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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya, pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data Kesenian
Jawa Tengah dengan tema “Profil Taman Budaya Jawa
Tengah” dapat diselesaikan dengan lancar dan baik, yang
ditandai dengan penerbitan buku mengenai keberadaan
Taman Budaya Jawa Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Budaya
Jawa

Tengah

melalui

Seksi

Pelestarian

Seni

ini

berlangsung selama dua hari berturut-turut, mulai tanggal
25

sampai

dengan

26

November

2019,

meskipun

sesungguhnya pengerjaannya mulai dari pengumpulan dan
pengolahan

datanya

telah

dilakukan

jauh-jauh

hari

sebelumnya oleh para narasumber dengan menggali dan
mencari informasi dari berbagai referensi yang dimiliki,
sebelum akhirnya disusun menjadi naskah dan dicetak
sebagai buku.
Penerbitan buku Inventarisasi Data Kesenian Jawa
Tengah “Profil Taman Budaya Jawa Tengah” ini merupakan
upaya dari Taman Budaya Jawa Tengah melalui Seksi
Pelestarian Seni untuk dapat memberikan informasi yang
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komprehensif mengenai keberadaan Taman Budaya Jawa
Tengah dengan segala sumber daya dan aktivitas program
kegiatannya.
Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

kami

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, terutama kepada para narasumber dan
semua pihak yang telah membantu dan berperan serta aktif
demi terlaksananya kegiatan Inventarisasi Data Kesenian
Jawa Tengah “Profil Taman Budaya Jawa Tengah”,
khususnya para perupa yang terhimpun di dalam buku ini.
Harapan kami, semoga penerbitan buku ini mampu
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada
seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi terkait
dengan keberadaan Taman Budaya Jawa Tengah.
Surakarta, November 2019
An. Kepala
Taman Budaya Jawa Tengah
Kepala Seksi Pelestarian Seni
Drs. Wijang Jati Riyanto
NIP. 19640905 199303 1 005
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PENDAHULUAN

Ketika kali pertama mendengar kata “taman budaya”,
pastilah yang tergambar di benak kita adalah sebuah areal
cukup luas yang di dalamnya bertumbuh dan berkembang
dengan subur dan tertata sedemikian rupa aneka ragam
jenis produk kebudayaan, sehingga memberi kesan ada
nuansa keanekaragaman dan keindahan yang terpancar
darinya. Gambaran semacam ini tentu tidaklah keliru,
karena kata “taman budaya” tersebut memang memberikan
persepsi dan asosiasi yang demikian bagi kebanyakan
orang. Namun, terkadang antara kata dengan makna yang
dikandungnya sering kali tidak serta merta identik dengan
wujud senyatanya, sebagaimana kata-kata atau diksi yang
digunakan di dalam dunia kesusasteraan yang sering
memiliki tafsir ganda..
Kenyataannya, sejak awal, kata “taman budaya” yang
digunakan oleh pemerintah terhadap penamaan salah satu
lembaga kultural yang didirikannya hanya dimaksudkan
sebagai sebuah pusat kesenian (art center) dan bukannya
pusat kebudayaan dalam arti yang luas. Oleh sebab itu,
keberadaan taman budaya di berbagai provinsi di Indonesia
sering kali disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat
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kita, karena sesungguhnya hanya produk-produk kesenian
(yang menurut Koentjaraningrat, hanyalah salah satu dari
tujuh unsur kebudayaan) saja yang dikelolanya.
Nama besar “taman budaya” sebagai nomenklatur
yang disematkan terhadap institusi kultural pemerintah
berupa unit pelaksana teknis (UPT) ini sering kali
memberikan implikasi kepada peran fungsionalnya yang
dalam

kenyataannya

berbagai

terkadang

pandangan

berbenturan

masyarakat,

khususnya

dengan
dalam

pemahaman mereka terhadap kata “budaya”.
Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu,
masyarakat mulai mahfum terhadap keberadaan “taman
budaya”

di

beberapa

provinsi

di

Indonesia

yang

menjalankan peran fungsionalnya sebagai pusat kesenian
di daerahnya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang
mesti dijalankannya, yakni melaksanakan sebagian tugas
teknis Dinas yang terkait dengan pembinaan, pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya
kesenian yang tidak lain merupakan salah satu objek dari
pemajuan kebudayaan seperti tertuang di dalam UndangUndang

Nomor

5

Tahun

Kebudayaan.

8

2017

tentang

Pemajuan

SEJARAH AWAL DAN PERKEMBANGAN
PENDIRIAN TAMAN BUDAYA
DI INDONESIA

Di beberapa negara maju di Eropa, kehidupan seni
dan

budaya

masyarakat.

memiliki

tempat

Pusat-pusat

terhormat

kebudayaan

di

tengah

tumbuh

dan

berkembang karena dikelola dengan baik dan sangat
profesional. Keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai
wadah kreativitas, produktivitas dan wahana apresiatif,
sehingga mampu menjadi obyek dan daya tarik pariwisata
domestik setempat, bahkan pariwisata dunia. Demikianlah
hasil

evaluasi

kunjungan

kerja

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan ke mancanegara (negara-negara maju di
Eropa) pada akhir tahun 1970-an.
Hasil evaluasi itulah yang akhirnya menjadi gagasan
awal

perlunya

didirikan

pusat-pusat

kebudayaan

di

Indonesia. Apalagi ditambah dengan adanya kesadaran
bahwa potensi seni dan budaya Indonesia amatlah kaya
dan beragam. Terbayanglah bahwa di setiap provinsi akan
dapat memberikan wadah bagi hadirnya puncak-puncak
kebudayaan daerah yang dimiliki dan dibanggakan oleh
masyarakat daerah.`
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Obsesi

tersebut

kemudian

kali

pertama

direalisasikan dengan berdirinya Art Center di Provinsi Bali
pada tahun 1972, di mana aktivitas kebudayaan seperti
kesenian tradisional, upacara adat dan religi berlangsung di
dalamnya. Kenyataan tersebut ternyata telah menarik bagi
para

wisatawan,

mancanegara.

