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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia digemparkan dengan berita terjadinya penyebaran wabah virus yang 

menular dengan cepat dan mematikan menjelang tutup tahun 2019 di Wuhan, 

Hubei, China. Virus yang diidentifikasi sebagai SARS-COV-2, kemudian diganti 

nama menjadi Covid-19. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan dan menular 

melalui droplet (tetesan kecil) dari hidung atau mulut ketika batuk, bersin, serta 

berbicara. Pembatasan mobilitas dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, 

yang mengakibatkan dampak buruk bagi berbagai macam sektor. (Arriani, 2020). 

Terganggunya mobilitas memberi batasan ruang gerak dalam mengekspresikan 

kegiatan seni dan budaya. Aktivitas dari seni dan budaya tentunya bukan hanya 

dalam menciptakan karya, tetapi juga penyajian karya yang memiliki peran sama 

pentingnya, digelar dalam bentuk pertunjukan, pagelaran, ataupun pameran. 

Pameran sebagai penyajian seni mempunyai peran penting sebagai salah satu 

bentuk mengapresiasi hasil berkarya.  

Seni rupa berkembang dengan sangat pesat di Yogyakarta, terutama pada 

perhelatan pameran. Salah satunya perhelatan Biennale Jogja, dengan agenda rutin 

dua tahunan yang konsisten terselenggara sejak tahun 1988 di Yogyakarta. Biennale 

Jogja secara aktif menggagas serangkaian program yang berkelanjutan, sehingga 

memiliki peran penting dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Pandemi 

Covid-19 membuat segala macam perhelatan yang menyebabkan keramaian harus 

ditunda. Penyelenggaraan Biennale Jogja juga mengalami dampak yang sama, 

karena pameran tidak dapat diselenggarakan seperti biasa, maka harus dikemas 

dengan cara berbeda. Pameran hybrid mulai dilakukan dengan merombak situs 

website dan sosial media, untuk memberikan pengalaman yang sama seperti melihat 

secara langsung. Pembatasan jumlah pengunjung setiap harinya juga harus 

dilakukan, sehingga dapat menjaga jarak aman dengan pengunjung lain, ataupun 

dengan karya seni.
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Proses panjang dalam perhelatan pameran Biennale Jogja dapat terselenggara 

dengan pengaplikasian fungsi manajemen, terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang saling berkaitan. Praktik 

manajemen seni telah dilakukan oleh galeri, lembaga seni, dan seniman, tetapi 

belum menarik minat masyarakat secara luas. Pengenalan praktik manajemen seni 

diperlukan sebagai sarana mengedukasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

mengelola pameran. Regenerasi sangat diperlukan dalam mengelola pameran 

sebagai upaya menjaga siklus berkesenian yang berkelanjutan. Sedikitnya peminat 

dalam meregenerasi peran pengelola pameran belum dapat mewadahi apresiasi dari 

masyarakat sebagai peminat seni yang terus meningkat.  

 

B. Batasan Masalah 

Fokus penelitian pada ruang lingkup seputar kegiatan Yayasan Biennale 

Yogyakarta dalam mengelola serangkaian program yang dilaksanakan pada 

pameran Biennale Jogja XVI Equator #6 2021, dimana bertepatan selama pandemi 

berlangsung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memahami masalah dalam skripsi ini, maka perlu disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa serangkaian kegiatan utama yang diadakan dalam perhelatan Biennale 

Jogja XVI Equator #6 2021. 

2. Mengapa Yayasan Biennale Yogyakarta dapat menyelenggarakan 

perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021 selama masa pandemi. 

3. Bagaimana hasil pengelolaan penyelenggaraan pameran Biennale Jogja 

XVI Equator #6 2021 pada masa pandemi. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan serangkaian kegiatan utama yang diadakan dalam 

perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021. 

2. Mendeskripsikan kondisi seputar Covid-19 dalam rentang waktu Juli 

sampai dengan November 2021 sebagai gambaran mengenai mobilitas 

Yogyakarta selama serangkaian perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 

2021 berlangsung. 

3. Menjelaskan hasil observasi di lapangan mengenai praktik manajemen seni 

pada perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021 di tengah 

berlangsungnya pandemi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Referensi bagi masyarakat luas terkait manajemen seni dalam mengelola 

sebuah pameran karya seni dan dapat mengetahui proses penyelenggaraan 

Biennale Jogja XVI Equator #6 2021. 

2. Sarana memahami secara mendalam manajemen seni dengan fokus kepada 

pengelolaan pameran karya seni, selanjutnya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sumber data praktik manajemen atau pengelolaan dalam 

pengelolaan pameran karya seni. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

di bidang penelitian manajemen seni, sehingga dapat memahami strategi 

pengelolaan pameran seni rupa. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian dalam Skripsi Pengkajian Seni ini mengacu pada 

standar penulisan Skripsi yang berlaku di lingkungan Program Studi Seni Rupa 

Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret. Penulisan ini 

dilakukan secara sistematis yang disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi penjabaran pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, 

digunakan sebagai pendukung penelitian. State of the Art, berisi penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan dan 

Landasan Teoretis, berisi penjelasan mengenai pameran, sejarah serta visi dan misi 

Yayasan Biennale Yogyakarta. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data dan teknik analisis data. Teori kajian yang disajikan berisi teori-teori 

manajemen seni yang digunakan sebagai kerangka acuan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan rumusan masalah, meliputi: (1) Serangkaian program kegiatan utama 

yang dilaksanakan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021 secara daring maupun 

luring.  (2) Proses pengelolaan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021 dengan 

menggunakan teori kajian manajemen seni dan berfokus kepada Pameran Seni 

Rupa. (3) Hasil dari pengelolaan pameran dalam kajian manajemen seni, oleh 
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Yayasan Biennale Yogyakarta dalam perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 

2021. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari 

pembahasan serta analisis yang dilakukan pada penelitian sebagai hasil temuan 

dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan menguraikan garis besar hasil 

penelitian yang dilakukan dalam perhelatan Biennale Jogja XVI Equator #6 2021 

selama masa pandemi. Bagian saran menyampaikan keterbatasan untuk 

pengembangan penelitian dengan tema sejenis, khususnya mengenai manajemen 

seni pameran Biennale Jogja. 
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