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I. Pendahuluan
Industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah
wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas.
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan
memiliki cadangan sumberdaya terbarukan. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi
evolusi tahap IV pasca ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi
(Deperindag, 2008).
Konsep industri kreatif jika dikaitkan dengan seni pertunjukan pariwisata akan
memperlihatkan adanya kesinambungan pembangunan dalam bidang kesenian. Seni
pertunjukan yang ditampilkan masyarakat Bali untuk pariwisata adalah wujud industri
kreatif masyarakat setempat dalam mengembangkan kehidupan berkeseniannya yang
telah dilakukannya secara berkelanjutan. Hal itu dapat diamati dari keberadaan seni
pertunjukan pariwisata daerah ini yang sesungguhnya sebagian besar merupakan
kemasan, pengembangan dari bentuk-bentuk kesenian Bali (Bandem, 1996; Soedarsono,
1999; Dibia; 2000; Picard, 2006; Ruastiti, 2008).

II. Sekilas Tentang Perkembangan Seni Pertunjukan Pariwisata di Bali
Bali selain di kenal sebagai pulau dewata juga terkenal karena memiliki berbagai
jenis kesenian dalam kebudayaannya. Salah satu unsur kebudayaan Bali yang sering
dipergunakan sebagai daya tarik pariwisata adalah seni pertunjukan.
Pulau Bali telah dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata oleh pemerintah
kolonial Belanda sejak tahun 1920-an (Nielsen, 1928 : 9-18). Bali yang ketika itu masih
di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dianggap kurang memiliki potensi
ekonomi, namun Bali memiliki kebudayaan yang sangat unik yang kemudian mereka
kembangkan sebagai daya tarik wisata Bali. Pemerintah kolonial Belanda ketika itu
mempergunakan Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) mempromosikan Bali ke
negara-negara Eropa (Tantri, 1965: 60-80).
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Sejak dibukanya Bali sebagai daerah tujuan wisata, kehidupan masyarakatnya
mulai mengalami perubahan. Pendidikan yang diperoleh bagi sebagian warga
masyarakat Bali melalui sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda
tampaknya secara perlahan-lahan telah memperluas wawasan mereka tentang berbagai
hal terkait dengan kehidupan.

Dengan diberikannya peluang untuk mengenyam

pendidikan membuat sebagian warga masyarakat Bali ketika itu mulai mengubah pola
pikirnya, dari cara berfikir irasional menjadi rasional (Gde Agung, 1989: 313).
Sebagaimana dikatakan Piet (1933: 86-87), bahwa sejak datangnya wisatawan
ke daerah ini, orang Bali mulai berfikir tentang “waktu adalah uang”. Itu artinya
bahwa orang Bali ketika itu sudah mulai berfikir rasional. Meningkatnya pendidikan
kiranya telah dapat mengubah cara berfikir seseorang dari irasional menjadi rasional,
dan hal itu juga tampak pada kehidupan masyarakat Bali dalam berkesenian. Mereka
mulai mempunyai gagasan untuk menyikapi peluang atas ramainya kunjungan
wisatawan datang ke Bali.
Ramainya wisatawan berkunjung ke Bali mendorong masyarakat setempat
kreatif menciptakan sesuatu yang dapat “bernilai tukar”. Giddens (1986) menyatakan
bahwa “nilai tukar” berkaitan erat dengan “komoditi”. Komoditi mempunyai nilai
ganda, di satu pihak mempunyai “nilai pakai” (use value), dan di pihak lainnya
mempunyai “nilai tukar” (exchange value). Sedangkan masyarakat Bali dalam kaitan
dengan pariwisata lebih menekankan pada nilai ekonomis. Hal itu dapat dilihat dari
sikap masyarakatnya yang semenjak ramainya wisatawan berkunjung ke daerah ini
mereka tampak lebih banyak memilih profesi yang terkait dengan industri pariwisata
seperti menjadi pemandu wisata, membuka usaha biro perjalanan wisata, membuka
penyewaan mobil, penyewaan rumah tinggal/hotel, menjual makanan, menjual
cendramata, menyekolahkan putra-putrinya ke jalur profesi terkait dengan pariwisata,
dan lain sebagainya.
Meningkatnya pendidikan masyarakat Bali atas dibukanya peluang untuk
meningkatkan jenjang pendidikan juga berdampak terhadap peningkatan kemampuan
mereka dalam menyikapi hidupnya. Hal itu ditandai dengan munculnya pandanganpandangan baru yang dituangkan dalam karya-karya seni baru, seperti munculnya Gong
Kebyar di Kabupaten Buleleng pada tahun 1910 yang menghasilkan musik-musik
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dinamis, yang hingga kini banyak dipergunakan sebagai musik iringan tari (Sukerta,
2004 : 26).
Munculnya Gong Kebyar di Kabupaten Buleleng sangat digemari dan mendapat
perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda. Munculnya Gong Kebyar yang
sangat digemari masyarakat luas telah mendorong munculnya berbagai bentuk taritarian baru yang mempergunakan gamelan ini sebagai musik iringan tari. Contohnya
seperti munculnya tari Trunajaya yang diciptakan oleh Pan Wandres, kemudian
disempurnakan kembali oleh I Gde Manik dari Kabupaten Buleleng (Dibia, 1999: 51).
Tari yang menggambarkan emosional seorang pemuda ini ditata sangat dinamis dan
ekspresif, sesuai dengan karakteristik Gamelan Gong Kebyar tersebut. Munculnya tari
Trunajaya ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat maupun wisatawan. Hal
itu dibuktikan bahwa sejak awal perkembangannya hingga kini tari ini tetap digemari
oleh masyarakat maupun wisatawan manca negara.
Kesuksesan Tari Trunajaya yang mampu memikat hati penonton diikuti oleh
munculnya beberapa tari baru yang juga diiringi Gamelan Gong Kebyar, seperti Tari
Margapati dan Tari Panji Semirang yang diciptakan oleh I Nyoman Kaler pada tahun
1942. Kedua tarian ini merupakan tari bebancihan, yakni tari putra halus yang ditarikan
oleh penari perempuan. Tari Margapati menggambarkan seekor raja hutan (singa) yang
sedang memburu mangsanya. Sedangkan Tari Panji Semirang menggambarkan tentang
penyamaran Dewi Candrakirana menjadi seorang laki-laki (Bandem, 1996: 56).
Gamelan Gong Kebyar yang bernuansa dinamis ini memang sangat digemari
masyarakat. Berkembangnya Gong Kebyar telah banyak mendorong lahirnya berbagai
bentuk tari-tarian baru. Selain dimeriahkan oleh kehadiran tari bebancihan tersebut di
atas, industri pariwisata Bali juga dimeriahkan oleh hadirnya tari Oleg Tamulilingan
yang juga diiringi Gamelan Gong Kebyar.

