANAAN
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. Pementasan Drama Musikal
dan/atau Operet
Judul

: Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet

Tujuan

: Mampu melaksanakan pementasan drama musikal dan/atau
operet sebagai akhir dari semua

kegiatan

mulai

dari

pemeranan drama musikal dan/atau operet, penulisan lakon
drama musikal dan/atau operet, dan

perencanaan

pementasan drama musikal dan/atau operet.
Identitas Mapel: Seni Budaya SMP Kelas IX
Sebelum melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan cheklist semua
pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari penanggungjawab pekerjaan
tersebut. Setelah semua siap, maka pementasan siap dilaksanakan dengan
semua penanggungjawab melaksanakan pekerjaannya masing-masing.
Salah satu contoh pembagian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA

PENANGGUNG
JAWAB
Pimpinan
Produksi

House Manager

PEKERJAAN

PELAKSANAAN

Mengkoordasi semua tim
Melaporkan persiapan
pementasan pada sutradara
Koordinasi dengan house
manager untuk menyiapkan
tim untuk pemetasan
Mengawasi jalannya
pementasan drama musikal
dan/atau operet
Koordinasi dengan
sutradara
Koodinasi dengan stage
manajer
Mengechek persiapan kerja
penerima tamu tau
penonton
Mengecek persiapan kerja
bagian tiketing
Mengechek persiapan kerja
bagian parking
Mengechek persipan kerja
bagian keamanan

193

NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Petugas
Persiapan tempat kerja
tiketing
Persiapan tiket yang
dijual
Persiapan data
penukaran tiket online
Mendata penjualan
tiket
Penerima
Persiapan tempat kerja
tamu
Persiapan alat kerja
undangan dan Menerima tamu
penonton
undangan maupun
penonton bertiket
Mengarahkan penonton
ke tempat pertunjukan
Tim
Persiapan alat kerja
Dokumentasi
Mendokumentasikan
acara
Mendokumetasikan
pementasan
drama
musikal
dan/atau
operet
Mengumpulkan hasil
dokumentasi
Tim
Persiapan alat kerja
Keamanan
Menjaga keamanan
selama acara
berlangsung
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
Tim Parking

Persiapan tempat kerja
Pembuatan tiket
parking
Menata parking
kendaraan
Membuat laporan
kepada house manager
apabila ada masalah
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Sutradara
Memberi pengarahan
sebelum pementasan
Koordinasi dengan
stage manager
Mengamati perjalanan
pementasan
Membuat catatan untuk
para pemeran

PELAKSANAAN

Stage manager Mengecek tata letak set,
perabot, properti
panggung
Komunikasi dengan
sutradara
Menjalankan
pementasan sesuai
dengan catatan
Mengawasi latihan
penggantian penataan
setting
Melaporkan jalannya
pertunjukan kepada
pimpinan produksi
Penata
Pekerjaan penata
Panggung
panggung sudah selesai
sebelum pementasan,
dan pekerjaan diambil
alih oleh stage manager
Penata cahaya

Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
cahaya
Membuat catatan
jalannya tata cahaya
pementasan
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NAMA

196

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Suara
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
peralatan dan
memastikan dalam
keadaan baik
Mengoperasikan tata
suara
Membuat catatan
jalannya tata suara
pementasan
Penata Rias
Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
memastikan dalam
keadaan cukup
Menata rias pemeran
sebelum pementasan
Memeriksa kondisi
tata rias pemeran
serta memperbaiki
kalau terjadi
perubahan tata rias
Membuat catatan tata
rias selama
pementasan
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Busana Mengecek kehadiran
kru yang membantu
Memeriksan semua
busana serta
memastikan dalam
keadaan siap pakai
Menata busana
pemeran sebelum
pementasan
Memeriksa kondisi tata
busana pemeran serta
memperbaiki kalau
terjadi perubahan tata
busana
Membuat catatan tata
busanan selama
pementasan

PELAKSANAAN
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. Pasca Pementasan Drama
Musikal dan/atau Operet
Judul

: Pasca Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet

Tujuan

: Mampu menyelesaikan pekerjaan pasca pementasan drama
musikal dan/atau operet

sebagai akhir dari semua

kegiatan.
Identitas Mapel : Seni Budaya SMP Kelas IX
Setelah

melaksanakan pementasan lakukan diskusi dan laporan dari

masing-masing pekerjaan atau tanggungjawab. Salah satu contoh laporan
pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
NAMA

PENANGGUNG
JAWAB
Pimpinan
Produksi

PEKERJAAN
Mengkoordnasikan rapat
pasca produksi
Mengevaluasi pelaksanaan
pementasan

Sekretaris
Bendahara
House Manager

Bagian
tiketing

Membuat laporan tentang
kesekretariatan
Membuat laporan tentang
keuangan
Menyiapkan transportasi
pembongkaran artistik
Mengkoordinir laporan dari
penerima tamu, bagian
parking, bagian tempat,
bagian keamanan, bagian
dokumentasi dan publikasi,
bagian tiketing
Membuat laporan tentang
kerumahtanggaan
Membuat laporan penjualan
tiket

Membuat laporan tentang
Penerima
tamu undangan dan
tamu
undangan dan penonton termasuk
jumlahnya
penonton
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NAMA

PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Tim
Membuat laporan
Dokumentasi
tentang hasil
dokumentasi
Menyerahkan hasil
dokumentasi
Merawat hasil
dokumentasi

PELAKSANAAN

Sutradara

Mengumpulkan semua
catatan kerja
penyutradaraan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai dengan
pelaksanaan
pementasan
Stage Manager Mengkoordinasi
pembongkaran setting
atau penataan
panggung
Membantu
mengembalikan barang
pinjaman
Mencatat barang
inventaris sisa
pementasan
Mengumpulkan semua
catatan pengelolaan
panggung
Penata
Membongkar tata
Panggung
panggung
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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NAMA
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PENANGGUNG
PEKERJAAN
JAWAB
Penata Cahaya Membongkar instalasi
tata cahaya
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Penata Suara
Membongkar instalasi
tata suara
Menyeleksi barang yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Menyeleksi alat dan
Penata Rias
bahan tata rias yang
masih bisa disimpan
Mengembalikan barang
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
Penata Busana Menyeleksi busana
yang masih bisa
disimpan
Mengembalikan busana
pinjaman
Membuat laporan mulai
dari perencanaan
sampai pelaksanaan
pementasan
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C. Bahan Bacaan

Manajemen Produksi Pementasan
Proses manajemen adalah memanfaatkan input untuk menghasilkan produk
melalui

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan,

dan

pengendalian dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Produk
diciptakan dengan mengikuti alur proses manajemen. Pada tahap pertama
dalam alur proses manajemen adalah perencanaan. Proses perencanaan
merupakan upaya awal suatu organisasi untuk melaksanakan perannya.
Dalam perencanaan akan ditentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode
tertentu. Setelah proses perencanaan selanjutnya adalah pengorganisasian.
Prinsip kerja organisasi adalah efektif dan efisien. Berikutnya adalah
pengarahan yang merupakan proses membuat semua anggota memiliki
kemampuan dan kemauan untuk menjalankan tugas sesuai bidangnya.
Kegiatan pengarahan dapat meliputi pelatihan, pembimbingan, magang,
bimbingan konseling, pemecahan masalah, pemberian reward (penghargaan)
bagi yang berprestasi dan punishment (peringatan atau hukuman) bagi yang
lupa pada tugas dan tanggungjawabnya, dan sebagainya. Proses berikutnya
adalah pengendalian dimana peran pengendalian adalah untuk memastikan
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada waktunya sesuai
dengan sumberdaya yang telah disediakan.
Struktur oganisasi produksi antara teater satu dengan yang lain bisa saja
berbeda namun tujuannya sama yaitu menyelenggarakan pementasan yang
terkelola dengan baik. Organisasi teater terkadang memiliki bidang
produksinya sendiri dalam arti mampu mengurusi tata kelola pementasannya.
Namun banyak pula organisasi teater yang hanya memproduksi karya artistik
dan pengelolaan penyelenggaraan pementasan diurusi oleh organisasi lain
atau pengurus gedung pertunjukan. Sebuah gedung pertunjukan, memiliki
struktur produksi yang cenderung bersifat administratif.
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Di banyak negara, sebuah gedung pertunjukan memiliki beragam agenda
untuk menyelenggarakan berbagai produksi seni pertunjukan sepanjang
tahun. Dan seperti makna dasarnya, gedung pertunjukan ini pun juga disebut
sebagai teater. Karya artistik seni pertunjukan (teater) yang ditampilkan bisa
berasal dari berbagai kelompok, sanggar atau organisasi. Oleh karena itu
diperlukan pengelolaan yang tertata dengan baik agar semua agenda berjalan
dengan lancar. Dalam hal ini, gedung pertunjukan tersebut mengelola bidang
administrasi secara penuh sedangkan materi karya seni yang akan
dipentaskan menjadi kewenangan direktur artistik.
Seorang direktur artistik dapat pula bertindak sebagai sutradara jika produksi
menghendaki demikian sehingga tidak perlu menyewa jasa sutradara lain.
Namun demikian, tim artistik lain semisal pemeran atau aktor perlu
didatangkan atau disewa jasanya. Selain itu, dalam sebuah agenda tertentu,
gedung pertunjukan seolah menjadi pelayan bagi tamu-tamu artistiknya
misalnya ada kelompok teater yang menggunakan gedung tersebut sebagai
tempat pementasannya, maka semua staf produksi yang ada di bawah kendali
direktur administrasi gedung tersebut harus bekerja sama dengan tim artistik
dari kelompok itu. Belum lagi misalnya ada agenda festival yang
mendatangkan banyak grup atau kelompok maka tim keproduksian gedung
pertunjukan tersebut harus mampu bekerja dengan tim artistik dari berbagai
kelompok. Tim artistik sebuah kelompok teater terdiri dari sutradara,
pemeran, penata rias busana, penata panggung, penata musik, penata gerak,
penata cahaya dan penata suara.
Struktur organisasi produksi selain dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola
gedung pertunjukan juga dimiliki oleh kelompok teater profesional.
Organisasi teater semacam ini mampu menyelenggarakan pementasannya
sendiri. Di Indonesia, hampir semua kelompok teater mencoba membentuk
tim produksinya sendiri dalam sebuah pementasan. Masing-masing
pendekatan dan susunan organisasi produksi diterapkan dengan tujuan untuk
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menyukseskan pentas yang diselenggarakan. Struktur atau bagan organisasi
produksi dapat disusun dalam 2 jenis. Yang pertama menerapkan bahwa
sejak awal proses produksi bagian atau wilayah kerja keproduksian dan
bagian artistik telah dipisah. Yang menyatukan kedua bagian tersebut adalah
produksi atau (konsep) pementasan yang akan diselenggarakan. Sementara
pada struktur kedua menerapkan produser sebagai penentu pertama sebuah
produksi yang membawahi 3 bidang pekerjaan utama yaitu sutradara,
pimpinan produksi dan pernaskahan. Sutradara menerjemahkan keinginan
produser dan menjabarkannya bersama pimpinan produksi dan bagian
pernaskahan. Setelah ditemukan kesepakatan barulah kerja artistik
dilaksanakan dengan membentuk kelompok administrasi dan kelompok
manajemen panggung. Sutradara, pimpinan produksi, dan naskah memiliki
akses baik dalam hal koordinasi, pengarahan maupun pengendalian kepada
kelompok administrasi dan manajemen panggung.

Tim Produksi
Manajemen Seni Pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil
keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya
manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan
pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan
terorganisir. Manajemen seni pertunjukan dapat di petakan lagi menjadi,
menajemen organisasi seni pertunjukan dan manajemen produksi seni
pertunjukan.
Manajemen akan membantu organisasi seni pertunjukan di dalam
mewujudkan harapannya untuk memproduksi karya secara maksimal.
Regulasi ke arah itu diupayakan dengan melalui pemberdayaan berbagai
komponen yang terkait untuk bersinergis dalam membangun jaringan yang
tanggap seperti proporsi rumah laba-laba. Apabila berbagai komponen
pendukung yang dirasakan dapat digunakan sebagai stimulus dalam
mempermulus laju dan perkembangan produksi seni pertunjukan sebaiknya
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dilakukan secara komprehensif. Di sini faktor keberuntungan, perencanaan
produksi, strategi penerapan dan penggunaan celah yang mendatangkan
peluang bisnis besar perlu diterapkan walaupun pada kapasitas produksi
untuk penyajian karya seni sebagai hobi saja. Dengan demikian diperlukan
kerja keras berbagai komponen yang terlibat dan sekaligus upaya penanganan
hambatan harus diminimalisir secara tepat, sehingga pelaksanaan produksi
karya seni menjadi pilihan dan harapan bersama.
Di sisi lain Masalah manajemen sebagai basis dalam pengelolaan suatu
organisasi seni pertunjukan memiliki kompetensi yang sangat krusial dalam
menentukan laju dan arah pengembangan dari suatu seni pertunjukan. Secara
umum

dalam

pengelolaan

terasa

sangat

gampang,

namun

dalam

pelaksanaannya memerlukan penanganan yang sangat rumit, butuh perhatian
khusus serta lebih diutamakan pada pengalaman empirik menjadi sumber
dalam melaksanakan dan sekaligus menetapkan keberhasilan produksi karya
seni secara proporsional.
a. Pimpinan Produksi
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pimpinan produksi harus
memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan ia
berada di garda depan produksi seni pertunjukan dalam menjalankan tugas
produksi.
Tugas kontroling kerja kerumahtanggaan, operasional staf, pemilihan tempat
pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai
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pertunjukan produksi adalah kacakapan tugas yang diembannya. Peran
pimpinan produksi dalam pelaksanaan pementasan menjadi motor gerak
bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja maksimal, sehingga
sukses dan tercapainya pementasan yang berbobot. Target yang diharapkan
bersama dalam produksi seni pertunjukan merupakan simbol keberhasilan
pimpinan produksi dalam mengawal anak buahnya.
b. Sekretaris Produksi
Sekretaris adalah orang yang bertanggungjawab dalam membukukan dan
mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni
pertunjukan. Tugas dan tanggungjawabnya adalah bersifat administrasi.
Tugas yang dikerjakan meliputi: membuat proposal pementasan, membuat
surat-surat yang berhubungan kegiatan pementasan pertunjukan (surat ijin,
surat kerja sama dan lain-lain), mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
serta membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi
kesekretarisan.
c. Bendahara
Bendahara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap semua hal yang
berhubungan dengan keuangan. Kegiatannya adalah berhubungan dengan
pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai dengan pelaporan
keuangan yang digunakan dalam pementasan pertunjukan (pembukuan
keuangan).
d. Urusan Dokumentasi
Urusan dokumentasi dikerjakan dan menjadi tanggungjawab seorang
dokumentator yaitu orang yang bertanggungjawab atas dokumentasi
kegiatan. Hasil dari dokumentasi ini bisa berupa visual (foto, gambar dan
dokumen cetak lainnya), audio (rekaman suara, rekaman music dan lain-lain)
serta audio visual (videografi, film dan lain-lain). Jadi tanggungjawab seorang
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dokumentator adalah merencanakan, melaksanakan dan menyimpan semua
dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan. Semua hasil kerjanya
diserahkan kepada pimpinan produksi untuk dapat digunakan untuk
keperluan yang lain setelah pementasan pertunjukan tersebut.
e. Urusan Publikasi
Urusan Publikasi bertanggungjawab terhadap segala urusan promosi dari
kegiatan pementasan pertunjukan. Tugasnya adalah merancang publikasi
untuk berbagai media, baik media cetak (Koran, majalah, poster, flyer), media
audio (radio) maupun media audio visual (untuk keperluan televisi, web
internet).

