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BAB III 

Governance Network Dalam Pelaksanaan Festival Kesenian Yogyakarta Tahun 

2014 - 2015 

3.1 Prinsip Governance Network Dalam Pelaksanaan Festival Kesenian Yogyakarta  

Pada bab ini peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang governance 

network maupun promosi kegiatan festival kesenian Yogyakarta (FKY). Hasil 

penelitian ini dijelaskan secara analisi dari hasil data yang diperoleh dari studi 

lapangan baik berupa data wawancara maupun dokumen yang berkaitan dengan 

festival kesenian yogyakarta.  

3.1.1 Peran stakeholders (role of stakeholders) 

Festival kesenian yogyakarta menjadi suatu wadah kegiatan positif yang 

merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi Yogyakarta untuk senantiasa 

meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mengoptimalkan tugas-tugas 

pembangunan kebudayaan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat, sebagai implementasi dari paradigma pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam konsep dasar governance, ada tiga stakeholder yang saling 

berinteraksi dan menjalankan perannya masing-masing, yaitu state (Negara atau 

pemerintah), private sector (swasta) dan society (masyarakat). Penerapan konsep 

good governance yang baik yaitu masing-masing pilar harus melakukan integrasi 

yang diwujudkan melalui partnership (hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, 

kesetaraan dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama). Dari uraian tersebut, 
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maka sangat diperlukan networking dalam governance, karena keterlibatan dan peran 

dari para stakeholders, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat penting. 

Gambar 3.1 

Keterlibatan antar stakeholders dalam festival kesenian yogyakarta 

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

1. Dinas kebudayaan sebagai penyelenggara dan sebagai sebagai penyedia 

anggaran dana event festival kesenian yogyakarta 

2. Pihak swasta dalam hal ini tribun jogja maupun telkomsel sebagai pembantu 

event festival kesenian yogyakarta 

3. Masyarakat ataupun pengunjung sebagai target audience dalam festival 

kesenian yogyakarta 

Festival kesenian yogyakarta yang pertama kali digelar tahun 1989 ini adalah 

event seni budaya yang telah menasional diselenggarakan secara reguler disetiap 

tahun . Festival ini telah menjadi salah satu event seni budaya yang iconic dan favorit 

bagi masyarakat yogyakarta. Perjalanan selama 26 tahun tersebut makin 
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memantapkan FKY sebagai sebuah etalase berformat festival. Sumber dana untuk 

kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah pusat atau dibebankan pada dana keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

1.  Peran pemerintah (Dinas Kebudayaan DIY) 

“Dinas kebudayaan DIY sebagai penyelenggara, kegiatan FKY didanai melalui dana 

keistimewaan. Kita membentuk steering committe itu dalam artian tim pengarah, itu 

kita cari orang-orang yang memang punya pengaruh terhadap seniman-seniman, dan 

bersama dewan kebudayaan dan anak-anak muda, karena kami berusaha FKY ini 

akan selalu ke generasi anak-anak muda, yang pekerjanya adalah kebanyakan anak2 

muda yang kemudian kita bentuk oc, dari ketua umum ketua 1 ketua 2 ketua 3 terus 

ada sekretariat pusat ada disni di seksi kontemporer ini kemudian baru ada 

volunteer-volunteer” 1 

 

Dinas kebudayaan DIY mempunyai peran penting yaitu sebagai penyelenggara 

kegiatan festival kesenian yogyakarta ini. Dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan 

FKY, dinas kebudayaan membentuk steering comittee yaitu tim pengarah. Steering 

committe tersebut terdiri dari dewan kebudayaan, dan beberapa pengurus didalamnya 

(dalam hal bidang kegiatan yang menaungi program langsung) terlibat aktif di dalam 

kegiatan FKY, kemudian juga para seniman maupun orang-orang yang dianggap 

mempunyai pengaruh terhadap seniman, dan juga anak-anak muda. Dalam steering 

comittee ini dinas kebudayaan fokus menggandeng dan memperkerjakan lebih banyak 

anak-anak muda karena dinas kebudayaan berusaha menjadikan FKY sebagai suatu 

wadah positif bagi generasi muda. Setelah dibentuk steering comitte kemudian dinas 

kebudayaan membentuk tim pelaksana atau OC (organizing committee) yang 

                                                 
1Hasil wawancara dengan Dra Eni lestari kepala bagian seksi kontemporer Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 

29 april 2016 pukul 10.10 
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kemudian mulai ditentukannya ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua divisi 

dan lain-lain. Kemudian ditentukan pula sekretariat pusat yang berada di dinas 

kebudayaan bagian seksi kontemporer. 

Peran Saya sebagai Ketua Umum di FKY XXV 2013 dan FKY XXVI 2014 adalah 

: 

1. Sebagai penanggung jawab dan penentu kebijakan dalam pelaksanaan FKY 

2013 dan 2014 

2. Merekrut Ketua 2 yang membawahi semua divisi terkait semua program 

pertunjukan festival dan merekrut Ketua 3 yang membawahi seni rupa, Pasar 

seni dan Kreatif. 

