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Abstract

This thesis covers a study about institutional governance in music product distribution. The
study of distribution system is intended to provide complementary studies generally focusing on the
analysis of artists as producers, art works as products, and consumers

'

 appreciation to art works.
It is expected that this study will provide comprehensive description about production-distribution-
consumption system.

The study was conducted in the Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis having its
secretariat in Jakarta as the agent of musical performance. Within the context of cultural social
analysis, this study employed qualitative method. Data was collected by literary review,
documentation, observation, and interview. Among those interviews were Erasmus Huis and
recipient institutions in Bandung, Yogyakarta, Semarang, and Surabaya.

Keywords: performance art management, networking, curatorship, music, musician,
distribution, production, project, art organization, managerial.

Pemerintah Belanda mendirikan Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis (EH)

yang berkantor di Jakarta bagiam dari satu strategi diplomasi kebudayaan. EH berdiri pada

tahun 1970 dan semenjak itu telah menyelenggarakan berbagai ragam program budaya.

Ada tujuh program yang dirancang EH, yaitu ceramah, film, musik, pameran, sastra,

tari dan teater. Selain ketujuh program tersebut terdapat kegiatan lain-lain. Secara periodik,

EH merancang ragam kegiatan sepanjang tahun yang diselenggarakan di Jakarta maupun

di kota lainnya di Indonesia. Untuk menunjang misi kebudayaan, EH memiliki gedung dan

fasilitas pendukung untuk mengadakan pameran, pertunjukan musik, pemutaran film,

diskusi sastra, dan ragam kegiatan lainnya. EH terbuka untuk umum dan terbuka untuk

menjalin kerja sama budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.

Dari ketujuh program yang dirancang EH, pertunjukan musik yang akan menjadi

fokus dari tulisan ini. Berdasarkan observasi singkat, dalam dua bulan EH rata-rata

1 Stafpengajar Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kris ten Satya Wacana Salatiga

Pengantar
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mempromotori minimal scjumlah dua kegiatan musik dari Belanda2 dan mendukung empat

kcgiatan musik yang diselenggarakan oleh pihak penyewa auditorium EH.3 Dalam

kebijakan intern EH, kegiatan musik klasik merupakan menjadi prioritas.4 Program ini

ditunjang dengan fasilitas auditorium yang telah memenuhi standar akustik secara

internasional.

Pada umumnya konser diselenggarakan satu kali bertempat di auditorium atau di

amphitheater EH dan sisanya diselenggarakan di kota-kota lainnya. Untuk

penyelenggaraan konser di kota lain, pihak EH melakukan kerja sama dengan pihak

setempat yang berfungsi sebagai tuan rumah (host).

Selain konser, kegiatan musik juga bisa diikuti dengan pendidikan musik seperti

workshop atau masterclass. Melalui workshop atau masterclass, musisi membagikan

pengalaman musiknya, baik dalam hal penulisan komposisi, teknik permainan,

interpretasi repertoar, dan membagikan pandangan bermusik.

EH berperan sebagai produser dengan mendatangkan musisi dari Belanda untuk

melakukan kegiatan musik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana sistem pengelolaan konser dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya

kegiatan keliling.

Landasan Teori

Kajian ini diletakkan pada tataran seni yang berfungsi secara sosial. Fenomena

budaya khususnya seni berdasarkan Heddy Shri Ahimsa Putra bisa dikaji dari dua

perspektif, yaitu teks dan konteks.5 Teks menunjuk pada kajian yang memandang

fenomena kesenian sebagai teks yang relatif berdiri sendiri. Konteks merupakan kajian

yang menempatkan fenomena tersebut dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks sosial-

2 EH memiliki program musik yang relatif cukup banyak bila dibandingkan dengan pusat kcbudayaan
asing lainnya. Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) memiliki program musik namun frekucnsinya beberapa
bulan sekali baru ada kegiatan musik. Pusat Kebudayaan Jcrman (Goethe Haus) memiliki frekuensi yang
hampir sama dengan EH namun penyelenggaraannya umumnya di Jakarta dan kota lain yang ada cabang
CCF (Bandung dan Surabaya). Pusat Kebudayaan Inggris (The British Council) hampir tidak memiliki
program bersifat show case untuk musik. Program musik pada Pusat Kebudayaan Jepang biasanya satu tahun
satu kali.

' Kegiatan musik di EH dapat dibagi didasarkan atas penyelenggaranya yaitu (1) EH dan (2)
organisasi lain yang menyewa auditorium. Tulisan ini menyoroti kegiatan musik yang diselenggarakan oleh
EH. Studi ini tidak memaparkan kegiatan musik yang diselenggarakan oleh organisasi penyewa.