Tanggungjawabnya

tidak

hanya

merancang,

tetapi

juga

melaksanakan dan mewujud segala media yang telah dirancang dan disepakai
oleh tim produksi.
f. Urusan Pendanaan
Urusan pendanaan bertanggungjawab terhadap penyediaan dana yang
dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan.
Pada dasarnya urusan pendanaan adalah upaya pengalangan dana dalam
bentuk uang, tetapi didalamnya tercakup upaya mendapatkan dukungan atau
bantuan non uang, seperti sumbangan pemikiran, tenaga, pinjaman tempat
dan fasilitas. Maka orang-orang yang dipercaya untuk bertanggungjawab pada
urusan pendanaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk
menyakinkan pada pihak lain mengenai pentingnya visi dan misi pertunjukan
yang digelar sehingga pihak lain teryakinkan untuk mendukung pementasan
yang akan digelar.
g. Tiketing
Mereka bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian karcis pertunjukan.
Jumlah pengeluaran dan pemasukan harus seimbang. Komoditas terciptanya
layanan yang manusiawi dan berwibawa menjadi misi yang harus ditampilkan
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staf ini dalam bentuk layanan publik secara langsung. Bagian karcis juga
bertugas dalam menghitung kapasitas dari gedung dan berapa tiket yang akan
di jual. Hak dan kewajiban yang dilakukan dalam bentuk melayani penonton
dengan ramah, murah senyum, serta menawan dan menarik, sehingga
penghargaan terhadap penonton cukup disegani. Kewajiban yang harus
dilakukan berupa layanan publik secara langsung ditunjukan melalui kontak
interaksi dengan itu baik-buruk layanan akan tercermin dari penampilan pada
saat itu.
Hak yang dimiliki oleh staf ini adalah konsultasi dan konsolidasi kepada
pimpinan

staf

produksi

melalui

mandat

dan

kepada

pimpinan

kerumahtanggaan secara langsung tentang tugas, kewajiban, dan tanggung
jawab kerja yang harus direfleksikan.
a. House Manager
House Manager atau Pimpinan Kerumahtanggaan dalam suatu produksi karya
seni pertunjukan merupakan salah staf yang bertugas mengemban pelayanan
publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf
dan layanan publik. Pelayanan ditujukan kepada seluruh staf produksi yang
bekerja menyelenggarakan produksi seni pertunjukan. Layanan kepada publik
diberikan dalam hubungan pemberian servis kepada penonton mulai dari
pembelian karcis, pelayanan gedung, hingga kenyamanan penonton agar
penonton merasa dihargai dan dihormati secara tepat. Tugas pelayanan publik
dilakukan mulai dari kenyamanan menjamu penonton, pelayanan pemesanan
karcis, hingga suasana pementasan agar berjalan lancar dan nyaman menjadi
bagian tugas yang harus diciptakan. Kondisi pelayanan sejak awal
pertunjukan, istirahat, hingga akhir pementasan menjadi kordinasi seksi
kerumahtanggaan di dalam gedung dan di luar gedung. Artinya, kompleks
pertunjukan harus terbebas dari keributan, suasana yang menjadi kekuatan
emosi penonton untuk menikmati pertunjukan secara antusias, empati, dan
simpati serta nyaman.
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Pelayanan kepada staf produksi dalam bentuk memberikan kesejahteraan
berupa layanan konsumsi sejak penyelenggaraan produksi mulai dari rapat
pertama, pelatihan, gladi kotor, gladi bersih, pementasan/pertunjukan hingga
acara pembubaran produksi. Layanan tersebut terkait dalam bentuk
kesejahteraan dan pemenuhan konsumsi secara rutin acara kegiatan
berlangsung.
Hak dan kewajiban pimpinan kerumahtanggaan adalah berkonsultasi kepada
pimpinan produksi dan pimpinan artistik dalam hal layanan staf. Dalam
layanan publik, kepala bagian ini minta dengar pendapat publik berkenaan
dengan bagaimana teknik dan operasional servis yang dapat memuaskan
publik, serta memberikan layanan cepat pesan melalui komunikasi bebas
pulsa atau komunikasi lain dalam bentuk antaran servis. Bidang-bidang yang
termasuk dalam house manager yaitu:
• Seksi Keamanan
• Seksi Akomodasi
• Seksi Konsumsi
• Transportasi
• Seksi Gedung (untuk pementasan, latihan maupun untuk konfrensi pers)

Tim Artistik
a. Sutradara/Konseptor
Sutradara atau Konseptor adalah orang yang membuat konsep dari
pertunjukan, dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara
atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar

yang ingin

dipentaskan mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain
dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab penuh
pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
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b. Pimpinan Artistik
Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab
atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa
penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan
pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik.
Dalam Paduan Suara Mahasiswa “Giata Savana”pimpinan artistik tertinggi
adalah seorang Kondukter. Pimpinan artistik memiliki hak dan kewajiban
berhubungan dengan keartistikan karya seni yang dipentaskan. Berbagai
capaian karya seni dipertunjukan menjadi bagian tanggung jawab moral yang
tidak dapat dibayarkan melalui penataan artistik karya seni. Dengan demikian
masalah teknis, tata letak setting, tata indah pencahayaan, dan artistiknya
kostum artis menjadi tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan artistik.
Pimpinan artistik membawahi staf yang bertugas pada saat karya seni
dipertunjukan di atas panggung atau stage.
Berbagai kejadian, kejanggalan, keajaiban, dan kesuksesan di atas panggung
atau kerangka pementasan karya seni menjadi konstruk perintah terhadap
staf yang ada dibawah tanggungjawab pimpinan artistik. Hak dan kewajiban
pimpinan artistik adalah konsultasi teknis pementasan dengan pimpinan
produksi.

Kewajibannya

adalah

membimbing,

mengarahkan,

dan

mengkordinasikan staf di bawah artistik yang operasional di atas panggung
atau terkait dalam pementasan saat berlangsung.
Staf bawahan pimpinan artistik terdiri dari Pimpinan Panggung dan Kru,
Penata Cahaya dan Kru, Penata Sound dan Musik dan Kru, Penata Properti dan
Kru, Penata Rias dan Kostum dan Kru, serta petugas gedung yang secara
operasional diatur oleh pimpinan panggung. Simulasi dalam pertunjukan yang
sedang berlangsung, pimpinan ini berperan mengevaluasi hasil tata cahaya,
tata panggung, dan organisasi kerjasama antar bawahan Pimpinan Artistik.
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c. Stage Manager
Stage Manager adalah orang yang mengkordinasi seluruh bagian yang ada di
panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah
mengatur urutan pementasan berdasarkan advis arahan pimpinan artistik
serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat musik yang
digunakan pementasan hingga bagaimana setting, pencahayaan, musik dan
efek musik serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi
atau penyaji karya seni dalam suatu produksi pementasan.
Stage Manager bertugas merumuskan atau menetapkan secara lebih detail
pelaksanaan acara pada hari-H terutama pada konsep penampilan dan pengisi
acara, tata panggung dan tata lampu serta terjun langsung ke lapangan pada
hari-H dan turun tangan langsung. Run down adalah detail susunan acara
dalam suatu kegiatan pada hari-H. Dalam run down tercantum secara detail
person yang terlibat dan peralatan yang dibutuhkan dalam setiap penampilan
serta keterangan-keterangan yang diperlukan.
d. Penata Panggung
Penata properti dan kru bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara herarki masih sama dengan staf lain dilingkungan
artistik yakni melaporankan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta
penyaji karya seni dan prasaran penata artistik berdasarkan pada saat
kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Beban tanggungjawab dan
tugas penata properti adalah menjadi layanan pemenuhan kepada penyaji
karya seni dan tuntutan artistik garapan berdasarkan prasaran dari pimpinan
artistik. Sukses dan artistiknya pementasan karya seni yang dipergelarkan
kebutuhan properti yang diharapkan penyaji dan pimpinan artistik diberikan
sepenuhnya atau layanan purna lengkap kepada kedua belah pihak. Masalah
kelengkapan properti untuk kebutuhan penari tanggungjawab staf ini.
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Bagaimana cara mengatasi apabila tidak ada properti yang diminta oleh
penyaji karya seni dan pimpinan artistik menjadi beban tugas dan
tanggungjawab pimpinan properti dan kru. Hak dan kewajibannya sama
dengan staf di bawah pimpinan artistik yakni berkonsultasi kepada pimpinan
artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Kewajiabannya adalah
memberikan layanan kepuasan atas artistik tidaknya pementasan karya seni
yang dipergelarkan. Di bawah ini menunjukan gambar potret kerja penata
properti dan kru. Tugasnya mendisain dan memasang properti di atas pentas,
persiapan dan menyediakan properti yang dibutuhkan penari pada saat
pertunjukan.
e. Penata Cahaya
Penata cahaya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, namun
secara hirarki laporan kejadian berdasarkan prasaran penyaji karya seni
tanggungjawab penata cahaya secara tidak langsung bertanggungjawab
kepada pimpinan panggung dan penyaji. Beban tanggungjawab dan tugas
penata cahaya adalah menjadi sumber sukses dan artistiknya pementasan
karya seni yang dipergelarkan. Masalah pencahayaan, terang-padamnya
lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya
lampu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah menjadi beban moral
tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan tata cahaya. Hak dan
kewajibannya adalah konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung
dan penyaji karya seni. Kewajibannya adalah memberikan layanan kepuasan
atas artistik tidaknya pementasan karya seni yang dipergelarkan.
f. Penata Rias dan Busana
Penata Rias adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab merias
pemain. Proses merias ini dimulai dari mendesain atau merancang tata rias
sampai dengan menerapkan tata rias tersebut pada pemain sesuai dengan
hasil kesepakatan dengan sutradara atau konseptor pertunjukan. Penata rias

211

bisa dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata rias.
Penata rias dan kostum secara umum pada produksi yang besar dibagi pada
masing-masing pos antara rias dan kostum. Namun untuk produksi karya seni
yang terbatas kedua tugas dipegang oleh satu staf saja. Penata rias dan kostum
bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, penyaji karya, serta
melakukan konsolidasi dengan pimpinan panggung.
Hirarki penguasaan konsep riasan, pemakaian kostum hingga modivikasinya
menjadi tanggung jawab penata kostum dan penata rias. Konsultasi kepada
sutradara atau konseptor secara konsolidasi penting dilakukan. Prasaran
sutradara atau konseptor dalam hal hasil kerjanya menjadi tanggung jawab
penata rias dan busana berdasar pemenuhan dari sutradara atau konseptor,
dengan asumsi hasil kerja kurang serasi dan kurang tepat sasaran. Penata rias
dan busana harus mempertanggungjawabkan kepada penonton apabila
dijumpai terdapat reaksi balik dari penonton, hal ini berhubungan dengan
kepuasan kerja penata rias dan busana.
Beban tanggung jawab dan tugas penata rias dan busana menjadi bagian
pertanggungjawaban

kepada

pimpinan

artistik.

Pementasan

yang

dipergelarkan harus mampu memenuhi harapan sutradara atau konseptor.
Masalah riasan dan pemakaian busana apabila terjadi kecelakaan misal
busana copot atau kedodoran, lunturnya riasan menjadi beban moral
tanggung jawab yang diemban penata rias dan busana secara terbuka. Hak dan
kewajibannya berkonsultasi kepada pimpinan artistik, penata panggung dan
penata cahaya serta sutradara atau konseptor. Usaha memberi layanan atas
bentuk riasan dan pemakaian kostum pementasan jadi bagian tugas kolektif
dengan pimpinan artistik. Penata rias dalam melakukan pekerjaannya
diarahkan oleh pimpinan artistik dan sesuai hasil diskusi dengan sutradara
atau konseptor.
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h. Penata Suara
Penata Suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggungjawab
mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Proses kerjanya
dimulai dari mendesain atau merancang tata suara sampai dengan mengatur
suara atau bunyi tersebut mempunyai kualitas suara yang baik. Kualitas suara
atau bunyi yang baik adalah suara tersebut terdengar jelas, wajar, indah dan
menarik serta memenuhi standar level minimal, terhindar dari noise, distorsi
dan balance (tercapainya keseimbangan suara). Penata suara atau bunyi bisa
dibantu oleh crew atau asisten, tetapi tanggungjawab sepenuhnya berada
pada penata suara atau bunyi.
i. Penata Musik dan Sound
Penata musik dan sound juga bertanggungjawab langsung kepada pimpinan
artistik, namun secara hirarki mati hidup, keras-lembut, jernih-paraunya
musik dan sound harus dilaporkan kepada pimpinan panggung untuk
konsolidasi, serta bahan laporan kepada penyaji karya seni yang
dipergelarkan. Kejadian yang muncul sebagai akibat kelalaian dan kecelakaan
pementasan dapat mempengaruhi kualitas pementasan dalam ukuran kualitas
musik dan sound. Tanggungjawab yang diemban berdasarkan dilakukan
berdasarkan prasaran penyaji.
Penata musik dan sound secara tidak langsung bertanggungjawab kepada
pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggungjawab dan tugas
penata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses dan kualitas musik
yang disajikan dalam pementasan. Artistiknya pementasan karya seni yang
dipergelarkan dalam hubungannya dengan musik dan sound menjadi beban
moran tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan musik dan sound. Hak
dan kewajibannya sama denga staf lain di bawah pimpinan artistik, adalah
konseling kepada pimpinan artistik, pimpinan panggung dan penyaji karya
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seni. Kewajiabannya adalah memberikan layanan kepuasan atas kualitas
musik dan sound pada saat pementasan karya seni yang berlangsung.

Tata Artistik Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet
artistik dalam bahasan ini termasuk desainer dan atau penata artistik yang
terdiri dari tata panggung, tata cahaya, tata suara, tata rias dan busana. Berikut
adalah rangkaian kerja yang harus dilakukan oleh artistik selama produksi.
Penyusunan, pemasangan, penataan, dan finishing dilakukan agar semua
kebutuhan artistik pementasan dalam keadaan siap.
a. Penata Panggung
Berikut ini adalah rangkaian kerja penata panggung selama produksi
berlangsung.
Penyesuaian dan pengecatan set sampai detail. Pada hari pertama sampai
hari ketiga dalam minggu produksi atau selama 3 hari, penata panggung
mengerahkan pekerjanya untuk melakukan finishing. Penyesuaian bentuk
dan tata letak set dilakukan sesuai dengan konsep artistik. Setelah itu,
pengecatan atau lukisan set diselesaikan sampai detail.
Menghadiri penyusunan plot tata lampu dan suara. Pada hari keempat
minggu produksi, penata panggung menghadiri rapat penyusunan plot tata
lampu dan tata suara. Kedua plot ini berkaitan erat dengan tata panggung
terutama pada saat pergantian set. Mengingat dalam pekerjaannya penata
panggung berhubungan langsung dengan manajer panggung, maka kerja
penyusunan plot ini sangatlah berarti. Penata panggung harus memahami
konsep tata cahaya dan suara serta ketersediaan waktu yang ada untuk
pergantian set. Hal ini tentu saja menyangkut persoalan teknis penataan
dan penyusunan set. Penata panggung dapat membicarakan hal ini lebih
lanjut dengan manajer panggung atas plot tata cahaya dan suara yang telah
disusun tersebut.
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Menghadiri latihan teknik. Penata panggung pada hari kelima dalam minggu
produksi, penata panggung hadir dalam latihan teknik. Semua perubahan dan
penyesuaian yang terjadi atas set dan tata perabot harus mendapat
persetujuan darinya. Rancangan dan perwujudan tata panggung adalah karya
penata panggung sementara kerja penataan set di atas panggung menjadi
tanggung jawab manajer panggung. Oleh karena itu, saran perubahan atau
penyesuaian set dari sutradara harus mempertimbangkan sisi artisik dari
pihak penata panggung dan sisi teknis dari pihak manajer panggung. Semua
hal ini dibicarakan dan ditentukan pada saat latihan teknik.