baik

wisatawan

Kehidupan

domestik

maupun

berkesenibudayaan

menjadi

semarak, kesejahteraan para pelaku seni-budaya dan
masyarakat terangkat, serta pemasukan devisa daerah
meningkat. Keberadaan Art Center di Provinsi Bali inilah
yang kemudian menjadi cikal-bakal dan sejarah awal
pendirian Taman Budaya di Indonesia di kemudian hari.
Pada tahap awal, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

RI

Nomor:

0276/0/1978, tanggal 16 Agustus 1978, diresmikanlah
kelembagaan Taman Budaya di 11 (sebelas) provinsi, yaitu
di

Provinsi

D.I.

Aceh

(sekarang

Nangroe

Aceh

Darussalam), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan
Barat,

Kalimantan

Timur,

Sulawesi

Utara,

Sulawesi

Selatan, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan
Bali.
Di dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI tersebut juga ditetapkan bahwa Taman
Budaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang
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kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
Pada tahun 1982, terdapat penambahan UPT Taman
Budaya di dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan
dan Bengkulu. Penambahan dua UPT Taman Budaya ini
didasarkan atas

Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor: 0249/0/1982.
Kemudian pada tahun 1984, berdasarkan Keputusan
Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

RI

Nomor:

0350/0/1984, UPT Taman Budaya bertambah satu lagi,
yaitu Taman Budaya di Provinsi Lampung.
Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1991
dilakukanlah penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Taman

Budaya.

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0221/0/1991
tentang kebijakan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Taman Budaya yang diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0276/0/1978;
0249/0/1982;

dan

0350/0/1984

sekaligus

merubah

kedudukan, tugas dan fungsi dari ketentuan sebelumnya.
Taman Budaya adalah UPT teknis kebudayaan dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan; dipimpin
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oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas
sehari-harinya secara teknis bertanggung jawab kepada
Direktur Kesenian dan secara administratif kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
setempat.
Pada tahun 1991 ini pulalah terdapat penambahan
UPT Taman Budaya di Provinsi Jawa Barat, Riau, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Irian Jaya
(sekarang Papua).
Tahun-tahun

berikutnya,

berturut-turut,

berdirilah

Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara (tahun 1992)
berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kebudayaan RI Nomor: 016/0/1992;

Pendidikan

dan

Taman Budaya

Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah (tahun 1993)
berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan RI Nomor: 0193/0/1993; Taman Budaya
Provinsi Timor Timur (tahun 1994) berdasarkan Keputusan
Menteri

Pendidikan

0197/0/1994.

Namun,

dan

Kebudayaan

khusus

untuk

RI

Nomor:

Taman

Budaya

Provinsi Timor Timur akhirnya lepas seiring dengan hasil
referendum yang menjadikan provinsi ini beralih menjadi
negara Timor Leste pada tahun 1999.
Selanjutnya ada lagi, penambahan Taman Budaya
Provinsi Nusa Tenggara Timur (tahun 1999) berdasarkan
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Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
151/0/1999.
Saat ini, terdapat beberapa provinsi baru, seperti
Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung,
Banten, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, dan Papua Barat, yang sedang berusaha
mendirikan sebuah Taman Budaya.
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PEDOMAN PENDIRIAN TAMAN BUDAYA
DI INDONESIA

Menurut Pedoman Standarisasi Taman Budaya
yang diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Kesenian
Jakarta,

Direktorat

Kesenian,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
tahun 1981/1982, klasifikasi UPT Taman Budaya Provinsi
di Indonesia berlandaskan pada beberapa faktor, seperti
kepadatan

penduduk,

komunikasi/hubungan

potensi

keluar,

kebudayaan,

potensi

wisata,

dan

perkembangan daerah. Penggolongan/pengelompokan ini
diharapkan

akan

mempermudah

segi

kepentingan

pembinaan dan pengembangannya.
Untuk optimalisasi pengelolaan UPT Taman Budaya
yang menampung hasrat, minat dan apresiasi masyarakat
akan

kebudayaan

haruslah

memperhatikan

faktor

kepadatan penduduknya, mengingat luas wilayah dan
kepadatan penduduk yang tidak sama. Faktor kepadatan
penduduk ini menjadi penting diperhatikan agar rasio
masyarakat apresiator seni dan budaya dapat seimbang
dengan

kuantitas

seniman

dan

kegiatan

diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya.
14

yang

Demikian halnya dengan potensi kebudayaan dari
masing-masing daerah yang menjadi wilayah kerja UPT
Taman Budaya haruslah menjadi pertimbangan dalam
pengelolaannya, karena latar belakang sosial, kultural, dan
historis masing-masing daerah akan mewujudkan kondisi
potensi budaya yang berbeda-beda pula.
Tak kalah pentingnya adalah potensi wisata yang
beragam dari masing-masing daerah. Potensi wisata,
khususnya potensi wisata budaya, pun perlu dibina melalui
UPT Taman Budaya, mengingat ranah kebudayaan yang
menjadi salah satu potensi daya tarik wisata tetap menjadi
bagian yang tak tepisahkan dari tugas pokok dan fungsi
Taman Budaya.
Selain faktor-faktor yang melandasi penggolongan
dalam kelompok atau kategorisasi UPT Taman Budaya, hal
lain yang menjadi pertimbangan adalah luas tanah, serta
jenis bangunan dan ruang.
Untuk optimalisasi pengelolaan UPT Taman Budaya
secara

