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WISE WORDS

Jika hidup tak dapat direfleksikan, maka tak layak untuk dijalani.

Tak hanya bermimpi saja, tapi gapai ke alam nyata.

Memang baik berusaha jadi orang penting, tapi jauh lebih penting berusaha jadi

orang baik.

Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik dari segala

sesuatu; Mereka hanya mengoptinalkan segala sesuatu yang datang dalam diri

mereka. Masa depan yang paling gemilang akan selalu dapat diraih dengan

melupakan masa lalu yang kelabu; Engkau tidak akan dapat maju dalam hidup

hingga engkau melepaskan segala kegagalanmu.

Angankan apa yang engkau ingin angankan; pergilah kemana engkau ingin

pergi; jadilah seperti yang engkau kehendaki, sebab hidup hanya satu

kesempatan untuk melakukan segala hal yang engkau ingin lakukan. Semoga

engkau punya kebahagiaan untuk membuatmu tersenyum, cukup percobaan untuk

membuatmu kuat, cukup penderitaan untuk tetap menjadikanmu manusiawi, dan

cukup pengharapan untuk menjadikanmu bahagia.
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ABSTRAK

JFC adalah suatu parade karnaval terpanjang, yaitu 3,6 km yang telah diakui oleh
MURI. Pertunjukan fashion, modern dance, dan marching band ini telah
mendapat respon yang baik dari masyarakat, terutama wisatawan lokal dan manca
negara. Meskipun masih banyak mengundang perdebatan antara pro dan kontra
tetapi dengan semakin banyaknya jumlah peserta, yaitu 600 orang dan banyaknya
penonton yang hadir menunjukkan bahwa JFC masih tetap eksis.

Beranjak dari adanya ketertarikan peneliti terhadap argumen masyarakat
dan juga produk Jember ini, maka peneliti mencoba mengulas bagaimana
masyarakat Jember yang dibedakan jenis partisipasinya memaknai simbol-simbol
dalam even JFC. Nantinya akan terjadi proses transformasi simbolik yang
diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing individu. Teori yang
digunakan adalah interaksionisme simbolik guna membantu menjelaskan hasil
penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan melalui observasi dan
wawancara, karena teknik tersebut memungkinkan untuk menggali bagaimana
makna, simbol, perilaku, dan interaksi berlangsung diantara subyek dan obyek
penelitian. Penelitian yang berlokasi di Jember ini melibatkan masyarakat Jember
yang terbagi atas jenis partisipasinya dalam even JFC.
 Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses transformasi simbolik yang
ada dalam momen JFC, yaitu ketika penonton menyaksikan even tersebut masih
dianggap sebagai pertunjukan hiburan. Adanya konsep lain yang turut mendukung
dan juga simbol verbal maupun non verbal belum dapat terealisasikan dengan
baik.

Keyword: JFC, simbol, interaksi sosial, komunikasi, perilaku sosial, dan
interpretasi makna.
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I-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jember, salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan makanan khas

Suwar Suwirnya, telah membuat gebrakan baru untuk mendapat ikon di bidang

kebudayaan dan pariwisata. Tidak puas dengan Suwar-Suwir yang juga sebagai

ikon, kota tembakau ini membuat hajatan tahunan, yaitu JFC yang spektakuler.

JFC adalah karnaval fashion pertama dan terbesar di dunia, yang menampilkan

parade sepanjang 3,6 km, mengalahkan parade terkenal di Brasil yang panjangnya

hanya 1.1 km.1

Pertunjukan fashion dan modern dance ini rupanya mendapat antusias dari

masyarakat lokal maupun luar daerah serta manca negara. Oleh karena itu, tidak

heran jika banyak diberitakan sebagaimana di media masa bahwa JFC merupakan

ikon terbaru kota Jember. Meskipun masih terdapat pro dan kontra dari

masyarakat lokal, namun hingga pertunjukan JFC ke-8 banyak mendapat

perhatian dari masyarakat luas, terbukti dari jumlah penonton yang hadir di dalam

evennya, pada 2 Agustus 2009 lalu. Selain itu, jumlah peserta yang semakin

meningkat tiap tahunnya, yaitu mencapai 600 peserta yang terdiri dari pelajar,

mahasiswa, dan umum.

1 Majalah Swa Sembada, edisi 27 September-7 Oktober 2007:12
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Dalam perjalanannya, JFC yang memiliki visi dan misi ini berusaha

merealisasikan tujuan dan manfaat pertunjukan tersebut bagi masyarakat. Adanya

pemilihan tema dalam setiap moment JFC mengandung bentuk pesan moral yang

ingin disampaikan kepada masyarakat. Pertunjukannya yang kaya akan simbol-

simbol yang ditampilkan dalam bentuk busana, asesoris, warna, gerak, make-up

wajah, dan verbal atau bahasa ini dirancang sedemikian menarik.

Dynand Fariz, seorang Desainer asal Jember yang telah merintis ide untuk

menyelenggarakan JFC. Jember Fashion Carnival merupakan sebuah ajang

peragaan busana yang unik dan tidak biasa ditampilkan karena busana yang

digunakan semua berasal dari barang-barang bekas atau daur ulang bahkan

sampah sekalipun bisa disulap menjadi suatu mode yang unik dan bernilai tinggi.

Dari ide kreatif Dynand, mampu merubah citra bahwa Jember sebagai kota

kecil dapat melahirkan karya fashion yang dapat terkenal di manca negara.

Padahal untuk ukuran Indonesia, pusat mode adalah di kota-kota besar, yaitu

Jakarta, Bandung, dan Bali. Dynand juga menarik perhatian dunia ketika kantor

berita dan media internasional menurunkan laporan mengenai JFC. Dalam

bayangannya, JFC seperti pergelaran di Jakarta, Hongkong, Tokyo, Paris, New

York, Milan, atau London. JFC tidak memaksudkan diri sebagai pembuat dan

penentu arah mode. JFC adalah karnaval yang mengambil Rio de Janeiro sebagai

pembanding, tetapi ide-idenya dikaitkan dengan perubahan arah mode (Sudiar,

2008:19)

Dynand merintis JFC sejak tahun 2000. Hebatnya di tingkat nasional

pameran ini mulai dikenal karena temanya yang sadar lingkungan, juga karena
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publikasi luas dari media massa nasional. Namun, sebenarnya JFC memang

karnaval hebat. Idenya tidak biasa, sebab Jember termasuk daerah tapal kuda yang

mayoritas penduduknya Islam yang taat, juga memiliki kultur fashion. Namun,

Dynand nekat untuk membuat sesuatau yang tidak biasa di kotanya. Konsepnya

benar-benar hiburan tapi menonjolkan daya cipta merancang busana. Di festival

Rio de Janeiro, kita dapat melihat ratusan orang berkostum menarik dan sama.

Namun, di JFC kita akan melihat ratusan orang, tapi tidak satu pun yang

berkostum sama. Dynand seperti membuat kredo baru dalam dunia fashion.

Bahwa semua orang bisa menjadi desainer, perias kecantikan, sekaligus model.

JFC menghancurkan semua dugaan yang mengharuskan seorang perancang mode

harus lulusan sekolah desain, seorang model harus bertubuh sempurna, dan

seorang perias model harus lulusan sekolah kecantikan.2

Kesuksesan Jember menjadi perhatian fashion, baik nasional maupun

internasional, tidak bisa dilepaskan dari peran JFC. Ratusan modelnya bukanlah

model-model asli yang terbiasa berlenggak-lenggok di catwalk. Melainkan

sekumpulan anak-anak daerah, bahkan berasal dari daerah pinggiran kota Jember

dengan tingkat ekonomi rendah. Penampilan mereka seolah menabrak tatanan

dunia fashion yang selama ini berkiblat pada keglamoran. Kondisi sosiologis

masyarakat Jember yang religius dan adem-ayem, tiba-tiba dikejutkan parade

fashion layaknya kota-kota metropolitan, apalagi yang diangkat tren-tren dunia.

Itu jelas menjadi hal baru bagi masyarakat yang kental dengan nuansa agraris dan

pesisir. Hal yang paling sulit untuk memajukan kota ini adalah masyarakatnya

2 Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Minggu, 22 Februari 2009: pukul 07.16 PM. Dengan
alamat web. http://www.jember.info/cetak.php?id=32
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bahwa fashion bisa memajukan sebuah kota dan peradaban, ujar Dynand. JFC

yang dikelolanya seakan menjadi candu, tidak hanya bagi remaja Jember dan

sekitarnya tetapi juga bagi masyarakat umum. Bahkan mereka antusia

menyaksikan peserta JFC berlatih. Setiap seluk-beluk JFC menjadi perhatian

publik.3

JFC juga menjadi ajang kompetisi peserta dalam memperebutkan 75

trophy dan penghargaan lain yang disediakan untuk mendapat pewlatihan

berbagai keterampilan serta pembekalan secara gratis selama enam bulan. Sebagai

contoh dalam pertunjukan JFC ke-7, dengan tema World Evolution yang

menginspirasikan perubahan bumi karena tingkah laku manusia yang tidak

terkendali, terbagi dalam sembilan defile, yakni JFC Marching Band, Archipelago

Papua, Barricade, Off Earth, Gate-11, Roots, Metamorphic, Undersea, dan

Robotic. Disaksikan 200 ribu orang lebih dari segala lapisan, JFC menampilkan

eksotika pesona alam, budaya, suku-suku, serta tradisi masyarakat Papua yang

terancam kerusakan dan kepunahan akibat tingkah laku manusia yang tidak

terkendali.

JFC mengajak semua pihak untuk melestarikan dan mengangkat kembali

citra Papua sebagai salah satu bagian dari budaya Indonesia yang dikemas dengan

konsep inovatif dalam nuansa neoheritage yang harus dilestarikan dan

dikembangkan ke dunia internasional dengan presentasi modern, atraktif, dan

dinmais. Off earth, misalnya di abad 21 ini telah  melahirkan banyak kota

metropolitan di dunia. Manusia hidup di tengah hutan beton gedung pencakar

3 Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Minggu, 22 Februari 2009: pukul 07.18 PM. Dengan
alamat web. http://wwwjawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=299909
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langit. Tak ada lagi hijaunya daun, segarnya alam, kicau burung dan desir angin.

Manusia terperangkap di sangkar beton. Bayangkan kalau ini terjadi di bumi,

maka kita seakan hidup dalam bumi kembalikan alamku, kembalikan bumiku agar

kita hidup kembali.4

Secara eksplisit, even ini memiliki nilai pendidikan (education), hiburan

(entertainment), pertunjukan (exhition), dan keuntungan ekonomi (economic

benefit) yang tinggi. Lihat saja, bagaimana mode pakaian peserta JFC. Hampir

semua peserta menggunakan pakaian dari bahan-bahan yang tidak berguna di

lingkungan kita, muali dari plastik, botol, akar, ranting, dan daun-daunan. Konsep

ini adalah pikiran yang sederhana dan kreatif, yang jauh dari pikiran

konsumerisme dan kapitalisme.5

Dalam perkembangannya, terdapat tiga komponen partisipan yang berguna

untuk mendukung kelancaran dan keberlangsungan acara JFC. Ketiganya

membentuk mata rantai yang saling berkesinambungan.