Gambar 3 Tata panggung pementasan drama musikal
Sumber; marischkaprodunce.blogspot.com

Menghadiri gladi kotor. Penata panggung wajib menghadiri gladi kotor
pementasan. Ia bisa menyaksikan tampilan set yang telah dibuat dalam
kondisi pencahayaan pementasan yang sesunguhnya. Ia membuat catatancatatan kekurangserasian atau kekurangsesuaian set tersebut dengan adegan
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atau memang ada hal-hal lain yang kurang sempurna. Setelah gladi kotor ia
menerima masukan dan catatan dari sutradara untuk ditindaklanjuti.
Kerja teknis dan gladi bersih. Catatan yang diperoleh pada saat gladi bersih
dijadikan panduan kerja pembenahan baik secara artistik maupun teknis.
Semua kekurangan harus segera diselesaikan sehingga pada saat pelaksanaan
gladi bersih set dalam keadaan siap.
b. Penata Rias dan Busana
Berikut adalah rangkaian kerja penata rias dan busana selama minggu
produksi berjalan.
Cek kostum dan asesoris. Pada hari pertama minggu produksi, penata busana
wajib memeriksa seluruh kostum yang akan digunakan termasuk di dalamnya
semua asesoris yang dikenakan. Kostum ini kemudian dipilah-pilah sesuai
dengan karakter atau dikelompokkan sesuai dengan kelompok karakter dalam
pementasan. Proses ini dilakukan sebelum kostum dipindahkan ke dressing
room (ruang untuk berbusana).
Kostum mulai get in menuju dressing room. Pada hari kedua setelah semua
kostum dipilah dan dikelompokkan, semua kostum mulai masuk ke dressing
room. Dalam sebuah pertunjukan teater dengan banyak pemain, kegiatan di
dressing room ini bisa menyita banyak waktu. Oleh karena itu, penata busana
harus mengatur keadaan dressing room sesuai dengan karakter peran atau
kelompok karakter peran. Jika ruang berbusana yang ada di gedung
pertunjukan tidak cukup memadai maka kegiatan berbusana pemain dapat
dijadwal atau dilakukan secara bergantian.
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana mengikuti
runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa dikenakan
atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan pada
beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan dan
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kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat masukan dari
sutradara.
Latihan teknik. Ketika latihan teknik dilaksanakan pada hari kelima minggu
produksi. Penata busana bisa mengadakan parade busana pemain untuk
menampilkan seluruh busana yang ada. Dalam hal ini ia akan bekerja sama
dengan penata panggung dan penata cahaya untuk mengecek keserasaiannya.
Sementara itu, tata rias perlu dicek kondisinya di bawah sinar lampu
panggung.
Kerja penataan. Selepas latihan teknik, penata rias dan busana mulai
melakukan pembenahan dan kerja penataan seperti pada saat pentas
dilangsungkan. Ia bersama timnya harus melayani tata rias dan busana
pemeran pada saat proses gladi kotor dan bersih dilakukan. Setiap catatan
atau masukan sutradara selepas gladi kotor dan gladi bersih ditindaklanjuti.

c. Penata Cahaya
Berikut adalah rangkaian kerja penata cahaya bersama timnya selama minggu
produksi dilangsungkan.
Finalisasi desain tata cahaya. Pada hari pertama minggu produksi, penata
cahaya telah menyelesaikan desain tata cahaya dan menyalinnya untuk
diberikan kepada tim artistik lain. Berikutnya ia bersama timnya melakukan
persiapan penataan lampu. Semua perlengkapan dan peralatan termasuk yang
disewa diperiksa dan dipilah-pilah sesuai jenis dan fungsinya.
Pemasangan lampu. Kerja pemasangan lampu dilakukan pada hari kedua
minggu produksi. Dalam memasang lampu, penata lampu bekerjasama dengan
manajer panggung karena ia yang mengatur jadwal untuk semua kegiatan
teknis di atas panggung. Pada tahap ini, semua lampu hanya dipasang saja
sesuai dengan desain yang telah dibuat.
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Focussing. Pada hari ketiga minggu produksi, semua lampu yang telah
dipasang dinyalakan serta diatur fokusnya. Dalam hal ini, penata cahaya
bekerja sama dengan manajer panggung dan penata panggung. Pengaturan
fokus tentu saja tidak hanya sekedar menyalakan lampu area namun juga
pencahayaan pada area tertentu untuk mendukung efek artistik.
Plot tata cahaya. Pada hari keempat minggu produksi, penata cahaya bersama
sutradara manajer produksi, manajer panggung, dan penata panggung serta
penata suara membuat plot tata cahaya. Proses pembuatan plot ini dilakukan
dengan praktik pergantian cahaya adegan per adegan dan pada hal-hal
tertentu dalam adegan yang membutuhkan pencahayaan. Peran sutradara
penting dalam proses ini, karena ia yang memahami situasi atau atmosfir
adegan yang ingin ditampilkan. Penata cahaya mengikuti konsep adegan dari
sutradara ini. Penata cahaya mencatat semua kondisi dan syarat
pencahayaannya dan kemudian menyusunnya menjadi plot tata cahaya
pementasan.
Latihan teknik. Pada saat latihan teknik di hari kelima minggu produksi,
penata cahaya mencobakan plot tata cahaya yang telah ia susun. Secara garis
besar plot ini tidak akan berubah namun detail pencahayaan, misalnya sudut
arah datang dan titik jatuh cahaya bisa disesuaikan terutama pencahayaan
kepada pemeran dan cahaya khusus.
Gladi kotor dan gladi bersih. Penata cahaya bekerja secara penuh dalam
pengoperasian pada saat gladi kotor dan gladi bersih seperti halnya pada saat
pementasan nantinya. Konsep pencahayaan dan plot yang telah disusun
semuanya dipraktikkan dalam proses ini. Berikutnya penata cahaya menerima
masukan dari sutradara untuk ditindaklanjuti sehingga pada proses
berikutnya penataan dan pengoperasian pencahayaan sudah dibenahi sesuai
visi artistik sutradara.
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d. Penata Suara
Berikut adalah rangkaian kerja penata suara selama minggu produksi
dilangsungkan.
Cek peralatan dan perlengkapan. Penata suara pada hari pertama minggu
produksi bertanggung jawab memeriksa semua peralatan dan perlengkapan
tata suara termasuk yang disewa. Semua peralatan dan perlengkapan dipilah
berdasar jenis dan fungsinya untuk memudahkan penataan. Pada hari
pertama ini pula ia bisa melakukan sedikit latihan teknik khusus suara dengan
tim musik. Latihan ini sangat penting karena memadukan ilustrasi musik dan
efek suara yang telah disiapkan oleh penata suara. Tujuan utama dari latihan
ini adalah menemukan kesepahaman atas konsep musik dan suara dalam
pementasan.
Penataan sound system. Pada hari kedua dalam minggu produksi, penata suara
bersama timnya mulai mengerjakan penataan sound system pementasan. Kerja
ini memerlukan waktu sehari dan setelahnya dilakukan pengecekan,
pengaturan dan percobaan tata suara. Proses ini bisa memakan waktu lebih
lama karena penata suara harus memeriksa semua peralatan yang ia gunakan
berjalan dengan baik dan keluaran suara yang dihasilkan juga dalam kualitas
baik.
Runthrough. Penata suara pada hari ketiga sampai dengan hari keempat harus
mengikuti peyelenggaraan runthrough. Dalam latihan ini, sutradara akan
menggelar penampilan per babak atau adegan demi adegan dari awal sampai
akhir tanpa sela. Pada saat inilah, penata suara mulai menerapkan atau
mencobakan semua rancangannya.
Membuat plot tata suara, latihan teknik danperekaman dan penataan ulang.
Setiap akhir latihan terusan, sutradara memberikan catatan-catatan untuk
perbaikan. Penata suara mengikuti catatan ini dan kemudian menyusunnya
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dalam bentuk plot tata suara final. Plot ini kemudian diterapkan dalam latihan
teknik. Dalam hal ini, penata suara juga perlu menyesuaikan rekaman atau
editing ulang efek suara khusus, juga penataan suara merujuk pada catatan
sutradara dan hasil dari latihan teknik.
Gladi kotor dan gladi bersih. Pada hari keenam minggu produksi, penata suara
mengikuti gladi kotor dan hari berikutnya gladi bersih. Semua yang telah ia
rancang dicobakan dalam dua proses ini dan selalu saja penata suara
mengikuti arahan atau catatan sutradara selepas pementasan untuk
melakukan perbaikan dan penyesuaian.

Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet
Tahap pementasan merupakan tahap produksi yang sesungguhnya. Pada saat
ini produk drama musikal dan/atau operet dihadirkan di hadapan penonton.
Semua jerih payah dan usaha yang dilakukan pada saat persiapan pementasan
dicurahkan atau ditampilkan pada saat pementasan. Semua harus berjalan
seperti yang telah direncanakan, dan produk tersebut telah dipasarkan atau
diinformasikan sehingga pemirsa atau penonton yang hadir tidak merasa
dikecewakan. Waktu pelaksanaan pentas setiap kelompok teater bisa saja
berbeda-beda tergantung dari tujuan produksinya. Ada kelompok teater yang
menyelenggarakan pementasan selama sebulan atau bahkan berbulan-bulan
secara

berturut-turut.

Namun

ada

juga

kelompok

teater

yang

menyelenggarakan pementasannya selama seminggu, 3 hari, 2 hari atau
bahkan banyak pula yang menyelenggarakan pentas hanya semalam saja.
Berikut adalah rangkaian kerja yang dilakukan masing-masing bidang kerja
pada hari-hari pementasan berlangsung.
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Gambar 4 Ilustrasi Pementasan
(sumber: http://www.newyorkcitytheatre.com/images/show/)

a. Bidang Administrasi
Berikut adalah hal-hal yang dikerjakan oleh tim administratur pada saat hari
pementasan.
Melaporkan persiapan pementasan kepada sutradara. Tim administratur
khususnya house manager selalu berkomunikasi dengan manajer panggung
untuk

saling

memantau

dan

mengawasi

persiapan

pementasan.

Perkembangan kondisi ini dilaporkan kepada sutradara sehingga sutradara
bisa mengarahkan para pemainnya untuk segera bersiap diri. Ketika semua
persiapan dirasa cukup, maka pementasan bisa dilangsungkan sesuai dengan
agenda yang telah disusun.
Mengecek gedung bagian depan. House manager selain berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer panggung juga harus senantiasa mengecek gedung
bagian depan. Kondisi penonton yang hadir, pengaturan ruang tunggu, kantin
depan,

toilet,

kebersihan

dan

keamanan

tidak

boleh

luput

dari
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pengawasannya. Semua dimaksudkan untuk kenyamanan penonton. Untuk
itu, sebelum pintu untuk masuk ke gedung dibuka, house manager perlu
mengadakan briefing terhadap staf-stafnya.
Menjadi penghubung stage manager. House manager pada saat hari
pementasan juga berperan sebagai penghubung stage manager. Dalam hal ini,
segala urusan teknis yang ada di atas dan belakang panggung harus dilaporkan
atau dikomunikasikan kepada house manager. Jika terjadi kendala teknis di
panggung sehingga sedikit mengganggu jadwal pementasan, house manager
bisa mengomunikasikannya dengan sutradara dan administratur untuk
dicarikan solusinya.
Memonitor penjualan. Tim administratur bagian keuangan bersama house
manager pada hari pementasan dapat memonitor penjualan. Kontrol semacam
ini perlu dilakukan karena penjualan di box office terkadang tidak selancar
yang direncanakan. Misalnya, tidak tersedianya uang kembalian, karcis ganda
atau rusak, penghitungan karcis yang keliru atau belum tercatat dan lain
sebagainya.

b. Sutradara atau Direktur Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh sutradara atau direktur
artistik pada saat hari pementasan.
1. Memberikan pengarahan sebelum pementasan. Sebelum pementasan
dilangsungkan, sutradara berkewajiban memberikan pengarahan kepada
seluruh pemeran. Pengarahan pada saat ini tidaklah berupa instruksi
seperti halnya pada saat latihan. Namun, dimaksudkan untuk memberikan
semangat kepada para pemeran. Teater adalah sebuah seni yang
membutuhkan latihan dan pementasan adalah penampilan dari hasil
latihan. Oleh karena itu penting bagi sutradara untuk mengingatkan dan
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menyemangati pemeran agar melepaskan semua tekanan dan memberikan
penampilan seperti pada saat latihan. Hal ini akan mengurangi nervous
pemeran dan menjadikan mereka yakin untuk tampil.
2. Berkomunikasi dengan stage manager, untuk mereduksi masalah yang
terjadi. Pada hari pementasan, sutradara juga menjaga komunikasi dengan
manajer panggung. Karena pada saat ini, sutradara lebih banyak
meluangkan waktunya di belakang panggung. Komunikasi ini dijalin selain
untuk mengawasi teknis artistik juga untuk mengantisipasi jika terjadi
permasalahan di panggung. Sutradara dapat memberikan solusi untuk
mengatasinya.
3. Mencatat

perjalanan

waktu

pementasan.

Pada

saat

pementasan

berlangsung, sutradara duduk di kursi penonton. Ia bertugas mengamati
jalannya pertunjukan dan mencatat durasi pementasan. Hal ini terkait
dengan sisi dramatik dan dinamika lakon yang ia bangun bersama pemain
dalam latihan-latihan. Hal ini tentu saja berkait erat dengan waktu atau
durasi adegan per adegan dalam pementasan. Terkadang karena nervous
atau ada sesuatu hal lain, pemeran kurang lancar dalam dialog atau justru
memperbesar gaya aktingnya sehingga mempengaruhi perjalanan waktu
pementasan. Atau mungkin, pemeran perlu waktu sedikit lebih lama untuk
menyesuaikan diri sebelum melontarkan dialognya. Atau bahkan ada
pemeran

yang

terlalu

cepat

beraksi.

Semua

kejadian

tersebut

mempengaruhi waktu dan capaian dinamika atau dramatika lakon. Selain
itu, mencatat perjalanan waktu pementasan dapat digunakan sutradara
sebagai pembanding atas capaian waktu yang telah dilakukan dan
disepakati sebelumnya.
4. Membuat catatan untuk para pemeran. Selain waktu, sutradara juga
membuat catatan khusus untuk para pemeran. Catatan ini tentu saja
mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam memainkan lakon di
atas pentas. Catatan ini sangat penting karena menyangkut visi artistik
lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton. Catatan-
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catatan ini kemudian diberikan kepada pemeran selepas pementasan
sebagai bahan evaluasi dan kritik.
c. Manajer Produksi
Pada saat pementasan berlangsung, manajer produksi dan tim administrasi
bagian keuangan dapat mengkalkulasi kondisi keuangan yang ada. Kalkulasi
dilakukan sampai pada hari pertama pementasan tersebut, karena pada saat
ini semua pendanaan dari sponsor, donatur dan tiket penonton sudah masuk
sehingga

bisa

dihitung.

Hari-hari

pementasan

berikutnya

tinggal

mengkalkulasi jumlah tiket terjual di box office.
d. Manajer Panggung
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh manajer panggung pada hari
pementasan dan selama pementasan berlangsung.
1. Mengecek tata letak set, perabot, properti dan berkomunikasi dengan
sutradara dan manajer gedung. Pada saat hari pementasan, manajer
panggung perlu mengecek semua persiapan dan penataan yang ada di
panggung. Ia memeriksa semuanya baik itu set, perabot dan piranti yang
akan digunakan maupun yang disiapkan untuk adegan-adegan berikutnya.
Manajer panggung melaporkan atau mengomunikasikan kondisi terbaru
kepada sutradara dan manajer gedung.
2. Menjalankan pementasan sesuai catatan. Tugas manajer panggung pada
saat pementasan adalah menjalankan penataan dan perubahan set sesuai
dengan rencana atau catatan yang dimiliki. Ia mengatur dan mengerahkan
semua kru terutama pada saat pemindahan dan pergantian set dalam setiap
adegan. Ukuran dari kerja ini adalah ketepatan penataan dan waktu yang
tersedia.
3. Mengawasi latihan penggantian penataan set. Ketika satu adegan sedang
berjalan atau dilangsungkan, manajer panggung mengawasi latihan atau
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simulasi penataan set untuk adegan berikutnya. Simulasi ini sangat penting
karena terkait dengan lalu lintas set masuk dan keluar panggung dalam
waktu yang terbatas dan biasanya minim cahaya serta meminimalisir
timbulnya suara akibat pemindahan dan penataan set tersebut.
4. Melaporkan jalannya pertunjukan kepada administratur.

