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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Signifikansi Penelitian 

 Generasi muda di masa sekarang  banyak yang memandang sebelah mata  

kebudayaan  tradisional. Budaya tradisional sudah dianggap kuno dan tidak menarik 

untuk di pelajari. Generasi muda sebagai elemen penting bangsa Indonesia 

seharusnya  antusias dalam pelestarian kebudayaan, salah satunya dengan ikut serta 

langsung dalam melestarikan budaya agar dapat mengenal dan mencintai 

kebudayaannya sendiri.  Generasi muda sangat berperan penting dalam  

mengkomunikasikan budaya lokal dengan cara ikut mempelajarinya, berpatisipasi 

dalam acara-acara festival atau kegiatan budaya sebagai upaya pelestarian seni 

tradisional dan kebudayaan leluhur.  

 Sebenarnya ada faktor faktor yang menyebabkan budaya lokal sangat mudah 

ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi  muda. Faktor yang paling umum yaitu 

pengaruh  modernisasi dan westernisasi yang membuat masyarakat terlebih remaja 

dan anak-anak lebih menyukai dan mempelajari kebudayaan luar. Namun, ada 

pengaruh lain yang membuat orang-orang terlebih generasi muda takut untuk 

mempelajari budaya nya sendiri. Berdasarkan asumsi penulis, hal yang sangat 

berpengaruh terhadap pemikiran  para generasi muda yakni persepsi orang-orang 

sejak jaman dahulu. Persepsi orang-orang sekitar yang terkadang mempengaruhi 

pikiran mereka sehingga banyak yang tidak ingin tahu dan tidak ingin 

mempelajarimya karena budaya selalu dikaitkan dengan hal hal mistis, salah satu 

contoh yang akan dipaparkan oleh penulis adalah budaya jawa.  

 Budaya Jawa merupakan salah  satu budaya yang dianut oleh masyarakat 

Jawa khususnya di Jawa tengah, DIY dan Jawa Timur. Selain terdapat di daerah 

tersebut, budaya jawa banyak juga terdapat di daerah perantauan orang jawa, salah 
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satunya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Banyak yang berpikir dan menganggap 

bahwa budaya jawa kental sekali akan hal hal mistis. Mulai dari benda-benda yang 

dianggap keramat juga bertuah seperti keris dan cincin yang dipercaya memberikan 

khasiat tertentu yang berguna untuk kesejahteraan hidup. Pada dasarnya kekuatan 

benda-benda tersebut adalah netral, tetapi masih banyak masyarakat yang 

memercayai bahwa benda-benda tersebut bisa memberikan pengasihan 

(mendatangkan kasih), kawiryan (kemuliaan), dan kekebalan (menolak penyakit). 

 Selain benda-benda yang dianggap mempunyai unsur mistis, banyak 

masyarakat yang memercayai bahwa alat musik tradisional jawa yang akan dibahas 

oleh penulis ini mengandung unsur mistis pula. Alat musik tradisional jawa yang 

sering dianggap menakutkan oleh kebanyakan orang adalah musik gamelan. Musik 

gamelan yang diangkat untuk penelitian peneliti adalah musik gamelan sebagai 

pengiring kesenian wayang, ludruk, ketoprak, reog, karawitan, dan lain lain. Musik 

gamelan juga bisa menjadi musik yang berdiri sendiri,maksudnya adalah bisa 

dimainkan dan dipentaskan tanpa untuk mengiringi sebuah acara. Musik yang tercipta 

dari gamelan jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan lain lain. Musik 

gamelan biasanya tidak terlepas dari tembang-tembang jawa yang dinyanyikan 

bersamaan dengan dimainkannya gamelan tersebut. Tembang tembang jawa ini yang 

kerap sekali dikaitkan dengan unsur mistis seperti lagu pemanggil roh, contohnya 

tembang lingsir wengi. Mengenai tembang jawa lisir wengi yang dijadikan tembang 

memanggil roh halus atau kuntilanak, hal ini berdampak pada tembang-tembang jawa 

lainnya dimana penulis sering menemukan orang-orang yang masih takut akan 

tembang jawa yang memunyai nada halus, walaupun itu bukan tembang lingsir 

wengi. Dampaknya adalah masyarakat tidak ingin belajar musik gamelan karena 

mendengarnya saja merasa takut, jika ada lagu-lagu jawa  yang bernada halus atau 

bunyi  gamelan yang sudah di persepsikan negatif bahwa gamelan dipercaya memiliki 

keterkaitan dengan hal-hal yang mistik. Ini yang menyebabkan kesadaran berbudaya 

generasi muda sendiri sangat kurang dalam melestarikan budaya lokal.  

UPN "VETERAN" JAKARTA



3 
 

 Pentingnya melestarikan  budaya lokal sebagai sarana pembentukan jati diri 

bangsa melalui kesadaran berbudaya ini sangat di dukung oleh Taman  Mini 

Indonesia Indah atau disingkat dengan TMII.  Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 

merupakan objek wisata Indonesia bertemakan budaya yang berada di wilayah DKI 

Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Berbeda dengan tempat wisata atau wahana 

permainan lainnya misalnya ancol atau dufan hanya menyajikan tempat atau wahana 

bermain tanpa mementingkan dan menyediakan wisata budaya lokal seperti di TMII, 

sedangkan TMII selain menyajikan wahana permainan TMII juga menyajikan 

berbagai kebudayaan Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai hal, seperti rumah 

adat tradisional, baju adat, senjata tradisional dan juga alat musik tradisional. Taman 

yang dibangun pada era Presiden Soeharto ini menjadi salah satu destinasi wisata 

kebudayaan terlengkap di Indonesia. Keanekaragaman budaya yang terdapat di TMII 

menjadikan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

keanekaragaman budayanya.  