4 Laporan Tahunan Erasmus Huis 2004, 9.

Heddy Shri Ahimsa Putra, "Wacana Seni dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual dan
Post-Modernistis" dalam Ketika Orang Jawa Nyeni, Heddy Shri Ahimsa Putra (ed), (Yogyakarta: Galang
Press, 2000), hal. 400.
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budaya masyarakat tempat fenomena seni tersebut muncul atau hidup. Tulisan ini

menyoroti pada konteks, yaitu bagaimana keberadaan pertunjukan musik di lingkungan

masyarakat penyangganya. Mengingat kajian sebuah seni pertunjukan merupakan sebuah

ranah yang sangat kompleks, maka untuk itu dibutuhkan bantuan berupa kajian multi

disiplin. Untuk itu kajian ini melibatkan ilmu sosiologi dan manajemen sebagai unsur-

unsurnya.

Kesenian tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial, untuk itu dalam memahami

seni selalu terikat dengan konteksnya. Konteks sosial terjadi dengan pemahaman bahwa

seni diproduksi oleh orang tertentu (seniman), dikelola oleh orang tertentu (manajer ruang

pertunjukan, pemilik galeri, dan pusat kebudayaan), dan dinikmati oleh orang lain

(penonton). Kajian sosiologi seni menanyakan tentang bagaimana hubungan sosial dan

kelembagaan dapat mcmbawa implikasi terhadap sebuah kreasi, distribusi dan apresiasi

dari karya seni?f Berdasarkan hal tersebut, ada tiga hal yang dijadikan sorotan dalam

sosiologi seni yaitu (1) kreasi (cultural production), (2) distribusi (distribution), dan (3)

apresiasi (consumption).
7

Kreasi merupakan bagian yang menjadikan sebuah karya itu ada. Komponis,

penyanyi, penulis skenario, dan sutradara menciptakan karya seni berdasarkan tingkat

ketrampilan dan pengalaman bcrkarya. Proses distribusi menjadikan sebuah produk

kesenian dapat dinikmati oleh publik, baik melalui museum, galeri seni, teater, dan juga

ruang pertunjukan. Para manajer musisi maupun pengelola gedung kesenian menjadi aktor

terpenting dalam distribusi. Distribusi dilakukan dengan menerapkan asas-asas

manajemen. Consumption merupakan tahap terakhir dalam mata rantai ini, yaitu berupa

apresiasi publik terhadap produk seni yang disajikan.

Gambar 1. Proses Produksi oleh David Inglis

f David Inglis, "Thinking Art Sociologically" dalam The Sociology of Art: Ways of Seeing, David
Inglis dan John Hughson (ed), hal. 19.

, David Inglis, hal. 24.

35



JURNAL MUSIK Vol. 2. No. 1 Agustus 2010

Proses produksi yang terungkap dalam bagan di atas menunjukkan bahwa sebuah

produksi kesenian adalah sebuah proses yang integral dan berkesinambungan. Proses yang

telah terstruktur ini menjadi bagian dari manajemen seni. Tahapan yang akan diteliti dalam

studi ini hanya satu tahap, yaitu tahap distribusi. Tahapan distribusi disoroti dari perspektif

pengelolaan yaitu manajemen seni.

Manajemen seni mempermudah organisasi seni pertunjukan untuk dapat mencapai

tujuan dengan efektif dan efisien. Ada empat aspek fungsional manajemen yang harus

diperhatikan agar sesuai dengan lingkup kegiatan manajemen, yaitu manajemen produksi,

pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan.
9

Aspek Fungsional Manajemen
1

. Manajemen Produksi
2

.
Pemasaran

3
. Sumber Daya Manusia

4
. Keuangan

Tabel 1. Aspek Fungsional Manajemen

(Sumber : Achsan Pennas, Chrysanti Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto dan Triono

Saputro, 2003:8)

Manajemen produksi menyangkut perencanaan hingga operasional suatu kegiatan.

Pemasaran merupakan suatu kegiatan terencana untuk mendatangkan penonton (audience).

Sumber daya manusia menyangkut personalia yang merencanakan hingga menjalankan

kegiatan. Keuangan menyangkut pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam mengelola pertunjukan secara kronologis bisa dibagi dalam tiga tahap, yaitu

(1) pra produksi, (2) produksi. dan (3) pasca produksi. Pra produksi merupakan tingkat

perencanaan. Produksi adalah saat kegiatan dilangsungkan, dan pasca produksi adalah

kegiatan setelah kegiatan utama dilaksanakan.

Cara Penelitian

S Achsan Permas, Chrysanti Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto dan Triono Saputro, hal. 19.
, Achsan Permas, Chrysanti Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto dan Triono Saputro, hal. 8.
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Sebagai sebuah penelitian seni budaya yang menekankan pada aspek kontekstual,

maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan

Taylor dalam Moeleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau

lisan dari orang-orang yang diamati.'0 Melalui metode kualitatif memunculkan data yang

dapat menggambarkan, menjelaskan dan membangun hubungan dari kategori-kategori.