3. Bersama dengan tim Kreatif dan para ketua dalam menentukan tema FKY2 

 

FKY dikelola secara non profit organize dan pengelola bukan Event Organizer 

namun panitia pelaksana atau OC (organizing committee) yang dipilih oleh steering 

committee dan mendapatkan SK Gubernur DIY. Ketua umum FKY berperan sebagai 

ketua pelaksana keseluruhan, penanggung jawab dan penentu kebijakan dalam 

pelaksanaan kegiatan FKY, artinya dalam hal ini ketua umum FKY harus 

menentukan kebijakan-kebijakan terkait penggunaan anggaran, keamanan,perizinan, 

koordinasi dengan masyarakat dilingkungan sekitar tempat pelaksanaan FKY dan 

pemilihan program. Kemudian ketua FKY juga bertanggung jawab apabila terjadi 

kenda-kendala selama persiapan maupun pelaksanaan, dan memastikan semua 

program-program yang direncanakan dapat berjalan lancar. Ketua umum FKY juga 

berperan sebagai perencana dan perancang sistem kerja organisasi dan garis 

koordinasi organisasi. Ketua umum FKY merekrut ketua 2 yang membawahi atau 

                                                 
2Hasil wawancara dengan Setyo harwanto ketua umum FKY 2014 via email pada tanggal 20 mei 2016 
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mengatur semua divisi terkait dengan semua program pertunjukan festival dan juga 

merekrut ketua 3 yang membawahi bagian divisi seni rupa, pasar seni dan kreatif. 

Selanjutnya ketua umum serta ketua 2 dan ketua 3 bersama tim kreatif juga 

menentukan tema FKY, menyusun struktur panitia pelaksana dan menyusun 

perencananaan belanja dari anggaran Dinas Kebudayaan. 

 

2. Peran swasta  

“Koordinasi dengan swasta terkait kerjasama seperti misalnya, Telkomsel 

bekerjasama untuk fasilitasi jaringan internet (Wifi) untuk sekretariat panitia, 

penyedia jasa sound system, catering, dan media (elektronik, online, dan cetak).3 

 

Peran pihak swasta dalam kegiatan FKY hanya membantu pelaksanaan FKY 

secara parsial atau dalam artian tidak mutlak .Pihak swasta dalam penyelenggaraan 

FKY yaitu sebagai pendukung atau sponsorship dalam hal kerjasama seperti 

misalnya, telkomsel membantu memfasilitasi jaringan internet (wifi) untuk sekretariat 

panitia, kemudian ada pula penyedia jasa sound system, catering, dan promosi 

kegiatan FKY melalui media (elektronik, online, dan cetak) oleh jogjatv, tribun jogja, 

tvri jogja dan lain-lain. Peran swasta dalam pelaksanaan FKY dalam hal publikasi 

yaitu dengan menyiarkan tentang event festival kesenian yogyakarta kegiatan-kegiatan 

didalam FKY dan mengajak audience untuk mengunjungi FKY.  

 

3. Peran masyarakat  

“Kemarin ternyata terlaksana dengan baik, di masyarakatnya banyak 

                                                 
3Hasil wawancara dengan Setyo harwanto ketua umum FKY 2014 via email pada tanggal 20 mei 2016 
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menyediakan kantong-kantong parkir kemudian masyarakat berjualan disitu. Sesuai 

dengan yang kita pelopori jadi memang yang mau berjualan disana ada 

koordinatornya.4 

 

Peran masyarakat sebagai target dalam kegiatan FKY, kemudian sebagai 

partisipan atau pengunjung dalam pelaksanaan FKY secara langsung, baik terlibat 

sebagai talent dalam lomba-lomba yang ada dalam kegiatan FKY, partner dalam 

bekerjasama dengan dinas kebudayaan dengan mengisi stand-stand kuliner maupun 

pasar seni yang telah disediakan, masyarakat sekitar tempat kegiatan FKY juga 

sebagai penyedia lahan parkir. Masyarakat yang ingin berpartisipasi didalam pasar 

seni tersebut melalui prosedur dan berkoordinasi dengan kordinator yang telah 

disiapkan oleh dinas kebudayaan DIY. 

Secara umum masing-masing stakeholders telah menjalankan peran sesuai, 

sehingga FKY dapat mencapai target dan lebih menarik masyarakat pertahunnya. 

Namun pernah dari pihak dinas kebudayaan melalui steering committee lebih 

signifikan dibandingkan stakeholders lainnya. 