profesional,

idealnya

sarana

dan

prasarana

(bangunan dan ruang) yang harus ada sebagaimana yang
tertuang di dalam Pedoman Standarisasi Taman Budaya,
yaitu:
1. Gedung Pameran
2. Teater Tertutup Besar (untuk 600-800 orang)
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3. Teater Terbuka
4. Teater Arena
5. Teater Taman
6. Teater Tertutup Kecil (untuk 300-500 orang)
7. Balai Seni
8. Sanggar-sanggar:
a. Sanggar Musik
b. Sanggar Karawitan
c. Sanggar Tari
d. Sanggar Seni Lukis
e. Sanggar Seni Patung
f. Sanggar Seni Kriya
g. Sanggar Teater
h. Sanggar Sastra
i. Sanggar Pedalangan
9. Wisma Seni
10. Perpustakaan
11. Dokumentasi
12. Sekretariat
13. Ruang Rapat
14. Rumah Jaga
15. Gudang
16. Rumah Generator
17. Reservoir air dan sumur
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18. Kafetaria
19. Parkir
20. Jalan kompleks
21. Pertamanan
22. Toilet Umum
23. Pagar, Gerbang, dan Loket
Faktor kepadatan penduduk, potensi kebudayaan,
komunikasi/hubungan

keluar,

potensi

wisata,

dan

perkembangan daerah, serta luas tidaknya areal yang
tersedia dan banyak sedikitnya sarana dan prasarana
(bangunan dan ruang) tersebut di atas itulah yang
kemudian menjadi pertimbangan pengklasifikasian tipe-tipe
dari masing-masing Taman Budaya yang ada di setiap
provinsi di Indonesia. .
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TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Taman
pemerintah

Budaya
yang

Jawa

dibuat

Tengah

untuk

adalah

melayani

institusi

kebutuhan

masyarakat, terutama dalam hal berekspresi seni. Institusi
inilah

yang

kemudian

bertugas

membuat

dan

melaksanakan kebijakan yang tepat berkenaan dengan
fasilitas seni yang dikelolanya.

Biasanya keberadaan Taman Budaya berada di
ibukota provinsi. Namun, untuk Taman Budaya Jawa
Tengah yang berada di Kota Surakarta adalah sebuah
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kekhususan. Kekhususan ini banyak terkait dengan latar
belakang sosio-kultural Kota Surakarta maupun institusiinstitusi seni lain waktu itu (SMKI dan ASKI) sudah ada di
kota tersebut.

Cita-cita pendirian Taman Budaya sebagai pusat
kegiatan kesenian di Jawa Tengah ini dirintis oleh
almarhum SD. Humardani pada tahun 1981, yang waktu itu
menjabat sebagai Direktur ASKI Surakarta dan Pimpinan
Proyek Pengembangan Kesenian Jawa Tengah (PKJT).
Selama kurang lebih enam tahun lamanya, kegiatan Taman
Budaya yang diketuai oleh SD. Humardani ini berada satu
atap dengan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI)
Surakarta dan Proyek Pengembangan Kesenian Jawa
Tengah (PKJT), dengan menempati salah satu bangunan
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milik Kraton Surakarta, yaitu di Sasonomulyo, Baluwarti,
Surakarta.
Pada tahun 1987 semua aktivitas Taman Budaya
Jawa Tengah dialihkan ke lokasi baru di Jalan Ir. Sutami 57
Kentingan, Jebres, Surakarta, dengan menempati lahan
seluas sekitar 5 hektar dan memiliki point of interest berupa
Pendhapa Ageng berarsitektur Jawa, berbentuk joglo yang
besar dan monumental. Sejak tahun itu jugalah secara
bertahap mulai dibangun sarana dan prasarana lain
sebagai penunjang aktivitas berkesenian bagi masyarakat
yang membutuhkan fasilitas untuk berekspresi seni.

Kehadiran Taman Budaya Jawa Tengah sebagai
pusat kesenian ini sejak mula memang diharapkan mampu
menunjang setiap usaha pengembangan kebudayaan dan
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menanggulangi proses pemiskinan nilai-nilai budaya yang
dapat mengakibatkan pendangkalan pengetahuan dan
penghayatan serta kelesuan kreativitas dan daya inovatif di
bidang seni. Searah dengan hal itu, potensi kedua lembaga
pendidikan tinggi, baik Akademi Seni Karawitan Indonesia
(ASKI) Surakarta yang sekarang statusnya telah menjadi
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan Universitas
Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang lokasinya sebelah
menyebelah dengan Taman Budaya Jawa Tengah, menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita tersebut.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Taman
Budaya Jawa Tengah awalnya didasarkan pada Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
0276/0/1978 tanggal 16 Agustus 1978. Dalam keputusan ini
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dinyatakan Taman Budaya merupakan Unit Pelaksana
Teknis di bidang kebudayaan di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Kebudayaan.
Setelah adanya otonomi daerah, Taman Budaya
Jawa

Tengah

menjadi

UPT

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan unsur
pelaksana

operasional

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis. Sedangkan penjabaran tugas pokok dan
fungsi tata kerja Taman Budaya Jawa Tengah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 53 Tahun 2003.
Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 2008
sampai dengan tahun 2016, Taman Budaya Jawa Tengah
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor: 6 Tahun 2008 Tentang
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Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66
Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Namun, semenjak tahun 2017 hingga sekarang,
Taman Budaya Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
117 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah.
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KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN
FUNGSI TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Kedudukan, tugas dan fungsi Taman Budaya Jawa
Tengah diatur berdasarkan Bab VII pada Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tanggal 27
Desember 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
(1) Taman

Budaya

merupakan

Jawa

unsur

Tengah

pelaksana

Kelas

tugas

A

teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu

di

bidang

pengembangan

dan

pemberdayaan seni.
(2) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A dipimpin
oleh

Kepala

Taman

Budaya

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas [Paragraf 1 Kedududukan
(Pasal 48)].
Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pertunjukan dan
24

pameran seni, dan pelestarian seni [Paragraf 2 Tugas
(Pasal 49)].
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
melaksanakan fungsi:
1.

penyusunan rencana teknis operasional di
bidang pelestarian seni, dan pertunjukan dan
pameran seni;

2.

koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional
di bidang pelestarian seni, dan pertunjukan dan
pameran seni;

3.

evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian
seni, dan pertunjukan dan pameran seni;

4.

pengelolaan ketatausahaan; dan

5.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
[Paragraf 3 Fungsi (Pasal 50)].

Dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut, Taman Budaya
Jawa Tengah seolah menjadi salah satu “ujung tombak”
sekaligus

“penjaga

gawang”

bagi

keberlangsungan

kehidupan berkesenian masyarakat di Jawa Tengah,
khususnya

melalui

pengelolaan

program

kegiatan

pertunjukan dan pameran seni, serta pelestarian seni.
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STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Taman Budaya Jawa Tengah saat ini memiliki
struktur susunan organisasi yang terdiri dari Kepala,
Subbagian Tata Usaha, Seksi Pertunjukan dan Pameran
Seni, Seksi Pelestarian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SEKSI
PELESTARIAN
SENI
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KEPALA SEKSI
PERTUNJUKAN DAN
PAMERAN SENI

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),
Taman Budaya Jawa Tengah per November 2019 ini
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbagi ke
dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
1.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai
Negeri Sipil (PNS),

2.

Tenaga Harian Lepas (Harlep), dan

3.

Tenaga Outsourching untuk jasa kebersihan.

Untuk

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 32 orang, dengan rincian
sebagai berikut:
a.

Pejabat Struktural: 4 orang (Kepala, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelestarian
Seni, dan Kepala Seksi Pertunjukan dan
Pameran Seni)

b.

Jabatan Fungsional Umum (JFU): 24 orang
(Sub Bagian Tata Usaha: 14 orang, Seksi
Pelestarian

Seni:

5

orang,

dan

Pertunjukan dan Pameran Seni: 5 orang)
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Seksi

c.

Jabatan

Fungsional

Khusus

(JFK)/Pamong

Budaya: 4 orang
Sedangkan Tenaga Harian Lepas (Harlep) berjumlah
10 (sepuluh) orang dan Tenaga Outsourching untuk jasa
kebersihan berjumlah 20 (dua puluh) orang.
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FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
(ASET)
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Untuk menampung seluruh kegiatan, baik berupa
kegiatan administratif (ketatausahaan) maupun teknis
(pengembangan seni), Taman Budaya Jawa Tengah telah
memiliki sejumlah fasilitas sarana dan prasarana berupa 51
buah

gedung

dan

bangunan,

antara

lain

Gedung

Sekretariat, Pendhapa Ageng, Teater Arena, Teater
Terbuka ‘Bong’, Teater Tertutup, Ruang Pameran (Galeri
Seni Rupa Kecil dan Besar), Ruang Perpustakaan,
Bangsal-bangsal
Rekaman,

Pengrawit,

Studio

Studio

Pedalangan,

Musik,

Gudang

Studio
Peralatan

Panggung, Gudang Peralatan Rumah Tangga, Art Shop,
Besalen-besalen, Rumah Dinas, serta Wisma Seni dengan
bangunan penunjangnya seperti Pendhapa Alit, Ruang
Resepsionis, Ruang Transit, Ruang Belajar, Dapur-Ruang
Makan, Kantin, Musholla, dan lain-lain. Sedangkan, di
bagian belakang masih merupakan daerah pengembangan
yang, secara bertahap dibangun fasilitas lainnya yang
masih kurang, seperti beberapa studio untuk seni teater,
sastra, tari, dan rupa.
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Gedung Sekretatiat
Bangunan yang terdiri dari tiga lantai ini mempunyai
luas 450 m² dan digunakan sebagai tempat pengendali
semua kegiatan yang dilakukan oleh Taman Budaya Jawa
Tengah.

Pada lantai dasar (lantai pertama) terdiri dari
beberapa ruangan, yaitu Ruang Resepsionis (penerima
tamu), Lobby, Ruang Rapat, Ruang Prosessing Audio
Visual, Ruang Pejabat Fungsional Pamong Budaya/Tenaga
Teknis, dan Ruang Kepala Seksi Pengembangan Seni.
Selain itu, di lantai pertama dari Gedung Sekretariat ini juga
terdapat gudang, dapur minuman, dan toilet/KM/WC.
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Sedangkan pada lantai kedua terdiri dari beberapa
ruangan, yaitu Ruang Lobby, Ruang Protokol, Ruang
Kepala Taman Budaya, Ruang Bendahara, Ruang Kepala
Sub Bagian Tata Usaha, Ruang Administrasi Keuangan,
Ruang Urusan Kepegawaian, Ruang Adminstrasi Umum,
dan Ruang Perlengkapan. Di lantai kedua ini juga terdapat
gudang dapur minuman, dan toilet/KM/WC.
Sementara pada lantai ketiga terdapat Ruang Kepala
Taman Budaya Jawa Tengah, Ruang Lobby Atas, Ruang
Ajudan Kepala, dan toilet/KM/WC.
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Pendhapa Ageng
Bangunan monumental dengan langgam arsitektur
Jawa ini mempunyai luas 1.648 m² dan dapat menampung
lebih kurang 2.500 penonton. Bangunan ini juga dilengkapi
dengan gedung penunjang seluas 225 m².

Di bagian tengah Pendhapa Ageng ini terdapat
panggung berukuran 25 x 28 m, dan pada keempat sisi
panggungnya

digunakan

sebagai

tempat

penonton.