PEMKAB + DPRD

EO (JFC+JCC)   MASYARAKAT

4 Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Minggu, 22 Februari 2009; pukul 07.12 PM. Dengan
alamat, http://www.jemberpost.com/2008/11/perluasan-kreativitas-dalam-opera-jfc.html.

5 Radar Jember, 11 Agustus 2008:38
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Berdasarkan gambar segitiga di atas, nampak mata rantai antara Pemkab

bersama DPRD Jember, Event Organizer (JFC+JCC), serta masyarakat

(penonton). Pemkab dan DPRD Jember mempunyai fungsi sebagai penyedia

fasilitas selama karnaval berlangsung (seperti keamanan, tempat, izin, alat, dan

properti). EO dengan kebijakan intern mampu merekrut peserta dan berhak

menampilkan maha karyanya. Sedangkan, masyarakat yang terdiri dari

wisatawan, infotainment, fotografer, seniman, dan pedagang adalah sebagai

konsumen akan produk JFC ini.

Kesinambungan tersebut menguntungkan masing-masing pihak sebagai

partisipan yang turut menyukseskan acara. Bagi Pemkab Jember, selain nama

Jember dapat Go International, juga mampu menyokong program BBJ (Bulan

Berkunjung ke Jember) yang salah satunya JFC termasuk dalam rangkaian

acaranya. Selain itu, juga dapat menciptakan industri kreatif yang dapat

meningkatkan perekonomian Jember. Bagi EO, unsur kepuasan yang didapat

karena dapat tampil, menunjukkan bakatnya serta eksistensinya karena gaungnya

sampai terkenal, bahkan Go International. Manfaat yang paling banyak dirasakan

adalah bagi masyarakat, yaitu dari segala aspek masyarakat dapat memperoleh

aplikasi dari konsep 4E (Education, Entertainment, Exhibition, Economic

Benefit).

Dalam tulisan Taufik Soleh (2007) dijelaskan bahwa seiring dengan

ekspansi kolonial Belanda ke Indonesia, beberapa wilayah di Jember juga

dijadikan sentra pembukaan lahan-lahan perkebunan baru untuk wilayah Tapal

Kuda. Saat itu, Jember masih mejadi wilayah Blambangan (sekarang
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Banyuwangi). Untuk kepentingan itu, Belanda kemudian mendatangkan tenaga-

tenaga kerja seperti dari Blitar, Tulungagung, Tuban, Madiun dan Madura untuk

ditempatkan di waliyah-wilayah perkebunannya. Para buruh perkebunan ini

akhirnya menyebar ke sejumlah perkebunan-perkebunan milik Belanda yang ada

di Jember. Sampai akhirnya mereka menjadi satu komunitas masyarakat (social

community) dan mendiami Jember. Sebagai sebuah kabupaten, dengan peta

kebudayaan seperti di atas, nampaknya even-even budaya harus mampu

menunjukkan keberagaman identitas suku.6

Pernyataan Taufik di atas, mengingatkan kita pada budaya-budaya lokal

Jember. Masyarakat Jember yang plural terdiri dari etnis Jawa, Madura, China,

dan Pandalungan (percampuarn Jawa-Madura). Mayoritas etnis Jawa tinggal di

Jember bagian selatan, sedangkan etnis Madura mayoritas di Jember bagian utara.

Namun, untuk etnis China dan campuran menyebar hampir di seluruh wilayah

Jember.

Beberapa budaya lokal yang ada di Jember, seperti tari Lah Bako, Ojung,

Reog Mini, musik Patrol, dan lain sebagainya merupakan cerminan pluralitas

masyarakat Jember yang multi etnis. Tari Lah Bako yang menggambarkan tentang

rasa syukur dalam menyambut hasil panen tembakau, menujukkan ke-khasaan

Jember dengan ikon tembakau. Tari Ojung, tradisi unik di Kecamatan Jelbuk-

Jember diyakini bisa memancing hujan turun. Sebelum melakukan ritual Ojung,

diawali dengan penampilan tarian Can Macanan Kadhuk (asal kata dari bahasa

Madura).

6 Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Sabtu, 25 April 2009 ; pukul 08.07 PM. Dengan
alamat, http://opini-koranpakoles2007.blogspot.com/2008/01/penyelenggaraan-jfc-2007-proyek-
budaya.html.
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Musik Patrol merupakan tradisi rutin menyambut bulan suci Ramadhan

yang mempertunjukkan atraksi musik kentongan nuansa Islami. Musik Patrol

sebenarnya berasal dari nenek moyang di Madura. Sejarah masyarakat Jember

yang juga tidak terlepas dari nenek moyang etnis Madura, salah satunya, maka

bukan suatu hal yang mustahil jika mengadopsi budaya yang sejenis namun

berbeda versi. Selain itu, adanya tarian Reog Mini, dimana kita tahu bahwa Reog

berasal dari Ponorogo.

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Ayu Sutarto selaku budayawan

Jember, bahwa JFC menjadi semacam cara Jember dalam menyambut tren global.

Karena akar budaya yang tidak kuat, masyarakat, terutama kaum muda dengan

mudah menerima peradaban global. Meskipun Jember merupakan kota religius,

namun masyarakat bisa menerima adanya perubahan.7

Berlatar belakang dari adanya pertunjukan JFC yang syarat akan ide, unik,

kreatif, dan menarik, maka penulis kemudian tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang transformasi simbol JFC. Secara akademis, pertunjukan JFC

identik dengan adanya simbol-simbol yang ditampilkan, kemudian

ditransformasikan berbeda-beda oleh masing-masing individu. Sedangkan secara

non-akademik adalah berdasarkan ketertarikan penulis sebagai warga Jember

dalam melihat potensi JFC yang merupakan produk Jember.

7 Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Senin, 23 Februari 2009; pukul 06.23 PM. Dengan
alamat, http//www2.kompas.com/kompas-cetak/0708/10/utama/3754023.htm.
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I.2 Fokus Penelitian

Pertunjukan JFC telah menjadi agenda rutin bagi pemkab Jember setiap

tahunnya. Banyak penonton lokal, luar kota, maupun mancanegara yang

berdatangan hanya untuk menyaksikan moment yang merupakan produk Jember.

Pada saat itulah, masyarakat tumpah-ruah di jalan sepanjang rute pertunjukan

digelar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana individu-

individu yang dibedakan atas jenis partisipasinya memaknai simbol-simbol dalam

even JFC?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan

individu tentang makna pemakaian simbol-simbol dalam pertunjukan Jember

Fashion Carnaval.

I.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pengembangan

wawasan di ranah Sosiologi Budaya.

b. Bagi RMDF (Rumah Mode Dynand Fariz)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

JFC selanjutnya.
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c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan masyarakat tentang adanya budaya

JFC sebagai ikon terbaru kota Jember.

d. Bagi Penelitian Sejenis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi sebagai upaya

pengembangan ilmu di ranah Sosiologi Budaya.

I.4 Metode Penelitian

I.4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif, yang berarti adanya penekanan pada pentingnya proses dan

makna. Penulis memakai pendekatan ini guna menggambarkan bagaimana

individu memaknai trasformasi simbol-simbol dalam JFC, baik simbol verbal dan

non-verbal.

Penulis mendeskripsikan obyek penelitian, di mana tidak hanya sekedar

sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan

interpretasi tentang arti data yang terkumpul. Hingga akhirnya menetapkan

standar (normative) pada kesimpulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan temuan-

temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan jelas, terutama

berbagai hal yang berkaitan dengan pemaknaan masyarakat Jember terhadap JFC.

Dalam memperkuat penelitiannya, penulis menggunakan perspektif

Interaksionisme Simbolik yang amat menekankan pada makna dan penafsiran

sebagai proses hakiki manusiawi, reaksi terhadap behaviorialisme dan psikologi
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stimulus-respons yang mekanistis. Di mana, orang menciptakan makna bersama

melalui interaksinya dan bagi mereka, makna itulah yang menjadi realitasnya.

Pentingnya perspektif ini dalam penelitian kualitatif adalah tekanan jelas pada

pentingnya simbol dan proses yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu yang

mendasar untuk memahami perilaku manusia.8

I.4.2 Konsep Penelitian

Dalam penelitian, terdapat konsep yang akan berfungsi memperjelas

penelitian ini:

1. Interaksi sosial

Manusia dalam hidup bermasyarakat, akan saling berhubungan dan saling

membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu

proses interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik

atau interstimulasi dan respons antar individu, antar kelompok atau antar individu

dan kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang

menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan

hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial.

Interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling

mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. Berdasarkan definisi di atas

maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan

antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu dalam

hubungan antar individu, antar kelompok maupun atar individu dan kelompok.

8 Bagong Suyanto dan Sutinah, “Penelitian Kualitatif : Aliran dan Tema” oleh Dede Oetomo,
dalam Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan), hlm. 180.
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Interaksi sosial adalah kegiatan-kegiatan dimana individu terlibat, tunduk

pada interpretasi-interpretasi alternative atau memiliki arti yang lebih dari satu.

Kebulatan arti mengenai seperangkat kegiatan ditentukan oleh konteks dimana

kegiatan-kegiatan itu terjadi. Harus ada dimensi fisik dalam konteks itu, yang

meliputi ruang dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung dan pelbagai benda

materiil yang ada disitu. Selain itu, ada dimensi sosial, seperangkat pertemuan

dimana individu-individu yang terlibat dalam suatu tindakan sosial akan sampai

pada suatu pengertian mengenai jenis usaha itu.

2. Simbol dan Simbolisme

Simbol merupakan lambang atau tanda yang hadir karena mempunyai

hubungan yang sudah disepakati bersama atau sudah memiliki perjanjian

(arbitrary relation) antara penanda dan petanda. Simbolisme adalah gerakan baru

dalam seni. Dalam hal ini seni lukis sebagai reaksi terhadap gerakan naturalisme,

dimana gerakan naturalis mengutamakan gerakan yang sewajarnya atau sesuai

dengan hal-hal yang nyata. Seseorang tidak usah melukiskan kenyataan secara

seksama (naturalis) dan setiap warna, bentuk, maupun garis tetapi dapat

menimbulkan berbagai perasaan atau makna simbolis.