Manajer

panggung selama pementasan mengamati jalannya pertunjukan dari
samping panggung. Sehingga ia sangat tahu situasi dan kondisi adegan yang
sedang berlangsung. Ia melaporkan adegan per adegan yang sedang
dilangsungkan kepada tim administratur yang dalam hal ini adalah manajer
gedung. Dalam pertunjukan yang menggunakan break atau waktu rehat,
laporan adegan per adegan dari manajer panggung ini digunakan oleh
manajer gedung untuk mempersiapkan pelayanan penonton pada saat
rehat dan kembali dimulainya pertunjukan.
e. Tata Artistik
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh para penata artistik pada
hari pementasan. Semua penata artistik bekerja pada saat pementasan ini
kecuali penata panggung karena tugas utamanya telah digantikan oleh
manajer panggung beserta krunya. Namun demikian kru tata panggung dapat
pula merangkap menjadi kru manajer panggung.
Tata cahaya. Penata cahaya sebelum pementasan berlangsung berkewajiban
untuk mengecek kehadiran kru. Setelah itu ia memeriksa semua peralatan
sebelum pementasan dan memastikannya dalam kondisi yang baik. Ketika
semua kru telah siap dan peralatan dalam kondisi yang baik, maka tugas nyata
bagi penata cahaya dan krunya adalah mengoperasikan tata cahaya selama
pementasan.
Tata suara. Penata suara sebelum pementasan dimulai juga perlu mengecek
kehadiran kru. Setelah itu ia bersama kru memeriksa semua peralatan dan
memastikannya dalam kondisi baik sebelum digunakan dalam pementasan.
Kerja berikutnya adalah mengoperasikan tata suara pementasan.
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Tata rias dan busana. Penata rias dan busana harus memastikan kehadiran staf
atau krunya jauh sebelum pementasan dimulai. Ketika pertunjukan bersifat
kolosal atau melibatkan banyak pemeran maka kerja persiapan tata rias dan
busana perlu lebih awal. Semua bahan, alat dan perlengkapan disiapkan.
Setelah itu kerja berikutnya adalah merias dan menata busana pemeran.
Selama pementasan berlangsung, penata rias dan busana masik bekerja untuk
memeriksa kondisi rias dan busana pemeran atau merias dan menata busana
bagi pemeran yang mengalami perubahan karakter rias dan busana dalam
pementasan.
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Gambar 5 Tata Rias Dan Busana Pementasan
Sumber www.gedoan.blogspot.com
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Pasca Pementasan Drama musikal dan/atau operet
Tahap pasca pementasaan drama musikal dan/atau operet dimulai setelah
pentas terakhir selesai. Begitu pementasan drama musikal dan/atau operet
berlalu dan penonton meninggalkan gedung pertunjukan, seluruh tim
produksi bekerja pada masa pasca pementasan. Tahap ini dibagi menjadi dua
tahap, yaitu: pembongkaran set dan semua perlengkapannya, serta tahap
evaluasi. Inti dari tahap pembongkaran set dan perlengkapannya adalah tim
produksi

bertanggungjawab

untuk

mengembalikan

keadaan

gedung

pertunjukan seperti pada saat produksi belum dilangsungkan dan
mengembalikan semua semua barang yang disewa atau dipinjam.
Evaluasi pasca pementasan drama musikal dan/atau operet dibagi menjadi 2
besaran, yaitu evaluasi keproduksian dan evaluasi artistik. Yang perlu
dievaluasi dalam keproduksian adalah hal-hal yang menyangkut kerja
administrasi dan semua catatan kerja dilaporkan. Secara garis besar evaluasi
keproduksian membicarakan kinerja tim produksi (administratur). Kinerja
tim artistik, dan evaluasi keuangan. Evaluasi ini juga dilakukan oleh beberapa
pihak, yaitu; tim administrasi, sutradara atau direktur artistik, manajer
produksi, manajer panggung, dan evaluasi tata artistik.
Evaluasi dalam konteks ini adalah evaluasi lisan karena laporan kerja masingmasing bidang dan seksi telah dibuat secara terpisah. Artinya, evaluasi ini
adalah melisankan garis besar laporan dalam bentuk pertemuan produksi
selepas pementasan. Perencanaan, penjadwalan serta target capaian
dibicarakan dalam evaluasi ini. Kendala atau permasalahan dan cara
mengatasinya juga dibicarakan karena sangat penting artinya bagi
penyelenggaraan produksi berikutnya. Bisa saja dalam pelaksanaan
ketersediaan waktu kurang sesuai dengan target di satu bidang sementara di
bidang lain ketersediaan waktu berlebih untuk target yang terlalu ringan.
Seluruh bidang dan seksi di bawah kerja administratur melaporkan semuanya
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secara lisan sehingga bisa diketahui sisi positif dan negatif dari strategi kerja
produksi yang diterapkan.
Sementara itu, evaluasi kinerja tim artistik secara khusus membicarakan
rencana dan proses kerja artistik pementasan bukan pada hasi karya
artistiknya. Semua kendala yang ditemukan dan pemecahan masalah juga
dibicarakan dalam evaluasi ini. Termasuk di dalamnya proses atau kelancaran
hubungan kerja antara tim artistik dan tim administrasi diungkapkan.
Penjadwalan, ketersediaan waktu, aspek pendanaan, dievaluasi berdasar atas
hasil kerja atau target yang diperoleh.
Dalam evaluasi keproduksian ini, dilakukan pula evaluasi keuangan produksi.
Catatan pengeluaran dan pemasukan anggaran disampaikan dengan baik. Dari
catatan ini kemudian akan diketahui defisit atau saldo keuangan pasca
produksi. Bisa jadi sebuah produksi teater mengalami keuntungan, namun
banyak pula yang mengalami kerugian. Kondisi terakhir keuangan pasca
produksi dapat dijadikan acuan untuk kerja produksi berikutnya dalam hal
mengubah metode dan strategi pendapatan dan pengeluaran biaya produksi.
Selain evaluasi keproduksian seperti yang telah disampaikan di atas, perlu
pula dilakukan evaluasi artistik karya yang dipentaskan. Evaluasi lebih
mengarah pada nilai-nilai seni karya yang ditampilkan serta tingkat apresiasi
penonton terhadap karya tersebut. Penampilkan karya seni bisa saja
memenuhi kaidah artistik dan dapat dikatakan berkualitas tinggi, namun
tingkat apresiasi masyarakatlah yang menentukan apakah karya tersebut
dapat diterima dengan baik. Bahkan bisa jadi sebuah karya dapat diterima oleh
masyarakat meskipun tidak memiliki kualifikasi artistik yang tinggi. Dalam
sebuah produksi pementasan teater, karya artistik seniman yang memang
dipertemukan dengan sikap apresian ini harus terkaji secara baik sehingga
mutu karya yang ditampikan sesuai dengan prinsip nilai keindahan yang ada
pada masyarakat penontonnya. Untuk itulah, nilai artistik karya sering harus

229

luruh dalam kondisi ini. Namun demikian prinsip nilai keindahan di
masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh nilai artistik karya yang ditampilkan.
Yang menjadi persoalan dan memerlukan analisis cermat dari produksi adalah
bagaimana cara menampilkan karya artistik tersebut.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal tim produksi pementasan drama musikal dan/atau operet
Jawaban: C
Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir
pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab
secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni
dipergelarkan. Tugas keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan
bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak
terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun
laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan.
2. Pembahasan soal tim artistik pementasan drama musikal dan/atau operet
Jawaban: B
Sutradara atau Konseptor juga berperan dalam memilih repetoar yang ingin
dipentaskan serta mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh
pemain dan juga penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggungjawab
penuh pada pemain dan penata-penata artistik agar bisa mewujudkan suatu
pertunjukan yang utuh.
3. Pembahasan soal tata artistik pementasan drama musikal dan/atau operet
Jawaban: A
Runthrough. Pada hari ketiga dan keempat penata rias dan busana mengikuti
runthrough. Pada saat ini beberapa busana pemeran sudah bisa dikenakan
atau dicobakan. Tata rias pun demikian, dapat mulai diterapkan pada
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beberapa karakter sehingga bisa dilakukan pengecekan kekurangan dan
kelebihannya. Dalam hal ini, penata rias dan busana mendapat masukan dari
sutradara.
4. Pembahasan soal pementasan drama musikal dan/atau operet
Jawaban: D
Selain waktu, sutradara juga membuat catatan khusus untuk para pemeran.
Catatan ini tentu saja mengenai pemeranan dan aksi laku pemeran dalam
memainkan lakon di atas pentas. Catatan ini sangat penting karena
menyangkut visi artistik lakon yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada
penonton

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
4.4
Mementaskan
drama musikal
dan/atau operet
sesuai konsep,
teknik dan
prosedur
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Lingkup
Materi
Pekerjaan
bidang
administrasi
pada saat
pementasan
drama
musical
dan/atau
operet

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019

Materi
Kerja
house
manager

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
menganalisis
kerja bagian
house
manager
pementasan

No
1

Level
Kognitif
L2

Bentuk
Soal
PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
4.4 Mementaskan drama
musical dan/atau operet
sesuai konsep, teknik dan
prosedur
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada saat pementasan drama musikal dan/atau operet

1

hendak dilaksanakan, siapakah yang bertugas untuk
menghubungkan komunikasi antara tim produksi dan tim
artistik?

Pekerjaan bidang
administrasi pada saat
pementasan drama
musical dan/atau operet
MATERI

A. House Manager
B. Penerima Tamu
C. Pimpinan produksi
D. Sutradara

Kerja house manager

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menganalisis kerja bagian
house manager
pementasan

x

Kunci
Jawaban
A
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Unit pembelajaran Pementasan Drama Musikal dan/atau Operet ini
dikembangkan dari kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud
Nomor 37 Tahun 2018 khususnya untuk mata pelajaran seni budaya Kelas IX
dengan kompetensi dasar berikut.
3.4 Memahami pementasan drama musikal dan atau operet sesuai konsep,
teknik, dan prosedur
4.4 Mementaskan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik dan
prosedur
Sub-unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta
didik, karena mementaskan drama musikal dan/atau operet adalah satu kerja
seni pertunjukan. Kerja seni pertunjukan bersifat kerja kolaboratif dan
mensyaratkan adanya kerjasama di dalamnya. Untuk bisa mewujudkan
pementasan drama musikal dan/atau operet, semua aspek didalamnya harus
bisa bekerjasama. Kerjasama ini tidak hanya terjadi dalam tim produksi atau
hanya terjadi dalam tim artistik, tetapi semua tim yang terlibat harus mampu
bekerjasama sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Pembelajaran
pementasan drama musikal dan/atau operet ini merupakan media untuk
mengajarkan kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang
menjadi tanggungjawabnya. Sekecil apapun tanggungjawab kerja yang
menjadi bidangnya, akan memiliki efek terhadap peserta didik dalam
kehidupan keseharian dan kehidupan masa yang akan datang. Jadi dalam
pembelajaran ini bukan hasil yang menjadi fokus utama, tetapi proses bekerja
itu yang menjadi fokus utama.
Aktivitas pembelajaran pada sub-unit ini berorientasi pada pendekatan
saintifik yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project
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base learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi
dengan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada sub-unit pembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
berisikan: manajemen produksi, tim produksi, tim artistik, tata artistik
pementasan, pementasan drama musikal dan/atau operet, dan pasca
pementasan drama musikal dan/atau operet. Bahan bacaan tersebut bisa
dijadikan pengetahuan dasar dalam mementaskan drama musikal dan/atau
operet.
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Setelah mengikuti pembelajaran sub-unit pembelajaran pementasan drama
musikal dan/atau operet ini, cobalah Bapak/Ibu peserta untuk lebih peka
terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah, sekolah,
maupun lingkungan tempat tinggalnya. Peserta didik sebagai anggota sosial
dalam lingkungannya selalu dituntut untuk bisa bekerjasama dengan yang
lain. Kerjasama ini juga menuntut tanggungjawab dalam melaksakan
pekerjaannya, apapun pekerjaan dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan,
tidak bisa diukur pekerjaan itu penting atau tidak penting. Semua pekerjaan
pastilah penting dalam sebuah kerja tim, karena pekerjaan itu saling
berkaitan. Semoga sub-unit ini bisa membantu siswa lebih memahami arti
kerja tim yang lebih mengutamakan kerjasama dan rasa tanggungjawab dalam
melaksanakan kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Sekecil apapun beban
kerja dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, hal itu akan menjadi
suatu pembelajaran dan pengalaman siswa dalam kehidupan keseharaian.
Pembelajaran kerjasama dan tanggungjawab itu bisa diwujudkan dalam
melaksanakan pementasan drama musikal dan/atau operet.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan. Fakta tersebut tidak
hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga dapat dijadikan
stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan penilaian yang dialami
siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di bidangnya dipandang
mampu melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan pada peserta
didik. Guru Seni Budaya Jenjang SMP membutuhkan referensi komprehensif
baik aspek pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) merupakan salah satu
kegiatan pendukung program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) dengan lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Untuk mendukung terselenggaranya program ini secara maksimal, maka
diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai referensi
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Salah
satu perangkat yang dimaksud adalah unit dan atau unit pembelajaran.
Unit pembelajaran pameran seni rupa ini dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam
Pemendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah. Unit pameran seni rupa ini dilengkapi dengan
pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata, Bahan Pembelajaran,
dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru profesional dalam Program
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar peserta didik.
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Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui
pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan
mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir
tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
• Menjelaskan

3.4 Memahami prosedur
penyelenggaraan pameran
karya seni rupa

prosedur

IX

pameran seni rupa
• Menjelaskan

display

pameran seni rupa
KD KETERAMPILAN
4.4 Menyelenggarakan pameran
seni rupa

• Mendesain

kegiatan

IX

pameran seni rupa
• Membuat pameran seni
rupa

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi pengertian
pameran seni rupa
3.4.2 Mengidentifikasi fungsi
pameran seni rupa

4.4.1 Menuliskan pengertian pameran
seni rupa
4.4.2 Menuliskankan fungsi pameran
seni rupa
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3.4.3 Mengidentifikasi tujuan
pameran seni rupa

4.4.3 Menuliskankan tujuan pameran
seni rupa

3.4.4 Mengidentifikasi sarana
display karya seni rupa

4.4.4 Menuliskan sarana display karya
seni rupa
Indikator Kunci

3.4.5 Menjelaskan prosedur
pameran seni rupa
3.4.6 Menjelaskan display

4.4.5 Mendesain kegiatan pameran
seni rupa
4.4.6 Membuat pameran seni rupa

pameran seni rupa
Indikator Pengayaan
3.4.7 Mengevaluasi kegiatan
pameran seni rupa
3.4.8 Mengevaluasi karya
pameran seni rupa
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4.4.7 Membuat laporan evaluasi
kegiatan pameran seni rupa
4.4.8 Memformulasikan karya
pameran seni rupa

Unit Pembelajaran
Pameran Seni rupa

A. Penyampaian Pesan
Apabila kita menghasilkan suatu karya, entah itu karya berupa gambar,
lukisan, ataupun produk lainnya, tentunya akan merasa bangga dengan hasil
karya sendiri. Sehingga kita ingin mengkomunikasikan hasil yang kita
kerjakan kepada orang lain. Secara sederhana, kegiatan presentasi di depan
kelas adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan kepada orang lain
atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam kegiatan ini dapat
dikatakan sebagai pameran.

Esensi pameran adalah mengomunikasikan

gagasan dalam bentuk konsep atau karya, sehingga akan merefleksikan dua
pihak yang saling berkomunikasi, yaitu pengirim dan penerima; serta dua alat
komunikasi, yaitu pesan dan media.
Pengirim pesan harus mengirimkan pesan melalui media kepada pengamat
pameran yang ditargetkan dan mengembangkan umpan balik untuk
mengetahui tanggapannya. Setelah menerima pengetahuan, pengamat
pameran akan menanggapi pesan-pesan yang dikirimkan oleh pengirim.
Sehingga akan terjadi berbagai tanggapan sesuai dengan pengalaman masingmasing. Banyaknya pesan pengirim akan menimbulkan tumpang tindih pagi
penerima pesan /pengamat, sehingga komunikasi akan semakin efektif.
Pameran harus dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Pesan tidak hanya
sekadar menarik pengunjung, tetapi pengunjung juga harus tertarik untuk
membaca pesan tersebut.
Sehingga dengan adanya pameran, maka akan terjadi komunikasi antara
produk yang dipajang dengan pengunjung, yaitu sebagai media pajangan
produk, sebagai media komunikator berbagai gagasan,

sebagai media

kegiatan pengunjung, dan sebagai media pembentuk lingkungan.
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Gambar 1 Pameran Foto, 1000 Families for the Millennium (by Uwe Ommer)
Sumber: Kuntari Eri Murti (2016) dalam Modul KK G Desain Interior, Kemendikbud

B. Media Eksistensi Diri
Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan mengkomunikasikan eksistensi diri
yang sudah sering kita lakukan di rumah hunian kita sendiri adalah kegiatan
memajang foto keluarga di dinding ruang tamu, ruang keluarga atau raung
yang lain, hal ini sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada sesama
anggota keluarga yang lain dan orang yang bertamu.
Selain foto keluarga, juga terdapat pajangan hiasan yang lain seperti lukisan
dan karya seni yang lain, meskipun lukisan atau hiasan tersebut bukan
karyanya sendiri, namun dapat dimaknai sebagai media menyampaikan pesan
pada orang yang bertamu di rumah tersebut. Demikian juga hal ini terdapat
pada bangunan umum seperti ruang kantor, ruang loby hotel, dan sebagainya.

Gambar 2 Berbagai foto keluarga pada ruang tamu ruang hunian
Sumber: https://www.desainrumahnya.com
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A. Sub Bagian Konsep Pameran Seni Rupa
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi konsep pameran seni rupa pada
Kompetensi Dasar:
3.4 Memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa
No.
1

Soal
Untuk menampilkan karya-karya perupa memerlukan langkahlangkah yang positif dan pasti, yang diawali dengan penyusunan
konsep pameran seni rupa. Konsep pameran seni rupa pada
dasarnya adalah...
A. Merupakan pokok utama yang mendasari seluruh
pemikiran tentang rencana pameran seni rupa.
B. Merupakan pokok utama yang mendasari seluruh penciptaan
lukisan
C.

Merupakan pokok utama yang mendasari seluruh
pemikiran tentang publikasi yang handal.

D. Merupakan pokok utama yang mendasari seluruh
pemikiran tentang sarasehan pameran seni rupa yang bermutu.
Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang

:

3.4.5 Menjelaskan prosedur pameran seni rupa

:

Pernyataan tentang perlunya penyusunan konsep

bersesuaian
Diketahui

pameran seni rupa
Ditanyakan

:

Pengertian konsep pameran seni rupa

Materi yang

:

Konsep pameran seni rupa

dibutuhkan

253

B. Sub Bagian Perencanaan Pameran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi perencanaan pameran seni rupa
pada Kompetensi Dasar:
3.4 Memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa
No.
2

Soal
Pada tahap perencanaan pameran diperlukan pembuatan proposal
pameran. Proposal pameran seni rupa hendaknya disusun oleh...
A. Panitia pameran seni rupa.
B. Kurator pameran seni rupa.
C. Kolektor karya seni rupa.
D. Pejabat penyandang dana pameran seni rupa.

