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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

2.1 Sejarah Festival Kesenian Yogyakarta 

Satu dialog membicarakan masalah kesenian terjadi di gedung DPRD-GR 

pada tahun 1968, dihadiri beberapa pejabat Dinas P dan K para anggota legislative 

Seksi II Bidang Kesejahteraan Rakyat. Memang tidak terlalu sering dewan itu 

membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kesenian. Tetapi apa yang 

diacarakan pada sidang dan terjadinya dialog waktu itu cukup penting. Karena 

pada waktu itu selalu anggota DPRD kami mengajukan usul agar diselenggarakan 

PORSENI (Pekan Olah raga dan Seni) untuk murid-murid Sekolah 

Dasar.Pemikiran dasarnya adalah agar sejak usia muda anak-anak sudah mendapat 

pendidikan kesenian disamping olahraga. Diadakannya satu pekan kegiatan dapat 

menjadi sarana pemacu pemacu Sidang setuju, Kepala Dinas P dan K Bapak A. 

Sudarsono setuju, Kepala Inspeksi Kebudayaan Bapak Sudarsono Pringgobroto 

mendukung, Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar Bapak Drs. Sinto Ariwibowo 

setuju demikian pula Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani. 

Namun setelah keputusan itu akan diikuti dengan kegiatan operasional 

timbul dengan kegiatan operasional timbul kebimbangan. Masalahnya karena 

dalam rapat Panitia Anggaran untuk keperluan PORSENI hanya “keduman” biaya 

(istilah Pak A. Sudarsono) atau kebagian beberapa ratus ribu rupiah saja. Kami 

sebagai pengusul balik ditanya Kepala Dinas P dan K, uang hanya sekecil itu 

untuk apa, jika akan menyelenggarakan PORSENI. Spontan kami jawab bahwa 
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PORSENI yang pertama cukup dengan lomba “Kasti” dan “Panembrama” saja. 

Yang penting (tercatat dalam Buku Anggaran Belanja dan Pendapatan Pemda 

DIY). Nanti bila sudah terwujud berikutnya dikembangkan dan ditingkatkan terus.  

Demikianlah jadinya PORSENI pertama terlaksana walau tidak hanya 

kasti dan panembrama. Dan tahun berikutnya tampak lebih bergairah. Sayang juga 

bahwa pada tahun-tahun kemudian mulai muncul ekses-ekses dalam 

penyelenggaraan yang kami sendiri tidak menghendaki.Setelah PORSENI 

pertama-kedua berlangsung timbul pula gagasan mengenai dimungkinkannya 

diselenggarakan PEKAN SENI untuk masyarakat luas. Ide dasarnya ialah agar 

masyarakat semakin mencintai kesenian dan para seniman mendapat tempat dan 

kesempatan berolah seni dalam pecan kegiatan setahun sekali. Para pejabat Dinas 

P dan K sangat setuju dengan gagasan tersebut. Hanya dengan kalimat dan 

ungkapan halus, Dinas merasa belum sanggup melaksanakan dengan mengingat 

anggaran belanja DIY demikian terbatasnya.  

Beberapa waktu kemudian Bapak Sudarso Pringgobroto Kepala Inspeksi 

Kebudayaan mengajukan usul brilian, agar Pekan Kesenian dapat juga 

diselenggarakan tetapi dibatasi dulu mata kegiatan berupa Festival Sendratari. 

Sudah tentu Seksi II DPRD-GR DIY menyambut baik. Apalagi ditambahkan dan 

ditegaskan bahwa sendratari dimaksud tidak harus mengambil ceritera dari etos 

Ramayana. Perlu ceritera rakyat dari DIY digali dan diangkat dengan daya 

kreativitas dalam pemanggungan. Sekitar tahun 1971 gagasan Pekan Seni 

realisasinya terwujud walau terbatas dalam festival Sendratari. 
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    Namun gagasan untuk suatu waktu terjadinya Pekan Seni yang memberi 

peluang masyarakat luas dan seniman berbagai cabang seni berkiprah, tidaklah 

lenyap tak terbekas. Masalahnya, hanya karena belum sampai pada “titi wanci”. 

Maka demikianlah pada tahun 1988 melalui Dewan Kesenian DIY ide Pekan Seni 

disuguhkan pada siding pleno Dewan Kesenian dan secara aklamasi dapat 

diterima. Ide dasar Pekan Seni DIY adalah bahwa DIY yang memiliki “gelar yekti 

sebagai salah satu pusat Kebudayaan Nasional harus dipelihara. Salah satu jalan 

yang dapat menghangatkan pemeliharaan itu ialah dengan media Pekan Seni. 