3. Komunikasi

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan,

penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri

seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi

tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu

proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan.
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Komunikasi merupakan suatu usaha yang terencana dan mempunyai

tujuan. Agar tujuan komunikasi dapat tercapai, perlu adanya kesamaan makna.

Didalam proses komunikasi terdapat pesan yang dicoba untuk ditransmisikan dari

komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan dapat berupa pesan

yang bersifat verbal dan non verbal. Komunikasi yang bersifat verbal adalah

segala bentuk pesan yang melibatkan percakapan atau bahasa. Sedangkan

komunikasi non verbal adalah komunikasi yang hanya menggunakan tubuh, yakni

pesan yang disampaikan melalui gesture, ekspresi wajah, gerakan mata dan

sentuhan.

4. Interpretasi makna

Dalam suatu interaksi sosial terdapat dua syarat yaitu kontak sosial dan

komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari

tindakan tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan

tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari komunikasi adalah bila seseorang

memberikan tafsiran pada sesuatu yang yang diterimanya. Apabila tidak adanya

penafsiran atau interpretasi maka tidak akan terjadi komunikasi dua arah sehingga

tidak akan terjadi pula apa yang disebut interaksi sosial.

I.4.3 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih kota Jember sebagai lokasi penelitian karena terkait

dengan Jember Fashion Carnival (JFC) yang merupakan produk asli Jember.

Lokasi penelitian adalah wilayah-wilayah terdekat dari adanya pertunjukan JFC.
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I.4.4 Penentuan Informan

Penentuan informan merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan

suatu penelitian. Peneliti menentukan informan dengan teknik snowball yang

memungkinkan peneliti untuk menemukan informan selanjutnya melalui informan

kunci dalam konteks di mana studi ini digunakan. Artinya, pengumpulan data

dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan informan.

Penentuan informan ini dilakukan dengan cara memilih sub-subgrup sehingga

nampak jelas semakin banyak variasi, data yang diharapkan semakin menarik

untuk dikaji. Oleh karena itu, harus mengetahui karakter informan yang akan

diteliti. Adapun karakter informan yang dipilih adalah berdasarkan jenis

keterlibatan, yaitu :

1. Keterlibatan dalam pemberi kebijakan: Pemkab Jember (Dinas

Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bappekab).

2. Keterlibatan dalam pelaksanaan: Panitia penyelenggara pertunjukan

JFC (EO), peserta JFC.

3. Keterlibatan dalam memeriahkan (penggembira): penonton.

Dengan kriteria informan yang telah ditentukan, maka diharapkan dapat

membantu dalam proses penelitian serta penelitian tidak keluar dari konteks

permasalahan yang ada.

I.4.5 Sumber Data

Data dalam konteks penelitian ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu

pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang

langsung dikumpulkan dari sumber pertama (informan), tanpa perantara.
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Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen

dan dikumpulkan dari sumber sekunder (dokumen dari instansi terkait maupun

media masa).

I.4.6 Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah

peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk

mengumpulkan data pada saat di lapangan, seperti: MP3, handphone, dan camera

digital. MP3 dan handphone digunakan untuk mempermudah dalam merekam

semua informasi yang diberikan oleh para informan dalam penelitian ini, sehingga

tidak ada satu kata pun yang hilang. Kamera handphone dan camera digital

digunakan peneliti untuk menggambil berbagai gambar yang mendukung

penelitian.

Proses wawancara terhadap informan menggunakan interview guide yang

berisi daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. Namun

tidak menutup kemungkinan, hasil wawancara dalam penelitian ini akan meluas

dari konteks yang ada, jika kondisi memungkinkan.

I.4.7 Teknik Koleksi Data

Data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder.

Kesemuanya itu diperoleh melalui kegiatan pencatatan data dari berbagai sumber

lain yang telah tersedia. Adapun metode-metode yang dipergunakan adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang didasarkan secara langsung. Dalam hal

ini peneliti mulai melakukan observasi pada saat sebelum penyusunan proposal
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skripsi, yaitu sekitar awal Agustus 2008. Bertepatan pada even JFC 7 yang sedang

berlangsung, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang

makna simbolik yang terkandung di dalam pertunjukannya. Pengamatan ini

memang membutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga nantinya data yang

terkumpul tidak hanya didapat pada saat peneliti melakukan wawancara saja, yaitu

pada bulan Juli-Agustus 2009.

Pengamatan yang juga dilakukan, selain dengan menonton even JFC, salah

satunya menghadiri acara Press Release JFC 8 (Sabtu, 1 Agustus 2009, pukul

19.00). Selain itu untuk kesehariannya, dengan menonton acara atau berita di

televisi yang membahas tentang even JFC, seperti berita sebelum dan sesudah JFC

8 berlangsung.

b. Teknik In Depth Interview

Pada saat observasi dilakukan, proses wawancara (interview) menjadi

rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan data di

lapangan. Proses wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview)

terhadap informan terkait dengan pemaknaan JFC. Wawancara ini lebih

menyerupai suatu bentuk dialog antara peneliti dengan informan guna

merekonstruksi realitas sosial.

Agar dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh informan, peneliti berusaha

membangun suatu bentuk komunikasi dengan informan. Komunikasi yang

dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah tatap muka langsung dengan informan.

Sebelum mengadakan dialog atau wawancara, peneliti berusaha melakukan

negosiasi, yaitu dengan mengemukakan maksud, tujuan, dan manfaat penelitian
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serta memohon kesediaan waktu dan informasi yang disesuaikan dengan

sekehendak informan. Dengan kata lain, waktu wawancara dilakukan oleh peneliti

dengan kesepakatan (bargaining) dan mengikuti waktu luang yang diberikan oleh

informan (Saptari, 1997:456).

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan,

dengan cara mencatat dan mempelajari data-data yang ada di yayasan Jember

Fashion Carnaval Council (JFCC) maupun Dinas Pariwisata serta data lain

(buku, artikel dan foto) yang mendukung penelitian ini. Kesemuanya itu,

kemudian akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan

penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian sangat penting karena dapat memberikan

referensi, perbandingan teoritik, dan standar teoritik penelitian yang akan

dilakukan. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari buku-buku maupun jurnal

yang terkait dengan pemaknaan masyarakat terhadap suatu pertunjukan budaya

atau karnaval sejenis. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi

dan dapat juga sebagai komparasi data sehingga akan lebih menyempurnakan

penjaringan data dalam lapangan.

1.4.8 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah melakukan

analsisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang telah ke

dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan
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Effendi, ed., 1989:263). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahasa.

Transkrip wawancara yang telah dihasilkan dalam penggalian data perlu

dibaca beberapa kali yang kemudian diklasifikasi menurut tema-tema yang

relevan dan diberi tema umum, kemudian diklasifikasi lagi dalam tema yang lebih

spesifik. Ada dua langkah awal sebelum peneliti pada proses penulisan laporan,

pertama, membuat kategorisasi temuan dan menyusun kodenya. Kategori tersebut

tentunya menggunakan pola pikir tertentu. Kedua, menata urutan penelahaannya.

Dari data yang sudah ada, selanjutnya disusun ke dalam pola tertentu,

fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu. Kemudian

melakukan pengorganisasian atau pengolahan data. Dalam proses ini dilakukan

dengan dua cara, pertama, membuat pemetaan (maping). Pemetaan ini dibuat

untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi atau kategori (variasi) yang

muncul dari data yang terkumpul, sehingga dapat ditemukan tema-tema. Kedua,

dengan cara menghubungkan hasil-hasil klasifikasi dan kategorisasi tersebut

dengan referensi atau teori yang berlaku dan mencari hubungan sifat-sifat

kategori. Analisis terhadap penggunaan istilah dan kategori dapat mengungkapkan

informasi yang berharga mengenai pemaknaan individu tentang Jember Fashion

Carnaval.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kajian Terdahulu

Dalam ulasan ini, penulis mencoba mengumpulkan beberapa hasil studi

terdahulu yang juga menggunakan perspektif interaksionisme simbolik dalam

memandang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.  Selain itu penulis juga

akan membandingkan penelitiannya dengan hasil tulisan sejenis yang membahas

tentang even JFC. Hal ini dimaksudkan selain sebagai pembanding, juga dapat

mempermudah jalannya penelitian. Adapun hasil studi terdahulu yang berguna

sebagai pembanding terhadap penelitian ini adalah:

1. Skripsi Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga oleh Agus Putri

Madhu N., dengan judul Transformasi Simbol Komunikasi: Studi pada

Sebuah Keluarga di Surabaya yang Memiliki Anak Autis.

Penelitian ini adalah sebuah karya skripsi yang disusun pada tahun 2009

dan dalam pembahasannya menggunakan perspektif interaksionisme simbolik

salah satunya. Dijelaskan bahwa autisme adalah gangguan pervasive yang

mencakup gangguan-gangguan dalam komunikasi verbal dan non verbal, interaksi

sosial, perilaku, serta  gangguan emosi. Kemampuan anak penyandang autis

dalam mengembangkan interaksi sosial dengan orang lain sangat terbatas, bahkan

mereka bisa sama sekali tidak merespon stimulus dari orang lain.
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Anak autis merupakan kondisi anak yang mengalami gangguan hubungan

sosial yang terjadi sejak lahir atau pada masa perkembangan, sehingga anak

tersebut terisolasi dari kehidupan sosialnya. Kemampuan berkomunikasi baik

secara lisan maupun tulisan juga menjadi persoalan utama bagi para penyandang

autis. Hambatan berbahasa dan berbicara memiliki andil yang besar pada

timbulnya berbagai masalah dalam perilaku. Kegagalannya dalam berbahasa

seperti tidak dapat memahami dengan baik tentang apa yang mereka dan orang

lain ucapkan serta mereka seringkali berbicara bukan untuk tujuan komunikasi

dua arah menyebabkan tidak terjadi kesamaan makna sebagai tujuan utama

komunikasi. Sehingga dengan tidak adanya komunikasi mengakibatkan tidak

terjadinya sebuah interaksi sosial.

Dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh anak autis maka

penelitian ini ingin melihat bagaimana proses transformasi simbol yang dilakukan

oleh orang tua dan keluarga kepada anak dalam proses komunikasi dan interaksi

sosial. Sehingga anak mengerti akan makna yang terdapat di dalam sebuah benda

atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya komunikasi dan interaksi dua arah.

