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1. Pendahuluan 

 Dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan dalam dua pilihan di dalam menentukan arah dan 

kebijakan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi sebagai kekuatan jati diri Bangsa. Pertama, 

pemerintah atau negara Indonesia harus mempertahankan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi 

di mana masyarakatnya masih melestarikan seni tersebut. Di beberapa tempat dan pulau di 

Indonesia, keberadaan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi masih memiliki keterkaitan dengan 

agama, dan tata kehidupan masyarakat yang tanpa kehadirannya dianggap tataran kehidupan 

keagamaan dan pelaksanaan upacara dinyatakan tidak selesai. Sedangkan kedua, pemerintah atau 

negara Indonesia harus mengembangkan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi itu untuk selalu 

mengikuti perkembangan masyarakat global.   

Theodore Levitt dalam Oka Yoeti menyebutkan pada tahun 1980-an
1
 memperkenalkan 

istilah global, di mana terjadi percaturan atau pergaulan negara di dunia secara menyeluruh dapat 

memberikan dampak pada semua masyarakat tanpa kecuali dalam interaksi, komunikasi, serta 

berkembangnya pengetahuan dan kemampuan penguasaan teknologi. Sehingga dampak dari 

perkembangan global, juga mempengaruhi pengaruh dalam sosial budaya, politik dan tatanan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
!Yoeti, Oka, A. Pengantar Ilmu Kepariwisataan. (Bandung: Angkasa. 1982). hal.1.!
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kehidupan masyarakat yang bersifat transnasional di ranah-ranah seperti media massa, komsumsi, 

industri dan pariwisata secara luas.  

 Indonesia sebagai negara kunjungan wisata dunia sejak tahun 1920-an, 
2
 menyebabkan 

berbagai inovasi dilakukan oleh para seniman di dalam memenuhi kebutuhan wisatawan ke 

Indonesia, sehingga keberadaan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi harus mengalami tuntutan 

mengikuti perkembangan dari masyarakat wisata tersebut.  Maraknya kunjungan wisatawan ke 

Indonesia memberikan nilai tambah bagi sektor perekonomian masyarakat, sehingga seluruh 

masyarakat berupaya mengembangkan potensi dirinya dan membenahi lingkungannya agar dapat 

menjadi daerah tujuan wisata, begitu juga tidak ketinggalan tari dan musik tradisi yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat bergeliat untuk mengisi kegiatan-kegiatan bersifat festival baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun swasta.  Pengembangan serta pemanfaatan budaya dan seni 

(Tari dan Musik) tradisi yang ditujukan agar hasilnya bermanfaat sebagai penunjang industri 

pariwisata, sesuai dengan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 
3
, tentang 

kepariwsataan.   Disebutkan bahwa keberadaan budaya dan seni tradisi yang ada di masyarakat 

perlu dikembangkan dan dikemas secara inovatif, kreatif supaya sesuai dengan peruntukannya yaitu 

untuk komsumsi wisatawan. Begitu juga dalam budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi harus 

dikemas dengan memberikan pelatihan pada masyarakat, agar wawasannya, pengetahuannya dalam 

pengembangan dan pengemasan untuk seni tradisi Indonesia sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 

Kegiatan festival yang diselenggarakan dari masing-masing daerah di Indonesia, kini telah 

menjadi kalender tetap, sehingga wisatawan sangat mudah untuk menyaksikan kegiatan tersebut 

melalui penyebaran media internet.  Begitu seriusnya masyarakat Indonesia di dalam mengikuti 

kegiatan festival yang ada, agar mampu menarik kunjungan wisatawan datang ke Indonesia, 

masyarakat, seniman mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menyajikan budaya dan 

karya-karya tari dan musik yang kreatif dengan menghasilkan segala sesuatu kehidupan dalam 

perspektif kekinian untuk menjadikan industry kreatif. Industry kreatif merupakan sebuah proses 

dengan tujuan memproleh keuntungan melalui system perdagangan.  Sedangkan tolak ukur system 

industry dan perdagangan ditentukan dari kualitas produk dan peluang pasar
4
.  