Yogyakarta walau sempit areal geografisnya, tetapi amat kaya dengan potensial 

seni yang tidak akan mengalami jenuh bila secara rutin diadakan pekan seni. 

Demikian beberapa dasar pertimbangan, masih jelas pemikiran dasar lain-lain 

demi peningkatan peran dan mutu karya para senimannya. Segera dibentuk 

Panitia, mulai rapat-rapat dan berbagai pembenahan dilakukan.  

Sampailah pada sidang pleno Panitia membahas nama atau istilah Pekan 

Seni. Cukup hangat masalah nama kegiatan itu didiskusikan. Ibu Ir. Dra. 

Suliantoro Sulaiman, Sdr. Bagong Kussudiardjo, Sdr. Drs. AMri Yahya, Sdr. Drs. 

Wisnoe Wardhana berkecenderungan mengubah nama Pekan Seni dengan istilah 

Festival. Beberapa argumentasi disebutkan al. akan mudahkan pendatang 

mancanegara bila mendengar istilah tersebut, cepat mengerti dan tertarik. Juga 

istilah Festival tidak membatasi waktu kegiatannya hanya satu pecan. 

Festival lebih banyak menyajikan sesuatu yang bermutu dan menjadi tolok 

ukur peningkatannya dari penyelenggaraan berikutya. Walaupun ada beberapa 
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yang bertahan dengan mempergunakan nama Pekan Seni, atas beberapa tambahan 

pertimbangan maka istilah festival dapat disepakati. Dan tambah lengkap 

disempurnakan menjadi Festival Kesenian Yogyakarta disingkat FKY.FKY lahir 

dan hadir mulai 7 Juli tahun 1989 dengan start bersamaan waktunya pada saat 

rakyat Yogyakarta memperingati 40 tahun “Jogja Kembali” yang ditandai dengan 

peresmian Monumen Jogja Kembali oleh Presiden R.I. Jadi FKY diadakan bukan 

karena “latah” berhubung beberapa Provinsi lain telah lebih dulu 

menyelenggarakan pekan seni, pekan budaya, pesta kesenian dan lain sebagainya.  

Ide adanya Pekan Seni yang dimantapkan dengan FKY bagi Yogyakarta 

telah ada sejak tahun 1970. Hanya karena terbatasnya dana dan belum masak 

sampai pada waktunya, gagasan itu tertunda pemunculan dan realisasinya. FKY 

yang pertama dengan anggaran yang hanya berjumlah 20 juta telah terlaksana. 

Kecilnya dana yang tersedia tidak membuat “grogi”. DK DIY dan Panitia, karena 

dasar pendirian yang penting ialah dapat dimulai, juga menjadi bahan tolok ukur 

apakah kehadiran FKY itu diterima tidaknya oleh masyarakat seniman dan 

masyarakat umum dengan anggaran sekecil itu. Karena pelaksanaannya benar-

benar dijiwai semangat pengabdian bagi kemajuan seni dan tidak atas dasar model 

“tanggapan” mengejar keuntungan uang semata-mata. 

     Demikianlah FKY pertama berlangsung selamat dengan mata acara sekitar 

delapan macam, berlokasi di kota Yogyakarta saja. Drai FKY pertama 1989 DK 

DIY mendapat “green light” dari Pemda DIY untuk dapat diselenggarakan lagi 

tahun 1990. Dengan beberapa dukungan moril-materiil, yaitu amanat Gubernur 



54 

 

Kepala daerah yang menegaskan agar FKY melembaga dan kegiatannya 

berlangsung “ajeg” sedang DPRD DIY dalam keputusan mnegenai APBD tahun 

berikutnya 1990 memperbesar anggaran menjadi 80 juta. Macam dan mata acara 

dengan demikian dapat dilipat gandakan dan wilayah kegiatannya dapat diperluas 

sampai ke daerah-daerah kabupaten se DIY. Angka 80 juta yang begitu dianggap 

besar, terasa kecil yang bila dibelanjakan untuk kegiatan pawai seni yang 

melibatkan 29 group, pameran seni rupa dengan peserta sekitar 200 seniman 

dengan materi pameran lebih dari 200 macam lukisan, patung, seni batik, dll.  