Diharapkan agar anak tidak menjadi orang yang berbeda dan tidak diterima oleh

keluarganya. Di dalam penelitian ini untuk membantu menganalisis digunakan

teori stranger dan interaksionisme simbolik. Dimana penelitian ini menemukan

bahwa dalam proses transformasi simbol yang dilakukan orang tua dan keluarga

dengan cara komunikasi secara verbal yang diikuti dengan non verbal untuk

memperjelas maksud dari komunikasi tersebut yaitu secara Affect display dan

komunikasi sentuhan.
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Interaksi sosial di mana dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan

simbol yang bermakna. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang

dikeluarkan orang lain, demikian pula perilaku orang lain tersebut. Melalui

pemberian isyarat berupa simbol, kita mengutarakan perasaan, pikiran, maksud,

dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan orang lain, kita

menangkap pikiran, perasaan orang lain tersebut. Interaksi di antara beberapa

pihak tersebut akan tetap berjalan lancar tanpa gangguan apa pun manakala

simbol yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dimaknakan bersama

sehingga semua pihak mampu mengartikannya dengan baik. Hal ini mungkin

terjadi karena individu-individu yang terlibat dalam interaksi tersebut berasal dari

budaya yang sama, atau sebelumnya telah berhasil memecahkan perbedaan makna

di antara mereka.

Namun, tidak selamanya interaksi berjalan mulus. Ada pihak-pihak

tertentu yang menggunakan simbol yang tidak signifikan – simbol yang tidak

bermakna bagi pihak lain. Akibatnya orang-orang tersebut harus secara terus

menerus mencocokan makna dan merencanakan cara tindakan mereka, misal

anak-anak penyandang autis. Dengan keterbatasan kemampuan komunikasi,

interaksi serta adaptasi dengan lingkungan sosial mereka, anak-anak autis sering

kali tidak mampu memberikan simbol-simbol yang signifikan bagi orang lain.

Sehingga terkadang simbol yang keluar dari diri mereka baik simbol suara

maupun sikap sering kali tidak sesuai dengan makna yang ada dalam masyarakat

serta sulit untuk dimengerti dan sebaliknya anak autis juga mengalami kesulitan
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dalam menerima simbol yang diberikan oleh orang yang normal. Dengan adanya

miss communication tersebut maka tidak terjadilah interaksi sosial dengan baik.

Proses transformasi makna dilakukan orang tua dan keluarga dengan cara

komunikasi secara verbal yang diikuti dengan non verbal untuk memperjelas

maksud dari komunikasi tersebut, seperti menerangkan lingkaran dengan diikuti

gerakan tangan menggambarkan bentuk dari lingkaran tersebut. Tetapi orang tua

dan keluarga lebih menekannkan pada komunikasi non verbal untuk

mempermudah dan membuat anak (autis) mudah mengingat makna dari sebuah

benda atau tindakan dari orang lain. Ada beberapa cara dalam melakukan

komunikasi non verbal yaitu:

a. Affect display yakni gerakan wajah yang menyampaikan pesan

emosional, misal ekspresi yang menunjukkan marah dan takut.

b. Komunikasi sentuhan dimana dapat mengakibatkan emosi yang positif

seperti ketenangan, kedekatan, afeksi, rasa percaya, dan

ketidakformalan.

2. Tulisan Taufiq Sholeh tentang Penyelenggaraan JFC 2007; Proyek Budaya

Asal Jadi?

Taufiq merupakan anggota RIAK (Riset dan Advokasi Kebudayaan)

Jember serta aktif di Desantara-Institute for Cultural Studies-Jakarta. Tulisan ini

adalah sebuah artikel yang didalamnya mengulas tentang event JFC. Guna

menambah wawasan mengenai JFC, maka artikel ini ditampilkan secara lengkap.

Adapun hasil karyanya adalah sebagai berikut:
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Kabupaten Jember, di bawah kepemimpinan Bupati MZA Djalal, selama

bulan Agustus mengemas even BBJ (Bulan Berkunjung ke Jember). Minggu, 5

Agustus lalu, Jember Fashion Carnaval (JFC) 2007 sukses digelar . Dalam festival

itu, setiap kabupaten atau kota peserta diberikan kesempatan menampilkan jenis

kesenian sebagai identitas daerahnya masing-masing. JFC telah Go International.

Pertanyaannya, dalam konteks kebudayaan, apa yang dapat diharapkan dari even-

even budaya, seperti JFC, bagi masyarakat Jember khususnya dan Indonesia pada

umumnya?

Secara sosio-historis, nama Jember dan kapan wilayah ini diakui

keberadaannya, hingga saat ini memang masih belum diperoleh kepastian. Satu-

satunya peninggalan Kolonial Belanda yang dijadikan rujukan adalah Staatsblad

nomor 322 tertanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929.

Dalam Staatsblad 322 tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi yang meliputi

seluruh Wilayah Propinsi Jawa Timur, yang antara lain juga tentang diakuinya

Regenschap Djember sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesatuan

hukum yang telah berdiri sendiri.

Berbeda dengan beberapa daerah lain yang memiliki akar historis budaya

tertentu dan relatif cukup jelas, masyarakat Jember secara umum tidak demikian.

Meski terkesan sangat dikotomis, memetakan wilayah selatan sebagai masyarakat

dengan mayoritas berlatarbelakang etnis Jawa dan wilayah utara sebagai

masyarakat dengan mayoritas suku Madura, paling tidak kita bisa melihat dan

memahami peta kebudayaan Jember yang sebenarnya.
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Seiring dengan ekspansi kolonial Belanda ke Indonesia, beberapa wilayah

di Jember juga dijadikan sentra pembukaan lahan-lahan perkebunan baru untuk

wilayah Tapal Kuda. Saat itu, Jember masih mejadi wilayah Blambangan

(sekarang Banyuwangi). Untuk kepentingan itu, Belanda kemudian mendatangkan

tenaga-tenaga kerja seperti dari Blitar, Tulungagung, Tuban, Madiun dan Madura

untuk ditempatkan di waliyah-wilayah perkebunannya. Para buruh perkebunan ini

akhirnya menyebar ke sejumlah perkebunan-perkebunan milik Belanda yang ada

di Jember. Sampai akhirnya mereka menjadi satu komunitas masyarakat (social

community) dan mendiami Jember hingga hari ini.

Sebagai sebuah kabupaten, dengan peta kebudayaan seperti di atas,

nampaknya even-even budaya harus mampu menunjukkan keberagaman identitas

suku. Sayang bila proyek pencarian, atau bahkan penciptaan identitas kesenian

lokal terus dilakukan tanpa melihat relevansi dan manfaatnya.

Mengingkari Semangat Lokalitasnya?

JFC memang beda. Ia lahir dari tangan kreatif seorang Dyanand Fariz.

Awal-awal kemunculannya, enam tahun silam, JFC tidak pernah diperhitungkan

bahkan dilecehkan oleh masyarakat Jember, apalagi Pemkab Jember saat itu.

Sekarang, JFC telah menjadi ikon Jember. Ke depan, masyarakat Jember,

Indonesia bahkan masyarakat Internasional akan merindukan karya dan aksi-aksi

mereka di atas catwalk sepanjang 3,6 kilometer dan mungkin menjadi catwalk

terpanjang di dunia. JFC telah menjadi agenda rutin bagi Jember (pemkab) setiap

tahun. Bila JFC dianggap sebagai sebuah produk kreatif ke-budaya-an, atau
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setidak-tidaknya sebagai satu kumpulan anak-anak muda Jember yang berkreasi di

bidang seni dan budaya, cukupkah ia menjelaskan peta pluralitas seni dan budaya

Jember yang beragam itu?

Dalam diskursus kebudayaan, menjelaskan makna sebuah produk budaya

dihubungkan dengan karakter budaya masyarakat di mana produk budaya itu

muncul cukup lama diperbincangkan dan tetap menjadi tema menarik. Arnold

menyebut kebudayaan sebagai hal terbaik yang pernah dipikirkan dan dikatakan

di dunia ini. Sehingga kebudayaan akan juga menyangkut eksotisme, etnisitas, ras,

dan bahkan agama. (K. Bertens:2002) Definisi lain dimunculkan oleh Raymond

Williams. Ia menyatakan, kebudayaan, yang di dalamnya juga termasuk ke-seni-

an, selalu memiliki dua aspek. Pertama, ia memiliki makna dan tujuan yang

diketahui. Anggotanya terlatih untuk itu. Pengamatan dan makna baru yang

ditawarkan kemudian dites. Semua itu merupakan proses biasa masyarakat

manusia dan pikiran manusia. Karena itu kebudayaan selalu bersifat tradisional

dan kreatif. Keduanya merupakan makna paling umum dan makna individual

yang paling halus (K. Bertens:2002).

Pada masa Orba, negara seakan-akan tampil sebagai pembela dan

pelindung kebudayaan -kesenian- atas nama “Melestarikan Khasanah Kebudayaan

Bangsa”. Padahal negara telah membajaknya demi melanggengkan kekuasaannya.

Celakanya, kebudayaan –kesenian- (dengan segenap masyarakat yang terlibat di

dalamnya) seolah tunduk, patuh dan nyaris tapa perlawanan, karena mereka

menganggap negara telah menyelamatkan eksistensi dirinya. Akhirnya,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MAKNA SIMBOLIK EVEN JEMBER FASHION CARNAVAL... Jati Arifianti



II-8

kebudayaan –kesenian- harus didisiplinkan, didefinisikan untuk kemudian

dipasarkan dalam paket-paket pariwisata.

Pertanyaan lainnya, bagaimana bahasa seni dan budaya itu digunakan dan

untuk tujuan apa? Jika JFC dianggap sebagai sebuah aktivitas kebudayaan,

bagaimana ia digunakan dan untuk tujuan apa sebenarnya ia dimunculkan?

Haruskah kita, pemerintah, menjadikan JFC sebagai ikon kebanggaan daerah

kalau faktanya ternyata secara sosio-kultural tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai catatan, di Jember ada sekitar 450 kelompok kesenian tradisi--

kelompok masyarakat yang berkreasi dalam bidang seni dan budaya--nasibnya

justru amat memprihatinkan seperti Ludruk, Janger, Jaranan, hadrah, Reog,

Macapatan, Barongsai (Data versi Diknas Jember tahun 2003). Meski tanpa

uluran tangan orang lain, secara istiqomah para seniman tradisi ini tetap berada

pada ruang berkesenian yang terkadang jauh dari hangar-bingar kepalsuan materi

dan popularitas. Dari fakta ini, kurang adil rasanya bila kita, pemerintah (Pemkab

Jember) tidak juga mengapresiasi apa yang para seniman-seniman tradisi lakukan

selama ini. Paling tidak mereka juga diberikan ruang, kesempatan, dan perhatian,

sebagaimana JFC juga mendapatkannya, untuk sekedar mengekspresikan apa

yang telah mereka kreasikan dalam wujud kesenian tradisi itu.1

1 Tulisan ini dikutip dari Pak Oles Center; KPO/edisi 134/Agustus 2007, pada tanggal 19
Mei 2009, pukul 18:34. Dengan alamat web.: http://opini-
koranpakoles2007.blogspot.com/2008/01/penyelenggaraan-jfc-2007-proyek-
budaya.html
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Dewan Kesenian dan Birokratisasi Seni

Sejak awal, kelahiran Dewan Kesenian banyak dipersoalkan, terutama

oleh mereka yang menganggap bahwa urusan kesenian tidak perlu adanya

intervensi dari pihak manapun, termasuk negara sekalipun. Mereka menilai

keterlibatan pihak luar justru akan merubah dan merusak wajah kesenian itu

sendiri sebagai ruang bebas yang disediakan untuk mengartikulasikan berbagai

nilai, makna dan peristiwa dalam kehidupan manusia.