 

3.1.2 Hubungan saling ketergantungan (interdependent relation) 

Festival kesenian yogyakarta merupakan festival unggulan di provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Festival kesenian yogyakarta ini dapat terselenggara tidak hanya 

sebagai event pemerintah, namun dapat menjadi event bersama antar stakeholders 

yaitu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut 

                                                 
4Hasil wawancara dengan Dra Eni lestari kepala bagian seksi kontemporer Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 

29 april 2016  
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diperlukan hubungan yang baik seperti kerjasama, kepedulian, dukungan dan 

keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun para 

pelaku seni itu sendiri. 

Gambar 3.2 

Hubungan stakeholders dalam festival kesenian yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Dinas kebudayaan DIY bekerjasama dengan pihak swasta untuk membantu 

maupun mempromosikan event festival kesenian yogyakarta. Untuk 

kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dilkakukan dalam hal mengisi 

talent maupun berpartisipasi dalam event 

2. Pihak swasta bekerjasama dengan dinas kemudian tidak secara langsung 

berkoordinasi dengan masyarakat 

3. Masyarakat berkoordinasi dengan dinas kebudayaan diy tidak hanya sebagai 

pengunjung tetapi ikut berpartisipasi 

Selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan FKY, koordinasi triple helix 
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dengan stakeholders selalu dilakukan untuk menjalin hubungan antar stakeholders 

yang lebih intens agar kegiatan festival tersebut berjalan dengan baik mencapai tujuan 

yang ditargetkan. 

Triple helix merupakan gabungan atau kerjasama antara tiga kalangan yaitu 

akademik, swasta atau bisnis, dan pemerintah guna bekerjasama untuk menghadapi 

masalah perekonomian. Dalam perkembangannya triple helix mengadakan inovasi 

perekonomian dalam negeri agar pemerintah tidak lagi lambat dalam mengelola 

sumberdaya yang ada serta agar para pihak swasta tertarik dengan indonesia karena 

pihak swasta cenderung tidak mau mengambil resiko. Dengan adanya konsep dasar 

triple helix yaitumenggabungkan tiga kalangan maka indonesia dapat memiliki 

kekuatan tambahan untuk menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY atau 

masyarakat ekonomi ASEAN(MEA), karena dengan demikian pemerintah tidak 

bekerja sendirian, begitu juga akademisi dan pengusaha, namun dapat saling 

bekerjasama untuk perekonomian indonesia.5  

1. Hubungan pemerintah (Dinas Kebudayaan DIY) dengan pihak swasta maupun 

masyarakat 

“Networkingnya hususnya untuk kegiatan FKY karena FKY merupakan festival 

unggulan untuk DIY khususnya di dinas kebudayaan diy, kita upayakan untuk seluruh 

provinsi di seluruh indonesia maupun jaringan luar negeri. upaya yang pertama 

adalah mengirim surat ke kepala dinas kebudayaan seluruh indonesia untuk 

berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dan yang dari luarnegeri kami berusaha 

melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di yogyakarta.”6 

                                                 
5 Diakses melalui http://www.ristek.go.id/index.php/module/News/id/11805 tanggal 19 Desember 2016 pukul 

14.33 
6 Hasil wawancara dengan Dra Eni lestari kepala bagian seksi kontemporer Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 

29 april 2016 

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News/id/11805
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Hubungan melalui koordinasi pada pemerintah daerah sendiri oleh Dinas 

Kebudayaan DIY dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan dinas kebudayaan 

tiap kabupaten di DIY, dinas pariwisata, TNI dan Polri (untuk hal keamanan), 

MUSPIDA, MUSPIKA, dan juga berkoordinasi dengan dinas kebudayaan seluruh 

provinsi di indonesia maupun jaringan luar negeri untuk ikut aktif berpartisipasi dalam 

festival kesenian yogyakarta. Koordinasi dilakukan dengan mengirim surat undangan 

kepada setiap kepala dinas kebudayaan seluruh provinsi di indonesia dan luar negeri, 

kemudian untuk jaringan luarnegeri, dinas juga berusaha melibatkan mahasiswa - 

mahasiswa asing yang ada di yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan FKY.  

Koordinasi antara panitia pelaksana, steering comitee, dan dinas kebudayaan 

DIY dan kabupaten, kota  secara intens. berkoordinasi terkait konsep tema, rencana 

tempat, rencana program, pengisi acara, rundown acara, administrasi, pejabat 

pembuka event, tamu luar daerah, dll.7 

 

Koordinasi selalu dilakukan antar panitia pelaksana, steering committee, dinas 

kebudayaan DIY dan dinas kebudayaan kabupaten maupun dinas kota secara intens. 

Koordinasi yang dilakukan untuk membahas hal-hal terkait konsep dan tema FKY 

pada tahun tersebut, rencana tempat pelaksanaan, pembahasan rencana program 

maupun rundown acara, pengisi acara, administrasi, menunjuk pejabat pembuka event, 

menyambut tamu luar daerah, dan lain-lain. 