Tari ini diciptakan oleh I Maryo dari

Kabupaten Tabanan atas permintaan John Coast dari Amerika pada tahun 1952 (Dibia,
1999: 50). Tari ini menggambarkan dua ekor kumbang jantan dan betina yang sedang
bercengkrama di taman bunga. Tari lepas yang koreografinya digarap dalam bentuk
duet ini sangat memikat hati penonton. Oleh sebab itu hingga kini tari ini tetap
berkembang bahkan menjadi primadona industri pariwisata Bali.
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Munculnya berbagai bentuk seni pertunjukan pariwisata yang berorientasi
ekonomi dianggap lebih mengedepankan kepuasan penonton. Hal itu disebut
masyarakat sebagai sekularisasi. Seni pertunjukan sekuler adalah seni pertunjukan yang
diciptakan untuk kebutuhan duniawi (Seramasara, 1997: 63).
Perubahan orientasi masyarakat Bali dalam berkesenian berawal dari perubahan
kebudayaan masyarakatnya dari masyarakat agraris (tradisional) ke masyarakat industri
Pariwisata. Seni pertunjukan Bali yang semula hanya ditarikan dalam konteks upacara
ritual kegamaan di pura, atau dalam konteks sosial saja tetapi juga disajikan dalam
konteks ekonomi (pariwisata). Baudrillard dan Lyotard menyebut gejala seperti ini
sebagai suatu gerak maju menuju masa post-industri. Menurutnya berkembangnya
suatu industri menyebabkan terjadinya pergeseran dan keterputusan zaman yang
mengakibatkan munculnya totalitas baru dengan berbagai pengorganisasian dan prinsipprinsipnya (Featherstone, 1988: 195).

Sebagaimana munculnya bentuk-bentuk seni

pertunjukan baru yang dikemas untuk disajikan dalam konteks pariwisata, seperti: Cak,
Sang Hyang, dan lain sebagainya.
Cak adalah sebuah dramatari yang ditarikan oleh 50 hingga 150 orang pelaku
yang ditarikan oleh penari laki-laki. Cak merupakan bagian dari tari Sang Hyang,
namun ketika tari ini ditampilkan untuk pariwisata, Cak ini ditampilkan terpisah dan
diberikan lakon Ramayana sehingga pertunjukan ini menjadi sebuah dramatari. (Dibia,
1999: 43-44). Cak pertama kali muncul di Desa Bona (Gianyar), di Desa Singapadu
Gianyar, Desa Batubulan Gianyar, Desa Sumerta Badung, dan lain-lainnya (Bandem,
1983: 84). Selain tari-tarian tersebut, muncul pula tari Janger yakni sebuah tari yang
juga dikemas dari koor wanita tari Sang Hyang. Tari ini ditarikan oleh laki-laki dan
perempuan.