Besar biayanya untuk penyelenggaraan acara panggung kesenian terbuka di 

alun-alun utara yang didukung sekitar 57 group mulai dari group anak-anak sd, ps. 

remaja, tari klasik atau baru group remaja, dagelan, keroncong, ketoprak, dll. 

Pergelaran wayang kulit/golek di pagelaran keraton, pentas tari klasik dan kreasi 

baru dari sanggar dan group yang kenamaan berlokasi di bugisan, teater, pameran 

seni foto, pameran seni lukis anak-anak, sastra jawa, pasar seni, pentas kesenian 

rakyat tradisional. masih ditambah lagi acara kesenian antar kecamatan yang 

diadakan di kotamadya, pergelaran kesenian antar kabupaten se DIY yang 

kesemuanya memerlukan pembiayaan.Sesudah secara nyata eksistensi fky 

diterima masyarakat luas, mewajibkan untuk tahun-tahun berikutnya meningkaan 

mutunya, walau tidak harus memakai jalan pintas dan drastis.1 

2.2 Tema Festival Kesenian Yogyakarta 

2.2.1 Festival Kesenian Yogyakarta 26 Tahun 2014 

                                                 
1www.infoFKY.com diakses pada tanggal   20 juli 2016 pukul 11.00 

http://www.infofky.com/
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Festival Kesenian Yogyakarta selalu berupaya menghadirkan festival seni 

dengan nuansa artistik nan edukatif yang ‘Yogya Banget’ bagi masyarakat. Serta 

pertunjukan-pertunjukan seni baik seni tradisi, musik, sastra dan film. Di tahun 

2014 ini, FKY yang telah memasuki usia ke-26 akan diselenggarakan pada 

tanggal 20 Agustus sampai 9 September 2014, dengan tema yang lebih segar, 

atraktif dan edukatif, bertempat di situs bersejarah kota Yogyakarta yaitu Plasa 

Pasar Ngasem sebagai venue utama.  Adapun tema yang diangkat untuk FKY kali 

ini adalah DODOLAN. Tema DODOLAN, pada dasarnya merupakan jawaban 

atas berbagai hal yang meliputi FKY, baik secara internal maupun eksternal; ciri 

khas, kemanfaatan maupun keunikan yang kemudian dirangkum menjadi sebuah 

ide besar dengan menggunakan kata yang sederhana namun dapat mewakili.Kata 

“dodolan” sendiri secara leksikal memiliki dualitas makna, yaitu dodolan dalam 

pengertian berjualan, dan dodolan dalam pengertian bermain/berkunjung/pelesir. 

Penggunaan kata tersebut pada dasarnya telah mewakili dari konsep kemanfaatan 

yang disuguhkan FKY kepada masyarakat. Selain itu, karena FKY pada tahun 

2014 ini juga akan diselenggarakan di kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, Gunung 

Kidul, dan Kulon Progo, penggunaan kata dodolan yang mewakili aktivitas 

bermain-pun juga menjadi sangat relevan untuk digunakan. 
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Gambar 2.1 

Logo tampilan tema FKY 26 yaitu Dodolan 

 

Sumber : www.infofky.com 

 

2.2.2 Festival Kesenian Yogyakarta 27 tahun 2015 

Di tahun 2015 tema yang diusung yaitu DANDAN dalam bahasa Jawa 

memuat dua aktivitas: bersolek dan berbenah. Bersolek selalu identik dengan 

aktivitas yang menuntun pada kualitas estetika; paras atau penyajian. Sedangkan 

berbenah identik dengan upaya perbaikan fisik atau non-fisik. Membawa 

keduanya sebagai konsep dalam FKY 27, adalah upaya untuk menyajikan seni 

dan budaya Yogyakarta, baik di wilayah kota maupun kabupaten secara 

maksimal, sebagai wujud karakter dari Yogyakarta sebagai kota seni dan 

budaya.nDandani membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat, baik laki-

laki maupun perempuan. Meskipun terdiri dari elemen masyarakat yang berbeda-

beda namun harus tetap mampu menyajikan dan menjadikan paras seni budaya 

Yogyakarta dengan (lebih) baik. 

http://www.infofky.com/
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FKY 27 diharapkan tetap mampu “menopangi” Yogyakarta secara estetik 

dalam format festival, dan bukan sekadar “menopengi” yang berarti hanya 

menjadi rutinitas tahunan tanpa ada tujuan untuk mempertahankan atau 

mengembangkan karakteristik seni budaya Yogyakarta. Melalui festival seni ini 

diharapkan dapat terjadi bincang keilmuan, wacana, kreasi sampai pergerakan 

yang lebih komprehensif sebagai upaya dari mulai dandan sampai dengan 

nDandani Yogyakarta dengan rupa-rupa permasalahannya. 