Koordinasi internal panitia pelaksana dilakukan tiap 2 minggu sekali dan 

koordinasi tiap divisi dilakukan rutin tiap 1 minggu sekali membahas progress report 

tiap divisi dan kendala teknis persiapan.8 

 

                                                 
7 Hasil wawancara dengan setyo harwanto ketua umum FKY 2014 pada tanggal 20 mei 2016 
8 hasil wawancara dengan Ariwulu ketua umum FKY 2015 pada tanggal 26 juli 2016 
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Koordinasi internal juga dilakukan oleh panitia pelaksana dalam waktu 2 minggu 

sekali kemudian koordinasi rutin juga dilakukan oleh tiap divisi 1 minggu sekali 

untuk pembahasan mengenai progress report tiap divisi panitia dan kendala-kendala 

teknis persiapan FKY. 

“Untuk pihak swasta yang terlibat, silakan saja jika ada yang mau terlibat, 

silakan yang mau membantu kami dalam arti kami tidak meminta kami tidak 

berusaha untuk apa namanya istilahnya kesadaran dari pihak swasta untuk bisa 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, di talent nya, publikasinya, di 

apanya silakan. Karena banyak juga media-media elektronik yang berpartisipasi 

disitu.”9 

 

Koordinasi dinas kebudayaan dengan masyarakat juga dilakukan dengan 

pendekatan selama persiapan maupun pelaksanaan festival kesenian yogyakarta. Dinas 

kebudayaan dan steering committe mengajak masyarakat sekitar ikut bekerjasama 

untuk mengisi stand-stand maupun menyediakan lahan parkir namun harus dengan 

prosedur.  

Untuk hubungan pemerintah dan pihak swasta sendiri, Dinas Kebudayaan tidak 

berusaha secara langsung meminta pihak swasta untuk terlibat aktif, namun lebih 

cenderung kesadaran dari pihak swasta sendiri untuk terlibat. Dinas kebudayaan akan 

terbuka dan menerima apabila ada pihak swasta yang ingin terlibat, berpartisipasi dan 

ikut membantu dalam FKY baik dari segi talent, publikasi, sponsor dan lain-lain. 

Karena menurut pihak dinas kebudayaan, selama pelaksanaan FKY tahun sebelumnya 

banyak pihak swasta  seperti media-media elektronik dari segi publikasi yang ikut 

                                                 
9 Hasil wawancara dengan Dra Eni lestari kepala bagian seksi kontemporer Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 

29 april 2016 



86 

 

berpartisipasi.   

 

2. Hubungan pihak swasta dengan dinas kebudayaan maupun masyarakat 

“Koordinasi kami dalam FKY ini terkait sponsorship, telkomsel bekerjasama 

memfasilitasi jaringan internet (Wifi) untuk sekretariat panitia disini 10 

 

Dalam kegiatan festival kesenian yogyakarta, pihak swasta bekerjasama dengan 

dinas kebudayaan DIY sebagai pendukung dan pembantu acara misalnya seperti 

membantu menyediakan wifi untuk para panitia, mempublikasikan setiap kegiatan 

FKY melalui saluran televisi maupun koran dan lain-lain.  

“Kami selaku partner yang mempublikasikan berita mengenai festival kesenian 

Yogyakarta, biasanya sebelum pelaksanaan ada jumpa pers media.”11 

 

Gambar 3.3 

Sponsorship Festival Kesenian Yogyakarta 

 

Sumber : website Festival Kesenian Yogyakarta 

 

                                                 
10 Hasil wawancara dengn Bapak Tani selaku pihak telkomsel pada tanggal 25 juli 2016 via telepon 
11 Hasil wawancara dengn Bapak Hamim selaku pihak Tribun jogja pada tanggal 25 juli 2016 via telepon 
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3. Hubungan masyarakat dengan dinas kebudayaan diy maupun pihak swasta 

“Tahun lalu itu dari dinas kebudayaan ngajak masyarakat untuk jualan di pasar seni 

sama kulinernya.”12 

 

Dalam kegiatan FKY, masyarakat sebagai target audience. Masyarakat 

bekerjasama dengan dinas kebudayaan dengan ikut berpartisipasi sebagai pedagang 

maupun pembeli dalam kegiatan pasar seni, menyediakan lahan parkir disekitar 

tempat pelaksanaan FKY, sebagai talent. 

 

3.1.3 Pengaturan jaringan sendiri (Self regulating) 

Jaringan pemerintahan yang masing-masing relatif mengatur diri sendiri, mereka 

bertujuan mengatur bidang kebijakan tertentu atas dasar ide-ide mereka sendiri, 

sumber dan interaksi yang dinamis, dan mereka melakukannya dalam regulatif, 

normatif, kognitif dan kerangka imajiner yang disesuaikan melalui negosiasi antara 

partisipasi aktor. Namun demikian, jaringan pemerintah selalu beroperasi dalam 

lingkungan organisasi tertentu yang harus diperhitungkan, karena keduanya 

memfasilitasi dan membatasi kapasitas mereka untuk mengatur sendiri. regulasi yang 

mengatur pelaksanaan FKY yaitu : DPA SKPD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan DIY 

dan Pergub nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas 

Kebudayaan DIY. 