Panggung yang besar dan luas ini dapat digunakan untuk
berbagai pergelaran kesenian berskala besar (kolosal)
yang melibatkan banyak pemain, seperti pentas Wayang
Kulit atau Wayang Orang, Festival, dan lain-lain..
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Selain untuk pergelaran, Pendhapa Ageng ini sehariharinya dapat juga digunakan untuk latihan berbagai
cabang seni, seperti seni tari, seni karawitan, seni teater,
seni kethoprak, dan kesenian lain yang akan dipergelarkan.
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Teater Arena
Banguan yang terdiri dari panggung dan tribun
penonton berbentuk tapal kuda serta memiliki luas 600 m²
ini dapat menampung lebih kurang 350 orang penonton.

Sesuai dengan fungsinya, Teater Arena yang ber-AC
ini dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pementasan,
seperti lampu, sound system, level, backdrop, dan lain-lain.
Selain untuk pertunjukan kesenian, Teater Arena ini juga
dipergunakan untuk latihan General Rehearsal (GR)
sebelum pergelaran dan diskusi-diskusi setelah pergelaran
kesenian usai dilangsungkan.
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Adapun fasilitas lain sebagai penunjang keberadaan
Teater Arena ini juga terdapat Ruang Tunggu Penonton,
Ruang Tiket Box, Ruang Operator, Ruang Rias, dan Ruang
Tunggu Pemain, serta KM/WC.
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Teater Terbuka ”Bong”
Sesuai namanya, Teater Terbuka ‘Bong’ ini dibangun
di ruangan terbuka dengan taman di kanan kirinya dan
memanfaatkan sebuah pelataran dari

bekas

makam

Tionghoa (Bong), serta berada tepat di sebelah barat
Gedung Sekretariat.

Seperti halnya Teater Arena, lantai panggung Teater
Taman ‘Bong’ ini berada di bawah dan tribun penonton
berundak ke atas berbentuk tapal kuda serta terbuat dari
pondasi batu kali. Sekilas, bentuk Teater Taman atau
Teater Terbuka ‘Bong’ yang memiliki luas panggung + 100
m2 ini memberikan imaji akan bentuk teater bergaya Yunani
Kuno.
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Gedung Teater Tertutup
Gedung Teater Tertutup berbentuk proscenium ini
dibangun

sejak

tahun

2007

dan

baru

selesai

pembangunannya pada tahun 2018.

Gedung ini memiliki luas 2.800 m2 dan dapat
menampung sekitar 600 penonton. Pergelaran-pergelaran
seni berskala besar/kolosal dapat disajikan di Gedung
Teater Tertutup yang kedap suara ini.

41

42

Ruang Pameran (Galeri Seni Rupa)
Bangunan ini terdiri dari dua bagian. yaitu bagian
pertama adalah Ruang Pameran (Galeri Seni Rupa) Kecil
yang mempunyai luas + 200 m². Sedangkan, bagian kedua
adalah Ruang Pameran (Galeri Seni Rupa) Besar dengan
luas + 500 m² yang merupakan pengembangan dari Ruang
Pameran bagian pertama.

Kedua bangunan Galeri ini dihubungkan oleh teras
yang sering digunakan untuk menyelenggarakan acara
pembukaan pameran, sedangkan di
taman. Bangunan ini dibuat
fungsinya

sebagai

tempat

tengahnya terdapat

dengan menyesuaikan
pameran

yang

mampu

menampung berbagai cabang seni rupa secara selektif,
baik yang disemangati tradisi maupun kontemporer, baik
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karya seniman Indonesia maupun seniman dari negara lain.
Pendek kata, Ruang Pameran (Galeri Seni Rupa) ini
terbuka bagi setiap keinginan untuk mewujudkan gagasan
pengembangan seni rupa.

Untuk optimalisasi fungsi Galeri ini juga terdapat
bangunan penunjang, yaitu Ruang Kantor Divisi Seni Rupa,
gudang/ruang

penyimpanan

mushola kecil, dan toilet/KM/WC.
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karya-karya

seni

rupa,
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Ruang Perpustakaan
Saat ini Ruang Perpustakaan masih menempati
gedung penunjang pengelolaan galeri yang memiliki luas
100 m2 dan terletak tepat ditengah-tengah antara Galeri
Seni Rupa Besar dengan Galeri Seni Rupa Kecil. Ruang
Perpustakaan yang sekaligus menjadi Ruang DokumentasiPandang Dengar ini sesengguhnya secara aset bangunan
belum dimiliki Taman Budaya Jawa Tengah).

Adapun koleksinya terdiri dari buku/pustaka, kaset
suara, kaset video, VCD dan DVD, mini DV, dan foto
kegiatan Taman Budaya JawaTengah dengan rincian
sebagai berikut: 2.608 buah buku/pustaka, 2.784 buah
kaset suara, 1.574 buah kaset video, 1.146 box VCD dan
DVD, 19 buah mini DV, dan 449 buah album foto kegiatan
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Taman Budaya Jawa Tengah dan akan terus bertambah
setiap tahunnya.

Koleksi-koleksi dokumentasi seni terdiri dari dari
berbagai cabang seni, yaitu Wayang Kulit, Wayang Orang,
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Kethoprak, Teater, Tari, Karawitan, Orkes Keroncong,
Musik, Sastra, Seni Rupa, dan koleksi umum yang terkait
dengan matra kebudayaan.
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Bangsal-Bangsal Pengrawit
Bangunan Bangsal Pengrawit yang berjumlah 6
(enam) unit ini digunakan sebagai tempat penyimpanan
berbagai jenis gamelan, seperti gamelan Jawa,

gamelan

Bali, dan gamelan Pakurmatan yang terdiri dari gamelan
Kodok Ngorek, gamelan Monggang, gamelan Cara Balen
serta gamelan Sekaten.