Metode kualitatif dilakukan sebagai upaya untuk menemukan konteks dari suatu gejala dan

bukan sebagai upaya untuk menemukan hukum yang berlaku umum. Hal ini sesuai

pendapat Pertti Alassutari yang dikutip oleh R.M. Soedarsono yang mengatakan bahwa

penelitian kualitatif ibarat sebuah teka-teki yang harus dicermati daripada hanya

memperoleh seperangkat ukuran-ukuran.
"

Penelitian menggunakan dua tahap yaitu pengumpulan data dan pengolahan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan

studi dokumentasi.

Studi pustaka dilakukan sebelum penelitian dimulai. Beberapa sumber tertulis yang

bisa digunakan sebagai studi pustaka antara lain : (1) buku; (2); jurnal; (3) ensiklopedia

dan kamus, (4) brosur; (5) surat kabar; (6) surat-surat berharga, arsip dan dokumen.,2

Selain keenam media yang telah disebut, sumber tertulis lainnya meliputi (1) laporan

periodik; (2) buletin, (3) majalah; (4) laporan penelitian, (5) sirkular atau artikel yang
13

diterbitkan secara tidak teratur; (6) leaflet; dan (7) annual review atau kumpulan resensi.

Observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

secara cermat di lapangan.14 Pengamatan dilakukan dengan mendatangi lokasi

penyelenggaraan konser EH, yaitu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan

Surabaya. Selain mengobservasi pelaksanaan konser, dilakukan observasi ke beberapa

lembaga seni yang melakukan kerjasama dengan EH yaitu di Jakarta, Bandung,

Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang

'° Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Buku Baik, 1998), hal. 3.
" R.M. Soedarsono, Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa (Bandung: MSPI, 1999),

hal. 46.
'2 R

.
M

. Soedarsono, hal. 128.
'3 Sudarwan Darwin, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 106-110.
'4 R

.
M

. Soedarsono, him, hal. 149.
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diwawancarai {interviewee)}i Wawancara dilakukan kepada para nara sumber yang

meliputi pihak EH sebagai penyelenggara, pengurus lembaga seni yang menjadi lembaga

penerima {host) serta musisi. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak

terstruktur. Wawancara mcndalam (indeph interview) ditujukan kepada pihak EH,

khususnya Asisten Manajer EH dan Direktur dari ketiga lembaga mitra tetap EH.

Studi dokumentasi adalah pengambilan data berupa dokumen, baik dokumen yang

memang sudah ada maupun yang ditemukan saat penelitian berlangsung.

Pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan kamera, handycam, cassete recorder

dan catatan lapangan.

Setelah data kualitatif terkumpul dari hasil wawancara, rekaman konser, dokumen-

dokumen tertulis, foto-foto dan catatan lapangan, maka data tersebut diidentifikasi dan

dipolakan sesuai dengan karakteristiknya dan direlasikan atau dihubungkan dengan

fenomena-fenomena yang dikaji.

Dalam melakukan analisis terhadap suatu fenomena sosial budaya diperlukan cara

berfikir secara rasional dan sistematis.,6 Untuk itu data kualitatif diolah dan dianalisis

dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang

kemudian disusul dengan analisis.17

Pembahasan

Paparan pembahasan akan menunjukkan bagaimana aspek fungsional manajemen

dan kronologis kegiatan dilaksanakan.

A
. Aspek Fungsional Manajemen

Dalam menyelenggarakan kegiatan musik yang meliputi konser dan pendidikan

musik
, EH memiliki pertimbangan manajemen dalam menyelenggarakan kegiatan baik

yang diselenggarakan di Jakarta maupun di luar kota Jakarta. Untuk itu aspek fungsional

manajemen yang meliputi manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan

keuangan menjadi pertimbangan untuk memutuskan kegiatan musik. Paparan berikutnya

'$ Hem Irianto dan Burhan Bungin, "Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara" dalam Metodologi
Penelitian Kualitatif, Burhan Bungin (Jakarta: RajaCirafindo Persada, 2001), hal. 109.

'6 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1989) hal.
31.

'7 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Pelajar, 2004), hal. 53.
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adalah bagaimana operasional kegiatan dilangsungkan yaitu kegiatan di EH dan di kota

lainnya.

1
. Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari manajemen yang membicarakan

tentang perencanaan hingga operasionalisasi sebuah produksi atau kegiatan. Perencanaan

adalah langkah awal dalam merancang kegiatan. Menurut Sal Murgiyanto ada tiga

tingkatan manajemen dalam mcrencanakan kegiatan program seni, yaitu (1) Perencanaan

Kebijakan Dasar; (2) Perencanaan Program; dan (3) Perencanaan Operasional.'X

Perencanaan Kebijakan Dasar (Policy Planning) adalah perencanaan yang memuat tentang

garis besar kebijaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Pada tingkatan ini EH melakukan

pertemuan tahunan atau konferensi di negara Belanda. Tingkatan kedua dilakukan di

Jakarta dengan melibatkan mitra tetap EH, Karta Pustaka (Yogyakarta), Widya Mitra

(Semarang), dan Yayasan Pendidikan Kebudayaan Indonesia Belanda (Surabaya). Melalui

konferensi kerja itu, maka dirancang program seni budaya pada tingkat nasional untuk dua

tahun ke depan.
'y Menurut Sal Murgiyanto, kegiatan ini merupakan perencanaan

20
tahunan. Melalui konferensi kerja, ketiga mitra juga melaporkan kegiatan yang sudah

berlangsung, mengevaluasi, dan memberikan saran untuk program-program budaya

berikutnya.