3.1.4 Negosiasi (negotiation) 

FKY merupakan suatu kegiatan yang melibatkan stakeholders didalamnya. Dalam 

                                                 
12 Wawancara dengan masyarakat sekitar tamansari, tempat venue pelaksanaan festival kesenian yogyakarta 2014 
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realisasinya sangat diperlukam koordinasi antar stakeholders khususnya dalam 

bernegosiasi mengambil suatu keputusan, negosiasi atau musyawarah untuk 

mengatasi masalah dengan mekanisme sosial bukan otoritas. 

Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Negosiasi dinas kebudayaan dengan masyarakat 

“Selama persiapan masalah itu selalu ada,banyak permasalahan yang kita hadapi 

mulai dari hubungan dari masyarakat kontak dengan masyarakat sekitar tempat 

pelaksanaan keamanan, diperizinan, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi 

tapi kita berusaha untuk komunikasi dan musyawarah terbaik dengan masyarakat 

karena sebelum pelaksanaan kita selalu pendekatan dengan dimana tempat 

dilaksanakan.”13 

 

Selama persiapan negosiasi dilakukan mulai dengan sosialisasi oleh dinas mau pun 

steering committee melalui pendekatan dengan masyarakat disekitar tempat yang akan 

dilaksanakan terkait dengan dukungan, konsep maupun program-program FKY. Pada 

tahun 2014 penyenggaraan FKY dilaksanakan di plasa pasar ngasem, jumlah 

                                                 
13 Hasil wawancara dengan Dra Eni lestari kepala bagian seksi kontemporer Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 

29 april 2016 pukul 10.10 
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kunjungan harian yang diluar ekspektasi, sehingga ruang lahan parkir yang 

dipersiapkan tidak mewadahi, luasan tempat maupun failitas umum juga kurang 

memadai. Sehingga harus bernegosiasi dan bekerjasama dengan masyarakat untuk 

mengelola parkir di luar area FKY. Permasalahan luasan tempat pelaksanaan juga 

kemudian diatasi dengan bekerjasama dengan masyarakat kampung taman sari untuk 

program bioskop di pelataran taman sari sehingga pengunjung juga terdistribusi 

masuk ke kampung-kampung. 

Sebelum persiapan maupun pelaksanaan kegiatan FKY, negosiasi melalui 

musyawarah sangat diperlukan, karena sering terjadi  permasalahan yang dihadapi, 

seperti dari segi keamanan, perizinan tempat pelaksanaan, bahkan kontak dengan 

masyarakat disekitar tempat yang digunakan untuk pelaksanaan festival. Dengan 

banyaknya masalah yang dihadapi, dinas kebudaayaan berusaha berkoordinasi dengan 

berkomunikasi dan musyawarah yang terbaik  dengan masyarakat untuk 

penyelesaiannya. 

2. Negosiasi dinas kebudayaan dan pihak swasta 

Untuk negosiasi dengan pihak swasta sendiri dilakukan sebelum  pelaksanaan 

festival kesenian yogyakarta,  diadakan musyawarah seperti jumpa pers maupun 

pertemuan membahas persiapan FKY. Jumpa pers diadakan diadakan sekaligus doa 

bersama untuk pelaksanaan Festival Kesenian Yogyakarta . Jumpa pers tersebut 

dihadiri sebanyak kurang lebih 68 orang yang berasal dari berbagai media cetak, 

televisi, radio, dan media online. 
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Gambar 3.5 

Jumpa pers pada Festival Kesenian Yogyakarta 

 

Sumber : instagram resmi Festival Kesenian Yogyakarta 

3.1.5 Kepentingan yang sama dengan publik 

Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu tujuan umumnya adalah ekspresi dari 

visi, nilai-nilai, rencana, kebijakan dan peraturan yang berlaku dan diarahkan 

untuk masyarakat umum. Dengan demikian, para aktor jaringan terlibat dalam 

negosiasi politik tentang bagaimana mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

kebijakan yang muncul atau mengeksploitasi peluang baru. 

Gambar 3.6 
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Dalam pelaksanaan festival kesenian yogyakarta, tujuan diselenggarakan FKY 

yaitu menjadi event bergengsi yang memiliki daya dukung terhadap pelestarian dan 

pengembangan seni budaya di yogyakarta, serta memberikan dampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan yang berbasis kreativitas. 

Selama persiapan biasanya diadakan musyawarah tentang diskusi tentang isu strategis 

yang sedang terjadi baik lokal (di DIY), nasional (di Indonesia), maupun global (di 

dunia) yang terkait dengan seni budaya di indonesia.  