Penari laki-laki disebut Kecak, sementara penari perempuan disebut

Janger. Pemisahan koor perempuan dari tari Sang Hyang inilah tari ini kemudian
disebut tari Janger (Bandem, 1983 : 85).
Diterimanya tari Janger yang dikemas dari tari Sang Hyang itu diikuti oleh
munculnya tari Legong yang juga dikemas dari tari sakral Sanghyang Topeng Legong.
Tari Legong ini diciptakan oleh seniman Bali atas perintah Raja Gianyar pada awal
abad ke-20 di desa Ketewel Gianyar. Pada mulanya, tari ini merupakan tari sakral, yang
hanya dipentaskan di setiap Buda Keliwon Pagerwesi di Pura Yogan Agung, desa
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dengan

mempergunakan topeng, dan di setiap pertunjukannya selalu diawali proses kerawuhan
(Goris, 1933 : 330).
Terinspirasi dari tari Legong tersebut di atas, masyarakat kemudian menciptakan
tari Legong yang bentuknya hampir sama dengan tari Legong sekarang. Tari Legong
yang terkenal di Bali saat itu adalah tari Legong dari Desa Saba, Desa Bedulu, Desa
Kedaton, Desa Kapal, Desa Sayan, dan Desa Peliatan. Tari Legong ini awal mulanya
hanya dipentaskan untuk masyarakat lokal saja, namun dalam perkembangannya
kemudian tari ini juga ditampilkan untuk pariwisata. Masyarakat menganggap bahwa
tari Legong ini merupakan tari klasik, bermutu tinggi, karena tari ini banyak
mengispirasi munculnya berbagai bentuk tari baru lainnya.
Selain tari Legong, muncul pula tari Joged Bumbung yakni sebuah tari
pergaulan yang ditarikan oleh seorang penari perempuan diiringi gamelan Rindik yakni
instrumen bambu berlaras slendro bernama Grantang. Tari ini mempergunakan polapola gerak improvisasi yang melibatkan penonton untuk berjoged bersama dengan
penari (Dibia, 1999: 39). Tari ini diperkirakan muncul pada tahun 1946, dan hingga kini
masih disenangi masyarakat maupun wisatawan.
Tari Joged Bumbung ini memiliki persamaan dengan tari Gandrung dan Leko
(Beryl de Zoete & Walter Spies,1938: 242). Hal itu dapat dilihat dari tata penyajian
tarian ini yang memiliki persamaan kostum, koreografi (duet), hanya saja tari Gandrung
ini ditarikan oleh penari laki-laki, sementara tari Joged Bumbung ditarikan oleh penari
perempuan. Selain sama seperti tari Gandrung, tari Joged Bumbung juga mirip seperti
tari Leko, yakni sama-sama ditarikan secara berpasangan, mempergunakan kostum
sama seperti tari Joged Bumbung, hanya saja pada tari Leko pasangan duetnya sudah
ditentukan (tidak dari penonton) (Walter Spies en R. Goris, 1937 : 25).
Banyaknya ragam seni pertunjukan yang ada di daerah ini merupakan
keunggulan bagi kebudayaan Bali. Agar aset budaya daerah ini tidak tergerus oleh
globalisasi, maka Pemerintah Daerah Bali berupaya melakukan penggalian, pelestarian,
dan pengembangan seni-seni pertunjukan tradisional tersebut di bawah naungan banjar
(sekaa gamelan, sekaa pesantian, sekaa kidung, dan lain-lain). Upaya penggalian,
pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional Bali tersebut diprakarsai oleh Ida
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Bagus Mantra sejak tahun 1978 melalui kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang
hingga kini terus diselenggarakan secara rutin setiap satu tahun sekali (Dokumentasi
Pesta Kesenian Bali XXVI, 2004 : 74).
Melalui Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan secara rutin tersebut
Pemerintah Daerah Bali mengharapkan berbagai potensi seni budaya tradisional daerah
ini dapat dilestarikan serta dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan situasi
dan kondisi masyarakat Bali. Artinya bahwa Pesta Kesenian Bali ini diharapkan mampu
sebagai wadah lahirnya karya-karya baru yang akan memperkaya khasanah kebudayaan
Bali. Tujuan itu kiranya telah dicapai. Sejak awal dilaksanakan Pesta Kesenian Bali ini
hingga kini telah banyak lahir karya-karya seni pertunjukan baru antara lain sendratari
kolosal seperti sendratari Ramayana, sendratari Mahabharata, dan lain sebagainya.
Sendratari Ramayana, pertama kali diciptakan oleh Letnan Jendral G.P.H.
Djatikusumo pada tahun 1961. Munculnya sendratari di Bali terinspirasi dari sendratari
yang ada di Jawa Tengah yakni sendratari Ramayana (Dibia, 1999: 66-69). Semula,
sendratari ditampilkan dengan konsep pertunjukan tradisi. Namun dalam Pesta Kesenian
Bali tata-penyajian sendratari itu dikembangkan menjadi sendratari kolosal, agar sesuai
dengan tempat pementasannya (Bandem, 1996: 56-60 ). Hal itu membuat berbagai
unsur yang terdapat dalam pertunjukan itu mengalami perubahan, antara lain: volume
gerak tariannya digarap lebih besar, ragam musik iringan tarinya ditambah agar lebih
meriah, jumlah pelaku ditambah agar sesuai dengan luasnya panggung, sehingga jika
diamati secara keseluruhan bentuk pertunjukan ini menjadi ”baru”, berbeda
dibandingkan bentuk pertunjukan sebelumnya (aslinya). Penggabungan beberapa unsur
seni dengan mengembangkan tata-penyajian dari pertunjukan tersebut agar sesuai
dengan tempat penyajiannya, telah banyak menghasilkan bentuk pertunjukan baru yang
dapat memperkaya khasanah seni pertunjukan Bali.
Pesatnya perkembangan industri pariwisata Bali mendorong munculnya sekaasekaa kesenian yang melakukan pementasan di hotel-hotel untuk memenuhi kebutuhan
pariwisata. Sejak saat itu banyak seni pertunjukan pariwisata muncul, namun yang
hingga kini masih banyak diminati wisatawan hanyalah Barong dance, Cak & fire
dance, dan Legong dance.