LogoWajah Pengubahyaitu wajah yang menjadi logo FKY 27 ini 

merepresentasikan masyarakat sebagai agen pengubah kebudayaan. 

Menghadirkan wajah merupakan penanda bahwa upaya untuk mewujudkan 

tujuan dari FKY 27, perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari akar 

rumput hingga pembuat kebijakan. Semua berkontribusi untuk saling nDandani, 

karena “wajah” dari kebudayaan Yogyakarta dari waktu ke waktu, terpancar dari 

mereka yang hidup di dalamnya. 

Tari “Edan-Edanan”merupakan visualisasi logo dibentuk dari deformasi riasan 

wajah penari “edan-edanan”, tari khas Yogyakarta yang seringkali hadir dalam 

pernikahan keluarga keraton sebagai ritual untuk “membersihkan” elemen negatif 

di “jalan” yang hendak dilalui oleh pengantin. Penggunaan tari ini sebagai main 

idea visual logo dimaksudkan bahwa dalam upaya nDandani, yang antara lain 

memerlukan kebaruan pemikiran dan tindakan untuk merespon realitas di 

Yogyakarta melalui kerjasama antar berbagai pihak, membutuhkan energi besar 

untuk bekerja dan seni mengelola pekerjaan secara cerdas, agar memperoleh 

output dan outcome maksimal. Energi seperti itu, diharapkan muncul dari anak 
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muda sebagai wakil dari agent of change; yang beda, dinamis dan selalu berani 

berpikir, dan berimaji yang eDAN-eDANan untuk suatu perubahan. 

Gambar 2.2 

Logo tampilan tema FKY 27 yaitu nDANDAN 

 

Sumber : www.infofky.com 

2.3 Tempat Pelaksanaan Festival Kesenian Yogyakarta  

Festival Kesenian Yogyakarta 26 tahun 2014bertempat di plasa pasar ngasem 

dan bioskop tamansaridi pelataran tamansari, pertunjukan sendratari musikal dan 

video mapping JVMP di Kleringan Stage, teater sego gurih di purnabudaya, 

terminal bus condong catur dan tobong kelana bhakti budaya. Kemudian dolan 

kampung tamansari, interaksi dengan penduduk tamansari, jogjakarta soundscape 

project, bebunyian di ruang publik sebagai stimulan imajiner. FKY 26 juga 

diadakan serentak di 4 kabupaten dan 1 Kotamadya yaitu : 

-Kabupaten Sleman : 30 Agustus – 1 September di Lapangan Mlati 

-Kabupaten Bantul : 25 – 30 Agustus di EX-TUTI 

http://www.infofky.com/
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-Kabupaten Gunungkidul : 3 – 9 Sept di Ex-Terminal Wonosari 

-Kabupaten Kulon Progo : 29 Agt – 3 Sept di Alun-alun Wates 

-Kota Yogyakarta : 3 – 6 Sept di Plengkung Gading dan Pendopo Gamelan 

Pada festival kesenian yogyakarta ke 27 tahun 2015 tempat pelaksanaan yang 

dipilih di taman kuliner condong catur.Ini merupakan venue alternatif terpilih 

berdasarkan spirit yang sama seperti pemilihan venue FKY dua tahun terakhir ini. 

Dipilihnya taman kuliner condong catur karena condong catur merupakan sebuah 

wilayah yang di satu bagian memiliki kondisi lingkungan urban yang disibukkan 

dengan aktivitas harian masyarakat modern, sementara pada bagian lain terdapat 

penduduk lokal yang seolah terhimpit di antara bangunan-bangunan megah yang 

intimidatif, Condongcatur  merupakan kecamatan di mana Taman Kuliner 

beradamenjadi sebuah target audience yang diharapkan mampu menyerap dan 

sekaligus mewujudkan visi dan misi FKY, khususnya berkaitan dengan pelestarian 

dan pengembangan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

2.4 Kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta  

2.4.1 Kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta 26 tahun 2014 

Kegiatan – kegiatan dalam FKY 26 antaralain : 