Di samping sebagai tempat penyimpanan berbagai
jenis gamelan, Bangsal Pengrawit ini sekaligus juga dapat
digunakan sebagai ajang berlatih karawitan. Bahkan, ada
yang sementara waktu ini digunakan sebagai Ruang
Transit Penunjang Pendhapa Ageng.
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Studio Musik
Bangunan ber-AC ini mempunyai luas 105 m²,
digunakan untuk berlatih musik maka bangunan studio ini
dirancang kedap suara agar suara yang ada di dalam tidak
keluar ruangan sehingga tidak mengganggu aktivitas lain
yang berada di luar. Pun sebaliknya, aktivitas di luar tidak
mengganggu aktivitas yang ada di dalam studio musik.

Studio ini juga dilengkapi dengan ruangan penunjang, yaitu
ruang/gudang penyimpanan peralatan dan ruang operator.
Hampir setiap harinya, Studio Musik ini tidak pernah
sepi dari aktivitas latihan musik yang dilakukan dari
berbagai kalangan masyarakat baik seniman, mahasiswa
maupun pelajar.
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Studio Rekaman
Seperti halnya Studio Musik, maka bangunan Studio
Rekaman ini juga dirancang kedap suara. Studio yang
mempunyai luas 160 m² dan ber-AC ini dipergunakan
sebagai tempat untuk melakukan rekaman suara atau seni
musik, baik seni musik modern maupun tradisional.
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Studio Pedalangan
Selain Studio Musik dan Studio Rekaman, Taman
Budaya Jawa Tengah juga memiliki Studio Pedalangan
dengan ukuran 15 x 10 m atau seluas 150 m2.

Sesuai namanya, bangunan ini digunakan untuk
berbagai latihan pedalangan dan menumbuhkan apresiasi
seni tradisi/pedalangan di kalangan seniman, mahasiswa,
pelajar dan anak-anak, seperti, salah satunya, yang
dikelola oleh Sanggar Sarotama. Sanggar ini beberapa
waktu

lalu

cukup

aktif

dan

rutin

berlatih

dengan

memanfaatkan keberadaan Studio Pedalangan tersebut.
Studio ini juga terbuka bagi sanggar-sanggar lain untuk
memanfaatkannya.
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Artshop
Gedung Artshop yang memiliki luas 120 m2 dan
terbagi dalam tiga ruangan ini merupakan tempat para
seniman, khususnya seniman kriya dan perajin seni, untuk
memamerkan

dan

menjual

karya

mereka

kepada

masyarakat pecinta seni. Di gedung ini terdapat tempat
etalase.
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Wisma Seni
Pada mulanya, bangunan ini mempunyai luas 540 m².
Namun, dari tahun ke tahun, Wisma Seni ini bertambah
bangunan baru hasil pengadaan tahun 2003 s.d 2008 serta
tidak menutup kemungkinan masih akan terus ditambah
dengan bangunan baru untuk memenuhi perkembangan
kebutuhan.

Wisma Seni ini disediakan sebagai tempat transit dan
atau menginap bagi para seniman dari luar kota Solo yang
akan dan atau sedang mengadakan kegiatan di Taman
Budaya Jawa Tengah.
Di samping untuk tempat transit dan atau menginap
para seniman, Wisma Seni ini dapat juga dipergunakan
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untuk tempat transit dan atau menginap para tamu pada
umumnya. Adapun Wisma Seni ini memiliki 24 kamar yang
terdiri dari 11 kamar Klas VIP dengan fasilitas AC, TV dan
KM/WC di dalam, berkapasitas 54 orang; dan 13 kamar
Klas STANDAR dengan fasilitas AC dan KM/WC di dalam,
berkapasitas 104 orang. Sehingga, total semuanya dapat
menampung 158 orang.

Untuk menunjang keberadaan Wisma Seni terdapat
beberapa bangunan, seperti Ruang Recepsionist, Ruang
Transit, Pendhapa, Ruang Belajar, Dapur dan Ruang
Makan,

Kantin,

koridor/selasar

Musholla,
untuk

dan Gudang

memberikan

pengguna Wisma Seni.
Pendhapa Wisma Seni
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yang

kenyamanan

diberi
bagi

Selain berupa kamar dan fasilitas penunjang, seperti
tempat tidur, AC, kipas angin, dan KM/WC, di kompleks
Wisma Seni ini juga terdapat fasilitas lain berupa Pendhapa
berbentuk joglo dengan dua belas tiang penyangga (soko
kecil) di tengah dan di pinggiriannya.

Pendhapa yang berukuran 9 x 12 m ini tepat berada
di tengah-tengah kompleks Wisma Seni dan biasa
digunakan untuk aktivitas kesenian, baik berupa latihan,
diskusi/sarasehan,

maupun

pergelaran

seni,

seperti

pergelaran “Tidak Sekedar Tari”, “Bukan Musik Biasa”,
Panggung Sastra, dan lain-lain. Karena ukurannya yang
tidak begitu luas, menjadikan Pendhapa ini cukup familiar
untuk berbagai kegiatan tersebut.
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Ruang Belajar
Bangunan ini masih satu lokasi dengan Wisma Seni,
tepatnya terletak di sebelah timur Wisma Seni. Gedung
ber-AC yang difasilitasi dengan KM/WC dan ruang operator
ini memiliki luas + 100 m² dan mampu menampung 80
tempat duduk.

Dengan fasilitas yang dimiliki, tempat ini sangat cocok
dijadikan tempat rapat kerja, seminar-seminar, serta
pertemuan-pertemuan yang bersifat kedinasan. Gedung
Pertemuan ini juga dapat digunakan sebagai ruang belajar,
presentasi ceramah/workshop, pemutaran film, dan lainlain.
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Dapur dan Ruang Makan
Fasilitas lain yang berada di kompleks Wisma Seni
adalah Dapur dan Ruang Makan yang memiliki luas 288
m2.