7

Banyaknya permintaan untuk menampilkan seni pertunjukan Bali mendorong
munculnya tari-tari baru yang dominan diciptakan atas inspirasi dari tari-tarian sakral
daerah ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bali cerdas memahami keinginan
wisatawan yang sangat menyenangi seni pertunjukan Bali bernuansa religius, seperti
tari Rejang, tari Sanghyang, dan lain-lainnya yang merupakan tari persembahan kepada
para Dewata. Oleh sebab itu, jika diamati sebagian besar seni pertunjukan pariwisata
Bali didominasi oleh tari-tarian bernuansa religius sebagaimana disenangi wisatawan
tersebut, walaupun koreografinya tidak sepenuhnya lagi ditata dengan konsep tradisi
(Ruastiti, 2008: 3).

III. Budaya Unggul Didukung Oleh Manusia Unggul
Setiap membicarakan masalah seni pertunjukan akan muncul stereotif tentang
sebuah lembaga pendidikan tinggi yang kini dikenal dengan nama Insitut Seni Indonesia
(ISI) Denpasar. Lembaga ini sesungguhnya mempunyai peran yang sangat penting di
dalam mengemban misi pengembangan kebudayaan Bali khususnya kesenian. Peran
penting yang dipercayakan oleh masyarakat Bali kepada lembaga pendidikan tersebut
tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai kesenian dalam kuantitas,
tetapi juga harus mampu menunjukkan kualitas sehingga dapat menjadi unsur budaya
unggulan.
Kebudayaan unggul tersusun atas unsur-unsur budaya unggulan. Geriya,dkk
(2010 : 45) menyatakan bahwa unsur budaya unggulan harus mampu memenuhi paling
tidak lima kriteria yaitu :
1. Memiliki identitas sebagai representasi suatu komunitas.
2. Dukungan kelembagaan yang kokoh agar unsur unggulan itu eksis, berdaya
dan memeliki ketahanan.
3. Mampu memacu dan menginspirasi etos kreatif dengan roh,

spirit dan

gagasan baru dalam inovasi dan kreativitas.
4. Menumbuhkan nilai tambah secara spiritual, budaya, teknologis

dan

ekonomis.
5. Memperoleh apresiasi warga, publik dan pasar, menggerakkan partisipasi
serta menjadi kebanggaan warga.
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ISI