1. Pasar Seni FKY 26 “Dho-Dolan Seni” : 20 Agt - 9 Sept ‘14, Plasa Pasar 

Ngasem 

Pasar Seni merupakan kegiatan rutin FKY yang diperuntukkan bagi 

masyarakat umum, pemilik usaha produk UKM, yang selalu 

menghadirkan berbagai macam produk yang unik. Mulai dari produk 
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berbahan baku tekstil, rajut, daur ulang, keramik/gerabah, logam, kayu, 

batu, maupun kulit yang ramah lingkungan, sampai jajanan kuliner khas 

yang memanjakan lidah pengunjung. Ada sekitar 100 stand yang sudah 

terpilih menjadi partisipan di Pasar Seni FKY 26. 

2. Panggung Pasar Seni : 20 Agt - 9 Sept ‘14, Plasa Pasar 

Ngasem 

Berisi pertunjukan dari  komunitas-komunitas 

pergerakan kebudayaan dan seni tradisi, seperti kethoprak 

tobong, Sanggar Anak-anak Tembi Rumah Budaya, wayang 

Jong. Perayaan ulang tahun Seloso Selo dan band-band dari 

Jogja seperti Stars and Rabbit, Answer Sheet, Hellhouse 

komunitas hip hop, Komunitas Jazz Jogja dan masih banyak 

lagi 

3. Workshop – workshop  : 20 Agt - 9 Sept ‘14, Plasa Pasar 

Ngasem 

Diadakan di area pasar seni, antara lain : workshop tanah liat, batik 

dan tie-dye, merajut, bahasa isyarat dan tari. Workshop – workshop ini 

bertujuan membagi ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang kreasi seni 

yang sering ditemui di masyarakat umum dan menggunakan bahan-bahan 

yang mudah di dapatkan. 

4. Dolan Kampung Taman Sari : 20 Agt – 9 Sept’ 14. 

Kegiatan ini mengajak pengunjung untuk mengenal lebih jauh 

kesenian yang ada di sekitar kampung Taman Sari. Sebagai salah satu 
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kampung yang berada di dalam situs sejarah, Kampung Taman Sari  juga 

mempunyai kekayaan akan keragaman kesenian tradisional serta terdapat 

banyak komunitas kesenian yang menarik untuk di eksplorasi. Mengajak 

pengunjung FKY 26 untuk membatik bersama para pengrajin batik yang 

ada di sekitar kampung Tamansari. 

5. Lomba – Lomba : 

1) Lomba Desain dan Prototype Kriya : Lomba diperuntukan : Umum 

(seniman, Perajin, Mahasiswa, Pelajar SMU/SMK) 

Pendaftaran : Mulai tanggal 10 Agustus – 25 Agustus 2014 

Penyerahan Karya tanggal 5-6 September 2014. 

Display karya tanggal 8-9 September 2014, dengan catatan karya 

yang didisplay adalah karya yang masuk nominasi. 

2) Lomba Kartun Editorial : 

Pelaksanaan lomba tanggal 29 Agustus 2014. Pukul 14.00-17.00 

WIB 

Tempat : Plasa Ngasem dan sekitarnya (jika peserta melebihi 

kapasitas) 

Pendaftaran : 20 – 27  Agustus 2014 

Peserta Umum (amatir), Mahasiswa, Pelajar tk SMU, 

3) Lomba Lukis Kategori Remaja : 

Tema lomba : Do dolan di FKY 26 

Kategori : anak kelas 5-6 SD dan SMP 

Pendaftaran tanggal 21 Agustus – 2 September 2014 
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Pelaksanaan : Tanggal 4 September 2014. Pukul 14.00-17.00 WIB. 

Tempat : Plasa Ngasem dan sekitarnya.  

4) Lomba Lukis Anak – Anak : 

Tema lomba : Do dolan di FKY 26 

Kategori : anak Kelas 1 – 4 SD 

Pendaftaran tanggal 21 Agustus – 5 September 2014 

Pelaksanaan tanggal 7 September 2014. Pukul 10.00 – 13.00 WIB 

Tempat : Plasa Ngasem dan sekitarnya  

6. Yogyakarta Soundscape Project :  20 – 30 Agt ’14, Public Space 

Yogyakarta 

Karya soundscape ini akan dihadirkan dalam bentuk instalasi suara 

yang telah disiapkan, dan atau mengikuti instalasi suara yang sudah ada. 