Tingkatan yang ketiga, Perencanaan Operasional (Operational Planning) dilakukan

secara teknis dari Asisten Manajer EH kepada jajaran di bawahnya, dan juga dilakukan

oleh ketiga mitra tetap EH. Perencanaan operasional merupakan perencanaan pada tingkat

tcrakhir. Perencanaan ini dibuat oleh pimpinan tingkat mencngah untuk melaksanakan

program kerja.

2
. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses yang membantu organisasi seni pertunjukan

menukarkan suatu karya seni yang mempunyai nilai atau manfaat bagi publik penontonnya

dengan sesuatu (nama, posisi, atau uang) yang dibutuhkan organisasi seni pertunjukan

'S Sal Murgiyanto, Manajemen Pertunjukan (Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan, Direktorat
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Bagian Proyek
Pengadaan Buku Pendidikan Menengah Kejuruan, 1985), hal. 53.

'' Umumnya pertemuan tahunan disclcnggarakan pada akhir November atau awal Desember di
Jakarta. Pertemuan untuk merancang kegiatan tahunan untuk dua tahun ke depan.

Z° Sal Murgiyanto, hal. 53.
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tersebut.2' Sasaran yang dilakukan EH adalah mendatangkan penonton yang bisa

memenuhi kapasitas gedung. Sasaran yang akan dicapai oleh EH sesuai dcngan pcndapat

Stephen Langley, bahwa jumlah penonton menjadi tolok ukur kesuksesan kegiatan

pertunjukan.22 Untuk itu EH melakukan dua strategi pemasaran yaitu melalui media masa

(press relation/media relation) dan masyarakat (community relation).

Media masa yang meliputi media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) dan media

elektronik (radio dan televisi) secara substansial adalah pemberi jasa informasi dan

hiburan. Melalui informasi yang ditayangkan oleh media masa diharapkan dapat

menggugah perhatian publik untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut. Langkah konkrit

yang dilakukan EH yaitu dengan mengirimkan siaran pers, mengadakan konferensi pers,

menelpon atau mengirimkan pesan pendek (sms) kepada wartawan, dan memasang iklan di

surat kabar.

Pemasaran kepada masyarakat merupakan langkah pemasaran yang langsung

berhubungan dengan calon penonton. EH menyadari sepenuhnya bahwa hubungan dengan

penonton lokal perlu dibina dengan baik. Calon penonton adalah bagian dari masyarakat

yang tinggal di kota tempat konser musik diselenggarakan. Untuk itu EH menjalin

hubungan baik dengan para penonton tersebut melalui email, khususnya penonton yang

pernah datang ke EH. EH secara rutin mengirimkan informasi yang berkaitan dengan

kegiatan-kegiatan kesenian yang digelamya kepada para penonton lokal tersebut. Selain itu

komunitas penonton EH dapat mengakses informasi penting berkaitan dengan profil dan

program kegiatan EH melalui situs www.mfa.nl/erasmushuis.

Pemasaran kepada publik merupakan bagian yang penting untuk mencapai jumlah

penonton yang bisa memenuhi kapasitas ruangan. Untuk itu sebuah EH menyadari bahwa

untuk mendapatkan apresiasi terhadap sebuah pertunjukan musik maka perlu ada hubungan

sosial.

21 Achsan Permas, Chrysanti Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto dan Triono Saputro, Manajemen
Organisasi Seni Pertunjukan (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM, 2003), hal. 101.

22 Stephen Langley, Theater Management in America : Principle and Practise, Producing for the
Commercial, Stock, Resident, College and Community Theater, New York: Drama Book Specialist
(Publishers), 1974. hal. 275.
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3
. Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbeda dengan struktur organisasi lainnya yang cenderung kompleks, sebaliknya

organisasi EH sangatlah sederhana, yaitu terdiri direktur, wakil direktur, dua asisten

manajer, sekretaris, dan empat teknisi.

Direktur dan wakil direktur mempunyai tugas sebagai pemegang kebijakan (policy

maker). Pihak ini yang mewakili EH dalam pertemuan tahunan secara internasional di

Belanda. Pihak ini yang memilih dan merancang kegiatan EH untuk tahun berikutnya

berdasarkan konferensi internasional. Selanjutnya Direktur atau Wakil Direktur akan

membawa usulan tersebut dalam rapat intern EH untuk mendapatkan umpan balik dari

Asisten Manajer.