Denpasar sesungguhnya telah dapat menunjukkan keberhasilan dalam

bidang pendidikan seni. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa garapan seni tari dan
tabuh yang mampu dipresentasikan sebagai identitas budaya Bali. Beberapa contoh
karya seni tersebut diantaranya : Tari Manukrawa (1981) oleh I Wayan Dibia sebagai
koreografer beserta I Wayan Beratha sebagai kompusernya ; Tari Sekarjagat (1993)
oleh N.L.N. Swasthi Wijaya Bandem sebagai koreografer beserta I Nyoman Windha
sebagai kompusernya; Tari Satya Brasta (1989) oleh I Nyoman Cerita sebagai
koreografer beserta I Nyoman Pasek sebagai kompusernya ; Tari Cendrawasih (1988)
oleh N.L.N. Swasthi Wijaya Bandem sebagai koreografer beserta I Wayan Beratha dan
I Nyoman Windha sebagai kompusernya; Tari Belibis (1983) oleh N.L.N. Swasthi
Wijaya Bandem sebagai koreografer dan I Nyoman Windha sebagai kompusernya, dan
lain sebagainya (Dibia, 1999: 49-65).
Selain telah menghasilkan berbagai seni pertunjukan, lembaga ini juga diakui
oleh dunia internasional sebagai lembaga pendidikan seni yang berkualitas tinggi. Hal
itu dapat dibuktikan dengan adanya jalinan kerjasama antar lembaga pendidikan di
dalam negeri dan luar negeri baik dalam bentuk pertukaran tenaga pengajar (dosen)
maupun pertukaran mahasiswa. Jalinan kerjasama seperti itu merupakan bukti bahwa
kualitas lembaga pendidikan seni ISI Denpasar tidak saja diakui oleh masyarakat lokal
tetapi juga nasional dan internasional.
Masyarakat Bali pun kelihatannya semakin tinggi minatnya untuk mengarahkan
putra-putrinya kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar. Fenomena itu tampak
semakin tahun semakin banyak mahasiswa yang meilih ISI sebagai tempat belajar
kesenian. Meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi
ini juga tidak terlepas dari hadirnya PSSRD sebagai salah satu fakultas yang khusus
membidangi seni rupa dan disain yang dilengkapi dengan beberapa jurusan.
Dengan diampu oleh beberapa dosen yang rata-rata sudah berpendidikan strata
dua (magister), strata tiga (doktor), serta sejumlah guru besar yang berpengalaman
internasional, keluaran ISI dapat menunjukkan kualitas yang benar-benar menjadi
kebanggan masyarakat Bali. Keluaran ISI tidak saja hanya mampu menciptakan seni
dalam penyelesaian tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana seni, tetapi apa yang
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diperoleh selama belajar di lembaga pendidikan tersebut telah mampu diaplikasi di
masyarakat yang lebih luas. Para alumni ISI mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari
masyarakat terutama di lingkungan banjar, desanya masing-masing sehingga setiap
banjar memiliki sarjana seni tamatan ISI pada umumnya kesenian di banjar tersebut
akan lebih maju dibandingkan dengan yang belum memiliki sarjana seni.
Alumni ISI Denpasar secara signifikan telah mampu mengisi pasar kerja yang
relevan dengan bidang seni yang dimiliki. Selain menjadi tenaga edukatif baik sebagai
dosen, sebagai guru maupun mengisi peluang kerja yang disediakan oleh pemerintah
daerah sebagai pegawai negeri sipil. Bagi mereka yang belum sempat menjadi tenaga
kerja pada instansi tertentu mereka sering dipercaya sebagai pembina seni terutama
saat-saat adanya porseni baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat
kabupaten/kota di Bali. Hal ini sudah tentu merupakan peluang bagi seniman (alumni
ISI) untuk bisa memperoleh penghargaan baik yang bersifat moral maupun material.
Bahkan beberapa alumni ISI Denpasar telah berhasil membentuk sanggar tari dan tabuh
dengan tujuan untuk mengajar anak-anak menari dan menabuh. Sanggar-sanggar yang
dibina oleh para alumni tersebut terkadang juga melakukan kegiatan sosial yaitu ngayah
di pura atau di tempat orang yang sedang melakukan aktivitas ritual. Terkadang
sanggar-sanggar tari juga menerima undangan untuk menari dan menabuh di hotel
maupun di restoran yang berkitan dengan kepariwisataan. Menyandang predikat sarjana
seni sudah tentu harus mampu menunjukkan kualitas dan keunggulan sehingga mampu
bersaing merebut simpati masyarakat yang sekaligus juga dapat merebut pasar.

IV. Seni Pertunjukan Pariwisata Sebagai Industri Kreatif
Pesatnya perkembangan industri pariwisata Bali yang disebabkan oleh kebijakan
Pemerintah Pusat (Jakarta) untuk mengembangkan daerah ini sebagai daerah tujuan
wisata, dengan memprioritaskan Bali sebagai tempat pelaksanaan acara-acara
konferensi tingkat Internasional seperti PATA pada tahun 1974, membuat Bali semakin
ramai dikunjungi wisatawan manca negara. Ramainya kunjungan wisatawan ke Bali
dalam jumlah-jumlah yang besar ini tampaknya secara tidak langsung berdampak bagi
perkembangan seni pertunjukan pariwisata daerah ini.
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Pada model di bawah dapat dilihat gambaran dari perkembangan seni
pertunjukan pariwisata Bali sebagai sebuah industri kreatif.
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SISTEM SOSIAL
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ILMU PENGETAHUAN
TEKNOLOGI
MODERN