Abraham Kaplan dalam adalah seorang ahli filsafat dari University of Michigan dalam Edy 

Setiawati, yang telah mengkhususkan dalam metodologi ilmu-ilmu tingkah laku dan sekaligus 

mendalami masalah kesenian, telah melakukan identifikasi terhadap seni popular sebagai mindrow 

art (seni tingkat selera tengahan), yang dikontraskannya dengan seni tinggi (highbrow) dan seni 

tingkat rendahan (lowbrow).
5

 Identifikasi dari Abraham Kaplan adalah perkembangan dan 

keberadaan seni bertajuk industry kreatif, tiga dasawarsa ini dengan munculnya Pop Art, dan teater 

absurd adalah versi baru dari seni yang ada. Tidak mengherankan di negara maju Pop Art ini begitu 

sangat digemari oleh kaum muda, sebagai reaksi kemapanan artistic, melawan tekanan dari segala 

sesuatu yang bersifat lazim dan akademik. Hal ini dapat kita lihat bagaimana maraknya 

perkembangan seni Pop Art di negara-negara; Korea, Jepang, Amerika dan lain sebagainya. Tentu 

kita tidak bisa membandingkan dengan Indonesia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      
2
 Ibid. hal.204. 

3
  Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11 

4
 Edy Setyawati, Makalah untuk Simposium Internasional Kajian Budaya. (Denpasar.1996).hal.86. 

5
 Ibid. hal. 92. 
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Munculnya Pop Art di negara maju yang saya sebutkan itu, bukan berarti seni tradisi 

mereka tidak maju, namun mereka memiliki pemisahan yang sangat jelas mana ranah seni tradisi 

dan mana ranah Pop Art. Keduanya memiliki pemisahan yang sangat jelas sehingga mampu menuju 

industry kreatif bukan semata-mata seni tradisi mereka buruk atau seni yang gagal, melainkan 

sebuah alternative seni yang mewakili selera tertentu yang berada di tengah-tengah antara yang 

sangat tinggi dan yang sangat rendah.   

Menurut epistomologis kata “popular” sendiri berarti “disukai orang banyak” dan kalau 

kita lihat dari konsep Keplan, disebut seni yang bersifat midbrow. Jenis seni yang disukai oleh 

masyarakat banyak, ini dapat dilihat begitu seringnya jenis atau produk ini dihasilkan dan disiarkan 

oleh beberapa televisi di Korea, Jepang, Amerika dan benua Eropa, bahkan televisi di Indonesia 

juga menyiarkan pertunjukan tersebut. Sehingga anak bangsa sangat gandrung dan paham dengan 

Kipop Korea, Jepang daripada seni tradisi Indonesia sendiri. Artinya seni popular sangat ditentukan 

oleh pasar dan tingkat promosi yang begitu gencar juga memberikan andil yang besar akan 

keberadaan dan eksistensi dari seni popular tersebut di masyarakat.  

 

2. Kekuatan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi sebagai seni industri 

 Keberadaan dan perkembangan budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi menuju industry 

kreatif di Indonesia begitu menarik untuk dikaji, karena dengan banyaknya muncul stasiun televisi 

di Indonesia sangat memberikan peluang untuk berkembang seni tradisi sebagai industry kreatif. 

Industry kreatif merupakan industry yang didasarkan atas dasar kreativitas tinggi dengan 

sentuhan inovasi guna menghasilkan produk baru yang berbeda dan berkualitas 
6
.  

Tentu yang menjadi perhatian dalam tari dan musik tradisi Indonesia menuju produk 

industry kreatif adalah adanya daya kreatif di dalamnya. Memunculkan daya kreatif inipun tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah/pakem-pakem dari akar budaya dan seni tradisi yang bersangkutan, 

walaupun dengan tujuan dasar dari kegiatan industry kreatif agar dapat menambah daya jual hasil 

dari kreativitas para pelaku seni itu sendiri, serta meningkatkan nilai kegunaan pada awalnya sangat 

mungkin tidak memiliki nilai guna menjadi sebuah produk yang memiliki nilai dengan melakukan 

inovasi kreatif untuk memunculkan ide-ide baru.  