 Keanekaragaman budaya di dalam TMII  digambarkan dengan adanya 33 

anjungan daerah yang masing-masing memunyai nilai-nilai adat yang harus 

dilestarikan. Salah satunya adalah anjungan Jawa Tengah, tempat yang mewadahi alat 

alat musik gamelan. Anjungan Jawa Tengah  merupakan salah satu anjungan daerah 

yang memunyai musik gamelan juga digunakan sebagai tempat gamelan jika ada 

pergelaran di panggung terbuka. Tak hanya sebagai tempat pagelaran wayang, 

anjungan jawa tengah juga dijadikan sebagai tempat latihan gamelan. Selain anjungan 

jawa tengah, terdapat juga  tempat  belajar  musik gamelan untuk anak-anak dan  

remaja yaitu yang berada di Istana Anak-anak TMII. Tetapi masih banyak anak-anak 

atau remaja yang disebut dengan generasi muda pada saat ini lebih banyak menyukai 

budaya luar.  Hal ini justru menjadi tantangan bagi pihak TMII khususnya bidang 

kehumasan untuk mengajak generasi muda turut ikut dan belajar dalam  memainkan 

alat musik gamelan dengan adanya strategi humas TMII dalam melestarikan 

kebudayan ini.  
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Anjungan anjungan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah  selain anjungan 

jawa tengah, masih banyak juga yang mengadakan pentas atau pagelaran budaya 

sekaligus menjadi tempat belajar tentang budaya-budaya yang terdapat di masing-

masing anjungan. Anjungan yang sering melakukan kegiatan menurut coordinator 

anjungan adalah anjungan jawa tengah, anjungan jawa timur dan anjungan jawa barat. 

Lalu anjungan yang jarang sekali melakukan kegiatan yaitu anjungan Sulawesi. Hal 

ini terjadi karena masing masing anggaran dari masing masing provinsi daerah. Sebab 

Perlakuan TMII terhadap anjungan anjungan daerah ini adalah sama dan tidak ada 

yang dibedakan. TMII hanya mengkoordinasi atau mengatur kegiatan kegiatan yang 

ada di anjungan anjungan tersebut. Karena hal itu lah adalah hal  yang  utama sesuai 

dengan  tugas dan kemampuan TMII.  

Selain terdapat beberapa anjungan, TMII mempunyai wahana wahana lain yang 

membuat orang-orang tertarik untuk mengunjunginya seperti Snowbay, kereta 

gantung, dan masih banyak lagi wahana yang ada dan saat ini sudah ada wahana 

wahana yang baru di Taman Mini. Hal ini bisa membuat pengunjung lebih tertarik 

terhadap wahana permainan dari pada tempat tempat untuk melestarikan budaya lokal 

seperti musik gamelan. Masalah ini pun menjadi salah satu dari tiga fenomena yang 

ditemukan peneliti dalam melakukan penelitian ini.  

Dari pengamatan yang peneliti lihat di TMII, tempat rekreasi yang bukan 

termasuk pelestarian budaya lebih diminati oleh masyarakat terlebih generasi muda. 

Jumlah orang orang yang mengunjungi anjungan jawa tengah dan yang mengunjungi 

tempat latihan gamelan di istana anak anak tidak sebanyak pengunjung yang 

menghampiri wahana wahana modern yang ada di TMII. Maka strategi humas TMII 

pun sangat penting untuk dapat menarik pengunjung agar tertarik dengan musik 

gamelan yang ada di anjungan jawa tengah serta di istana anak anak.  

.  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Humas Taman Mini Dalam 
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Melestarikan Budaya Lokal” (Studi Kasus pada Musik gamelan). Penelitian ini 

dilakukan di TMII karena penulis mengetahui terdapat informan dalam sanggar seni 

tersebut untuk kebutuhan penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis, orang-orang 

yang belajar di sanggar tersebut notabene adalah orang jawa asli. Seperti tepatnya di 

Anjungan Jawa Tengah dan Istana anak-anak.  

1.2 Fokus Penelitian 

        Pada penelitian ini penulis berfokus pada strategi humas Taman Mini Indonesia 

Indah dalam melestarikan budaya lokal yakni musik gamelan yang semakin lama 

semakin ditinggalkan oleh generasi muda.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana strategi humas TMII dalam melestarikan musik gamelan yang 

sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh generasi muda? 

  1.4 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui strategi humas TMII dalam  melestarikan musik gamelan 

  1.5 Manfaat Penelitian   

            Manfaat penelitian dapat dilihat secara akademis dan secara praktis antara lain   

    1.5.1 Manfaat Akademis. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penelitian lebih 

 lanjut tentang strategi pelestarian budaya lokal yang dilakukan oleh Humas 

 TMII  dalam mengajak dan mengedukasi Generasi Muda melestarikan Musik 

 Gamelan. 

   1.5.2  Manfaat Praktis. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan lebih untuk mahasiswa dan memberikan  masukan dan 
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informasi bagi pengembang Ilmu Komunikasi dan teori-teori komunikasi 

khususnya dalam bidang Hubungan Masyarakat. 

1.6 Sistematika Penelitian 

         Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut  

         BAB I . PENDAHULUAN 

         Bab pertama ini akan mengenai signifikansi penelitian, fokus penelitian, 

         pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

         BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

         Bab ini penulis menguraikan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang dibahas oleh penulis, terdiri dari teori dasar dan definisi 

konsep. 

        BAB III . METODE PENELITIAN 

 Dalam metode ketiga ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

 penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, serta 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan  

dan penulis memberikan saran terkait fenomena ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang dilengkapi 

dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar berbagai sumber 

yang digunakan. 

LAMPIRAN 
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