ALUMNI
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INDUSTRI
KREATIF

SEKAA
KESENIAN
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SENI PERTUNJUKAN
PARIWISATA

Kebudayaan Bali mengalami perkembangan yang signifikan akibat dari pengaruh
globalisasi. Dalam era globalisasi, di mana dominasi kapital global melalui penciptaan
jaringan investasi dan bisnis sulit dihindari, dunia seakan-akan bergerak cepat. Menurut
Anthony Giddens (1998) globalisasi tidak lain sebagai sebuah rentangan proses yang
kompleks, yang digerakan oleh pelbagai pengaruh politis dan ekonomis. Globalisasi
telah menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan transnasional baru serta
transformasi institusi-institusi masyarakat di mana saja berada. Dalam tataran praksis,
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globaliasasi lebih dari sekedar latar belakang kebijakan-kebijakan kontemporer (Hans,
1978 : 12-14).
Kebudayaan Bali pada era globalisasi memang sedang berada dalam sebuah
priode besar transisi sejarah. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi juga
mentransformasi beberapa tradisi dalam sistem sosial masyarakat. Di bidang kesenian
telah terjadi transformasi nilai-nilai dari nilai tradisional menjadi nilai kontemporer
yang lebih mengedepankan ekonomi global. Berbagai bentuk seni pertunjukan
tradisional dikemas menjadi seni pertunjukan pariwisata. Pengkemasan seni pertunjukan
tradisonal menjadi seni pertunjukan pariwisata merupakan bentuk nyata dari sebuah
industri kreatif di Bali
Pemerintah Daerah Bali

yang mengembangkan industri pariwisatanya

berdasarkan Perda. No. 3/1974, yang berisi tentang kebijaksanaan pengembangan
pariwisata Bali berdasarkan konsep “Pariwisata Budaya” yang kemudian direvisi
kembali menjadi Perda. No. 3/1991.

Perda tersebut berisi tentang konsep

pengembangan pariwisata Bali yaitu “Pariwisata Budaya” yang menyatakan bahwa
Bali sebagai daerah tujuan wisata mengembangkan daerahnya berdasarkan visi
pembangunan berwawasan budaya, dan setiap upaya industrialisasi pariwisatanya
diharapkan berlandaskan kebudayaan Bali.
Terbitnya perda tersebut ditanggapi secara positif oleh para pengelola dan
penyelenggara pariwisata di pulau Dewata ini. Hotel, restorant dan biro perjalanan
wisata berusaha mempromosikan kekayaan budaya Bali sebagai aset yang berpengaruh
dalam aktivitas kepariwisataan. Hal ini memberi kesan kepada wisatawan bahwa jika
datang ke Bali, yang perlu diketahui adalah aneka ragam aktivitas budaya. Aktivitas
budaya yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali antara lain adalah
aktivitas religi (upacara adat dan agama), aktivitas pertanian dan aktivitas berkesenian.
Aktivitas religi dan aktivitas pertanian merupakan fenomena natural yang terkadang
tidak bisa dijumpai setiap saat sedangkan aktivitas berkesenian boleh dikatakan relatif
lebih gampang untuk dijumpai bahkan aktivitas berkesenian dapat di selenggarakan di
tempat-tempat tertentu terkecuali aktivitas seni yang masih disakralkan.
Perda No. 3/1991 menjadi acuan beberapa masyarakat yang desanya kebetulan
menjadi tujuan wisata maupun yang sekedar dilalui oleh perjalanan wisata menuju
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daerah tujuannya. Beberapa desa yang hanya dilalaui oleh perjalanan wisata dengan
pikiran yang kreatif menyuguhkan atraksi budaya berupa seni pertunjukan.

Desa

Batubulan, Gianyar menyuguhkan tari Barong, desa Singapadu menyuguhkan Tari Cak
Ramayana. Keberhasilan desa-desa tersebut menyelenggarakan seni pertunjukan untuk
wisatawan kemudian diikuti oleh beberapa desa lainnya seperti tari barong di desa
Kesiman Denpasar, tari barong di desa Suwung Kauh, Tari Cak Ramayana di desa
Uluwatu. Pertunjukan kesenian yang diselenggrakan oleh desa-desa tersebut di atas
pada umumnya diselenggarakan dari pagi hari sampai siang kecuali tari cak Ramayana
di desa Uluwatu dipentaskan pada sore hari menjadi matahari terbenam (sunset).
Desa-desa di Ubud Gianyar yang menjadi tujuan wisata menyelenggarakan seni
pertunjukan legong pada malam hari. Wisatawan yang menginap di Ubud lebih
dimanjakan oleh kelompok kesenian di desa itu. Mereka tidak perlu pergi jauh-jauh
untuk dapat menonton seni pertunjukan,