Asisten Manajer berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan hal-hal

administratif. Asisten Manajer berwewenang untuk memberikan saran dan juga kritik

terhadap program yang diusulkan oleh Direktur. Program yang telah disepakati baik

melalui rapat tahunan dengan tiga mitra tetap dan juga berdasarkan keputusan intern, akan

ditindaklanjuti oleh Asisten Manajer. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah menghubungi

musisi dan mitra, menyusun jadwal, mengatur transportasi, akomodasi, dan

pengorganisasian hal yang bersifat teknis.

Teknisi membantu secara teknis pelaksanaan seluruh program EH berdasarkan

instruksi yang diperoleh dari rapat tambahan (additional meeting) dan dari rundown23

acara. Para teknisi bertanggung jawab secara langsung kepada Asisten Manajer.

4
. Manajemen Keuangan

Sebagai sebuah lembaga budaya resmi negara Belanda, maka seluruh dana yang

dibutuhkan oleh EH bersumber dari pemerintah Belanda. Lembaga yang menaungi dan

sekaligus memberikan dukungan finansial adalah Kementerian Luar Negeri negara

Belanda/4 Selain dukungan finansial yang didapat dari sumber di atas, EH juga didukung

uang oleh 
"

Friends of EH" yang terdiri dari sejumlah perusahaan Belanda dan orang

23 Rundown adalah sebutan untuk detail kegiatan yang tersusun secara kronologis. Tercantum rincian
kegiatan, penanggung jawab, perlengkapan yang dibutuhkan, dan durasi waktu yang dibutuhkan.

24 Anggaran program budaya pada tahun 2009 sebesar€ 276.000 atau Rp. 3.091.200.00 ( 1 Euro : Rp.
11.200,00).
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Belanda.2? Sctiap tahun "Friends of EH" memberikan sejumlah dana yang jumlahnya

bcragam tergantung dengan iuran tahunan.26

Secara insidental EH mendapatkan bantuan dalam bentuk non uang dari lembaga

dana kebudayaan sepcrti Prins Clans Fonds, Hivos, SICA, KITLV, NIOD, Mondriaan

Foundation dan Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Oleh Sal Murgiyanto, EH

dapat dipandang sebagai organisasi yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.27

Pengcluaran atau hal-hal pembiayaan dalam bentuk uang dicantumkan dalam

anggaran. Dua komponen utama pengeluaran adalah kebutuhan musisi dan biaya

operasional kegiatan. Hal pertama yang menjadi acuan untuk menyusun anggaran

kebutuhan musisi adalah berapa lama musisi bersedia diundang ke Indonesia. Setelah

mendapatkan kepastian lama tinggal, Asisten Manajer akan menyusun anggaran kebutuhan

musisi (transportasi selama di Indonesia, akomodasi, konsumsi, dan honorarium) dan

operasional kegiatan konser (sewa gedung, alat musik, sewa tata suara, tata lampu,

perijinan dan kebutuhan organisasi mitra bila dilakukan konser keliling). Secara umum

biaya produksi (cost production) yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan musik dalam

rentang biaya Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 200.000.000,
00.

Pengeluaran kebutuhan musisi memiliki standar tertcntu seperti transportasi ke kota

tujuan menggunakan pesawat terbang. Bila tidak mendapatkan pesawat karena tidak ada

jalur maka menggunakan kereta api. Bila tidak ada jalur kereta api maka menggunakan

mobil. Akomodasi dipilih hotel yang berbintang empat agar dapat memberi kenyamanan

bagi musisi. Konsumsi telah diatur dengan memberikan uang makan yang standar untuk

makan di hotel berbintang empat. Honorarium yang diberikan bukanlah honorarium

profesional namun hononarium yang layak. Kedatangan musisi di Indonesia untuk

membagikan pengalaman musik, mendapatkan fasilitas yang baik, dan juga melihat negara

Indonesia adalah sebuah keuntungan sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan

memberikan honorarium yang bukan profesional. Standar tertentu untuk transportasi,

akomodasi
, konsumsi dan honorarium diberikan kepada musisi agar tercapai kualitas

pcrtunjukan yang baik. Bila mendapatkan akomodasi yang baik, musisi bisa istirahat dan

Friends of EH Icrdiri dari ABN AMRO Bank NV.
, PT Multi Bintang Indonesia, PT Decorient

Indonesia, PT DSM Kaltim Melamine
, PT Friesche Vlag Indonesia, Royal Haskoning Group,KLM Royal

Dutch Airlines
, PT Perfctti Van Melle Indonesia, P&O Nedlloyd, PT Nutricia Indonesia, PT Organon

Indonesia, PT Philips Ralin Electronics, PT Rabobank Duta Indonesia, PT Storck Indonesia, M. Soedarpo
Sastrosatomo, PT ING Barings Indonesia, PT Zeclandia Indonesia, PT Avebe Indonesia, PT Karabha
Unggul, PT Ballast Indonesia Construction, dan Indonesian Netherlands Association.

i& Dana tambahan dari Friends of EH pada tahun 2010 sebesar € 5.000 (Rp. 56.000.000,00).
;7 Sal Murgiyanto, hal. 131.
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bersemangat untuk tampil. Begitu juga dengan transportasi yang baik, musisi bisa tetap

bennain dengan baik.