Budaya merupakan sebuah konsep yang telah disepakati oleh masyarakat tertentu untuk 

dijalankan secara bersama-sama melalui sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, secara 

umum merupakan prodak dari masyarakat, sedangkan masyarakat dalam kompleksitasnya selalu 

mengalami perubahan, sehingga posisi seni dalam masyarakat mau tidak mau harus mengalami 

perubahan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dimana seni itu berada. Artinya keberadaan seni 

itu tidak mati, ia bergerak terus sesuai dengan pergerakan masyarakat pendukung dari seni itu 

sendiri. Dengan keberagaman seni (Tari dan Musik) tradisi yang dimiliki oleh masyarakat apakah 

fungsinya sebagai ritual, hiburan akan tumbuh dan mengalami perubahan di tengah kehidupan 

masyarakat, menjadikan penegasan tentang dinamika seni sebuah wilayah yang perlu mendapat 

apresiasi oleh semua pihak.   

Tari dan musik tradisi pun tidak seharusnya bergerak statis mengikuti tatanan ketabuan 

tradisinya, namun bisa lebih luwes seiring perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-

nilai estetis dan nilai-nilai fungsional ketradisiannya.  Dilema yang dihadapi oleh masayarakat yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6
 Soegoto. (2006). Industri Media. (Gramedia.2006).hal.34.!
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masih setia dengan tari dan musik tradisi yang berkaitan dengan agama, tidak mungkin bisa 

dijadikan industry yang tujuannya untuk menambah nilai guna dan mampu membuka peluang pasar, 

dan di satu sisi pemerintah dewasa ini tengah menggalakan ruang-ruang untuk tari dan musik tradisi 

agar bisa dijadikan destinasi kunjungan wisatawan menikmati sajian dalam bentuk pertunjukan. 

Perdebatan tersebut pernah terjadi, apakah tari dan musik yang masih bersangkut paut dengan 

pelaksanaan agama, seperti halnya masyarakat Bali, di mana seni dan agama memiliki keterkaitan 

satu dengan yang lainnya, bahkan bagi masyarakat Bali sendiri keberadaan tari dan musik tradisi 

memiliki fungsi dan kegunaan sesuai dengan peruntukkannya di antaranya tari dan musik sebagai;  

(1), wali yang memiliki fungsi sebagai bagian dari upacara keagamaan dan tempat pertunjukannya 

selalu di Jeroan yang merupakan ruang Pura paling sakral, paling suci. Jenis tariannya adalah tari 

rejang, tari topeng sidakarya, tari sanghyang, tari baris gede, tari baris pendet, dan musik luang. 

(2), bebali yang memiliki fungsi sebagai pengiring upacara keagamaan. Dan tempat pertunjukannya 

di halaman Pura bagian tengah. Dan jenis tariannya adalah tari gambuh, tari topeng dengan 

menghadirkan cerita, dramatari wayang wong, tari legong dan musik gender. (3), balih-balihan yang 

memiliki fungsi sebagai hiburan untuk penonton secara umum, dan tempat pertunjukannya di Jaba 

atau halaman luar Pura. Dan jenis tariannya kekebyaran, baris tunggal, topeng lelampahan, drama 

tari arja, dan musik (gong) kebyar.  Yang paling menarik di sini adalah ketaatan masyarakat Bali 

untuk tidak menyentuh dan menjadikan tari dan musik wali sebagai barang seni untuk industry dan 

tidak bisa dipertunjukkan sesuai dengan permintaan pasar.  

Bentuk dan jenis tari dan musik tradisi yang masih kental dengan ke agamaan seperti yang 

ada di Bali dan mungkin di daerah lainya semestinya oleh seniman kreatif harus menjadi 

pertimbangan di dalam pengembangan untuk produk industry sebagai kepentingan wisata.  Daya 

kreatif yang tinggi di dalam pengemasan sebagai industry sebenarnya sah-sah saja, dan sebagian 

seniman dan pelaku seni di Indonesia sudah memahami mana yang harus dibuatkan dalam bentuk 

kekinian sebagai produk kreatif maupun tidak. Dengan demikian keberadaan seni tari dan musik 

tradisi Indonesia yang bersangkut paut dengan agama seperti yang ada di Bali dan di daerah lainnya 

hingga kini masih dalam posisinya dan tidak dipergunakan untuk komsumsi wisatawan, walaupun 

wisatawan itu sendiri disuguhkan jenis tari dan musik yang sama untuk upacara keagamaan, itu 

adalah kemampuan dan daya creative seniman di dalam melakukan pengemasan yang hanya 

mengambil bentuk luarnya saja, atau sering disebut dengan istilah seni Kits. Dan oleh masyarakat 