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang

:

3.4.5 Menjelaskan prosedur pameran seni rupa

:

Pernyataan tentang perlunya pembuatan proposal

bersesuaian
Diketahui

pameran
Ditanyakan

:

Penyusunan proposal

Materi yang

:

Perencanaan pameran

dibutuhkan
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C. Sub Bagian Pelaksanaan Pameran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi pelaksaaan pameran seni rupa pada
Kompetensi Dasar:
4.4 Menyelenggarakan pameran seni rupa
No.
3

Soal
Pembentukan panitia pameran merupakan kebutuhan yang penting
dalam pelaksanaan pameran. Tugas ketua panitia pameran seni rupa
adalah....
A. Mengkoordinir seluruh kegiatan publikasi di TV, mass media,
radio.
B. Memimpin seluruh kegiatan pameran sejak awal sampai akhir.
C. Mengkoordinir seluruh kegiatan pemajangan karya sampai
pemasangan label.
D. Mengkoordinir penataan ruang pameran agar lebih menarik.

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator yang

:

Membuat pameran seni rupa

:

Pernyataan tentang pembentukan panitia pameran

bersesuaian
Diketahui

dalam pelaksanaan pameran
Ditanyakan

:

Tugas ketua pameran

Materi yang

:

Pelaksanaan pameran

dibutuhkan
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A. Aktivitas Pembelajaran
Proses komunikasi merupakan interaksi yang dihubungkan melalui paling
tidak dua mediasi yang berbagi informasi. Komunikasi secara luas dapat
diartikan sebagai pertukaran pemikiran, pendapat, atau informasi melalui
bicara,

dan

tulisan

atau

tanda-tanda.

Semua

bentuk

komunikasi

membutuhkan pengirim, pesan dan penerima yang diharapkan. Sehingga
bentuk objek yang dikomunikasikan dapat berbentuk berbagai media, antara
lain seperti gambar, grafik, suara, dan tulisan. Salah satu kegiatan untuk
mengkomunikasikan dalam bentuk visual secara langsung adalah melakukan
kegiatan pameran karya seni rupa.
Pameran tersebut dapat dilakukan dengan memajang berbagai hasil karya
seni rupa, baik yang dua dimensi ataupun tiga dimensi, dengan tujuan dapat
dinikmati oleh semua pengunjung, sehingga dapat diapersepsi sesuai dengan
pengetahuan yang dimilikinya. Untuk dapat melaksanakan pameran
diperlukan berbagai kegiatan yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi.
Dalam mempelajari

pameran karya seni ini, kita akan belajar tentang

petencanaan pameran seni rupa, pelaksanaan pameran, dan evaluasi pameran
seni rupa melalui model pembelajaran Project Based Learning.

Aktivitas 1 Penentuan Projek
Dalam kegiatan penentuan projek ini, guru bersama peserta didik,
menentukan tema projek, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Guru melakukan apersepsi tentang pengertian, fungsi dan tujuan pameran
seni rupa, jenis pameran dan prosedurnya.
2. Membuat projek pameran seni rupa.
3. Guru memberikan tugas projek yang harus diselidiki peserta didik
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secara berkelompok tentang pameran seni rupa.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

Aktivitas 2 Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian
Projek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian projek, guru
bersama peserta didik melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Peserta didik merencanakan projek yang ditugaskan oleh guru
Judul projek : Pameran Karya Seni Rupa Sekolah
2. Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk projek yang dilakukan oleh
peserta didik.
3. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok
Pembagian kelompok sesuai dengan jumlah kegiatan dalam kegiatan
pameran.
4. Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan projek.
5. Setiap kelompok berkonsultasi kepada guru untuk persiapan pelaksanaan
dan penyelesaian projek.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2

Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek
Peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian projek:
1. Perencanaan pameran karya seni rupa sekolah
2. Pelaksanakan pameran karya seni rupa sekolah
3. Evaluasi pameran karya seni rupa sekolah
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3
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Aktivitas 4 Penyelesaian Projek dengan Fasilitasi dan
Monitoring Guru
Dalam tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1. Guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi penyelesaian
projek pameran karya seni rupa sekolah.
2. Peserta didik melaksanakan projek pameran karya seni rupa sekolah.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4

Aktivitas 5 Penentuan Projek
Dalam tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1. Peserta didik membuat laporan secara tertulis disertai gambar atau
ilustrasi lainnya (video atau foto jika memungkinkan) dan dipresentasikan
di depan kelas.
2. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi
3. Siswa mencatat hasil kegiatan presentasi
4. Siswa menyempurnakan laporan, jika diperlukan
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5

Aktivitas 6 Evaluasi Proses dan Hasil Projek
Guru bersama peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil
projek. Hal-hal yang perlu direfleksikan:
1. Kendala apa yang Anda hadapi dalam perencanaan pameran karya seni
rupa sekolah?
2. Kendala apa yang Anda hadapi dalam pelaksanaan pameran karya seni rupa
sekolah?
3. Kendala apa yang Anda hadapi dalam evaluasi pameran karya seni rupa
sekolah?
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 6
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan pengumpulan data penyelidikan
tentang pameran karya seni rupa

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: • Tentukan judul projek
•

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompok

• Lakukan pengumpulan data dan penyelidikan
tentang pameran karya seni rupa.
Form Kegiatan : Penentuan Projek
No.

Kegiatan Pengumpulan
Data dan Penyelidikan

1

Pengertian pameran seni
rupa

2

Fungsi dan tujuan
pameran

3

Jenis/tipe pameran seni
rupa
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Hasil
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4

Perencanaan pameran
seni rupa

5

Pelaksanaan pameran
seni rupa

6

Evaluasi pameran seni
rupa
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan perancangan langkah-langkah
penyelesaian pameran karya seni rupa sekolah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
projek secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah penyelesaian

projek pada guru

Form Kegiatan:
Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian Projek Pameran Karya Seni Rupa
Sekolah
No

Kegiatan

Rincian Kegiatan

Utama
1

Perencanaan

a. Proposal
b. Pembentukan Panitia
c. Menyusun Kebutuhan
Pameran Karya Seni
Rupa Sekolah

2

Pelaksanaan

a. Materi Pameran
b. KelengkapanPameran
c. Tempat Pameran
d. Publikasi Pameran
e. Waktu
f. Dekorasi
g. Anggaran kegiatan
h. Pembukaan
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Catatan
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i.

Saat pameran
berlangsung

j.

Sarasehan dan
penutupan

3

Evaluasi

a. Rangkuman kritik
dan saran
b. Rencana tindak lanjut

Kebutuhan Alat dan Bahan /Sarana Display Pameran Karya Seni Rupa Sekolah
No

Alat

Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

1
2
3
5
6
Dst.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
projek pameran karya seni rupa sekolah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan projek
pameran karya seni rupa sekolah secara
berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan projek pada
guru

Form Kegiatan : Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pameran Karya Seni Rupa
Sekolah
No

Rencana Kegiatan

Pelaksanaan
Minggu 1

1

Tahap Persiapan
Penyelenggaraan
Pameran

2

Tahap Penataan
Ruangan
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Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4
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3

Tahap Pelaksanaan
Pameran
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan penyelesaian projek pameran karya
seni rupa sekolah.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian projek
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
b. Konsultasikan pada guru apabila mengalami
kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan lingkungan
e. Rawatlah alat dan bahan setelah selesai
digunakan

Form Kegiatan 4a
No

: Pelaksanaan Penyelesaian Projek

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan
Hari 1

1

Publikasi

2

Seleksi Karya

3

Kelengkapan
Pameran

4

Ruang pameran

5

Penyusunan acara
pembukaan dan
penutupan

6

Dekorasi

7

Display
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Hari 2

Hari 3

Hari 4
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8

Label karya

9

Sirkulasi
pengunjung

10

Meja dan kursi
panitia

11

Susunan acara

12

MC

13

Pengarah acara

14

Penempatan
petugas jaga

15

Buku tamu, pesankesan

16

Hiburan

17

Dokumentasi

18

Penutupan

Form Kegiatan 4b
No

: Pemantauan Penyelesaian Projek (untuk Guru)

Kegiatan

1

Perencanaan/persiapan

2

Prelaksanaan/Proses

3

Hasil kegiatan pameran

Hasil Evaluasi
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4

Catatan setiap anggota

5

Kekompakan antar
seksi/kerja sama

6

Kedisiplinan
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Unit Pembelajaran
Pameran Seni rupa

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan penyusunan laporan dan
presentasi/publikasi hasil projek pameran karya
seni rupa sekolah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Setelah selesai melaksanakan kegiatan
pameran, buatlah laporannya.
b. Buatlah bahan untuk presentasi
c. Presentasikan di depan kelas secara
berkelompok.
d. Pada saat presentasi, berikan masukan pada
sesama kelompok untuk mencapai hasil yang
lebih baik.

Form Kegiatan

: Penyusunan Laporan dan Presentasi

No
1.

Kegiatan
Penyusunan laporan

2.

Presentasi

Catatan
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

: Pameran Karya Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil pameran
karya seni rupa sekolah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positf yang Anda peroleh
selama melaksanakan kegiatan pameran ,
mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan
pameran!
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan kegiatan pameran , mulai dari
perencanaan sampai pelaksanaan pameran!

Form Kegiatan
No
1.

: Evaluasi Proses dan Hasil Pameran Karya Seni Rupa
Sekolah

Kegiatan Refleksi

2.
3.
4.
5.
6.
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Hasil Kendala

Hasil Solusi

Unit Pembelajaran
Pameran Seni rupa

Form Kegiatan: Penilaian Karya Pameran Seni Rupa Sekolah
Judul

: Pameran Seni Rupa Sekolah

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan pameran seni rupa
sekolah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian

Form Kegiatan: Penilaian Pameran Seni Rupa Sekolah
No.

Aspek Penilaian

Kriteria
2

1.

Perencanaan Pameran

2.

Pelaksanaan Pameran

3.

Evaluasi Pameran
Skor Maksimum

1

0

6

Jumlah Skor Perolehan

Form Kegiatan: Rubrik Penilaian Pameran Karya Seni Rupa Sekolah
No

Aspek Penilaian

1

Perencanaan
Pameran

Rubrik
2: Jika perencanaan pameran dibuat sesuai
kebutuhan
1: Jika perencanaan pameran dibuat kurang sesuai
kurang sesuai
0: Jika perencanaan pameran tidak dibuat

2

Pelaksanaan

2: Jika pelaksanaan pameran sesuai rencana

Pameran

1; Jika pelaksanaan pameran kurang sesuai
dengan rencana
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0: Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana
3

Evaluasi
Pameran

2: Jika melakukan evaluasi kegiatan pameran dan
karya pameran
1: Jika melakukan evaluasi kegiatan pameran saja
0: Jika tidak melakukan evaluasi pameran

Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
Misalkan skor perolehan 4, maka nilai karya = 4/6 x 100 = 66,67, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.4 =66,67
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C. Bahan Bacaan

Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pameran Seni Rupa
1. Pengertian Pameran
Pameran

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

oleh seseorang atau

kelompok untuk mengkomunikasikan memperkenalkan, memperlihatkan,
memajangkan hasil karyanya , untuk diamati, dihayati dan diapresiasi orang
lain. Setiap bentuk kegiatan pameran memiliki karakter yang berbeda,
tergantung dari sudut mana mengelompokkannya. Karakter Pameran dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Menurut jumlah peserta, pameran tunggal dan bersama. Pameran tunggal
apat diadakan

oleh

perupa

lukisannya, atau diselenggarakan

sendiri
oleh

untuk

mengenalkan corak

lembaga

tertentu, karena

mengingat jasa-jasa perupa (mungkin sudah almarhum) yang sangat
mengesankan dan berharga. Dalam hal ini perupa harus

banyak

berkomunikasi dengan pemilik galeri, kurator, manajer,

peneliti

atau

untuk menentukan tema pameran yang akan digelar. Jika pameran
bersama, biasa digagas oleh kelompok perupa tertentu dan sangat luas
tema

yang

ditentukan,

tanpa

memandang gaya atau kepribadian

perupa.
b. Menurut

jenis

kelompok,

pameran ini

biasanya

diadakan

oleh

kelompok seniman/perupa dengan alasan gender, suku, organisasi,
sanggar, usia, dan agama.
c. Menurut

waktu, misalnya annual, biennial, triennial, yang biasanya

diadakan secara rutin setahun sekali, dua tahun sekali atau tiga tahun
sekali.
d. Menurut jenis karya, sangat spesifik pada bahan, alat, teknik, gaya,
konsep, aliran, dan media. Misalnya pameran komik, sketsa, pameran
lukisan cat air, pameran seni patung, pameran lukisan realisme, projek
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seni

konseptual, seni digital

art.

Sedangkan pelaksanaannya dapat

tunggal atau bersama.
e. Menurut ruang, terdapat ruang formal misalnya galeri, museum, art
shop, rumah seni. Sedangkan ruang non formal merupakan tempat yang
lebih bebas dipakai untuk pameran seni rupa, misalnya, mall, gedung
bioskop, stasiun, lapangan, gunung, sawah, pantai, warung makan dll.
Terdapat pula ruang nyata dan ilusif

atau illusory space seperti di

internet dan pameran lukisan pada website.
f. Menurut tempat, di dalam ruang atau di luar ruang. Pameran seni rupa
di dalam ruang sudah cukup jelas, sedangkan pameran diluar ruang
misalnya pameran di taman kota, jalan raya, lapangan, di danau, laut,
dan pameran secara permanen misalnya neon box, patung, mural, seni
lampu dll.
g. Menurut pelaku (perupa dan non perupa), pameran jika dilakukan oleh
perupa sudah biasa, namun dilakukan oleh wartawan, pengusaha, arsitek,
desainer, pejabat, bahkan “kelompok nonpelukis”, termasuk hal yang
luar biasa.
h. Menurut peta kepentingan,

pameran

bersifat

profit

(mencari

keuntungan) dan non profit misalnya pameran tugas akhir mahasiswa,
bersifat edukasi,

pekan seni

mahasiswa

Terdapat juga pameran bertujuan politik,

nasional (Peksiminas).

yang biasanya

diadakan

oleh negara, parpol, keolompok seni rupa Islami, misalnya tahun 1992
pameran BINAL secara politis menandingi Biennial II Yogya. Pameran
kebudayaan,

misalnya (Kebudayaan Indonesia-Amerika) di Ammerika

Serikat tahun 1990-1991.
i. Menurut peta sejarah, sering disebut retrospeksi dan koleksi.Pameran
retrospeksi merupakan pameran kilas-balik, yang biasanya ditampilkan
oleh perupa yang sudah handal dengan berbagai prestasinya, dan agak
sulit melacak
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karyanya

karena Tersebar disegala penjuru

dunia.