Kekhawatiran ini sebenarnya pernah ditegaskan Ali Sadikin (Gubernur

DKI Jakarta waktu itu) sebagai penggagas lahirnya lembaga yang bernama Dewan

Kesenia Jakarta dan menjadi Dewan Kesenian pertama di Indonesia saat itu.

Namun dalam perjalanannya, kelahiran Dewan Kesenian (terutama Dewan

Kesenian di daerah) justru banyak diprakarsai dan diisi oleh kelompok birokrat

dan kelas menengah perkotaan (para aktivis kesenian yang bertebaran di kampus-

kampus).

Kalaupun ada seniman yang dilibatkan dalam jabatan struktural, mereka

adalah para seniman birokrat-priayi dan seniman sekolahan yang kebetulan

memiliki cita rasa dan kecintaan terhadap seni. Bukan sebagai pelaku seni murni

(seniman alam). Sehingga bisa ditebak arah dan tampilan desain berkeseniannya

yang cenderung mencerminkan kepentingan-kepentingan negara, atau komunitas

kelas menengah dan kaum akademisi.

Namun demikian, fenomena ini praktis tanpa hambatan maupun penolakan

yang berarti dari masyarakat. Karena kemudian hal itu ditopang oleh sistem

pengetahuan tentang “nilai” yang sengaja direproduksi oleh para seniman
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sekolahan (akademisi). Nah, nilai inilah yang selanjutnya menentukan bagaimana

seharusnya bahasa estetis kesenian itu didefinisikan dan bagaimana pula

seharusnya berkesenian agar memiliki nilai jual dan lain sebagainya. Puncak

perselingkuhan kaum birokrat dan kelas menengah perkotaan ini ialah diseretnya

paradigma berkesenian itu pada komersialisasi dan komudifiksi pasar serta paket-

paket wisata yang diselenggarakan oleh negara. Akibatnya, jangan heran bila

kesenian-kesenian yang ada saat ini hanya dimaknai sebagai sesuatu yang harus

bernilai ekonomis dan materialistis. Artinya, sejauh kesenian-kesenian itu

memiliki komudifikasi pasar dan bisa mendatangkan uang dan devisa bagi negara,

maka dapat perlakuan istimewa.

Masuknya unsur birokratisasi dalam kesenian perlu jadi sorotan serius.

Pengakuan beberapa seniman tradisional di Jember bisa kita jadikan referensi.

Rata-rata seniman tradisional, pernah merasakan kekecewaan mendalam saat

mereka asyik manggung harus bubar gara-gara tidak mengantongi nomor induk

(semacam surat ijin untuk berkesenian). Mereka harus mendaftarkan grup

keseniannya agar bisa mengantongi nomor induk tersebut.

Birokratisasi seni seperti ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman bagi

para seniman, terutama para pelaku seni tradisional yang tersebar di wilayah

pinggiran yang sedikit memiliki akses terhadap birokrasi. Meskipun

ketidaksepakatan mereka masih berupa perbincangan-perbincangan ringan antar

sesama seniman. Seperti Mbok Ruk, seniman Ludruk di Jember. “Setiap dua

tahun saya harus memperpanjang nomor induk, bayarnya sih gak mahal. Untung
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saja ada orang kecamatan yang saya kenal dan mau membantu. Bahkan, kadang-

kadang saya tidak usah membayar. Mungkin dia yang membayarkan”.

Kenyataan miris di atas mungkin tidak perlu terjadi kala kelahiran Dewan

Kesenian berangkat dari para seniman grass root yang bersebaran di daerah-

daerah pinggiran. Kesadaran mereka untuk mengorganisasir diri, bagaimana

mengapresiasikan seni dalam satu wujud kesenian menurut versi mereka, serta

pemaknaan terhadap sebuah produk seni tentu sudah tidak bisa kita ragukan lagi.

Karena rata-rata mereka memiliki reputasi di bidangnya masing-masing. Hal yang

terpenting bagi mereka adalah bagaimana apresiasi terhadap kesenian yang selama

ini digelutinya berjalan terus dengan tetap menjaga jarak antara kepentingan

pragmatis dan ideologis.

Sosok apresiator seni sejati, yang jauh dari bayangan ekonomis dan

materilistik, seperti ini bisa kita temukan dari seorang seniman seperti Pak Namo,

salah satu tokoh Kesenian Jaranan-Jember. “Tade’ caretanah jeregen Jerenan are

sogi. Mon melarat, iyeh. Tape de’ remah pole, nyamanah la seneng. Ben pole

areah kan peninggalan leluhur kebudayaan Jawa”. (Tidak ada ceritanya jeragan

jaranan itu kaya, kalau miskin banyak. Tetapi mau gimana lagi, namanya juga

seneng, apalagi ini merupakan peninggalan kebudayaan Jawa). Sejumlah seniman

lain pun bersuara sama soal ini. Ada Mbok Ruk, seniman Ludruk, Mbok Buyati,

seniman Lengger dan beberapa seniman lainnya.

Bagi mereka, berkesenian adalah urusan apresiasi dan tidak ada urusannya

dengan negara (Dewan Kesenian). Beberapa di antaranya bahkan mengaku tidak
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tahu dan merasa tidak ada pengaruh apa-apa atas keberadaan Dewan Kesenian di

Kabupaten Jember. Baik merugikan apalagi menguntungkan.

“Biarkan saja mas….!, kami diberi bantuan ya syukur, tidak diberi bantuan

ya tidak apa-apa. Meskipun setiap kami manggung hanya cukup untuk biaya

transportasi dan bayar pemain, yang penting bila diminta orang untuk main kami

siap dan kami bisa main”. Demikian jawaban polos Mbok Ruk saat diberitahu

bahwa sebenarnya ada lembaga negara yang bernama Dewan Kesenian beserta

alokasi dana untuk kepentingan kesenian mereka.

Sikap mandiri, nerimo, meskipun secara implisit sebenarnya mereka

menolak, atau bahkan acuh terhadap negara (Dewan Kesenian) seperti ini,

menandakan bahwa ada atau tidak adanya perhatian negara (Dewan Kesenian)

tidaklah berdampak serius bagi mereka. Toh sampai hari ini mereka bisa bertahan

meski tanpa perlakuan istimewa dari negara.2

Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan

Bagaimana bahasa seni dan budaya digunakan dan untuk tujuan apa

menarik untuk dikaji, terutama saat memperbincangkan topik-topik kebudayaan

pada umumnya. Dalam situasi dan kondisi apapun kebudayaan selalu menjadi

ruang pergulatan, perebutan, dan politik pencitraan.

Judul di atas terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul “Pergulatan

Negara, Agama dan Kebudayaan” yang merupakan kumpulan artikel

2 Tulisan ini dikutip dari Pak Oles Center; KPO/edisi 125/April 2007, pada tanggal 19
Mei 2009, pukul 18:35. Dengan alamat web.: http://opini-
koranpakoles2007.blogspot.com/2008/01/dewan-kesenian-dan-birokratisasi-seni.html
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Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam buku itu Gus Dur mengulas bagaimana

pergulatan, perebutan, dan bahkan intimidasi atas nama budaya itu terjadi hampir

dalam setiap praktik budaya kita. Ruang pergulatan yang melibatkan negara,

bahkan agama itu tidak jarang kemudian berakhir secara tragis, yakni

pemberangusan terhadap sesutu yang oleh negara atau agama sebagai yang tidak

berbudaya.

Dalam konteks yang demikian ini, bahasa kebudayaan menjadi semacam

arena kontestasi yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik secara politik-

kekuasaan, sosial, dan ekonomi. Kebudayaan laiknya sebuah sirkuit “sirkuit

kebudayaan”, di mana antara satu level sosial saling berlomba memperebutkan

sesuatu yang dianggap sebagai miliknya. Sesuatu yang kemudian bisa

menentukan dan mengatur ritme permainan yang lainnya (The Others).

Tergantung sejauh mana komunitas yang mengklaim dirinya sebagai pemenang

itu memainkan perannya.

Sirkuit kebudayaan kurang lebih bermakna bahwa dimensi kebudayaan

adalah bagaimana medan tarung dimunculkan suatu komunitas bagi komunitas

tertentu untuk menentukan komunitas tertentu yang lainnya. Akibatnya,

perebutan, pergulatan dan bahkan intimidasi menjadi bagian di dalamnya.

Membuka kembali ingatan kita di masa lalu, mungkin bisa menjelaskan

asumsi-asumsi di atas. Contoh, bagaimana saat negara (Orde Baru) mencoba

mengambilalih ruang budaya untuk kepentingan kekuasaan. Dulu (atau juga

mungkin sekarang), negara menjadikan bahasa ke-budaya-an sebagai sesuatu yang

harus dikuasai, didisiplinkan, dan didefinisikan untuk kemudian dijinakkan agar
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mendukung penguasa. Atas nama budaya, seakan-akan hanya negara yang bisa

menentukan dan mendefinisikan apa itu ke-budaya-an, termasuk juga perangkat-

perangkat yang harus terlibat di dalamnya. Baik perangkat kelembagaan maupun

perangkat fisik ber-kebudaan-nya (berkeseniannya). Sehingga ke-budaya-an yang

di luar definisi dan kelembagaan yang bukan dibuat oleh negara bukanlah bagian

dari “budaya” dan tidak pantas untuk ada.

Kasus “Reog Ponorogo”, yang harus berganti menjadi “Reyog” adalah

satu dari sekian contoh kasus bagaimana negara mencoba mendefinisikan dan

mendisiplinkan praktik kebudayaan. Tafsir budaya atas “Reog” kemudian

dimonopoli negara atau mereka yang didikung oleh negara. Sebagai catatan,

antara “Reog” dan “Reyog” ternyata memiliki dasar filosofi dan historis tersendiri

bagi komunitas Reyog “Reog”. Akhirnya, mereka yang di luar wacana main

stream negara (Reyog) harus gigit jari dan menunggu ajalnya.