Juga akan disebar dalam bentuk CD audio untuk bisa dipakai sebagai 

bahan dokumentasi. Diikuti oleh 10 seniman video grafis kolektif 

Yogyakarta antara lain : Belkastrelka, Jimmy Mahardika,  Indra Menus, 

Uya Capriano, Risky Summerbee 

7. Live Cooking Project  “Remixing Nusantara”: 24 Agt ’14, Panggung Pasar 

Seni 

 15 tim perupa yang akan ditantang untuk membuat karya dengan 

media baru, yaitu memasak/ menciptakan karya dengan spirit ”Cut and 

Remix”, antara lain : Arya Pandjalu, Bambang Toko Feat. Arwin Hidayat, 

Edo Pillu, Grafis Minggiran, HONF .Tujuan project ini adalah 

memperlihatkan berbagai persektif baru dalam memandang kebudayaan 
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sebagai sebuah praktik penandaan dengan peristiwa sederhana namun 

vital, yaitu memasak. 

8. Panggung Kleringan : 29 dan 30 Agt ’14, Kawasan Kleringan 

Pagelaran pertunjukan seni tari yang diadakan di bantaran sungai 

Code, daerah Kleringan. Dengan konsep panggung yang megah, berharap 

dapat menyajikan kesenian tari klasik hingga kontemporer dengan baik. 

Selain tari juga ada video mapping dan pertunjukan wayang hip hop. Juga 

pertunjukan musik klasik, pop hingga kontemporer. Penampil : Sekar 

Kinanthi, Sri Panglaras, Mila Roshinta, PAC, Vertigong, Individual Life, 

Pandora Imaji dan JVMP 

9. Bioskop Tamansari : 30 Agt - 3 Sept ‘14, jam 19.00 – 22.00 WIB, 

Pelataran Tamansari.  

Mempertunjukan film-film indie berkualitas yang tidak bakal 

ditemukan di bioskop lain di Yogyakarta. Menempati ruang terbuka di 

Plataran Tamansari, penonton dapat menonton film layar lebar sambil 

menikmati jajanan rakyat di landmark Yogyakarta. 

10. PAPERU “Cut and Re-Mix Art Exhibition’ : 2 – 9 Sept ’14, Jogja Gallery 

Pameran senirupa CUT & RE-MIX sebagai bagian dari rangkaian 

kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta ke-26 (FKY 26). 40 Karya perupa 

muda hasil seleksi dan 10 karya perupa undangan akan dipamerkan.  

11. Diskusi Seni “Cut and Re-Mix – Remix Dalam Transformasi Budaya : 6 

Sept ’14, jam 10.00 WIB – selesai, Royal Garden Resto 
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Diskusi berkaitan dengan Pameran Perupa Muda (Paperu) “Cut and 

Remix” dalam rangka Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) ke-26 “Do-

Dolan”. Diskusi akan berbicara tentang lokalitas kekinian, era kehidupan 

digital, pergerakan kreatif anak muda.Pembicara  : Bonni Rambatan, 

Invani Lela Herliana , Evelyn Huang, Gustaff H Iskandar, dll. Moderator : 

Andreas Sujud Dartanto   

12. Teater Sego Gurih : 2, 4 dan 6 Sept ‘14 

Pertunjukan teater dalam FKY kali ini sengaja dilakukan di banyak 

tempat untuk mengangkat kembali tradisi teater keliling yang di masa lalu 

pernah menjadi tradisi dalam sejarah pertumbuhanteater modern di 

Indonesia. Pemilihan banyak tempat pertunjukan ini juga didasari 

semangat untuk membuka ruang-ruang alternatif pertunjukan di 

Yogyakarta. Teater Sego Gurih akan berkolaborasi dengan awak panggung 

ketoprak tobong tersebut. Teater Sego Gurih akan mengangkat lakon 

Purik, sebuah lakon berbahasa Jawa yang mengungkap kenyataan-

kenyataan sosial terkini di masyarakat. Pertunjukan ini akan berlangsung 

selama tiga kali di tiga tempat yang berbeda. Tempat pertunjukan ada di 

Teater Arena PPKH Hardjosoemantri, Terminal Condong Catur dan 

Tobong di Kalasan. 