Pcngeluaran opcrasional konser menyesuaikan dengan jenis musik dan format
JO

kelompok musik. Hal pertama yang dibutuhkan adalah venue . Venue bisa merupakan

ruang di dalam gedung maupun di luar gedung. Bila di dalam gedung, hal pertama yang

dibutuhkan adalah standar akustik yang layak bukan standar akustik yang sesuai dengan

gedung di Eropa. EH menyadari bahwa sulit untuk mendapatkan akustik yang baik di

Indonesia. Kebutuhan operasional kegiatan mengikuti spesifikasi atau riders2? yang

diberikan musisi kepada EH. Hal ini menunjukkan bahwa EH ingin mencapai kualitas

pertunjukan yang baik yaitu dengan memilih ruang pertunjukan yang akustiknya standar

atau cukup dan mengikuti spesifikasi kebutuhan dari musisi.

B
. Tahapan Kronologis Kegiatan

1. Pra Produksi

Pra produksi dimulai pada saat keputusan menyelenggarakan projek hingga

menjelang kegiatan akan dilaksanakan. Setelah ditetapkan program musik dari konferensi

nasional tahunan dan rapat EH, Asisten Manajer akan berkomunikasi dengan musisi

Belanda, menyusun jadwal kegiatan, menghubungi lembaga penerima, membuat kontrak

kerja dengan musisi, memesan tiket internasional, mengurus visa dan perijinan, memesan

tiket antar kota dan merancang media publikasi.

2
. Produksi

Masa produksi bermula pada saat musisi datang di Indonesia hingga meninggalkan

Indonesia. Selama musisi tinggal di Indonesia, baik di Jakarta maupun di kota lainnya, EH

bertugas sebagai penanggung jawab sementara lembaga penerima menjadi pelaksana.
 EH

dan lembaga penerima menjalankan kegiatan seseuai dengan run down acara yang telah

disusun dan disepakati bersama.

Kegiatan musik yang dilaksanakan adalah konser dan kegiatan pendidikan di kota

Jakarta dan di kota lainnya. Kegiatan konser umumnya diselenggarakan satu kali di

auditorium EH dan dilanjutnya konser keliling ke kota lainnya.

2S Venue adalah lokasi atau tempat dilaksanakan kegiatan pertunjukan tersebut. Lokasi bisa di dalam
maupun di luar gedung (Lynn Van Der Wagen, 19).

3' Riders adalah daftar kebutuhan yang harus disiapkan oleh panitia. Penyelenggara biasanya
menyusun daftar kebutuhan (kebutuhan tata suara, konsumsi musisi, setting panggung, dan daftar lainnya).
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Umumnya konser diadakan di hari pertama dan di hari kedua dirancang kegiatan

pendidikan. Setelah konser di Jakarta, biasanya diatur konser di kota lain. Mengingat

musisi juga hams diberikan hari untuk istirahat, maka tidak setiap hari mereka melakukan

kegiatan musik. Ada waktu istirahat satu hari atau setengah hari untuk kegiatan wisata atau

bisa juga digunakan untuk kegiatan bebas (free dayj. Setelah rangkaian kegiatan musik di

luar kota Jakarta, musisi kembali ke Jakarta untuk transit dan kembali ke Belanda. Pihak

yang mengatur jadwal perjalanan adalah Asisten Manajer.

Ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan sebuah kegiatan musik keliling yaitu

(1) lama tinggal musisi selama di Indonesia, (2) jalur transportasi antar kota, (3) pemilihan

kota yang belum pernah dikunjungi musisi, (4) lembaga penerima yang bisa diajak bekerja

sama, (5 ) venue yang layak, (6) kesepakatan pembiayaan, dan (7) mekanisme kerja sama.

Berapa lama bisa tinggal di Indonesia menjadi pertimbangan utama dari perencanaan

konser keliling. EH menawarkan kepada musisi untuk berada di Indonesia dari tiga hari

sampai maksimal 12 hari. Bila musisi datang di Indonesia selama enam hari, maka bisa

diatur tour ke kota dekat Jakarta misalnya di Bogor dan Bandung. Bila musisi datang di

Indonesia selama delapan sampai 12 hari, konser bisa diadakan di empat kota, seperti

Jakarta, Bogor, Medan, dan Yogyakarta atau Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Ambon.

Perjalanan tour ke kota di luar Jakarta mempertimbangkan waktu tiba, istirahat, konser,

workshop, dan perjalanan pulang.

Pengaturan jadwal mempertimbangkan jalur transportasi antar kota. Jadwal pesawat

dan kereta api untuk menuju kota tujuan menjadi pertimbangan kegiatan musik bisa tour

atau tidak. Selama antar kota bisa dijangkau dengan pesawat, maka diprioritaskan

menggunakan pesawat. Bila antar kota tidak bisa menggunakan jalur udara, maka

menggunakan jalur darat yaitu dengan kereta api atau mobil. Perusahaan jasa transportasi

menjadi bagian dari kerja sama dengan EH.