Dapur dan Ruang Makan yang terletak di

sebelah

timur Wisma Seni dan mampu menampung 100 orang ini
disediakan untuk memberikan fasilitas layanan pengadaan
konsumsi

guna

diselenggarakan

menunjang
di

Taman

setiap
Budaya

kegiatan
Jawa

yang

Tengah,

khususnya di Wisma Seni.
Selain untuk fasilitasi pengelolaan konsumsi dalam
setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, Ruang
Makan ini juga sering kali dimanfaatkan untuk latihan dan
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penyelenggaraan

kegiatan

lain,

seperti

sarasehan,

workshop, focus group discussion, dan bimbingan teknis.
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Kantin
Selain Dapur dan Ruang Makan yang disediakan
sebagai fasilitas layanan pengadaan konsumsi untuk
kegiatan-kegiatan yang bersifat isidental, di kompleks
Wisma Seni juga tersedia Kantin.

Kantin ini yang terletak tepat di sebelah selatan atau
di depan Pendhapa Wisma Seni dan sering digunakan
sebagai tempat berkumpul para seniman dan budayawan
untuk mendiskusikan secara informal berbagai hal terkait
dengan kesenian dan kebudayaan. Kantin yang memiliki
luas 60 m2 ini menyajikan berbagai menu makanan dan
minuman dengan cara prasmanan.

62

Mushola
Untuk menunjang aktivitas pengguna Wisma Seni
dalam menunaikan kewajiban beragamanya, maka di
kompleks Wisma Seni juga disediakan sebuah Mushola
dengan luas 64 m2 dan fasilitas KM/WC serta tempat
berwudlu.
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PROGRAM DAN KEGIATAN TAMAN
BUDAYA JAWA TENGAH

Dengan fasilitas aset fisik dan didukung oleh sumber
daya manusia (SDM) yang dimilikinya, hingga tahun 2019
ini Taman Budaya Budaya Jawa Tengah melakukan
pengelolaan melalui perencanaan program dan kegiatan
yang tertuang di dalam Rencana Strategis lima tahunan
(Renstra) maupun Rencana Kerja tahunan (Renja), yang
terbagi di dalam 2 program, 12 kegiatan, 13 sub kegiatan,
dan 83 kali, dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
Kepegawaian

dan

Keuangan

Perangkat

Daerah,

sejumlah 10 kegiatan, dengan rincian:
1.1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
1.3. Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.4. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah

64

1.5. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
1.6. Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah
1.7. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.8. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.9. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.10. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung
Perkantoran
2. Program Pembinaan Kebudayaan, sejumlah 2 kegiatan,
13 subkegiatan, dengan rincian:
2.1. Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT
sejumlah 9 subkegiatan, yaitu
2.1.1 Festival Seni Tradisional Jawa Tengah
2.1.2 Festival Seni Jawa Tengah
2.1.3 Pameran Seni Rupa Jawa Tengah
2.1.4 Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia
2.1.5 Panggung Sastra Jawa Tengah
2.1.6 Pergelaran Wayang Kulit
2.1.7 Pergelaran Lesehan Keroncong Asli
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2.1.8 Pelayanan Pertunjukan Seni
2.1.9 Penyusunan

dan

Penyebaran

Bahan

Informasi Kegiatan
2.2. Kegiatan Pelestarian Seni pada TBJT sejumlah 4
subkegiatan, yaitu:
2.2.1 Inventarisasi Data Kesenian Jawa Tengah
2.2.2 Focus Group Discussion Pelestarian Seni
2.2.3 Workshop Kesenian
2.2.4 Bimtek

Peningkatan

Kapasitas

SDM

Kesenian
Tentu saja, berbagai program dan kegiatan yang
dikelola oleh Taman Budaya Jawa Tengah tersebut di atas
tidak akan mungkin dapat terlaksana secara optimal
apabila tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak,
terutama sekali dari stakeholder kesenian, seperti Dinas
terkait di kabupaten/kota, Dewan Kesenian Daerah di Jawa
Tengah, para pelaku seni (seniman), dan budayawan
seantero Jawa Tengah.
Oleh sebab itu, membangun sinergitas dengan
berbagai pihak tersebut adalah suatu keniscayaan, karena
kita memiliki tanggung jawab bersama di dalam pemajuan
kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang

Nomor

5

Tahun

Kebudayaan.
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2017

tentang

Pemajuan

TANTANGAN DAN HARAPAN

Kesenian, sebagai salah satu unsur kebudayaan,
dapat menjadi media untuk pembentukan karakter bangsa
yang berbudaya. Tingkat peradaban sebuah bangsa amat
ditentukan oleh kualitas kebudayaan dan atau kesenian
yang tumbuh berkembang di dalam masyarakatnya. Oleh
karena itu, keberadaan Taman Budaya Jawa Tengah yang
dibangun

atas

dasar

sebuah

kesadaran

pentingnya

pembangunan bermatra budaya menjadi mutlak diperlukan.
Ketika
cenderung

arah

pembangunan

masyarakat

kita

mengutamakan peningkatan ekonomi dan

segala sesuatunya dipandang sebagai komoditas semata,
maka

posisi

terlupakan.

kebudayaan
Dalam

(kesenian)

kondisi

yang

menjadi

sering

demikian,

tentu

keberadaan Taman Budaya memiliki peran penting dalam
turut menyangga kehidupan berkesenian masyarakat.
Sehingga perlu dibangun fondasi yang

kokoh bagi

keberlangsungan keberadaannya.
Sebagai sebuah ‘taman’ dan pusat keragaman
aktivitas kesenian, Taman Budaya Jawa Tengah haruslah
membuka diri seluas-luasnya. Meskipun secara geografis
berada dalam wilayah Jawa Tengah, berbagai kegiatan
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kesenian yang dilaksanakannya tidaklah harus terbatas
pada ruang lingkup kelompok kesenian di Jawa Tengah
saja. Akan tetapi tampilnya berbagai kesenian dari seluruh
wilayah