Unit Pembelajaran
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Sedangkan pameran koleksi cenderung pameran lembaga, tetapi bisa juga
pameran koleksi oleh kolektor.
j. Menurut geopgrafis, pameran yang terbatas pada faktor geografis, misalnya
pameran perupa Minangkabau, perupa Aborigin, perupa Bali,dsb.
k. Menurut hasil penelitian, merupakan hasil olahan etnografi, kebudayaan,
antropologi, misalnya pameran oleh Yayasan Seni Rupa Komunitas
Tulungagung Jawa Timur oleh perupa Moelyono.
l. Masih terdapat jenis pameran yang lain, misalnya pameran tetap,
pameran keliling, pameran insidental, dan pameran berkala.
2. Fungsi Pameran
Fungsi dari kegiatan pameran antara lain :
a. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa
b. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa
c. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni
d. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator
e. Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni
f. Sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi
siswa.
3. Tipe Pameran
Sebagaimana dikemukakan oleh

Mikke Susanto (2011: 44) bahwa

tipe pameran karya seni rupa bila ditinjau dari pendekatan karya, maka
terdapat dua tipe yaitu:
1) Tipe estetik

Tipe

estetik, merupakan pameran yang berkonsentrasi pada

pandangan

bahwa

nilai instrinksik,

objek

dan tidak

(karya yang dipamerkan) mempunyai
bermaksud

untuk menyediakan informasi
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tentang latar belakang

budaya objek,

tetapi

merepresentasikan

kualitas estetik objek itu sendiri.
2) Tipe rekonstruktif

Tipe rekonstruktif merupakan suatu pendekatan yang menghadirkan
objek (karya yang dipamerkan) sebagai sesuatu

yang memiliki arti

secara etnografi.
Tipe pameran berdasarkan tujuan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Untuk menggalang dana, baik untukmpribadi perupa maupun untuk
kepentingan sosial, misal dari karya yang terjual, sebagian akan
disumbangkan untuk korbsn bencana, tanah longsor, gunung berapi
meletus, dan sebagainya.
b. Apresiasi, untuk
perubahan

apa

meningkatkan

apresiasi

yang

tentang

terjadi

menyangkut kultur, tema,
keuntungan,

teknik,

maka hal ini

seni
seni

bahan, dan

dianggap

sebagai

publik,
rupa

terhadap

dewasa

ini

kuratorial. Jika ada
akibat dan bukan

sebagai tujuan utama. Pameran sejenis ini banyak dilakukan oleh
lembaga

pendidikan,

kelompok

perupa,dan pemerintah

yang

Penyeleksiannya cenderung ketat.
c. Festival/pesta, tipe ini

adalah

untuk

menggalang

misalnya

Festival

Kesenian

Yogyakarta,

Festival

Kesenian

Indonesia,

Makasar

kebersamaan,

Bandung
Art

Forum,

Art

Event,

Pekan Seni

Mahasiswa Nasional, Sanggar Dewata Indonesia, dsb.
d. Pameran kelas/sekolah (hasil karya peserta didik), bertujuan a)
Membangkitkan semangat siswa dalam berkarya seni, b)Meningkatkan
apresiasi siswa untuk berkarya seni, c) Melatih berorganisasi, d) Melatih
siswa mandiri dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.
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Konsep Pameran Seni Rupa
Sebagaimana dikemukakan oleh Mikke Susanto (2011:12) bahwa pameran
merupakan
kurator)

alat

setelah

sajian

pertanggungjawaban

berkreasi

atau

untuk

bagi

perupa maupun

menunjukkan kerja (kreatif)

seninya pada khalayak. Sedang bagi non perupa, pameran juga dianggap
sebagai cara untuk menggali berbagai kemampuan dan kebutuhan yang ingin
disampaikan pada orang lain. Sedangkan seni rupa merupakan salah satu
cabang seni yang menitik beratkan pada pengolahan rupa. Pengolahan
rupa didasari pada fantasi, sensitifitas, kreativitas, dan ekspresi. Dengan
demikian, seorang perupa menempa dirinya dengan belajar, baik secara
ottodidak maupun akademik. Untuk memperkaya kompetensi pribadinya
maka berbagai pengamatan, penghayatan, perasaan, dan penciptaan dilalui
dengan arif dan bijaksana. Pengaruh aliran dari perupa yang bertaraf
nasional atau internasional kepada perupa Indonesia merupakan hal
yang telah lazim. Namun seorang perupa dituntut mempunyai jati diri,
dan

corak pibadi agar publik dapat mengakui keberadaannya. Untuk

menampilkan karya-karya perupa memerlukan langkah-langkah yang positif
dan pasti, yang diawali dengan penyusunan konsep pameran seni rupa.
Seperti dikemukakan oleh Mikke Susanto (2011: 227) merupakan pokok
utama yang mendasari seluruh pemikiran tentang rencana pameran karya
seni rupa.

Konsep juga merupakan jembatan antara kreator dengan

penikmat atau apresian, untuk mengetahui seluruh kegiatan pameran karya
seni rupa tersebut.

Pameran seni rupa merupakan alat sajian pertanggungjawaban perupa
(maupun

kurator) setelah selesai berkreasi dan berekspresi kepada

khalayak. Konsep pameran karya seni rupa terpetakan sebagai berikut.
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Gambar 3 Konsep Pameran Seni Rupa
Sumber: Mikke Susanto, 2011

Keterangan:
1. Kebutuhan pameran seni rupa: karya seni rupa, data perupa, kurator,
katalog, sketsel, fustek, tali, label, buku tamu, buku kesan, baliho,
publikasi, dokumentasi, tempat, kursi tamu undangan, tanaman hias,
sambutan, undangan, sound system, acara pembukaan dan penutupan,
meja dan kursi untuk buku tamu.
2. Pengumpulan karya, disertai dengan data karya dan data pribadi peserta
pameran dilengkapi nomor HP, diserahkandi sekretariat pameran. Bila
ada berbagai jenis karya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan
diberi nomor pendaftaran. Peserta pameran seni rupa diberi

tanda

bukti pendaftaran, dan membayar uang sesuai dengan ketentuan.
3. Seleksi karya seni rupa dapat dilaksanakan secara langsung dengan
melihat karya dan menerapkan prinsip seni sebagai tolok ukur karya
yang layak pameran. Seleksi karya oleh TIM seleksi yang dibentuk oleh
panitia.
4. Kerja kurator membantu dalam: penyusunan katalog, penelitian
koleksi, penulisan informasi pada katalog, memutuskan tambahan item
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koleksi yang akan dipamerkan, mempresentasikan dan berbicara tentang
karya yang dipamerkan, mengawasi kerja panitia, pandai dalam bidang
seni rupa klasik, modern, kontemporer, maupun

terkait

ilmu

pengetahuan tertentu (Mikke Susanto, 2004: 112). Kritik seni rupa
sangat diperlukan yang biasa ditulis oleh Kritikus untuk mendapat
gambaran tentang eksistensi karya yang dipamerkan.
5. Pelaksanaan pameran sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan
6. Publikasi, dapat melalui radio, TV, media massa, poster, baliho, dll., sebagai
salah satu cara mensosialisasikan pameran karya seni rupa. Dengan
adanya publikasi maka kolektorpun akan mengetahui tentang pameran
karya seni rupa tersebut dan akan melihat, atau mungkin akan
mengkoleksi karya yang dianggapnya berbobot, bagus dan menarik.
Publikasi, sangat diperlukan untuk mengundang penikmat seni atau
apresian sangat perlu yang merupakan sasaran utama dalam pameran
karya seni rupa tersebut.
7. Setelah selesai pameran, hendaknya karya yang terjual segera
dibereskan dengan pemiliknya dan karya yang lain dikembalikan ke
perupa.
8. Umpan balik ke panitia (inklusif guru dan peserta didik), sangat
diperlukan guna mendapatkan hal-hal yang sangat berharga tentang plusminus pameran tersebut, agar dimasa mendatang dapat menjalankan
pameran yang lebih baik lagi.
Konsep ini bukan harga mati, namun dapat ditambah atau dikurangi sesuai
kebutuhan, misalnya perlu adanya para sponsor penyandang dana dan
berbagai fasilitas, perlu adanya kompensasi agar terjadi hubungan timbal
balik yang saling menguntungkan. Pameran dapat diselenggarakan dalam
berbagai even misalnya: lustrum sekolah, menyambut hari ulang tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia, promosi, lomba, syukuran dan lain-lain.
Jika dalam rangka diklat para guru sekolah

menengah pertama,

maka

segala sesuatunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dengan
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demikian konsep pameran karya seni rupa ini akan menjadi pondasi
dan pegangan utama dalam penyelenggaraan pameran karya seni rupa.
Konsep ini setelah disetujui oleh berbagai fihak yang terkait, maka perlu
disosialisasikan agar dapat diketahui secara terbuka.

Perencanaan Pameran
Pada perencanaan pameran, diawali dengan pembentukan panitia, pembuatan
proposal dan mengidentifikasi kebutuhan pameran.
1. Pembentukan Panitia Pameran
Panitia pameran karya seni rupa memegang peran sangat penting,
Karena merupakan kunci utama kesuksesan kegiatan tersebut, yang akan
berhubungan dengan minimal dua hal utama yaitu karya seni rupa dan
pengunjung atau disebut apresian. Adaptasi dari Suwarna dkk. (2013: 2223) mengatakan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pameran karya
seni rupa ini perlu disusun panitia pameran yang meliputi:
a. Penanggungjawab:

bertanggungjawab

terhadap

segala

urusan

administrasi dan operasional selama penyelenggaraan pameran karya
seni rupa.
b. Penasihat: memberikan nasihat, atau saran tentang penyelenggaraan
pameran karya seni rupa yang akan digelar.
c. Ketua: bertanggungjawab secara organisatoris, prosedural, humanis,
kekeluargaan, terhadap seluruh kegiatan pameran karya seni rupa
sejak awal sampai akhir.
d. Sekretaris: menyiapkan proposal berdasarkan rapat pleno panitia dan
surat-menyurat.
e. Bendahara: bertugas dan bertanggungjawab atas lalulintas seluruh
keuangan dalam penyelenggaraan pameran karya seni rupa.
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f. Seksi-seksi:
1) Seksi humas: mempublikasikan melalui media massa (koran, TV, radio,
majalah), baliho, poster, dan termasuk mengundang peserta pameran.
2) Seksi karya: mengumpulkan karya, memberi nomor urut pendaftaran,
memberikan tanda bukti penyerahan, dan

pengembalian

karya.

Mengurus pembagian hasil sesuai dengan ketentuan jika ada karya
yang

terjual.

Menyiapkan katalog, disertai dengan sekapur sirih dari

kurator atau pejabat yang mendukung dana atau yang punya kepentingan
penyelenggaraan pameran, sambutan panitia, susunan panitia, dan label
karya.
3) Seksi

dokumentasi: mendokumentasikan

melalui

foto/videoseluruh

kegiatan pameran: pengumpulan karya, memotret karya, pemasangan
karya,

acara

pembukaan

seminar/sarasehan,

penutupan,

dan

pembongkaran karya.
4) Seksi tempat dan perlengkapan: menyiapkan tempat, pane, tali dan alat
untuk pajang karya, alas patung, buku tamu, buku kesan, meja kursi
untuk tamu, untuk menaruh buku
papan

kenangan

yang ditulis

tamu

dan

buku

kesan,

nama maupun kesan

pengunjung. Tanaman hias sebagai dekorasi agar

atau

dan kritik

suasana ruang

pameran lebih sedap dan indah.
5) Seksi

acara:

menentukan acara

pembukaan

apakah

dengan

pengguntingan pita/buntal oleh pejabat atau siapa saja yang dipandang
kompeten, apakah melukis, atau dengan pemukulan gong pijit tombol,
dan lain sebagainya. Jika ada acara sarasehan maka seksi acara yang ambil
peran, termasuk acara penutupan.
6) Seksi konsumsi: menyiapkan konsumsi untuk: panitia, rapat,Piket
penyerahan karya, seleksi, pemajangan karya, pembukaan, jaga pameran,
penutupan, pembongkaran, dan pengembalian karya.
7) Seksi keamanan: mengamankan seluruh kegiatan pameran.
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8) Seksi asuransi (jika diperlukan): mengasuransikan seluruh karya seni
rupa, jika ada karya yang rusak atau hilang maka ganti rugi ke perupa
dengan dana asuransi tersebut. Agar panitia pameran seni rupa dapat
berjalan dengan baik, maka diperlukan time schedule. Time schedule ini
dipasang di sekretariat, dan apabila kegiatan telah berjalan, maka nama
bagian

kegiatan tersebut dapat distabilo. Hal ini berguna untuk

mengingatkan panitia agar kegiatan apa saja yang telah dilakukan.
2. Proposal Pameran
Proposal pameran karya disusun bersama pada rapat panitia awal,
diusahakan telah ada draft proposal dan digandakan secukupnya, agar
seluruh panitaia dapat membahasnya. Rapat dipimpin oleh ketua panitia,
setelah

draft

direvisi,

kemudian

sekretaris

menulis

sesuai dengan

keputusan rapat. Proposal didistribusikan ke penyandang dana, sponsor,
kurator, bahkan jika perlu ke kolektor. Panitia harus mempunyai arsip
proposal. Adaptasi dari Mikke Susanto (2011, 130-132) format proposal
pameran karya seni rupa adalah sebagai berikut.
a. Halaman pembuka, ditanda tangani oleh ketua panitia.
b. Judul pameran/ program (sub judul) biasanya singkat, dan menarik.
c. Ringkasan (executive summary) pameran, biasanya sekitar 200 kata
yang berisi: tujuan pameran bersifat spesifik, eksplisit, dapat diukur
tentang apa yang hendak dicapai dalan pameran tersebut, event apa,
waktu pelaksanaan, dan kebutuhan dana.
d. Latar belakang, menjelaskan fakta

atau informasi yang mendukung,

target kelompok masyarakat yang akan dilayani, atau penyebab
mengapa pameran digelar.
e. Metode, menjelaskan aktivitas yang

akan dijalankan termasuk

jenis karya, peserta dan acara selama pameran.
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f. Evaluasi, dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pameran dan
akan dipakai sebagai lAndasan untuk masa mendatang.
g. Anggaran, seluruh kegiatan pameran dianggarkan dan ditotal jumlahnya.
h. Tindak

lanjut, atau rencana masa datang, hal ini penting untuk

menanamkan rasa percaya diri dari peserta, penyandang dana atau
sponsor dan pihak lain yang terkait.
i. Lampiran meliputi hal–hal yang mendukung misalnya foto gedung atau
ruang yang akan digunakan pameran, beberapa logo sponsor atau
penyAndang dana, foto tokoh/perupa/seniman/pendidik yang sangat
berperan di dalam pameran tersebut.
Cetak proposal tersebut, dengan penampilan yang menarik, dan artistik, maka
pihak

lain

Distribusikan

akan

tertarik

proposal

untuk

pameran

mensukseskan

pameran tersebut.

tersebut ke berbagai fihak terkait,

diantaranya untuk menggalang dana, ijin ke pemerintah setempat, atau
lembaga/institusi yang berkompeten yang terkait lang sung dengan pameran
tersebut. Pengawalan proposal yang diajukan ke berbagai fihak sangat
diperlukan, dengan sopan dan santun menghadap pejabat bersilaturahmi,
atau kontak melalui telpon.
Dengan pengawalan ini panitia akan mengetahui sampai dimana perjalanan
proposal tersebut.
3. Menyusun kebutuhan pameran
Kebutuhan pameran karya seni rupa: karya seni rupa, data perupa,
kurator, katalog, sketsel, pustek, vitrine, tali, label, tulisan dilarang
pegang, buku tamu dan buku kesan, baliho, publikasi, dokumentasi,
asuransi karya, tempat dan kursi tamu undangan, tanaman hias,
sambutan, undangan, sound system, acara pembukaan dan penutupan,
meja dan kursi, taplak untuk buku tamu.
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a. Karya seni rupa yang akan dipamerkan ditentukan oleh panitia
pameran, apakah berupa karya sejenis misalnya lukisan, atau
berbagai jenis, misalnya lukisan, patung, kriya, grafis dsb. Tentukan
jumlah karya: misalnya 100 buah yang terdiri dari lukisan 40 buah,
patung 20 buah, grafis, 20 buah dsb. kriya 20 buah. Hal ini terkait
dengan kapasitas ruang pameran. Begitu juga ukuran karya ditentukan
juga. Ditentukan juga kelengkapan data

karya atau

data

perupa/seniman. Data karya: judul, teknik dan media, ukuran, pemilik,
dan alamat pemilik, harga. Data ini bisa dibuat rangkap dua, satu
disertakan di sebalik lukisan/karya, dan satu buah lagi dikirim ke
sekeretariat pameran.
Karya seni lukis dikelompokkan dengan seni lukis, seni patung
dengan seni patung, begitu juga seni instalasi

karya. Pengelompokan

karya ditata sedemikian rupa agar aman, dan tidak rusak. Jika ukuran
lukisan sama besar, maka karya dapat ditata dengan disandarkan
miring pada dinding dan disela-selanya diberi penyekat busa. Jika
ukuran lukisan tidak sama maka lukisan dapat ditata berbolakbalik agar bingkai tidak mengenai kanvas sehingga lukisan aman.
Bukti Pendaftaran, Data Karya dan Foto Perupa. Sedangkan bukti
pendaftaran, data karya dan foto peserta pameran karya seni rupa dapat
diperhatikan pada contoh berikut.
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Gambar 4 Kartu Pendaftaran Karya
Sumber: Mikke Susanto, 2011

Deskripsi singkat perupa dapat ditulis nama, alamat, sanggar, instansi,
nomor HP/telephon, pengalaman pameran, penghargaan, dilengkapi
dengan data karya tadi, maupun foto karya untuk pembuatan katalog,
dilampiri foto perupa sesuai dengan ketentuan panitia.
b. Pengumpulan Karya
Pengumpulan karya disertai dengan data karya dan data pribadi peserta
pameran dilengkapi nomor HP, diserahkan ke sekretariat pameran. Bila
ada berbagai jenis karya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan
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diberi nomor pendaftaran. Peserta pameran seni rupa diberi tAnda
bukti pendaftaran dan membayar uang sesuai dengan ketentuan.
Jenis karya telah ditentukan oleh panitia, apakah sejenis atau berbagai
jenis.
a. Seleksi karya seni rupa
Seleksi karya seni rupa yang

akan dipamerkan sangat

menentukan

eksistensi pameran tersebut. Dibentuk TIM seleksi minimal tiga tokoh
misalnya terdiri (salah satu). Panitia membuat rambu-rambu tertulis dan
disampaikan ke TIM Seleksi sebagai pegangan untuk menyeleksi karya seni
rupa, untuk memudahkan penyeleksian. Hal ini sebetulnya

merupakan

penilaian layak tidaknya karya tersebut dipamerkan ditingkat nasional.
Misalnya dengan mempertimbangkan prinsip seni: keseimbangan, irama,
kesatuan, titik pusat perhatian, dan tidak lepas dari penguasaan teknik.
Karya yang tidak diterima disingkirkan dan diamankan seperlunya.
Karya yang diterima dapat diberi

tanda

khusus misalnya ditempel

tulisan “Diterima”, ada cap panitia dan paraf ketua TIM seleksi.
b. Display Karya
Display karya merupakan bagian yang paling utama di dalam
pameran karya seni rupa. Hal ini bertujuan agar karya dapat dinikmati
dengan enak dan nyaman oleh apresian/penikmat.
Penataan karya seni rupa dalam pameran dapat memilih berbagai alternatif
seperti yang diungkapkan oleh Suwarna dkk. (2013: 23) sebagai berikut.
1) Pengelompokan berdasarkan dimensi
Misalnya

seni

lukis

dikelompokkan

dengan

ilustrasi

grafis.