karena beberapa desa telah menyediakan

tempat pertunjukan. Seni pertunjukan yang dipentaskan pada umumnya adalah tari
legong. Jadwal pertunjukan legong di Ubud biasanya dapat diketahui oleh wisatawan
melalui brosur yang di tempatkan di restaurant-restaurat maupun di hotel-hotel tempat
wisatawan tersebut menginap. Dengan demikian wisatawan dengan mudah dapat
mengetahui dan memilih jenis seni pertunjukan yang ingin ditonton.
Kunjungan wisatawan ke tempat-tempat pementasan seni pertunjukan tersebut di
atas pada umumnya bersifat perseorangan, artinya mereka (wisatawan) yang ingin
nonton seni pertunjukan tersebut harus membayar sendiri sesuai dengan harga tiket
yang ditentukan oleh pihak penyelenggara. Selain model seperti seni pertunjukan
tersebut masih ada pada model lainnya yang ditawarkan oleh para penyelenggara
pariwisata seperti misalnya tawaran untuk menonton seni pertunjukan Bali. Bagi
wisatawan yang datang ke Bali dengan sistem kelompok (group) dalam jumlah yang
banyak biasanya pihak penyelenggara mencari tempat yang dianggap representatif
untuk menyuguhkan seni pertunjukan kepada wisatawannya. Ada tiga tempat yang
terkenal menyelenggarakan seni pertunjukan untuk wisatawan dalam jumlah besar
(banyak) yakni pura Taman Ayun di desa Mengwi, Badung; Puri Banyuning, desa
Bongkasa, Badung, puri Anyar Kerambitan, Tabanan.
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Sesungguhnya penyelenggara acara pementasan di ketiga lokasi pementasan itu
adalah pihak puri, yang melakukan hubungan kerjasama dengan para biro perjalanan
wisata. Pementasan pertunjukan di pura Taman Ayun diselenggarakan oleh keluarga
puri Mengwi, pertunjukan di Puri Banyuning Bongkasa diselenggarakan oleh pihak
puri Banyuning, dan pertunjukan di Puri Anyar Kerambitan, Tabanan diselenggarakan
oleh pihak puri Anyar Kerambitan, Tabanan.
Pementasan pertunjukan pariwisata berskala besar di tiga puri tersebut selalu
dikaitkan dengan acara dinner. Masing-masing puri menampilkan tema pertunjukan
berbeda-beda. Puri Mengwi menampilkan tema pertunjukan ritual kegamaan, puri
Banyuning menampilkan tema pertunjukan wedding (upacara pernikahan), dan puri
Anyar Kerambitan menampilkan tema pertunjukan penyambutan tamu kerajaan.
Seniman yang tampil di masing-masing puri itupun sebagian besar berasal dari
desa setempat atau terdekat, terkecuali ada permintaan khusus dari wisatawan melalui
biro perjalanan wisata agar menampilkan seniman yang lebih profesional maka seniman
yang ditampilkan tersebut biasanya berasal dari kalangan alumni atau mahasiswa ISI
Denpasar. Bagi masyarakat Bali, para mahasiswa maupun alumni ISI Denpasar
dikatagorikan oleh mereka sebagai seniman profesional. Karena mereka dikategorikan
sebagai seniman profesional mereka mendapat perlakukan lebih dibandingkan seniman
pada umumnya. Hal itu tampak dari sikap maupun kontribusi yang mereka peroleh jauh
lebih tinggi dibandingkan seniman yang berasal dari sekaa sebunan.
Pola pertunjukan sebagaiman dikembangkan oleh Puri Mengwi, Puri Anyar
Kerambitan, maupun Puri Bongkasa merupakan konsep baru dalam seni pertunjukan
pariwisata Bali. Konsep ini dikatakan baru karena dalam penyajian pertunjukan ini
sudah tidak lagi seperti penyajian seni pertunjukan pariwisata pada umumnya. Seni
pertunjukan ini mengemas berbagai jenis seni pertunjukan dan tradisi budaya
masyarakat setempat (yang direkayasa) sebagai sebuah seni pertunjukan pariwisata
berskala besar ditinjau dari materi, ruang, dan waktu penyajiannya.
Seni pertunjukan pariwisata berskala besar yang melibatkan ratusan pelaku di
setiap penyajiannya ini tentunya menuntut penyelenggara acara memahami konsepkonsep koreografi, komposisi karawitan untuk mengubah berbagai komponen yang ada
dalam pertunjukan tersebut agar sesuai dengan skenario, tema dan durasi yang
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dikehendaki wisatawan tanpa menimbulkan konflik dengan para seniman, masyarakat
maupun pihak biro perjalanan wisata. Begitu pula dalam menentukan komponenkomponen pendukung pertunjukan (tombak, umbul-umbul, payung, kipas dll) yang
harus dan tidak boleh ditampilkan pada pertunjukan tersebut. Pihak penyelenggara
selaku produser biasanya selalu melibatkan entertainment organizer sebagai konsultan
agar gagasan yang ingin ditampilkan dapat diwujudkan dalam bentuk seni pertunjukan
sekaligus sebagai penanggung jawab pertunjukan secara keseluruhan agar pertunjukan
berjalan lancar serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Terlebih jika dalam pertunjukan itu ada wisatawan ingin ikut tampil sebagai
pelaku pertunjukan tersebut. Misalnya saja pada pertunjukan yang bertemakan wedding
di Puri Banyuning Bongkasa. Mereka biasanya ingin dirias dan diperankan sebagai
pasangan pengantin. Untuk memenuhi keinginan tersebut, pihak penyelenggara
biasanya minta agar dibuatkan prosesi pernikahan (yang direkayasa) sebagai sebuah
seni pertunjukan pariwisata dengan melibatkan mereka sebagai pelakunya. Dari proses
hingga upacara pernikahan itu dilangsungkan beserta pernak-pernik yang ditampilkan
tersebut ditata sangat mirip dengan peristiwa aslinya. Mereka dirias mereka seperti
pengantin, kemudian ditandu dalam barisan prosesi yang diiringi Gamelan Balaganjur.
Kreativitas untuk mengemas dan menampilkan berbagai seni budaya Bali ini
bagi wisatawan asing dengan tanpa menimbulkan konflik, namun tetap dapat membuat
wisatawan merasa puas tentunya memerlukan kematangan dalam wawasan tentang
kebudayaan Bali dan profesionalisme.
Sebagaimana masyarakat desa Mengwi yang juga tampak sangat kreatif dan
profesional ketika mereka menampilkan berbagai tradisi budayanya sebagai bagian dari
seni pertunjukan pariwisata di pura Taman Ayun tersebut. Peed (carnaval) yang terdiri
dari kaum perempuan menjunjung gebogan (rangkaian buah dan bunga) menuju pura
Taman Ayun yang diiringi Gamelan Balaganjur untuk membentuk kesan seolah-olah
pada saat itu terjadi upacara keagamaan. Presesi yang bernuansa ritual tersebut juga
melibatkan