dibuatkan bentuk tiruannya yang hampir menyerupai bentuk aslinya, namun kelengkapan upacara 

tidak dilakukan sama dengan yang bentuk aslinya, ini merupakan kemampuan para seniman di 

dalam pengemasan karya seninya. Pengemasan dengan mengambil bentuk yang tidak secara 

keseluruhan dari bentuk asli dari tari dan musik tradisi bersangkut paut dengan agama, bentuk itu 

hanya sebagai pijakan yang selanjutnya dilakukan pengolahan, pengembangan dengan tidak 

mengambil esensi dari tata laku ritual agama untuk industry sangat diperlukan kemampuan daya 

kreatif.  

Pemerintah Indonesia telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan 

dan mengembangkan potensi budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi untuk penguatan daerah 

tujuan wisata, tentu memberikan dampak positif dan negatif kepada keberadaan dari budaya 

masyarakat itu sendiri. Kreativitas merupakan ajang yang sangat dinantikan oleh masyarakat di 

dalam menjadikan tari dan musik tradisi sebagai karya baru. Kreativitas merupakan suatu proses 
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yang menggunakan imajinasi dan keterampilan dalam mengembangkan sebuah produk, benda, 

proses, atau pikiran yang baru dan unik.  

Menciptakan “sesuatu” yang baru dan unnik tidak berarti tidak boleh mempergunakan 

idium-idium lama, munculnya idium baru berpangkal dari idium lama tentu dituntut bagaimana 

memunculkan daya kreatif di dalamnya. Kemampuan memunculkan daya kreatif dalam diri manusia 

tidak bisa lepas dengan peran dan model pendidikan yang dilakukan oleh manusia, apakah lewat 

pembelajaran formal maupun non formal. 

Keberadaan tari dan musik tradisi sebagai kekuatan industry kepariwisataan Indonesia 

mulai digalakkan setelah anjloknya harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sejak pertengahan 

tahun 1986. Potensi budaya dan seni (Tari dan Musik) tradisi sebagai pertunjukan yang ada di 

masyarakat mulai menggeliat dan tumbuh menjadi kekuatan untuk menarik wisatawan lebih lama 

tinggal di Indonesia. Sehingga belanja wisata akan menjadi lebih besar dan ahkirnya perekonomian 

masyarakat akan meningkat. Digalakkannya industry pariwisata sebagai kekuatan akan memberikan 

dampak terhadap perkembangan budaya dan seni khususnya tari dan musik tradisi yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat Indonesia.  

Kekuatan industry pariwisata harus dibarengi dengan peningkatan masyarakat tentang 

bagaimana melakukan pengelolaan berkesinambungan tari dan msuk tradisi dalam bentuk 

pertunjukan sebagai akar agar tetap menjadi identitas masyarakatnya. Kreativitas merupakan 

kekuatan dasar yang harus dimiliki masyarakat/seniman sebagai pergulatan untuk menghasilkan 

kemasan seni yang berbasis industry.  

 

3. Simpulan 

 Berdasarkan paparan yang diketengahkan dalam tulisan ini dapat dijelaskan bahwa, budaya 

dan seni (Tari dan Musik) tradisi di Indonesia yang masih bersangkut paut dengan konteks 

keagamaan, perlu mendapat pemikiran dan pemahaman dari seluruh elemen masyarakat untuk 

dijadikan industry kretatif sebagai penopang ekonomi masyarakatnya. Begitu juga di dalam 

pengemasan yang dilakukan oleh para seniman, koreographer sangat dibutuhkan kehati-hatian, 

walaupun dewasa ini banyak teori yang mempermudah cara kerja di dalam proses perencanaan, 

perwujudan, pelaksanaan untuk sebuah pengemasan dari bentuk karya yang sudah ada diolah dan 

dikembangkan melalui inovasi agar menjadi bentuk baru. Industry kreatif lebih menekankan kepada 

produk yang memiliki unsur-unsur kreatif di dalamnya. Untuk menguatkan posisi tari dan musik 

tradisi sebagai industry kreatif, pemerintah Indonesia melalui departemen Pariwisata dan Industry 

kreatif merancang destinasi di kalangan masyarakat pedesaan yang memiliki keunggulan dan tidak 

dimiliki oleh bangsa lain untuk bisa dijadikan daerah tujuan wisata. 
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