Sedangkan patung dikelompokkan dengan karya seni tiga dimensi
lainnya misalnya gerabah danseni kriya tiga dimensi. Pengelompokan
seperti ini mengenyampingkan perbedaan antara seni murni dan
terapan.
2) Pengelompokan berdasarkan media
Misalnya lukisan cat air dikelompokkan dengan poster, lukisan cat
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minyak dikelompokkan dengan lukisan cat minyak. Lukisan pastel
dikelompokkan dengan gambar bentuk dengan pastel dsb.
3) Pengelompokan berdasarkan ukuran
Misalnya lukisan-lukisan

berukuran besar dikelompokkan dengan

lukisan yang berukuran besar lainnya, dan lukisan berukuran kecil
dikelompokkan

dengan

lukisan

berukuran kecil. Setelah karya

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, maka langkah berikutnya
adalah display. Display atau penataan karya seni rupa, Anda dapat
memilih berbagai desain seperti berikut.

Gambar 5 Sirkulasi pengunjung dan Display karya
(Sumber : Mike Susanto, 2011 : 285)
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Gambar 6 Sirkulasi denah pengunjung pameran
(Sumber: Mikke Susanto, 2011: 284)

Contoh Pemajangan karya (display)

lukisan,

diusahakan

perpotongan

diagonal karya, tepat pada mata orang dewasa normal. Hal ini akan membuat
nyaman penikmat di dalam berapresiasi. Anda dapat memilih pemajangan
karya seni lukis yang sama-rata, dan sama tinggi seperti berikut.
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Gambar 7 Pemajangan lukisan sama rata sama tinggi
(Sumber: Mikke Susanto, 2011: 296)

c. Perabot/Sarana Pameran, Perabot Pameran Seni Rupa terdiri dari:
1)

Sculpture Stand / Pustek
Pustek

dibuat dari kayu yang kuat berbentuk kubistis, dengan

permukaan bujur sangkar dan sisi-sinya empat persegi panjang. Ada tiga
jenis ukuran fustek. Pustek pendek berukuran tinggi 50 cm, fustek
sedang berukuran tinggi 75 cm, sedangkan fustek tinggi ukuran 100
cm. warna fustek sebaiknya netral, misalnya abu-abu dan tidak
mengkilat. Permukaan fustek sebaiknya tertutup semua tanpa ada
lubang

sehingga

ketika

ditata

dalam

keadaan terlentang

keberadaannya tetap bagus, dan tidak tampak berlubang. Perhatikan
pustek pada tiga patung berikut ini, termasuk pustek pendek.
2) Vitrine/Glass Box/ Almari Kaca
Vitrine adalah lemari panjang untuk menata benda-benda koleksi.
Umumnya dipergunakan untuk tempat memamerkan benda-benda 3
(tiga) dimensi, benda-benda yang tidak boleh disentuh, benda-benda yang
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karena kecil bentuknya atau tinggi nilainya sehingga dikhawatirkan
keamanannya, misalnya untuk: kerajinan dari bahan emas, perak,
batu mulia, intan, topeng, gelang, kalung, dan lain-lain. Dengan
demikian karya seni rupa tiga dimensi tersebut lebih aman.
Sebuah vitrine harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Keamanan koleksi harus terjamin
Selain bentuknya yang indah, vitrine harus kuat dan kokoh.
Benda yang tersimpan didalamnya harus aman dari pencemaran dan
pencurian. Sirkulasi udara di dalam vitrine harus diatur sedemikian rupa
agar suhu di dalam vitrine tidak terlalu panas dan lembab.
Penempatan lampu di dalam vitrine diberi lubang di bagian atasnya untuk
mengeluarkan panas. Tetapi lubang tersebut harus ditutup dengan
memakai kawat kasa agar serangga dan binatang kecil lainnya tidak masuk
ke dalam vitrine. Apabila vitrine akan dipakai untuk pameran-pameran
yang sifatnya temporer, maka sebaiknya kaki vitrine diberi roda agar
mudah memindahkannya. Vitrine dapat dilengkapi dengan lemari/ laci
kecil di bagian bawahnya untuk penyimpanan karya.
b. Memberi kesempatan pengunjung agar lebih leluasa menyaksikan koleksi
yang ada di dalamnya.
Vitrine tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tinggi rendah ini
sangat relatif. Sebagai patokan kita sesuaikan dengan tinggi rata-rata
manusia Indonesia. Yaitu: tinggi rata-rata manusia Indonesia sekitar 160170 cm, dengan kemampuan gerak anatomis leher manusia yang wajar
sekitar 30 derajat (gerakan ke atas, bawah, maupun samping). Dengan data
ini, maka tinggi vitrine seluruhnya sekitar 240cm sudah cukup memadai,
alas terrendah 65-75cm, dan tebal vitrine minimal 60cm.
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60cm

240 cm

15cm

150cm

75cm

Gambar 8 Ukuran vitrine yang cukup proporsional
dengan ukuran tubuh rata-rata orang Indonesia
Sumber: Bahan Ajar Seni Rupa Studio Seni Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

c. Pengaturan cahaya tidak boleh mengganggu koleksi atau menyilaukan
pengunjung. Letak lampu harus terlindung, jangan sampai terlihat
sumber cahayanya dari arah pengunjung. Bentuk vitrine harus
disesuaikan dengan ruangan yang akan ditempati oleh vitrine
tersebut.

Gambar 9 Contoh posisi lampu pada vitrine
Sumber: Bahan Ajar Seni Rupa Studio Seni Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

3) Art Display Stand/Sketsel/Panel
Sketsel merupakan papan dua dimensi untuk memajang karya: lukis,
grafis, poster, dan ilustrasi yang bersifat dua dimensional. Ukuran
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normal sketsel tinggi adalah 240 cm dan lebar 120 cm. Warna sketsel
diutamakan

warna netral, misalnya

abu-abu

dan

tidak

mengkilat.

Penataan sketsel sesuai dengan keinginan panitia, bisa lurus, bentuk
L, bentuk T, bentuk U atau zigzag. Suatu ruang pameran seni rupa yang baik,
pada setiap dinding telah dipasang rel dan roda dan atau kolongan yang
dapat digeser sesuai dengan lebar karya. Sketsel diperlukan untuk
memajang karya yang berada di tengah ruangan, atau pameran di
luar ruang. Sketsel yang bagus terdapat engsel untuk
dengan kebutuhan.

Gambar 10 Contoh bentuk sketsel/panel 1
Sumber:http://www.manjur.id

Gambar 11 Contoh bentuk sketsel/panel 2
Sumber: https://medium.com
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Gambar 12 Contoh bentuk sketsel/ panel 3, Outdoor Exhibition: The Universe – Yours to
Discover (near National Theatre, Prague, Czech Republic)
Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outdoor_exhibition_IYA_2009.jpg
(Desember 2015), dalam Modul KK G Desain Interior, 2016

d. Asesoris Pameran
1) Lighting/Penerangan/Tata Cahaya
Tata cahaya pameran seni rupa dapat diperhatikan gambar berikut. Tata
cahaya di dalam ruangan juga memegang peranan penting agar karya
dapat dinikmati dengan enak oleh penikmat. Diadopsi dari Mikke Susanto
(2011): pemasangan lampu hendaknya memperhatikan tata cahaya lampu
pameran seni rupa berikut.
• Lampu harus difokuskan pada objek (patung atau lukisan).
• Lampu tidak boleh difokuskan pada lantai atau dinding kosong.
• Sudut sinar lampu dari atas kekarya antara 30 Sampat 45 derajat.
• Lampu harus tidak menyilaukan penikmat karya seni rupa.
• Spotlight harus segera difokuskan kembali apabila lokasi karya dan
display diubah.
• Titik tengah lukisan setinggi orang normal Indonesia, sekitar 160 cm.
Sering terjadi seleksi karya yang akan dipamerkan berupa foto karya,
hal ini akan mempermudah kerja panitia, dan pernah dilaksanakan
dalam Festival Kesenian Yogyakarta, karena tidak perlu mengembalikan
karya. Foto menjadi milik panitia.
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2) Poster, Baliho, Leflet, Spanduk, Katalog, dan Undangan Poster, baliho,
leflet, spanduk, catalog, dan undangan merupakan perangkat

untuk

publikasi. Publikasi dapat dilakukan sebelum pameran dan saat
pameran dengan tujuan agar publik mengetahui keberadaan pameran
dan mau mengunjunginya. Publikasi dilakukan dengan berbagai bentuk
diantaranya adalah pemasangan spanduk di beberapa tempat, poster,
selebaran, baliho, lewat TV, media massa, radio, atau internet.
Poster, merupakan salah

satu cara untuk mengajak orang lain

agar

berkenan melihat pameran seni rupa dengan lembar kertas atau papan
relatif kecil, yang dipasang ditempat-tempat strategis. Syarat poster: ko
munikatif, terdapat gambar yang menarik, teks singkat-padat-berisi, dan
orisinil. Sedangkan baliho, ujudnya mirip dengan poster namun dalam ukuran
relatif besar. Leflet, merupakan

salah

satu

media

komunikasi

suatu

kegiatan tertentu (pameran seni rupa) berujud lembar kertas kecil berisi
informasi (ukuran folio/kuarto), dan diedarkan secara gratis Spanduk,
berwujud bentangan kain panjang, misalnya 8 M x 120 Cm, sesuai dengan
lebar papan pajang. Isi spanduk berupa nama kegiatan pada tahun
berapa,

tempat dan tanggal,jam buka, logo penyelenggara, logo lain

penyandang dana. Baliho merupakan bentuk publikasi yang berisi kegiatan
pameran seni rupa, yang dipasang di tempat strategis dan berupa papan,
atau baliho print digital dibentang di papan pajang yang relatif lebar atau
sesuai dengan keperluan, misalnya 4M x 6M.
Katalog, sebagaimana dikemukan oleh Mikke Susanto (2011:141),

sangat

berperan dalam pameran seni rupa, sebagai media penyampai pesan, dan
seperti yang diungkapkan oleh Marshal Mc Luhan: Medium isthe Message.
Katalog berfungsi untuk: (1) Alat promosi dan berita kekayaan, keyakinan,
dan harapan penyelenggara pameran karya seni rupa. (2) Refesi tekstual. (3)
Dokumentasi individu, dan (4) Buah tangan/kenang-kenangan kepada publik
sehabis mengunjungi pameran seni rupa.
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi katalog adalah sebagai: (1) humas; (2)
media provokasi dan kritik; (3) sarana pendidikan; (4)penyampai berita
dan perkembangan sejarah; (5) dokumentasi perjalanan/album foto; dan (6)
karya seni. Kritikus Soedarmadji (alamarhum) menyatakan: “ mengfungsikan
katalog

sebagai sarana membangun nilai moral dan solidaritas antara kita

(seniman, kurator, galeri) dan mereka (penonton, pengamat, kritikus, kolektor
dan pembutuh karta seni). Dengan demikian katalog merupakan jembatan
yang sangat vital di dalam pameran karya seni rupa.
Undangan pameran seni rupa, dapat berujud mirip surat resmi atau
diformat khusus semenarik mungkin dan dapat disertai gambar dan foto
perupa yang berpameran. Sampul undangan: kepada siapa, dimana, dan
alamat pengirim. Di sudut
PEMBUKAAN PAMERAN

kiri

atas

dapat

ditulis

“UNDANGAN

SENI RUPA.....”. Isi undangan: Acara pembukaan

pameran seni rupa, di..., jam...,

dibuka oleh.............., pameran berlangsung

tanggal............ sampai dengan .....jam....sampai....
3) Label karya
Label karya, menggunakan kertas tebal, dan dicetak yang memuat: judul,
nama, teknik, media,

ukuran, tahun pembuatan, jika karya kelompok

maka perlu ditulis karya kelompok. Label juga dapat diberi logo dari.
Penempelan label, biasanya pada sisi kanan karya, dan jika berupa
lukisan, di

sebelah kanan bawah. Jangan sampai pemasangan label

mengganggu keindahan karya misalnya label ditempel pada bingkai
atau pada lukisan tersebut. Perhatikan contoh pemasangan label berikut.
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4) Tanaman Hias
Tanaman hias, berfungsi untuk dekorasi, dan menambah indahnya ruang
pameran. Pilihlah tanaman yangtidak terlalu

besar

sehingga

tidak

menggangu karya seni rupa, misalnya berbagai jenis puring, sri rejeki,
palem sikas yang pendek. Siram air secukupnya sebelum ditaruh di dalam
ruang pameran, setelah air merata dan tidak rembes, maka tanaman hias
siap ditata. Setiap dua hari sekali disiram air secukupnya, jangan sampai
kekeringan.
5) Sound System
Sound

system, pilih yang “gandem marem”, sangat diperlukan pada

acara pembukaan, saresehan, pemberian penghargaan, dan penutupan
pameran seni

rupa. Penataannya

diusahakan

setepat

mungkin

sehingga enak didengar.
6) Perlengkapan Lain
Perlengkapan lain di antaranya adalah: senar, lakban, cutter, pukul
besi kecil, paku, isolasi bolak-balik, buku tamu, buku kesan-pesan,
meja-kursi penjaga pameran, taplak, perangkat pembukaan pameran,
tulisan sold untuk karya yang terjual, jangan pegang.
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Pelaksanaan Pameran
Dalam melaksanakan pameran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua)
kegiatan, yang pertama adalah melaksanakan kebutuhan pameran yang
meliputi materi pameran, kelengkapan pameran, tempat, publikasi, waktu
penyelenggaraan, dekorasi pameran, dan pelaksanaan terkait anggaran
kegiatan. Kedua, adalah kaitannya dengan kegiatan saat kegiatan pembukaan,
saat selama pameran berlangsung, dan sarasehan serta penutupan.