 

Gambar 3.7 

 

Sumber : instagram resmi Festival Kesenian Yogyakarta 

Dalam musyawarah ditentukan konsep tema dengan kemasan yang berbeda 

setiap tahunnya sehingga menciptakan kerinduan tersendiri bagi masyarakat dan 

tempat pelaksanaan yang berbeda tiap perdua tahunnya sesuai dengan kebutuhan daya 
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dukung dan daya tampung festival. Pada tahun 2014, tema FKY yang dipilih yaitu 

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. 

Dan pada tahun 2015 nya, tema yang diusung DANDAN. eDAN eDANan. Secara 

definitif, 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.14 

                                                 
14 Dokumen festival kesenian yogyakarta diakses melalui www.infoFKY.com 
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Namun demikian, upaya untuk bersolek dan berbenah dalam FKY 27 bukan hanya 

sekadar bermain di tataran sajian (praktik maupun objek) seni budaya, tetapi lebih dari 

itu. FKY 27 mencoba untuk menciptakan iklim kebersamaan dalam format festival, 

dengan melihat seni budaya secara lebih luas, terbuka dan cair. Melihat kemungkinan 

adanya kolaborasi; seniman, budayawan, ekonom, arsitek, desainer sampai masyarakat 

umum. Seni, dicoba untuk di-dandani dengan yang ‘di luar seni’. Tak hanya itu, FKY 

27 juga mencoba untuk melihat seni bukan hanya sebagai medium ekspresi, tetapi juga 

memiliki nilai di ranah sosial. Seni diharapkan dapat didudukkan sebagai praktik dan 

objek yang memiliki horison; menciptakan pesan, harapan, atau lebih jauh lagi, dapat 

membentuk perilaku pada masyarakat yang konstruktif.  

FKY 27 dalam hal ini, bertujuan sebagai ruang bagi banyak kalangan untuk 

menciptakan inovasi, dengan estetika sebagai koridor.Untuk tempat pelaksanaan nya 

dipilih tempat sesuai dengan kebutuhan daya dukung dan daya tampung Festival, 

kemudian juga tempat-tempat strategis yang sekiranya dapat dijadikan  sebagai 

tempat untuk menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat. Seperti pada tahun 2014 

tempat pelaksanaan berpindah dari benteng menjadi bertempat di plasa ngasem, 

tamansari. Plasa ngasem yang saat itu masih  jarang dijangkau masyarakat, namun 

ketika festival kesenian yogyakarta diadakan plasa ngasem, tempat tersebut menjadi 

hidup dan menghasilkan profit bagi masyarakat sekitar. Plasa Pasar Ngasem terletak di 

pusat kota dan dekat dengan destinasi wisata utama seperti Taman Sari, Kraton 
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Yogyakarta, dan Alun-alun selatan. Sehingga target audience yang terjaring pun lebih 

beragam 

Dan pada tahun 2015,  dinas dan steering commitee membidik taman kuliner 

condongcatur sebagai tempat pelaksanaan FKY. Ditempat tersebut banyak pedagang 

yang sudah tidak aktif diajak kembali bergabung dalam FKY sehingga diupayakan 

kembali aktif dan bisa berkembang. Dari hasil analisa tim riset FKY 27 tahun 2015 

terdapat perbedaan karakteristik pengunjung setelah FKY berpindah dari Plasa Pasar Ngasem 

ke Taman Kuliner Condong Catur.  

1. Plasa Pasar Ngasem terletak di pusat kota dan dekat dengan destinasi wisata utama seperti 

Taman Sari, Kraton Yogyakarta, dan Alun-alun selatan. Sehingga target audience yang 

terjaring pun lebih beragam.  

2. Berbeda dengan FKY 27 yang terselenggara di Taman Kuliner Condong Catur dari hasil 

tim riset FKY 27, pengunjung terbanyak yaitu mahasiswa dan pelajar 

Perpindahan venue dari plasa pasar ngasem tahun 2013-2014 ke Taman Kuliner 

Condong Catur tahun 2015 didasari juga oleh daya tampung dan daya dukung yang 

kurang memadai, sehingga pengunjung merasa kurang nyaman. Dengan jumlah 

kunjungan rata-rata harian lebih dari 10.000 pengunjung, Plasa pasar ngasem dirasa 

kurang secara luasan dan fasilitas umum (amenities). Jumlah kunjungan rata-rata 

tahun 2014 18.689 orang/hari, 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 2013 

yang berjumlah 8.980 orang/hari. Sehingga pemilihan tempat dipilih tempat-tempat 

yang strategis dan mudah dijangkau demi kepentingan publik. 
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3.2 Festival Kesenian Yogyakarta Sebagai Promosi Wisata 

Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan kesenian, kebudayaan dan tradisi yang 

kental. Banyaknya potensi dan kekayaan budaya yang sebagian besar belum diketahui 

didalam negeri maupun mancanegara. Festival kesenian yogyakarta merupakan event 

tahunan seni-budaya yang telah menasional dan telah lama diselenggarakan sebagai 

event pelestarian seni budaya. Dengan dihadapakan pada persaingan ekonomi tingkat 

ASEAN, ditengah persaingan antar bidang, FKY hadir sebagai sarana strategis dalam 

pelestarian budaya lokal dan intinya seniman tradisional tetap eksis dan berkembang 

diera modern dengan saraf gempuran budaya asing.  