13. Sastra Tamansari “Puisi – Puisi di Jantung Tamansari” : 4 – 6 Sept ’14, 

Pelataran Tamansari 

Panggung Sastra yang menampilkan pembacaan puisi dari 15 

penyair muda terkini Yogyakarta. Panggung ini juga menggelar beragam 
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bentuk tafsir puisi dalam pertunjukan. Seluruh puisi yang dibacakan dalam 

Panggung Sastra Puisi-puisi di Jantung Tamansari juga akan diterbitkan 

menjadi sebuah antologi puisi dengan tajuk yang sama. Penyair yang 

terpilih puisinya antara lain : Ahmad Kekal Hamdani, Badrul Munir Chair, 

Bernard Batubara, Dea Anugrah, Irwan Bajang. 

14. Jogjakarta Video Mapping Project  : 5 Sept ‘14 pukul 19.30 – 22.00 WIB, 

Gedung BNI 46 

Pertunjukan video mapping yang menampilkan konten modern dan 

juga tradisi di bangunan khas Yogyakarta. Pertunjukan ini akan dibuka 

oleh performance act dari Windarti Dance Company. 

15. Pulang ke Jogja : 7 Sept ‘14, Jogja National Museum 

Pertunjukan musik indie yang sudah menginspirasi musik 

Yogyakarta di era 90an sampai hari ini. Sekaligus sebagai ajang reuni para 

musisi Yogyakarta. Dimeriahkan oleh Sabotage, Stereovilla, Seek Six Sick 

dan DOM65. 

16. Penutupan FKY 26 : 9 Sept ’14, Plasa Pasar Ngasem 

Pertunjukan hiburan sebagai penanda penutupan gelaran FKY26 di 

Plaza Ngasem. Menampilkan kelompok musik yang sudah dikenal di 

Yogyakarta, baik tradisi, pop, dan kontemporer. 
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Gambar 2.3 

Rangkaian kegiatan Festival kesenian yogyakarta 26 

 

Sumber : www.infofky.com 

 

2.4.2 Festival Kesenian Yogyakarta 27 

Secara umum kegiatan- kegiatan festival kesenian yogyakarta ke 27 

sebagai berikut : 

1. Pawai/kirab seni dilanjutkan dengan “opening ceremony” 

sebagai tanda dibukanya FKY ke-27  

2. Pasar seni sebagai ruang bagi seniman dan UKM-UKM 

yang bergerak di bidang industri kreatif maupun kuliner  

3. Panggung reguler berupa pertunjukan tradisional maupun 

modern divenue FKY 27  

4. Workshop dan kompetisi kreatif  

5. Pameran Seni Rupa, Lokakarya, dan Diskusi Seni  

6. Bioskop FKY sebagai wadah apresiasi karya karya film 

independen  

http://www.infofky.com/
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7. Pertunjukan Teater dan Pembacaan Prosa sebagai bentuk 

apresiasi terhadap  karya teater dan seni sastra  

8. Pertunjukan Kontemporer di Jembatan Sarjito, kolaborasi 

dengan Jogja Video Mapping Project  

 

Gambar 2.4 

Rangkaian agenda FKY 27 tahun 2015 

 

Sumber : www.infofky.com 

 

 

 

 

 

http://www.infofky.com/
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2.5 Data Pengunjung Festival Kesenian Yogyakarta Ke 26 Dan 27 

Tabel 2.1 

Tabel data harian  pengunjung FKY

 

Sumber : analisa studio panitia FKY 26 tahun 2014 

Keterangan : 

Dilihat dari tabel diatas, total visitor atau pengunjung dalam festival 

kesenian yogyakarta ke 27 yaitu sebanyak 459,769 visitor, Jumlah 

kunjungan terendah di hari Rabu 20 Agustus 2014  mencapai 7.096 

pengunjung. Jumlah tertinggi pada hari Jumat 6 September 2014 mencapai 

44.954. Jumlah kunjungan tersebut berdampak pada omset 76 pengisi stand 

pasar seni dengan total omset selama dua puluh satu hari Rp. 

1.209.027.200,00. Jumlah kunjungan rata-rata tahun 2014 18.689 

Orang/hari, 3 kali lipat lebih banyakdibandingkan tahun 2013 yang 

berjumlah 8.980 orang/hari 
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Tabel 2.2 

Tabel data pekerjaan pengunjung FKY 27 

 

Sumber : Tim Riset FKY 27tahun 2015 

Keterangan : 

Presentase pekerjaan pengunjung terbanyak sekitar 60,6 % yaitu mahasiswa. 