1. Pembukaan
Tamu undangan dipersilahkan mengisi buku tamu, diberi katalog, dan
dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Sambil menunggu
acara pembukaan biasa diperdengarkan alunan musik modern atau
tradisional, hal ini disesuaikan dengan tema atau jenis karya yang dipamerkan.
Susunan acara pembukaan pameran karya seni rupa biasanya terdiri dari :
Pembukaan dengan berdoa bersama dipimpin oleh pembawa acara, dan
sambutan

oleh

a)

Ketua

panitia,

b)

Pejabat

Instansi/pimpinan

galeri/seniman/kurator, c)Pendukung, dapat berupa tarian, nyanyian, atau
puisi, atau happening art. Pembukaan pameran oleh siapa saja yang telah
ditentukan terlebih dahulu. Pembukaan pameran, bisa dengan menggunting
untaian /pita, memukul gong/melukis bersama/bentuk yang lain.
Setelah

pameran

dipersilahkan

dibuka,

kemudian

para

tamu

undangan

menikmati karya seni rupa yang dipamerkan. Disudut

tertentu telah tersedia hidangan ala kadarnya, para tamu undangan
dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan, sebaiknya juga
disedikan kursi secukupnya, barangkali ada undangan yang sudah tua atau
kurang sehat untuk berjalan dan berdiri lama-lama. Setelah menikmati karya
yang dipamerkan, para tamu undangan dipersilahkan untuk memberikan
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kritik, saran, pesan tertentu agar penyelenggara atau perupa mendapat
umpan balik yang berarti.
Seksi keamanan tetap siaga agar tidak terjadi kerusuhan, atau kegaduhan, atau
kekacauan. Sedangkan kolektor diundang secara khusus, dan bila perlu
silaturahmi ke para kolektor, agar mau datang dan memilih karya yang akan
dikoleksinya. Demikian pula kritikus seni rupa maupun wartawan, diundang
secara khusus agar lebih terhormat, dan dikawal atau dimonitor lewat
telepon apakah mereka dapat meluangkan waktu untuk datang pada acara
pameran karya seni rupa tersebut.
2. Selama Pameran Berlangsung
Selama pameran berlangsung hendaknya disiapkan keamanan, penjaga yang
ramah, sopan dan menarik, bisa wanita atau pria dan sediakan konsumsi
baginya. Penjaga pameran

disarankan

yang menguasai permasalahan

pameran tersebut sehingga apabila ada wartawan, orang yang mengadakan
penelitian, atau akan mengkoleksi karya, mereka dapat melayani dengan baik.
3. Sarasehan dan Penutupan
Pada akhir pameran sebaiknya diadakan ada sarasehan yang membahas
pameran tersebut. Isi sarasehan santai dapat berupa masukan, saran
kritik, dan evaluasi agar para hadirin, perupa, seniman, pejabat mendapatkan
pencerahan, maupun umpan balik sehingga pelaksanaan pameran yang akan
datang bisa lebih baik lagi. Sarasehan dipimpin oleh salah satu panitia
atau siapa saja yang dipandang menguasai permasalahan pameran tersebut
dan disiapkan sekretaris yang siap dengan laptop.
Dalam pameran karya seni rupa diperlukan beberapa impetus yang dimaksud
adalah konsumen, pemerintah, sponsor, dan kompetisi (persaingan) yang
dapat mendorong adanya perubahan dari keadaan yang kurang baik ke
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keadaan yang lebih baik, di antaranya adalah sebagaimama dikemukakan
oleh Mikke Susanto (2011):
a) Konsultan seni, biasa dikontrak oleh lembaga yang mempunyai koleksi
karya.
b) Kurator, pengamat, kritikus, mereka adalah orang-orang yang dapat
menunjukkan keberadaan

pameran

seni

rupa sehingga akan

menjembatani antara perupa dengan apresian.
c) Art Broker, pedagang karya senirupa yang dapat menghubungkan antara
perupa dan pembeli karya.
d) Manajer Seni, biasanya berjasa dalam pembuatan proposal, buku perupa
atau untuk hubungan dengan masyarakat.
e) Penerbit dan wartawan, menerbitkan buku perupa, atau menyebarluaskan
berita pameran tersebut.
f) Desainer interior/arsitek, membantu tata ruang pameran agar lebih
menarik.
g) Apresian dan Kolektor Pameran Karya Seni Rupa.
Apresian

yang

dimaksud

adalah

siapa

saja yang

berstatus sebagai

penikmat karya seni rupa antara lain: orang umum, pelajar, mahasiswa,
dosen, dokter, pedagang, pejabat, manajer, dan lain-sebagainya. Sebagai
apresian agar dapat menelaah isi dari karya seni rupa yang dipamerkan,
maka ia dapat membaca dan memahaminya dari katalog atau penjelasan
dari penjaga pameran. Suatu tingkat yang kemungkinan dapat disandang oleh
apresian adalah “empati”, yaitu seolah-olah mereka ikut merasakan betapa
jerih payah si perupa menciptakan karya tersebut. Karena bekal ilmu
kesenirupaan dari apresian bermacam-macam, mereka mau datang melihat,
berpikir, merasakan, menikmati keindahan, keunikan karya seni rupa
yang artistik dan estetis adalah suatu penghargaan yang patut diacungi
jempol. Rambu-rambu “ dilarang pegang” untuk apresian

kiranya

masih
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diperlukan

karena

kebanyakan

orang ingin memegang karya seni rupa

tersebut.

Evaluasi Kegiatan Pameran
Dalam melaksanakan pameran karya karya seni rupa perlu adanya umpan
balik pameran seni rupa sangat diperlukan oleh panitia, atau perupa
karena

akan

dipakai sebagai bahan

kajian

untuk membenahi

agar

penyelenggaraan pameran yang akan datang agar lebih baik. Umpan balik
ini diperoleh dari apresian yang menulis pada buku kesan dan barangkali
melalui kesan apresian yang tidak tertulis. Panitia siap dengan rekaman
hal tersebut agar apa isi kritikannya dapat diputar kembali dan dibahas
dalam evaluasi pameran dan ditulis dalam laporan pameran tersebut.
Jika Anda seorang guru seni rupa di sekolah menengah pertama, maka umpan
balik tersebut dapat digunakan sebagai perbaikan dalam proses belajar
mengajar, agar kompetensi pembelajar dan kompetensi guru dapat meningkat
sesuai dengan tuntutan zaman.
Setelah berlangsungnya pameran panitia penyelenggara pameran melakukan
pengembalian karya seni rupa, dalam pengembalian karya

hendaknya

dilakukan dengan tertib dan tertulis dengan berita acara keadaan karya,
apakah masih utuh tetap baik, atau ada kerusakan. Jika ada karya yang
rusak atau hilang dan karena karya sudah diasuransikan, maka karya yang
rusak atau hilang diganti dengan asuransi tersebut.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal tentang konsep pameran seni rupa: jawaban A
Dalam soal tersebut diketahui perlunya perlunya penyusunan konsep
pameran seni rupa, ditanyakan pengertian konsep pameran seni rupa,
diperlukan konsep pameran seni rupa. Soal tersebut mengacu pada KD 4.4
Menyelenggarakan pameran seni rupa, dengan IPK 3.4.5 Menjelaskan
prosedur pameran seni rupa. Untuk menampilkan karya-karya

perupa

memerlukan langkah-langkah yang positif dan pasti, yang diawali dengan
penyusunan

konsep

pameran seni rupa. Konsep pameran seni rupa

merupakan pokok utama yang mendasari seluruh pemikiran tentang
rencana pameran seni rupa.
2. Pembahasan soal tentang perencanaan pameran seni rupa : jawaban A
Dalam soal tersebut diketahui pembuatan proposal pameran seni rupa,
ditanyakan kegiatan penyusunan proposal pameran, diperlukan perencanaan
proposal pameran seni rupa. Soal tersebut mengacu pada KD 3.4 Memahami
prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa, dengan IPK 3.4.5
Menjelaskan prosedur pameran seni rupa. Pada tahap perencanaan pameran
diperlukan pembuatan proposal pameran. Proposal pameran seni rupa
hendaknya disusun oleh panitia pameran seni rupa.
3. Pembahasan soal tentang pelaksanaan pameran: jawaban B
Dalam soal tersebut diketahui pembuatan proposal pameran seni rupa,
ditanyakan kegiatan penyusunan proposal pameran, diperlukan perencanaan
proposal pameran seni rupa. Soal tersebut mengacu pada KD 3.4 Memahami
prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa, dengan IPK 4.4.6
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Membuat pameran seni rupa. Pembentukan panitia pameran merupakan
kebutuhan yang penting dalam pelaksanaan pameran. Memimpin seluruh
kegiatan pameran sejak awal sampai akhir: adalah tugas ketua pameran seni
rupa.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi
yang Diuji
3.4 Memahami
prosedur
penyelenggara
an pameran
karya seni
rupa
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Lingkup
Materi
Prosedur
penyeleng
garaan
pameran
karya seni
rupa

Materi

Indikator Soal

Pengelomp
okkan
karya seni
dalam
mendispla
y karya
pada
pameran
seni rupa

Disajikan kegiatan
dalam prosedur
penyelenggaraan
pameran seni
rupa, peserta
didik mampu
mengelompokkan
karya seni dalam
mendisplay karya
pameran seni
rupa dengan
benar.

No
Soal
1

Level
Kognitif
L2

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018 Unit Pembelajaran

Pameran Seni rupa

Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tri Suerni

Mata Pelajaran
KOMPETENSI DASAR
3.4.6 Memahami prosedur
penyelenggaraan pameran
karya seni rupa
IPK YANG SESUAI
3.4.5
Menjelaskan display
pameran seni rupa
LINGKUP MATERI
Display pameran
MATERI
Pengelompokkan karya seni
dalam mendisplay pada
pameran seni rupa
INDIKATOR SOAL
Disajikan kegiatan dalam
prosedur penyelenggaraan
pameran seni rupa, peserta
didik mampu
mengelompokkan karya
seni dalam mendisplay
karya pameran seni rupa
dengan benar.

Modul PKB
SMP,KK I, 2016,
Kemendikbud

Nomor
Soal
1
Kunci
Jawaban
B

V

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam
kegiatan pameran adalah menyusun kebutuhan
pameran dan mendisplay karya pameran sesuai
dengan kaidah pameran, sehingga bisa menarik dan
nyaman untuk dilihat.
Penataan pengelompokan karya seni rupa dalam
pameran dapat berdasarkan....
A. Warna karya, tekstur karya, ukuran
B. Dimensi/bentuk , media berkarya seni, ukuran
lukisan
C. Bentuk, jumlah karya, tekstur
D. Desain, warna, jumlah karya
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Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok
untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajang
hasil karya, untuk diamati, dihayati dan diapresiasi orang lain. Karakter
pameran dapat dilihat dari jumlah peserta, terdiri dari pameran tunggal dan
bersama. Menurut jenis kelompok, pameran oleh kelompok seniman/perupa
dengan alasan gender, suku, organisasi, sanggar, usia, dan agama. Menurut
waktu, diadakan secara rutin setahun sekali, dua tahun sekali atau tiga
tahun sekali. Menurut jenis karya, sangat spesifik pada bahan, alat, teknik,
gaya, konsep, aliran, dan media. Menurut ruang, terdapat ruang formal
misalnya galeri, museum, art shop, rumah seni. Menurut tempat, di dalam
ruang (indoor) atau di luar ruang (outdoor). Menurut pelaku terdiri dari
perupa dan non perupa (misal wartawan, pengusaha, arsitek,

desainer,

pejabat, dll). Menurut peta kepentingan, pameran bersifat profit dan non
profit. Menurut peta sejarah, sering disebut retrospeksi dan koleksi.
Menurut geografis, pameran yang terbatas pada faktor geografis, misalnya
pameran perupa Minangkabau, perupa Aborigin, perupa Bali, dsb. Menurut
hasil penelitian, merupakan hasil olahan etnografi, kebudayaan, antropologi.
Menurut jangka waktu lamanya pameran terdiri dari pameran tetap, pameran
keliling, pameran insidental, dan pameran berkala.
Fungsi dari kegiatan pameran seni rupa sekolah adalah a)sebagai media
penampilan jati diri seorang siswa, b)sebagai sarana peningkatan daya
ekspresi bagi seorang siswa, c)sebagai media memperluas cakrawala
pengetahuan seni, d)sebagai media komunikasi antar siswa dengan
apresiator, e) sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya
seni, f) sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi
siswa.Secara umum tujuan pameran dapat dikelompokkan untuk menggalang
dana, apresiasi, festival/pesta, dan pameran sekolah/kelas.
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Sebelum melaksanakan kegiatan pameran diperlukan panitia pameran karya
seni rupa memegang peran sangat penting, karena merupakan kunci
utama kesuksesankegiatan tersebut, yang akan

berhubungan dengan

minimal dua hal utama yaitu karya seni rupa dan pengunjung atau disebut
apresian. Untuk memperlancar pelaksanaan pameran karya seni rupa ini
perlu disusun panitia pameran yang meliputi: Penanggung jawab; Penasihat;
Ketua; Sekretaris; Bendahara; dan Seksi-seksi.
Pameran sebagai salah satu ajang promosi karya, mengenalkan, memahami
konsep dan hasil karya kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut
diperlukan organisasi dan kepanitiaan secara tertulis melalui bentuk proposal
pameran. Proposal pameran karya disusun bersama pada rapat panitia
awal, diusahakan telah ada draft proposal dan digandakan secukupnya,
agar seluruh panitaia dapat membahasnya.
Evaluasi, dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pameran dan akan
dipakai sebagai landasan untuk masa mendatang; anggaran, seluruh kegiatan
pameran dianggarkan dan ditotal jumlahnya; tindak lanjut, atau rencana
masa datang, hal ini penting untuk menanamkan rasa percaya diri dari
peserta, penyandang

dana atau sponsor dan pihak lain yang terkait; dan

Lampiran meliputi hal–hal yang mendukung misalnya foto gedung atau ruang
yang akan digunakan pameran, beberapa logo sponsor atau penyandang
dana, foto tokoh/perupa/seniman/pendidik yang sangat berperan di dalam
pameran tersebut.
Pameran karya seni rupa, dalam kebutuhannya adalah karya seni rupa, data
perupa, kurator,

katalog,

dilarang pegang,

buku

sketsel,
tamu

pustek,

dan

buku

vitrine, tali,
kesan,

label,

baliho,

tulisan

publikasi,

dokumentasi, asuransi karya, tempat dan kursi tamu undangan, tanaman
hias, sambutan, undangan sound system, acara pembukaan dan penutupan,
meja dan kursi, taplak untuk buku tamu. Perlengkapan lain Perlengkapan lain
di antaranya adalah: senar, lakban, cutter, pukul besi kecil, paku, isolasi
bolak-balik, buku tamu, buku kesan-pesan, meja-kursi penjaga pameran,
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taplak,

perangkat pembukaan pameran,

tulisan sold untuk karya yang

terjual, jangan pegang.
Pelaksanaan pameran karya seni rupa terdiri dari : a) Pembukaan, b) Selama
pameran berlangsung, dan c)Sarasehan dan penutupan. Dalam pelaksanaan
pameran

karya seni rupa apresian dan kolektor pameran karya seni rupa

dimaksud adalah siapa saja yang berstatus sebagai penikmat karya seni
rupa

antara

lain:

orang

umum, pelajar, mahasisw.a, dosen, dokter,

pedagang, pejabat, manajer, dan lain-sebagainya. Sebagai apresian agar
dapat menelaah isi dari karya seni rupa yang dipamerkan, maka ia dapat
membaca dan memahaminya dari katalog atau penjelasan dari penjaga
pameran. Suatu tingkat yang kemungkinan dapat disandang oleh apresian
adalah “empati”, yaitu seolah-olah mereka ikut merasakan betapa jerih
payah si perupa menciptakan karya tersebut.
Dalam melaksanakan pameran karya karya seni rupa perlu adanya umpan
balik pameran seni rupa sangat diperlukan oleh panitia,Vatau perupa
karena

akan

dipakaisebagai

bahan

kajian

untuk membenahi

agar

penyelenggaraan pameran yang akan datang agar lebih baik. Umpan balik
ini diperoleh dari apresian yang menulis pada buku kesan dan barangkali
melalui lesan apresian yang tidak tertulis.
Setelah berlangsungnya pameran panitia penyelenggara pameran melakukan
pengembalian karya seni rupa, dalam pengembalian karya

hendaknya

dilakukan dengan tertib dan tertulis dengan berita acara keadaan karya,
apakah masih utuh tetap baik, atau ada kerusakan. Jika ada karya yang
rusak atau hilang dan karena karya sudah diasuransikan, maka karya yang
rusak atau hilang diganti dengan asuransi tersebut.
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran unit Pameran Seni Rupa beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Setelah Anda mempelajari tentang pameran seni rupa, apakah Anda
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat
melaksanakan pameran seni rupa ?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran unit pameran seni rupa telah
tersusun

secara

sistematis

sehingga

dapat

memudahkan

proses

pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran pameran seni rupa sehingga memerlukan
perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses belajar
mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran unit
pameran seni rupa?
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Paket Unit Pembelajaran
Pementasan dan Pameran

Demikian paket unit pembelajaran pementasan dan pameran ini disusun demi
meningkatnya kompetensi guru maupun peserta didik. Peningkatan
kompetensi bagi peserta didik salah satunya dilakukan melalui Program
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran yang selanjutnya disingkat dengan
Program PKP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta
didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Program ini
merupakan salah satu pendukung program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB).
Paket Unit Pembelajaran pementasan dan pameran ini tersusun dari empat
unit pembelajaran, yaitu unit pembelajaran pementasan fragmen, unit
pembelajaran pementasan pantomim, unit pembelajaran pementasan drama
musikal, dan yang terakhir adalah unit pembelajaran pameran seni rupa.
Dengan mempelajari unit-unit yang terdapat pada Paket Unit Pembelajaran ini
diharapkan peserta didik mampu melaksanakan pementasan teater
khususnya pementasan fragmen. Pementasan pantomime, dan pementasan
drama musikal, serta mampu melaksanakan pameran seni rupa di sekolah
masing-masing. Pembelajaran pementasan dan pameran lebih difokuskan
pada

pembelajaran

managemen

pementasan

maupun

managemen

pelaksanaan pameran. Materi-materi yang diurai dalam unit-unit ini
membimbing peserta didik untuk bekerja dengan dasar pengetahuan maupun
keterampilan yang terdapat dalam unit yang dipelajari.
Semoga materi-materi yang diuraikan dalam unit-unit ini mampu
mengembangkan potensi maupun komptensi peserta didik dalam hala
pelaksanaan pementasan fragmen, pementasan pantomim, pementasan
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drama musikal, serta melaksanakan pameran seni rupa. Meski demikian, tentu
masih banyak terdapat kekurangan terkait penyusunan Paket Unit
Pembelajaran ini, oleh karena itu kami harapkan Anda bisa menambah
referensi dari sumber-sumber terkait lainnya. Tidak lupa dalam kesempatan
ini, penyusun mohon saran dan kritik yang membangun Paket Unit
Pembelajaran ini

dan demi

sempurnanya penyusunan

Paket Unit

Pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Semoga Paket Unit
Pembelajaran ini memberikan manfaat bagi Anda sebagai Guru Seni Budaya.
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