FKY bukan event pelestarian namun juga media promosi wisata budaya, tidak 

hanya difokuskan pada kelompok seni dengan pengembangan seni budaya dan 

keistimewaan diy namun juga juga diisi aneka produk lokal, kerajinan tangan dan 

bazar. Festival kesenian yogyakarta yang digelar pada tanggal 20 agustus hingga 9 

september  2014 mengambil lokasi di plasa pasar ngasem, dan mengusung tema 

atraktif dan edukatif. Namun, meskipun telah dilaksanakan tiap tahunnya sejak tahun 

1989, tidak sedikit masyarakat dan mahasiswa maupun pendatang yang telah lama 

menetap di jogja justru tidak tahu apa dan seperti apa FKY tersebut. Sebagian 

masyarakat juga mengatakan telah sering menghadiri FKY setiap tahunnya sehingga 

bosan dan merasa tidak terlalu antusias lagi. Mereka mengatakan yogyakarta 

merupakan kota seni, itu berarti kesenian bukan lagi hal yang aneh bagi orang-orang 

yang telah lama tinggal dijogja. 
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Berdasar uraian tersebut sehingga diperlukan perencanaan dalam proses 

komunikasi dengan menggunakan bebagai alat atau elemen promosi seperti 

periklanan, public relation, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut dan 

sebagainya guna merangsang target yang diharapkan. Banyak usaha-usaha yang bisa 

dilakukan oleh stakeholders untuk mempromosikan FKY, agar menarik pengunjung 

untuk berpartisipasi bahkan terkenal hingga mancanegara.  

3.2.1 Periklanan (advertising) 

“Selain program yang memang dibikin semenarik mungkin, dr tim media / 

markom juga membantu gencar dalam mengadakan promosi atau publikasi acara. 

Menggandeng dengan beberapa media partner, supaya publikasi semakin luas.”15 

 

Periklanan merupakan segala macam bentuk penyajian ide, konsep maupun 

promosi barang atau event.Iklan merupakan cara yang paling dominan dalam 

mempromosikan suatu produk maupun event. Iklan mempunyai empat fungsi utama 

yaitu menginformasikan kepada publik mengenai seluk beluk produk (informative) , 

mempengaruhi pembeli untuk membeli (persuading), mengingatkan informasi yang 

diterima publik (reminding), menciptakan suasana yang menyenangkan ketika publik 

menerima informasi (entertaintment). Banyak cara yang dilakukan secara gencar 

untuk mempromosikan festival kesenian Yogyakarta selain membuat program 

semenarik mungkin juga menggandeng media- media partner sehingga publikasi 

lebih maksimal. 

Promosi yang dilakukan dengan publikasi konvensional (baliho, poster, flyer)  

                                                 
15 Hasil Wawancara dengan ovie ermawati selaku divisi media via email pada tanggal 30 juli 2016 pukul 11.25 
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kerjasama media (cetak, elektronik, online ) 16 

 

Usaha-usaha untuk mempromosikan FKY sebagai salah satu event yang 

melestarikan seni budaya di yogyakarta yaitu melalui periklanan yang dilakukan 

melalui berbagai media secara konvensional. Media yang digunakan yaitu : 

1. Media cetak 

Dalam promosi FKY, media cetak merupakan salah satu media yang sering 

digunakan dalam periklanan. FKY bekerjasama dengan pihak swasta untuk publikasi 

melalui media cetak seperti tribunjogja, kr jogja harian jogja dan lain-lain. 

2. Media elektronik 

 Promosi juga dilakukan melalui media elektronik, dinas kebudayaan bekerjasama 

dengan sejumlah tv lokal dan radio-radio yang ada diyogyakarta. Seperti : TVRI jogja, 

ADITV jogja, radio RRI pro FM, ardia FM, Sonora FM, dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 hasil wawancara dengan Ariwulu ketua umum fky pada tanggal 20 juli 2016 
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Gambar 3.8 

 

Sumber : instagram Festival Kesenian Yogyakarta 

3. Media luar ruang  

 Salah satu media promosi luar ruang ( outdoor advertising ) yang digunakan 

didalam pelaksanaan FKY yaitu billboard. Billboard merupakan  iklan luar 

ruang (outdoor advertising)  berbentuk poster dengan ukuran cukup besar  dan 

diletakkan  tinggi ditempat yang ramai dilewati orang.  
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Gambar 3.9 

Salah satu billboard untuk mempromosikan FKY 

 

Sumber : instagram Festival Kesenian Yogyakarta 

 