EH tidak hanya ingin menjangkau kota-kota yang sering dijadikan lokasi pertunjukan

seperti kota Yogyakarta, Semarang dan Surabaya namun EH ingin menjangkau kota

lainnya seperti Bogor, Salatiga, Medan, Makasar, Manado, dan Ambon. Salah satu

pertimbangannya bahwa kota tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan apresiasi

musiknya. Keputusan konser di kota tujuan bukan saja karena pemerataan kesempatan

dalam mengapresiasi musik, namun juga pemerataan musisi mengunjungi kota yang tidak

sama. Musisi yang hadir kadang-kadang adalah musisi yang pernah datang ke Indonesia

sehingga diatur jadwal agar musisi tersebut bisa mengunjungi kota lainnya.
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Pemilihan kota tujuan mempertimbangkan adanya lembaga pcnerima (host), venue

yang layak, dan minimal hotel berbintang empat. Venue adalah persyaratan utama untuk

scbuah pertunjukan musik. Hotel berbintang empat menjadi tempat menginap bagi musisi

Belanda. Kenyamanan bagi musisi menjadi perhatian bagi EH karena bila musisi nyaman,

maka musisi bisa tampil optimal.

Host yang ditunjuk umumnya mengetahui cara kerja dalam bekerja sama dengan

lembaga asing. Untuk itu dipilih lembaga penerima yang transparan (accountable).

Transparan dalam arti bila sewaktu-waktu diperiksa manajemennya tampak baik

pengelolaannya (well organized). Transparansi menjadi salah satu unsur manajemen yang

penting dalam bekerja dengan lembaga asing. Lembaga yang tidak transparan sulit bekerja

sama dengan lembaga asing. Untuk itu, biasanya host yang ditunjuk dan dipercaya adalah

pihak yang transparan dan dikenal oleh pihak EH.

Host yang biasanya ditunjuk adalah mitra tetap, perguruan tinggi, taman budaya dan

juga EO (event organizer). Mitra tetap EH meliputi Karta Pustaka (Yogyakarta), Widya

Mitra (Semarang) dan YPKIB (Surabaya).

Venue merupakan sebuah lokasi tempat pertunjukan musik dalam sebuah gedung
30

maupun di ruang terbuka (outdoor) seperti amphitheater .. Venue yang digunakan untuk

konser keliling, umumnya adalah ruang pertunjukan. Venue yang digunakan EH untuk

konser tour adalah ruang auditorium atau music hall yang memiliki akustik yang layak.

Pihak EH menyadari bahwa auditorium yang layak akustiknya tidak banyak ditemui di

kota-kota tujuan konser keliling. Untuk itu standar pertimbangan sebuah auditorium adalah

layak atau cukup baik akustiknya bukan benar-benar bagus.

Kebutuhan jenis gedung dengan kapasitas tempat duduk menyesuaikan dengan jenis

konsernya. Bila dirancang konser klasik maka dibutuhkan ruang pertunjukan. Bila

dirancang konser jazz atau pop, bisa menggunakan ruang pertunjukan atau di luar gedung

(<amphitheater). Ruang pertunjukan yang kurang layak dari sisi akustik maupun fasilitas,

bukan menjadi kendala yang mengakibatkan konser menjadi batal. Kondisi ruang seperti

itu tetap diakomodir oleh EH.

Pembiayaan pelaksanaan operasional ditanggung oleh pihak EH dan pihak lembaga

penerima. Pembiayaan yang ditanggung oleh EH antara lain kebutuhan musisi (transportasi

Jf Amphiteater adalah jenis panggung yang bentuknya setengah lingkaran yang menjorok ke arah
penonton. Amphitheater umumnya adalah panggung terbuka tanpa atap. Bila ada atap biasanya berada di atas
panggung atau sebagaian untuk penonton. Dalam pertunjukan Ramayana di pelataran Candi Prambanan,
terdapat panggung amphitheater yang berukuran besar.
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dari dan ke Belanda, transportasi dari Jakarta ke kota tujuan, transportasi lokal, akomodasi,

konsumsi dan honorarium), perijinan, publikasi (cetak poster, undangan, dan pembuatan

spanduk), dan biaya operasional konser (tata suara, tata lampu, instrumen musik, dan

properti lainnya) di tempat pihak lembaga penerima. Pihak lembaga penerima

menyediakan ruang pcrtunjukan, mengatur persiapan, menyusun tim produksi

(kepanitiaan), tim produksi.i' menyediakan kenang-kenangan dan konsumsi. Penyediaan

konsumsi biasanya melibatkan jasa katering.