Bukan hanya negara, agama juga terkadang menjadi ancaman bagi

eksistensi sebuah praduk budaya “kesenian”. Atas nama agama, banyak produk

budaya lokal kita harus tiarap, untuk tidak mengatakan binasa. Sebut saja Jaranan,

Tayub-an, Gandrung-an, Lengger, Janger dan masih banyak kesenian lainnya

yang harus berjuang, dengan cara-cara mereka tentunya, mempertahankan

keberadaannya. Hal ini semakin menguatkan asumsi bagaimana agama juga

menjadi arena produktif memunculkan citra terhadap sebuah produk budaya.

Pertanyaannya, apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan kebudayaan di negeri

ini. Benarkah agama lagi bersekongkol dengan negara?
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Di sisi yang lain, masih ada saja sebagian orang yang sibuk menganggap

merekalah yang paling berhak mengurus ke-budaya-an “kesenian”, lucunya

justeru karena alasan-alasan formalitas belaka. Sedangkan yang lainnya tidak

berhak, karena tidak mengantongi keputusan-kepusan formal tersebut. Tragisnya,

justru nasib para seniman semakin tidak terurus.

Jangan heran bila kita masih sering menjumpai bagaimana kesenian-

kesenian lokal seperti Jaranan, Lengger, Tayuban harus bertahan seadanya.

Bahkan ada sebagian dari mereka yang harus mempertontonkan keseniannya di

jalan-jalan, alias “ngamen”. Tentu ini bukan hanya soal kebutuhan ekonomi

semata. Lebih dari itu, bisa jadi mereka sebenarnya mengalami kebingungan

untuk melestarikan seni-seni yang selama ini memang sudah jarang peminatnya.

Nasib kesenian yang demikian ini bukan saja terjadi pada mereka yang

secara sosial memang sudah termarjinal (seperti Jaranan dan sejenisnya) bahkan,

kesenian-kesenian yang selama ini cenderung bisa diterima masyarakat seperti

Pencak Silat, Patrol, Hadrah-an pun kurang lebih bernasib sama. Pertanyaannya,

apa persoalan yang sebenarnya tengah dihadapi mereka?

Bisa saja memang hal ini akibat gerusan arus modernisme yang semakin

tidak terbendung lagi. Orang tidak lagi tertarik untuk menikmati kesenian-

kesenian tradisional sejenis hadrah-an, Patrol-anm atau Janger, Tayub, dan

lainnya. Akan tetapi menurut beberapa seniman, hal itu bisa saja diatasi dengan

melakukan modifikasi-modifikasi tertentu dalam setiap kali melakukan pentas

atau manggung.
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Pertanyaan berikutnya, kenapa kita, bahkan negara seakan tidak mau tahu

dengan fakta yang demikian ini. Lembaga-lembaga yang semestinya mengurusi

kebudayaan “kesenian” terkesan tenang-tenang saja. Kalaupun ada, tentu dengan

pertimbangan untung dan ruginya, baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga,

sejauh ia menguntungkan maka ia akan diprioritaskan. Negara lupa bahwa mereka

(komunitas seni yang lain) juga rakyatnya yang harus diperhatikan keberdaannya.3

II.2 Kajian Teori (Interaksionisme Simbolik)

Menurut Mead (dalam Ritzer, 2004/2008:273-288), dijelaskan bahwa

tindakan sebagai unit primitif. Dalam menganalisis tindakan, pendekatan Mead

hampir sama dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatian pada

rangsangan (stimulus) serta tanggapan (respons). Tetapi stimulus di sini tidak

menghasilkan respon manusia secara otomatis dan tanpa dipikirkan. Seperti

dikatakan Mead, ”Kita membayangkan stimulus sebagai sebuah kesempatan atau

peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan atau perintah” (1982:28).

Mead mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan yang saling

berhubungan. Keempat tahap itu mencerminkan satu kesatuan organik (saling

berhubungan secara dialektis). Dalam hal ini, Mead selain tertarik pada kesamaan

tindakan binatang dan manusia, juga terutama tertarik pada perbedaan tindakan

antara kedua jenis makhluk itu. Adapun keempat tahapan tersebut adalah:

3 Tulisan ini dikutip dari Pak Oles Center; KPO/edisi 124/Maret 2007, pada tanggal 19
Mei 2009, pukul 18:36. Dengan alamat web.: http://opini-
koranpakoles2007.blogspot.com/2008/01/pergulatan-negara-agama-kebudayaan.html
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a. Impuls

Tahap pertama adalah dorongan hati atau impuls (impulse) yang meliputi

stimulasi atau rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan

reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan, untuk melakukan sesuatu

terhadap rangsangan itu. Rasa lapar adalah contoh stimulus yang tepat

b. Persepsi

Tahap kedua adalah persepsi (perseption). Aktor menyelidiki dan bereaksi

terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls, dalam hal ini rasa

lapar dan juga berbagai alat yang tersedia untuk memuaskannnya.

c. Manipulasi

Tahapa ketiga adalah manipulasi (manipulation). Segera setelah impuls

menyatakan diri sendiri dan obyek telah dipahami, langkah selanjutnya adalah

memanipulasi obyek atau mengambil tindakan berkenaan dengan obyek itu.

d. Konsumasi

Berdasarkan pertimbangan ini, aktor mungkin memutuskan untuk melakukan

(atau tidak) dan ini merupakan tahap keempat tindakan, yakni tahap

pelaksanaan atau konsumasi (consummation), atau mengambil tindakan yang

memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.

Dalam melakukan tindakan hanya melibatkan satu orang, namun pada

tindakan sosial melibatkan dua orang atau lebih. Gerak atau isyarat (gesture)

adalah mekanisme dasar dalam tindakan sosial dan dalam proses sosial yang lebih

umum. Gesture adalah gerakan organisme pertama yang bertindak sebagai

rangsangan khusus yang menimbulkan tanggapan (secara rasional) yang tepat dari
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organisme ke dua. Mead menjelaskan adanya respon individu terhadap struktur,

bagaimana stimulus dan respon terkait dengan penggunaan simbol-simbol

tertentu, serta bagaimana aksi menimbulkan reaksi.

Konsep Mead tentang Generalized Other (orang lain yang digeneralisir)

adalah seluruh komunitas. Dalam contoh, Mead mengambil permainan Baseball,

di mana adanya sikap tim secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengambil

peran umum orang lain adalah penting bagi diri. Selain itu, juga penting bahwa

orang mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain

yang digeneralisir dan bukan sekadar dari sudut pandang orang lain yang terpisah-

pisah, sehingga memungkinkan adanya pemikiran abstrak dan objektivitas (Mead,

1959:190).

Dengan kata lain, untuk mencapai diri sempurna, orang harus menjadi

anggota komunitas dan ditunjukkan oleh kesamaan sikapnya dengan sikap

komunitas. Bermain-main (play) hanya memerlukan potongan-potongan diri,

sedangkan permainan (game) memerlukan diri yang saling berhubungan.

Penerimaan peran orang lain yang digeneralisir tidak hanya penting bagi

diri, tetapi juga penting bagi pengembangan aktivitas kelompok terorganisir.

Kelompok menghendaki agar individu mengatur aktivitas mereka sesuai dengan

sikap orang lain yang digeneralisir. Orang lain yang digeneralisir ini, juga

mencerminkan kecenderungan Mead dalam memprioritaskan kehidupan sosial

karena melalui generalisasi orang lainlah, kelompok mempengaruhi perilaku

individu.
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Proses berpikir

Sebagaimana komunikasi manusia meliputi penggunaan simbol, begitu

pula (proses) berpikir subyektif. Dalam pandangan Mead, hubungan antara

komunikasi dengan kesadaran subyektif sedemikian dekatnya, sehingga proses

berpikir subyektif atau refleksi dapat dilihat sebagai sisi yang tidak kelihatan

(covert) dari komunikasi itu. Hal ini meliputi tindakan bercakap-cakap dengan diri

sendiri. Percakapan ini tidak terpisah dari keterlibatan-keterlibatan orang dalam

hubungan sosialnya atau perilakunya yang nyata (overt). Misalnya, dalam

menggunakan suatu percakapan, orang akan merencanakan apa yang hendak

mereka katakan, dan bagaimana mau mengatakannnya sebelum keluarnya ucapan

reaksi yang sudah dibayangkan (anticipated) dari pihak lain. Dalam banyak hal,

mungkin mereka berpikir dalam hatinya (covertly) melalui beberapa alternatif,

khususnya kalau pihak lain yang terlibat (dalam percakapan itu) kelihatannya

salah tangkap akan suatu pernyataan yang lebih spontan. Proses berpikir subyektif

ini meliputi dialog timbal-balik antara perspektifnya sendiri dengan perspektif

orang lain yang terlibat (dalam percakapan itu).

Reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan lingkungan akan berbeda-

beda, tergantung pada kebutuhan tertentu atau dorongan yang penting pada waktu

itu serta hakikat kegiatan yang sedang berlangsung di mana individu terlibat. Hal

ini berhubungan dengan kemampuan manusia dalam interpretasi subyektif dan

perhatiannya yang selektif. Individu dapat memusatkan perhatiaanya pada

rangsangan tertentu sementara mengabaikan rangsangan-rangsangan lainnya

dalam lingkungannya; rangsangan, di mana mereka memusatkan perhatiannya,
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akan didefinisikan dan diinterpretasi menurut jenis respon yang akan memuaskan

dorongan mereka atau rencana-rencana tindakan yang laten. Atas dasar inilah

maka, rangsangan lingkungan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda-

beda untuk orang yang berbeda atau untuk orang yang sama pada waktu yang

berbeda. Artinya, respon perilaku yang berbeda mungkin diperoleh dari

rangsangan yang sama karena adanya perbedaan dalam dorongan, kebutuhan, atau

sikap.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin melihat sebuah buku teks di

atas sebuah bangku sebagai suatu peringatan akan suatu ujian yang sebentar lagi

akan diadakan; mahasiswa kawan sekamarnya, yang tidak mengambil mata kuliah

yang sama, mungkin tidak melihat buku itu, walaupun dia sedang bekerja dia atas

meja di mana buku itu terletak. Sesudah semesteran lewat, buku yang sama

mungkin menjadi sumber ekonomi bagi mahasisiwa pertama untuk ditukarkan

dengan uang tunai yang dibutuhkannya. Bagi sang guru, buku itu mungkin hanya

sebagai sumber untuk menyusun pertanyaan ujian daripada sebagai informasi

yang baru. Untuk masing-masing alternatif, definisi tentang buku itu lebih

daripada hanya sekedar mutu warnanya, berat, bentuk, dan susunannya. Ada

suatau fase interpretative antara persepsi tentang rangsangan itu dan respons

perilaku yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari individu serta

rencana-rencana tindakan yang bersifat laten.