Indonesia,

keniscayaan

bagi

bahkan

manca

komparasi

negara,

kultural

yang

menjadi
mampu

memperkuat posisi kesenian kita.
Akibatnya, frekuensi kegiatan di Taman Budaya
dalam tengah dekade terakhir ini, setiap tahunnya terdapat
lebih dari 100 kali peristiwa kesenian dari berbagai bentuk
seni, baik tradisional maupun modern, seperti tari, musik,
teater, sastra, dan pameran seni rupa, baik yang bersifat
program kegiatan maupun non program kegiatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang berskala lokal,
regional, nasional maupun internasional. Ini menunjukkan
makin luasnya relasi yang dibangun oleh Taman Budaya
Jawa Tengah dengan masyarakat kesenian. Konsekuensi
dari luasnya relasi ini menjadikan pula semakin banyak
seniman dan atau kelompok kesenian yang mengenal
Taman Budaya Jawa Tengah, sehingga mereka pun
berkeinginan untuk dapat tampil di Taman Budaya Jawa
Tengah.
Keterbukaan yang demikian dianggap perlu, sehingga
masyarakat Jawa Tengah dapat melihat berbagai bentuk
dan ragam kesenian yang tengah berkembang. Tetapi
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keterbukaan

yang

semacam

ini

sekaligus

menjadi

tantangan tersendiri, setidaknya berkaitan dengan sumber
daya,

dana

maupun

fasilitas

lain

seperti

sarana

pementasan harus pula dapat mengimbangi kebutuhan.
Karena kenyataan yang selama ini dialami, rasio antara
banyaknya seniman (kelompok kesenian) yang ingin
dilayani dengan jumlah kegiatan yang terprogram, sumber
daya manusia yang melayani, dana dukungan terhadap
program kegiatan, dan fasilitas yang ada di Taman Budaya
Jawa Tengah, tidaklah seimbang.
Mereka yang ingin mengetahui proses penggarapan
seni atau persiapan sebelum karya itu dipentaskan pada
suatu kesempatan dapat menyaksikannya di Taman
Budaya

Jawa

Tengah

ini.

Demikian

pula

berbagai

pergelaran seni pertunjukan, pameran, sarasehan dan
diskusi. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengetahui
berbagai jenis kesenian, di lembaga ini juga tersedia hasil
rekaman berupa audio visual yang berada di Ruang
Dokumentasi

dan

bersebelahan

dengan

Ruang

Perpustakaan, meskipun jumlah koleksi dokumentatif dan
pustaka masih sangatlah terbatas.
Meskipun belum cukup optimal, berbagai fasilitas
yang terdapat di Taman Budaya Jawa Tengah ini, selain
dapat dimanfaatkan oleh para seniman dan atau kelompok
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kesenian, juga terbuka pemanfaatannya oleh umum, baik
lingkungan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Hal ini
penting dilakukan karena Taman Budaya Jawa Tengah
bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang saja
melainkan dapat dimanfaatkan bagi siapa pun sepanjang
dipergunakan untuk peristiwa kesenian.
Ketika relasi antar seniman dan kelompok kesenian
itu kini terbangun maka diharapkan Taman Budaya Jawa
Tengah dapat menjadi ‘taman’ atau ‘rumah mereka’.
Sehingga keberadaannya bukan sebagai bangunan yang
terasing bagi kehidupan kesenian. Sebaliknya, dapat
menjadi ruang komunikasi, tempat bertemu, dan ajang
tampilnya berbagai ekspresi seni.
Aspek penonton bagi sebuah peristiwa kesenian juga
penting untuk diperhatikan. Upaya yang dilakukan Taman
Budaya untuk menghadirkan penonton sering dilakukan
melalui cara kerjasama dengan berbagai komunitas seni.
Tetapi tidaklah mudah untuk dapat menghadirkan penonton
dengan frekuensi kegiatan yang seringkali berurutan. Ini
menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sebuah
tempat pertunjukan seperti Taman Budaya Jawa Tengah.
Sebab, pada kenyataannya, jumlah penonton pada setiap
pertunjukan tidaklah sama. Ada kalanya pertunjukan itu
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dihadiri

banyak

penonton,

tetapi

ada

kalanya

pula

pertunjukan hanya dihadiri sedikit penonton.
Salah satu upaya untuk menghadirkan penonton
adalah pembuatan dan penyebaran publikasi. Diharapkan
pada masa mendatang Taman Budaya dapat membuat
publikasi yang cukup menarik. Publikasi ini berupa
pemasangan baleho dan penyebarluasan poster, flyer,
leaflet, dan undangan. Selain itu, diterbitkan juga kalender
berkala yang berisi agenda kegiatan dan, yang tak kalah
pentingnya adalah, kerjasama dengan berbagai media
cetak.
Secara ringkas, Taman Budaya Jawa Tengah perlu
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dana,
dan fasilitasya sehingga mampu mengelola kegiatan yang
direncanakan dan menjalin kerjasama sebaik mungkin
dengan seluruh instansi yang terkait, para seniman,
kelompok kesenian, media massa, maupun masyarakat
luas. Sehingga Taman Budaya ini bisa menjadi pusat
kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah,
berperan pula sebagai media apresiasi antar seniman serta
dapat menumbuhkan minat apresiasi masyarakat luas
terhadap

kesenian.

Sehingga

pada

gilirannya

akan

terbangun masyarakat yang lebih berbudaya, sebagaimana
diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni turut
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serta mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pemajuan
kebudayaan

yang

meliputi

pembinaan,

pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana halnya
pula tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (*)
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