Lembaga penerima yang memiliki ruang pertunjukan tidak membebankan sewa

gedung kepada EH namun bila lembaga penerima tidak memiliki ruang pertunjukan maka
32 . .

biaya sewa ruang pertunjukan dibebankan kepada EH. Persiapan lainnya tidak lain

menyiapkan acara dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Dari paparan di atas, nampak bahwa sebagian besar biaya operasional ditanggung

oleh EH. Seluruh kebutuhan musisi baik secara artistik maupun non artistik dipenuhi oleh

EH. Pihak tuan rumah mengeluarkan biaya yang tidak banyak bila dibandingkan dengan

pengeluaran EH. Anggaran operasional untuk melaksanakan kegiatan diajukan oleh

lembaga penerima kepada EH. Setiap lembaga penerima mengajukan anggaran yang

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. EH melalui surat menyurat dengan

lembaga penerima akan mendapatkan proposal anggaran yang berbeda dan bisa melakukan

revisi terhadap anggaran yang diajukan. Seluruh biaya pengeluaran dilakukan dengan

menerapkan nilai nominal tetap (fix cost) bukan melalui sistem komisi sehingga negosiasi

pembiayaan dengan pihak penunjang bertujuan untuk memenuhi kualitas artistik dan

ketepatan dana.

Dalam surat menyurat antar antar lembaga, EH memberikan gambaran umum tentang

mekanisme kerja sama. Secara prinsip EH mengatur kepergian musisi ke kota tujuan dan

kepulangan musisi sampai di Belanda. Pihak host yang mengatur dan bertanggung jawab

terhadap kegiatan musisi selama di kota tersebut.

3
.
 Pasca Produksi

Pasca produksi merupakan tahap setelah musisi meninggalkan Indonesia. Saat itu

pihak EH akan menyelesaikan kewajiban kepada musisi dan kepada lembaga penerima.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan evaluasi langsung yaitu melakukan observasi dan

,1 Tim pelaksana disebut juga tim produksi atau kepanitiaan.
,i Lembaga penerima yang umumnya telah memiliki ruang pertunjukan adalah perguruan tinggi atau

Taman Budaya.
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evaluasi tidak langsung yang didapat dari laporan lembaga penerima. Kegiatan terakhir

yang dilakukan adalah mendokumentasikan semua korespondensi, profil musisi, foto

kegiatan, media publikasi, laporan lembaga penerima, kliping liputan media cetak, lembar

evaluasi, dan informasi lainnya dalam sebuah arsip.

Kesimpulan

Dalam melaksanakan kegiatan musiknya, EH menerapkan aspek fungsional

manajemen, yaitu manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan.

EH juga melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tiga tahapan, yaitu pra produksi,

produksi dan pasca produksi.

Untuk menjalankan kegiatannya, EH melibatkan banyak pihak seperti lembaga

penerima, penyedia venue, jasa transportasi, perhotelan, jasa katering, jasa tata suara, jasa

tata lampu, media masa, dan penonton. Untuk itu EH perlu menerapkan mekanisme kerja

sama yang transparan dan memiliki panduan untuk melaksanakan tugas masing-masing.

Pihak penerima sebagai tuan rumah berusaha memenuhi kebutuhan spesifikasi agar dapat

memenuhi standar artistik yang ditentukan. Komponen pembiayaan menjadi bagian dari

mekanisme kerja sama agar pembagian kerja samanya jelas.

Musisi Belanda yang diundang ke Indonesia menunjukkan profesionalismenya

dengan memberikan daftar kebutuhan spesifikasi agar kualitas artistik dapat tercapai.

Penghargaan terhadap kedatangan musisi ditunjukkan dengan adanya transportasi (pesawat

udara), akomodasi (hotel bintang empat), konsumsi yang layak, dan honorarium non

profesional. Walaupun musisi Belanda tersebut diberi honorarium non profesional, mereka

tetap menunjukkan profesionalisme yang tinggi.

Berdasarkan semua paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa EH sebagai

lembaga kebudayaan di bawah pemerintah Belanda menjalankan cara kerja secara

profesional. Sikap profesional ditunjukkan dengan upaya pencapaian kualitas artistik yang

baik. Perilaku profesional juga ditunjukan oleh lembaga yang diajak kerja sama dan musisi

yang diundang. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu rantai produksi seni berjalan
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dcngan baik.33 Dengan adanya penyikapan yang baik terhadap suatu karya seni, maka

pcnonton akan menikmati sebuah kualitas artistik yang baik.

Studi ini telah mcnjawab bahwa untuk mcnjalankan cara manajemen kcgiatan

pertunjukan perlu adanya hubungan sosial, yaitu ditunjukkan dengan adanya kerja sama

EH dengan mitra. Dengan demikian pertanyaan sosiologi seni tentang bagaimana sebuah

hubungan sosial dan kelembagaan bisa berimplikasi terhadap sebuah kreasi, distribusi dan

apresiasi kesenian terjawab, yaitu hubungan sosial dapat mewujudkan sebuah pertunjukan

yang baik.

EH bcrperanan sebagai distributor dari sebuah cultural production yang dilakukan

oleh musisi. EH berperan sebagai institusi yang memberikan kesempatan bagi musisi

Belanda untuk melakukan konser sekaligus membagikan pengalaman musiknya.
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