Proses simbolik yang tidak kelihatan itu membentuk dasar untuk

kesadaran subyektif dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan lingkungan

tidak berhubungan dengan model stimulus-response atau model perilaku refleks
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yang dipelajari dari Watson serta para ahli fisiologi lainnya. Model seperti ini

mengemukakan bahwa perilaku ditimbulkan oleh rangsangan lingkungan dalam

cara yang otomatis, tidak reflektif. Jadi misalnya, anjing Pavlov mulai

mengeluarkan air liurnya ketika terdengan bunyi lonceng sesudah diberi kondisi

untuk berbuat demikian tanpa mengadakan refleksi secara subyektif akan arti dari

lonceng itu. Sedangkan manusia dapat juga memperlihatkan reaksi bersyarat

seperti itu, namun banyak perilakunya dibentuk secara simbolis, tidak hanya

sekedar muncul secara otomatis saja. Mead akan sependapat bahwa proses-proses

subyektif tergantung pada struktur neurologis yang kompleks dalam otak. Tetapi

pikiran atau kesadaran tidak harus disamakan dengan otak sebagai suatu benda

biologis.

Sekalipun orang-orang yang berbeda mungkin bereaksi atas rangsangan

yang sama dalam cara-cara yang berbeda, perilaku sosial meliputi usaha

menegakkan suatu tingkat konsensus minimal dalam definisi mengenai obyek-

obyek dalam lingkungan itu sedemikian sehingga sikap-sikap individu dan batas-

batas tindakan yang muncul dapat sama-sama sesuai dengan suatu respon sosial

yang asli. Pengaruh dari definisi-definisi sosial adalah penting, mengingat

kurangnya perencanaan perilaku manusia secara genetik yang spesifik atau

instinktif. Malah identitas atau konsep diri seseorang akan mencerminkan definisi-

definisi sosial yang dianut bersama.

Penulis menggunakan pandangan Mead guna menganalisis pemaknaan

masyarakat Jember terhadap simbol-simbol dalam pertunjukan Jember Fashion

Carnaval. Sebagaimana adanya pertunjukan JFC yang terkait dengan simbol
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masyarakat Jember karena telah ditetapkan sebagai ikon, pastilah mendatangkan

adanya respon dari masyarakat, khususnya warga Jember.

Berkaitan dengan adanya konsep Mead tentang Generalized Other, yaitu

masyarakat Jember dihadapkan pada ikon budaya (JFC) dan masyarakat turut

berperan di dalamnya (tergenalisir). Adanya JFC tersetting sebagai pertunjukan

tahunan yang melibatkan peran dari berbagai pihak. Pemkab Jember menyatakan

adanya even ini sebagai ikon sehingga secara tidak langsung, masyarakat juga

menyetujui adanya JFC. Namun, pada kenyataannya bagaimana individu

menanggapi adanya transformasi simbol dalam even tersebut? Hal tersebut yang

nantinya dapat dijadikan ulasan dalam pembahasan penelitian ini.
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BAB III

DESKRIPSI JEMBER FASHION CARNAVAL

III.1 Sejarah dan Perkembangan JFC

Jember Fashion Carnaval atau yang lebih akrab disingkat sebagai JFC

merupakan buah karya dari Dynand Fariz. Sehari-hari, ia berprofesi sebagai dosen

sekolah mode Esmod Jakarta dan mengajar tata busana di almamaternya,

Universitas Negeri Surabaya, yang juga pemilik Rumah Mode Dynand Fariz

(RMDF) ini. Ketika mendirikan RMDF, ia mendapat cibiran dari teman-temannya

dan diperkirakan tiga tahun bakal tutup. Realitasnya, berkat kegigihannya, RMDF

sekarang tidak saja eksis, tetapi terus berkembang.

Menurut Dynand, ide JFC diilhami rasa keprihatinannya atas kota Jember

yang seolah-olah tidak dianggap oleh orang. Kondisi ini diperparah dengan

meningkatnya angka pengangguran dan minimnya peluang kerja. Jadi, ia berusaha

mencari jalan dalam hal memperbaiki perekonomian dan kondisi sosial tanah

kelahirannya, Jember. Perjalanan JFC diawali dari ajang fashion week pada tahun

1998. Di pergelaran busana mingguan itu, anak buahnya diwajibkan merancang

apa pun yang berbau fashion untuk dipakai, dipamerkan, serta dipajang di RMDF,

yang juga melibatkan mulai dari office boy, customer service, penjahit, karyawan

lainnya untuk membuat sebuah rancangan.

Pada tahun 2002, Dynand memperkenalkan fashion week yang semula

tertutup dan hanya bertempat di rumah modenya menjadi terbuka dengan karnaval

keliling kampung hingga radius ratusan meter. Setiap tampil, ada tujuh peragaan

busana yang berbeda. Tujuannya, agar peserta berani menampilkan diri sendiri. Di
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luar dugaan, masyarakat sekitar sangat antusias akan pertunjukan tersebut

sehingga ia berencana memperbesar skala karnavalnya dan membuat suatu hari

khusus karnaval fashion melewati jalan-jalan besar di Jember.

Guna mewujudkan kesuksesannya, Dynand menggelar JFC 1 bertepatan

dengan HUT Jember, 1 Januari 2003. Perkembangan JFC hingga JFC 8, tahun

2009 ini masih terus mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Menariknya,

pada JFC 3 respon masyarakat luar kota Jember, seperti Surabaya, Malang,

Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso mulai tampak, yang juga mulai diliput

pers luar negeri.

Efek sosial JFC pun tidak bisa diabaikan. Kini, banyak muda-mudi Jember

yang tertarik menggeluti dunia fashion dan enterntainment. Dynand bahkan

pernah mengirim boyband dari Jember, JFC band, ke ajang boyband TPI dan

berhasil meraih juara ke dua. Dengan keterampilan yang diberikan Dynand, para

alumni peserta JFC bisa berkreasi mengembangkan usaha sendiri, seperti salon,

tata rias, dan penjahit.

Sumber perdana JFC, diakui Dynand, 100 persen adalah dari internal.

Dana didapat dari divisi RMDF, yang kini berkembang menjadi empat salon di

Sidoarjo, Probolinggo, dan Jember. Sementara itu, Pemda Jember hanya

menyediakan fasilitas selama karnaval berlangsung, seperti keamanan tempat,

izin, alat, atau properti. Dynand bermimpi JFC tidak hanya milik warga Jember,

tetapi seluruh Indonesia.
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III.2 Visi dan Misi JFC

JFC memiliki visi ingin menjadikan Jember sebagai kota wisata mode

pertama di Indonesia, bahkan di dunia yang menerapkan konsep penggunaan

bahan-bahan bekas dan daur ulang sebagai kostum yang akan digunakan.

Sedangkan misi JFC merupakan suatu proses atau perjalanan yang membawa

banyak manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan, kesenian, budaya dan

pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, JFC juga mengembangkan konsep 4E,

yaitu:

Education

1. Peserta

a. Diberikan in house training berupa materi Fashion Runway, Fashion Dance,

Basic Fashion Design, Accessories Design, Make Up & Hair Style, Mayorette,

Singer, Presenter, Leadership, Enterpreneurship, Instuctur, Kedisiplinan,

Tanggung Jawab, Kejujuran, Kerja sama, Keperdulian, dan lainnya.

b. Kesempatan untuk mengikuti kompetisi atau olympiade JFC memperebutkan

trophy Best Costume, Unique Costume, Accessories, Make Up & Hair Style,

Best Performance, Best Defile, Best Mayorette, Best Presenter, Best Singer,

penghargaan tertinggi JFC Award, dan lainnya.

c. Bagi pemenang JFC Award memperoleh Program Bea Siswa di Esmod

Jakarta, Institute Sari Ayu Jakarta.

d. Setelah mengikuti program pelatihan JFC secara utuh peserta akan tampil

lebih percaya diri.
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2. Penonton

a. Menambah wawasan perihal trend fashion dunia dengan sentuhan lokal

Indonesia.

b. Menjadi tuan rumah yang baik dan bisa menjadi penonton yang tertib

sehingga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain.

c. Penonton bisa berbusana dengan sentuhan tema yang diangkat oleh JFC.

3. Pengamat atau peneliti

Kegiatan JFC juga menjadi perhatian pengamat fashion maupun peneliti. JFC

menjadi bahan kajian baik di seminar nasional maupun internasional.

4. Institute Carnaval Jember

Satu-satunya lembaga pendidikan dengan kurikulum karnaval di Indonesia

bahkan di dunia. Diharapkan dari sini lahir SDM di bidang entertainment

demikian pula institute dapat menjamin penyelenggaraan JFC secara

berkesinambungan dan setiap saat dapat melakukan road show baik in door

maupun di dalam negeri maupun luar negeri tanpa terkendala oleh SDM yang

terikat oleh pendidikan regular lainnya.

5. Talent Scouting

JFC akan menjadi ajang pencari bakat baik model, penyanyi, maupun penari.

Economic Benefit

Jika JFC mampu mewujudkan Jember sebagai kota Carnaval Fashion

Dunia, maka JFC akan mampu menjadi trend setter fashion dunia. Oleh karena itu

nantinya akan mendatangkan pengaruh terhadap perekonomian:

1. JFC akan mampu menjadi penggerak hasil industri kreatif, seperti pendidikan,

tekstil, produk.
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2. JFC akan mampu menjadi penggerak ekonomi di sektor pariwisata seperti

perhotelan, restaurant, transportasi, souvenir, dan potensi pariwisata lainnya.

3. JFC akan mampu menjadi penggerak ekonomi di sektor industri lainnya

seperti perdaganagan, pertanian, telekomunikasi, dan lainnya.

4. JFC akan mampu mendatangakan investor yang akan berinvestasi, baik di

sektor tersebut di atas maupun di sektor lainnya.

5. JFC akan mampu menggerakkan sektor ekonomi bukan saja di Jember tetapi

juga di kawasan tapal kuda seperti Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi,

bahkan bersinergi satu sama lain.

Entertainment

JFC mampu menyuguhkan hiburan dengan kemasan yang eksklusif,

edukatif, komunikatif, dan sarat dengan pesan sehingga bisa menjadi tontonan

yang berkesan dan layak dibicarakan.

Exhibition

Dari hasil kegiatan JFC banyak yang bisa dipamerkan seperti pameran

foto, design, kostum, make up & hair style, dan lainnya. Pameran rutin yang telah

diikuti oleh JFC adalah International Exhibition “Bali Fashion Week” di kota

Bali.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta konsepnya, dibutuhkan tujuh

strategi, antara lain:

Unique

1. Peserta bukanlah designer, bukan model, dan bukan pula dancer. Dengan

segala keunikan yang mereka miliki melalui in house training mereka

merancang sendiri kostumnya, aksesorisnya, tata  rias rambut dan wajah
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sesuai tema, memperagakan sendiri dengan fashion runway, fashion dance,

dan gerak formasi.