wisatawan

sebagai

pelaku

pertunjukan

tersebut.

Mereka

dirias,

mempergunakan kostum layaknya orang sembahyang ke pura, dan ikut berjalan
beriring-iringan dalam barisan prosesi dari arah puri menuju Pura Taman Ayun.
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Pola penyajian seni pertunjukan pariwisata tersebut di atas merupakan rekayasa
tradisi budaya masyarakat, yang sesungguhnya adalah wujud industri kreatif dengan
mengembangkan berbagai komponen budayanya untuk totontan menarik bagi
wisatawan. Kreativitas puri sebagai penyelenggara pertunjukan dengan melibatkan
masyarakat di sekitarnya itu sesungguhnya memerlukan pengetahuan budaya yang
mapan, agar apa yang ditampilkan dapat diterima dengan suka cita oleh wisatawan
sebagai konsumen dari produk wisata kreatif tersebut.
Bourdieu (1984) mengatakan hal tersebut di atas sebagai bentuk prilaku
(tindakan) masyarakat yang berawal dari pengalaman (habitus) masyarakat kemudian
berubah menjadi cultural capital (modal budaya) yang disinergikan dengan ranah
pariwisata sehingga mampu menghasilkan pendapatan economi capital (modal
ekonomi). Terjadinya transpormasi nilai dalam masyarakat tradisional Bali dari
”ngayah” menjadi ”mabayah” merupakan suatu perubahan yang wajar mengingat
bahwa pada masa kini tidak ada yang gratis. Adalah wajar apabila mereka yang bekerja
dalam konteks pariwisata tersebut memperoleh kontribusi sebagai imbalan sesuai
dengan tingkat kreativitas dan profesionalismenya.

V. Kesimpulan
Seni pertunjukan pariwisata Bali merupakan industri kreatif masyarakat
setempat berbasiskan kesenian Bali yang tidak bertentangan dangan kebijakan
pemerintah Pemerintah Daerah Bali yang mengembangkan industri pariwisatanya
berdasarkan Perda. No. 3/1974, tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata Bali
berdasarkan konsep “Pariwisata Budaya” yang kemudian direvisi kembali menjadi
Perda. No. 3/1991.
ISI Denpasar telah berhasil melahirkan insan-insan unggul untuk membangun
karakter bangsa dengan menunjukan kualitas, kreativitas dan profesinalismenya dalam
di bidang seni. Hal ini merupakan modal budaya yang diharapkan dapat melakukan
inovasi seni, khusunya seni pertunjukan agar unsur budaya tersebut tidak mengalami
kepunahan. Kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh kaum intelektual seni ini
telah mampu mengisi tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang kesenian.
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Pariwisata yang berkembang di daerah Bali telah memberi angin segar bagi
pertumbuhan kreativitas seni, sehingga dapat diprediksi ke depan kehidupan
berkesenian akan dapat lebih maju mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kolaborasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bahkan mampu membuka
lapangan kerja baru yang lebih luas. Semoga saja hal itu tidak hanya dapat menghibur,
tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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