Sehingga target FKY memang difokuskan untuk anak-anak muda seperti yang 

dikatakan dalam wawancara dengan pihak dinas kebudayaan DIY. 
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Tabel 2.3 

 

 

 

Tabel grafik data pengunjung harian FKY 27 

 

 

 

Sumber : Tim Riset FKY 27, 2015 

 

Keterangan : 

Total visitor atau pengunjung dalam festival kesenian yogyakarta ke 27 yaitu 

sebanyak 214,168 visitor, dengan rata-rata kunjunga harian sebanyak  11,898.22 

visitor. Dan untuk visitor tertinggi sebanyak 32,263  visitor pada tanggal 5 

september 2015 dan visitor Terendah yaitu 4,987 visitor pada tanggal 19 agustus 

2015. 

Total pendapatan 18 kantung parkir yang dikelola masyarakat  (UWMY, parkir 

barat pasar ngasem, parkir gerbang depan pasar, gang timur plasa ngasem, 

ASDRAFI, Sompilan, Ngadisuryan, dan disepanjang  jalan polowijan) selama 21 

hari mencapai jumlah kurang lebih    Rp. 567.000.000,00. FKY 26 merupakan 

event dengan 0 budget karena didanai 1,7 miliar dankembali lagi kepada 

masyarakat industri kreatif juga masyarakat sekitar venue lebih dari 1,7 miliar. 
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2.5 Struktur OrganisasiFestival Kesenian Yogyakarta 

Gambaran secara umum struktur organisasi didalam festival kesenian 

yogyakarta : 

1. Kepala Dinas Kebudayaan DIY 

2. Ketua Umum 

3. Ketua 1 Administrasi Pemerintah 

4. Ketua 2 Divisi Logistic dan Talent, pawai seni, technical director, Jogja 

video mapping project, Jogjakarta soundscape project, sastra, teater, 

bioskop taman sari, show and talent director 

5. Ketua 3 Divisi pasar seni, lomba dan workshop, manager area, seni rupa, 

diskusi seni, artistic 

6. Sekretaris  

7. Bendahara Utama  

1. Bendahara Divisi 2 

2. Bendahara Divisi 3 

8. Marketing komputerterdiri manager publishing, media relation, public 

relation, online media 

9. Dokumentasi berupa video dan foto 

10. Seksi Bagian Volunteer 

11. Seksi Bagian Konsumsi 

12. Seksi Bagian Keamanan 

13. Seksi Bagian Kesehatan 

14. Seksi Bagian Perlengkapan 



72 

 

2.6 Sekretariat Dan Media Interaktif  Festival Kesenian Yogyakarta 

Alamat sekretariat FKY 26 tahun 2014 berada di plasa pasarngasem 

kemudian untuk FKY 27 tahun 2015 terdapat di Taman Kuliner Condongcatur 

K75Jl. Anggajaya III,Gejayan,Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 55283. 

Pengunjung dapat melihat agenda kegiatan melalui media interaktif 

festival kesenian yogyakarta, yaitu : 

1. Website : www.infofky.com 

Website Festival kesenian yogyakarta mencakup semua rangkaian info 

mulai dari rangkaian agenda harian, info harian, redaksional, press 

releasse, kontak,foto maupun video kegiatan FKY,formulir volunteer 

maupun lomba. 

2. Email :  info.fky@gmail.com 

3. Facebook Page: Festival Kesenian Yogyakarta 

4. Twitter : @infoFKY 

5. Instagram: Festival Kesenian Yogyakarta 

 

 

 

 

 

http://www.infofky.com/
mailto:info.fky@gmail.com
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Gambar 2.5 

Website FestivalKesenianYogyakarta 

 

Gambar 2.6 

Facebook Page: Festival Kesenian Yogyakarta 

 

 

 

 



74 

 

Gambar 2.7 

 

Twitter : @infoFKY  

Gambar 2.8 

Instagram resmi FestivalKesenianYogyakarta
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Gambar-gambar tersebut merupakan penjelasan visual  tentang media 

interaktif festival kesenian yogyakarta untuk mempromosikan dan menjaring 

audience dengan target yang lebih banyak yaitu pelajar maupun mahasiswa. 

Jumlah awal follower twitter@fky 26 adalah 4.675 mengalami kenaikan per 11 

sept 2014 menjadi 9.538 followers. Dan untuk instagram terdapat 5.300 foto 

diupload via instagram “festivalkesenianyogyakarta”. Media sosial merupakan 

media promosi yang sering digunakan didalam festival kesenian yogyakarta. 