3.2.2 Hubungan masyarakat (Public relation) 

“Public relation didalam fky mempunyai fungsi yang hampir sama dengan PR 

perusahaan. Menjalin hubungan baik dengan media dalam hal kegiatan media 

relations, pemerintah (dlm hal ini Dinas Kebudayaan), talent, penonton, peserta 

pasar seni dan beberapa yang terkait dengan pelaksanaan FKY.”17 

 

Public relation didalam pelaksanaan festival kesenian yogyakarta mempunyai 

fungsi  yang hampir sama dengan public relation dalam perusahaan.  Menjalin 

hubungan baik dengan media dalam hal kegiatan media relatuion, hubungan dengan 

                                                 
17 Wawancara dengan ovie ermawati selaku divisi media via email pada tanggal 30 juli 2016 pukul 11.25 
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pemerintah dalam hal ini yaitu dinas kebudayaan DIY. Kemudian hubungan dengan 

masyarakat misalnya, mengajak  masyarakat untuk bergabung dalam pasar seni, 

berpartisipasi dalam talent, penonton, memperbanyak konten-konten kreatif dan  

inovatif agar menjadi andalan supaya pengunjung selalu menemukan hal baru di FK.  

Gambar 4.0 

Spot selfie warna warni untuk menarik pengunjung 

 

Sumber : instagram festival kesenian yogyakarta 

Strateginya adalah membuat kesenangan bersama dengan berkreatifitas, inti 

dari FKY adalah sebagai ruang mengapresiasi dan ruang berapresiasi. Target 

audience tidak dibatasi usia, bahkan yang tidak berpendapatan pun juga bisa 

berapresiasi di FKY karena semua gratis mulai dari nonton pertunjukan hingga ikut 

workshop,  kecuali jajanan, parkir, dan toiletnya. Dan memperbanyak elemen 

artistik warna-warni yang tersebar disekitar venue menjadi spot selfie, yang tanpa 

disadari pengunjung yang berfoto dan mengunggah fotonya di sosmed 
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masing-masing secara otomatis menjadi Public Relation FKY untuk mendatangkan 

pengunjung di hari berikutnya 

3.2.3 Pemasaran Interaktif  (interactive marketing) 

“Media social yang digunakan Instagram, Twitter, Facebook Page, Youtube dan 

Periscope. Yang paling berpengaruh : 

FKY26 : Twitter dan Facebook 

FKY28 : Instagram dan Facebook:” 18 

 

Promosi festival kesenian yogyakarta juga dilakukan melalui pemasaran 

interaktif, promosi dilakukan melalui kegiatan maupun program online untuk menarik 

minat masyarakat untuk datang meramaikan maupun ikut berpartisipasi dan 

bekerjasama dalam kegiatan FKY seperti dalam pasar seni mengisi stand-stand, 

mengikuti lomba-lomba, atau bahkan pendaftaran volunteer-volunteer. Di era serba 

modern seperti saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak 

orang-orang yang menggunakan smartphone dan mengenal sistem online yang cepat. 

Informasi melalui media online tersebut lebih cepat dan efektif tersampaikan kepada 

target daripada media promosi lainnya. Promosi FKY juga menggunakan media 

online sebagai alat promosi yang berpengaruh. Media online yang digunakan untuk 

promosi didalam pelaksanaan FKY yaitu website, instagram, facebook, twitter, 

periscope. Media online sangat berpengaruh untuk mempromosikan FKY. 

 

3.2.4 Pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth) 

                                                 
18 hasil wawancara dengan Ovie Ermawati bagian divisi media FKY 2014-2015  
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Pemasaran dari mulut ke mulut merupakan komunikasi lisan, tertulis maupun 

elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan dan pengalaman 

membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bentuknya seperti komunikasi dari 

orang ke orang (chatroom).  Pemasaran dari mulut ke mulut atau yang disebut juga 

denga Word of mouth menjadi salah satu alat promosi yang efektif. Promosi jenis ini 

dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun menyebarkan pesan secara langsung 

maupun tidak langsung. Misal nya seseorang yang sudah pernah atau sering datang ke 

FKY, mengajak teman-temannya untuk datang  lagi baik mengobrol secara langsung 

(offline) maupun melalui chatting (online).  

Secara otomatis ini menjadi bentuk promosi yang efektif ketika sebagian 

orang tidak tahu apa FKY tersebut ataupun kurang tertarik dengan FKY dan 

sebagainya. Promosi dalam bentuk ini dapat meyakinkan target dengan cara persuasif 

yaitu melalui cerita menarik yang ditawarkan maupun ajakan. pemasaran dari nulut 

ke mulut di didalam FKY sendiri dilakukan dari mulai pemberitahuan dinas atau 

panitia untuk mengajak seniman-seniman yang dianggap berpengaruh untuk 

bergabung didalam FKY tersebut. Kemudian untuk  masyarakat, dari 6 orang yang 

peneliti wawancara, 4 orang diantara nya mengetahui event festival kesenian 

yogyakarta melalui ajakan teman. 