2. Karnaval kostum dengan tren fesyen global dan sentuhan lokal belum pernah

ada di kota lain, bahkan dunia.

3. Fashion show dengan rancangan 600 orang dan ditonton ratusan ribu orang.

4. Tampil di kota kecil jauh dari pusat mode Indonesia seperti Jakarta, Bandung,

dan Bali.

Fantastic

1. Peserta bukan designer tetapi hasil rancangannya luar biasa.

2. 600 peserta dengan 600 rancangan kostum, aksesoris, dan tat arias mereka

sendiri.

3. Catwalk terpanjang di dunia berupa jalan raya sepanjang 3,3 km.

Spectacular

1. Kostum aksesoris serta tat arias wajah dan rambut yang kreatif dan detail serta

gerak fesyen dan dance, ditambah dengan kepiawaian berkomunikasi dengan

penonton menjadikan tampilan JFC benar-benar atraktif dan ditunggu-tunggu.

2. JFC menjadi event yang banyak diliput oleh media lokal, nasional, maupun

asing dan menjadi bagian buruan photografer untuk memperoleh obyek foto

yang bagus dan artistik.

3. Ke depan, tema yang selalu berubah akan mampu menjadikan JFC sebagai

trend setter fesyen yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor

perekonomian Jember.
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Sustainable

1. Event JFC harus menjadi agenda tahunan regular Jember - Jawa Timur -

Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu mengeluarakan

perda yang menjamin keberlangsungan penyelenggarannya.

2. Kesinambungan event JFC dalam jangka panjang perlu didukung oleh

lembaga pendidikan formal yang dapat mensupply SDM yang diperlukan

dengan membentuk sebuah Institute Carnaval. Bila ini terealisir, maka ini

adalah Institute Carnaval pertama di Indonesia.

Acceptable

Tampilan event JFC harus menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi nilai-

nilai, tradisi, dan budaya yang ada di sebagian besar masyarakat Jember sehingga

masyarakat merasa ikut memiliki event ini, bahkan ikut berperan aktif

menyukseskan visi dan misi JFC.

Marketable

Kelebihan-kelebihan yang telah ada dan akan dimilki JFC harus mampu

menjual image Jember ke seluruh dunia dan pada akhirnya mampu

meningkatakan perekonomian rakyat banyak.

III.3  Proses Persiapan Menuju Even JFC

Pada proses persiapan even ini, dari awal hingga akhir memerlukan waktu

kurang lebih satu tahun. Seluruh proses dari persiapan, show time, hingga

pemberian penghargaan, para peserta tidak dibebankan biaya apapun. Sampai saat

ini, even ini merupakan even sosial murni yang pendanaannya murni dibiayai oleh

swadaya masyarakat serta penyelenggaraannya bekerjasama dengan pemerintah
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kabupaten dan kepolisian. Adapun proses persiapan peserta JFC mulai dari awal

research sampai puncak acara dapat dipresentasikan sebagai berikut:

a. Research Trend Fashion Dunia yang akan menjadi tren pada tahun

berikutnya dengan cara mencari informasi ke pusat mode dunia, seperti

London, Paris, Milan, Tokyo, dan New York. Dari trend yang akan

muncul, dipilih tema-tema yang jika dikemas dalam konsep karnaval akan

menjadi suatu kemasan yang baik dan penuh kreatifitas.

b. Rekruitmen peserta melalui promo dan audisi.

c. Mengumpulkan atau klipping gambar-gambar dari majalah mode dunia

dengan acuan tren yang akan muncul.

d. Research dance atau tarian yang menjadi ciri utama dari tarian negara

yang mewakili trend tersebut.

e. Research music yang paling sesuai untuk mengiringi dance trend busana

yang dipilih.

f. Setelah musik dan ciri gerakan diketahui, maka tim koreografer JFCC

akan menciptakan gerakan yang sesuai.

g. Sebelum proses pelatihan gerakan sesuai dengan tema yang diberikan,

peserta terlebih dahulu dilatih fashion run way, sebagai bentuk pelatihan

stamina.

h. Bila dance sesuai tema negara sudah tercipta, maka proses pelatihan sudah

bisa dilakukan pada peserta JFC.

i. Memberikan pelatihan merancang busana dengan inspirasii dari klipping

majalah dan dari Pekan Mode Dynand fariz yang di presentasikan oleh

karyawan untuk semua jenis kostum dihadapan seluruh peserta, sehingga
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peserta memperoleh gambaran riil busana yang akan dirancang oleh

mereka.

j. Memberikan pelatihan tata rias wajah, rambut, body paiting, aksesoris,

mayorrete, presenter, singer, dan lain-lain.

k. Memberikan pelatihan mengenai event organizer.

l. Pembekalan materi yang dapat memotivasi mereka agar mempunyai rasa

tanggung jawab, disiplin tinggi, kerjasama, dan saling membantu di antara

mereka.

m. Pembekalan materi sarana kepada seluruh peserta untuk berkompetisi

secara sprortif lewat olimpiade kostum, aksesoris, tata rias, dancer, singer,

mayorrete, presenter, dengan menyediakan trophy bagi mereka yang

terbaik. Adapun motto JFC adalah “Menggali Potensi Mencetak Prestasi”.

n. Puncak dari persiapan yang cukup lama dipresentasikan pada saat show

time di depan ribuan penonton yang telah menunggu penampilan mereka.

o. Puncak acara terakhir adalah acara pemberian trophy bagi mereka yang

berprestasi (lebih dari 70 trophy disediakan bagi pemenang) dan

pemberian kesempatan belajar short course di Esmod Jakarta bagi

pemenang JFC Award.

III.4 Peran JFC Dalam Menyukseskan dan Mempromosikan BBJ (Bulan

Berkunjung ke Jember) di Sektor Pariwisata

Keberhasilan sektor pariwisata dapat diukur dengan kunjungan pada suatu

obyek maupun kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu, JFC yang merupakan
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salah satu bentuk kegiatan BBJ mempunyai dampak dalam meningkatkan

kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Adapun perannya adalah:

a. Melalui media promosi.

Pelaksanaan kegiatan JFC untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam even

BBJ. Pihak manajemen JFC serta Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jember menggunakan media promosi yang tepat, efisien, dan menarik, yaitu

melalui:

Ø Media elektronik (radio dan internet)

Ø Media cetak:

- Spanduk

Biasanya dipasang di pusat keramaian, berupa kain panjang yang dapat

dilihat oleh banyak orang. Misalnya, di jaln raya, jalan-jalan menuju kampus, atau

pusat pertokoan yang ada di kota Jember. Promosi ini hanya bersifat

mengingatkan sehingga memerlukan isi pesan yang jelas, singkat, dan mudah

dipahami disertai gambar yang menarik. Sasarannya adalah orang-orang yang

berkunjung ke tempat-tempat itu, dari berbagai kalangan, misalnya pelajar SLTP,

SMU, Mahasiswa bahkan umum karena JFC merupakan komunitas orang-orang

berjiwa kreatif entertaint.

- Brosur

Brosur ini merupakan selebaran dengan menggunakan kertas yang relative

baik dan isinya disusun menarik serta segala potensi yang hendak dipromosikan.

Dalam brosur ini selalu dicantumkan wisata atraksi karnaval dengan penampilan

busana sesuai tema yang ditampilkan atau diperagakan. Brosur ini biasanya

diletakkan di tempat strategis, misalnya di hotel, restaurant, sekolah, kantor
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Pemkab, kantor Pariwisata Jember. Dimana sasarannya ditujukan kepada

kalangan yang mempunyai minat seni kreasi yang tinggi. Baik dari kalangan

menengah ke bawah sampai menengah ke atas.

- Poster

Merupakan media promosi yang berupa tulisan singkat tentang apa yang

akan dipromosikan, baik di atas kertas, maupun kain. Poster dibuat sedemikian

rupa sehingga menarik minat orang yang melihat dan membuat mereka tertarik

ikut dalam pelaksanaan kegiatan JFC. Mungkin penawaran melalui poster ini akan

lebih memperhatikan.

- Flyers

Merupakan media yang tepat juga dalam menawarkan suatu kegiatan

pelaksanaan JFC karena media ini selalu menghadirkan suatu desain menarik,

berisi keterangan dengan gambar dan disertai foto.

- Banner

Merupakan media promo yang hanya berisi gambar atau foto anak JFC

menggunakan kostum per tema dan biasanya dilakukan saat pemotretan, waktu

presentasi kostum.

- Baliho

Media ini hampir sama seperti spanduk, tetapi lebih jelas isi dari media

tersebut dalam mempromosikan suatu pelaksanaan kegiatan JFC dengan

dilengkapi gambar atau foto salah satu peserta JFC.

Ø Promosi yang ditujukan langsung pada masyarakat
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b. Menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

Dengan gencarnya pelaksanaan promosi sebagaimana tersebut di atas,

maka wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk menyaksikan

kegiatan JFC. Disamping itu, para wisatawan yang datang juga diharapkan agar

mereka tertarik tempat-tempat wisata yang lain di Kabupaten Jember.

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata

kabupaten jember, akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) kabupaten Jember melalui retribusi. Disamping itu, mereka juga akan

membelanjakan uangnya sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat

sekitarnya.

Dari uraian kegiatan di atas, dapat mempengaruhi jumlah kunjungan

wisatawan dan jumlah PAD tahun 2003 hingga 2008 (lampiran).

III.5 Peran Kantor Pariwisata Dalam Upaya Mempromosikan BBJ (Salah

Satunya JFC)

Kantor Pariwisata sebagai secretariat BBJ yang menghimpun semua

kegiatan ini, yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan, yang salah satunya

adalah kegiatan JFC, masing-masing memilki penanggung jawab. Upaya Kantor

pariwisata dalam mempromosikan BBJ, yaitu:

1. Menyiapkan sarana dan prasrana.

2. Menyiapkan bahan yang akan dipromosikan.

3. Membuat surat pengantar untuk komitmen, disebarkan sesuai dengan

kegiatan masing-masing even.
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Dalam hal ini, Kantor pariwisata bekerjasama dengan Hubungan

Masyarakat (HUMAS) Kabupaten, mengingat kegiatan ini adalah kegiatan

kabupaten sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan even yang

akan ditampilkan supaya tidak ada komplin dari masyarakat atau public.

III.6 Eksistensi Jember Fashion Carnaval

JFC dari tahun ke tahun semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya

kalangan lokal, namun dari luar kota dan manca negara. Hal ini menunjukkan JFC

tetap eksis dan menjadi agenda tahunan masyarakat Jember. Adapun perjalanan

JFC dari pertunjukan pertama hingga tahun 2009 ini adalah:

a. JFC 1 (Rabu, 1 Januari 2003)

 Pertunjukan perdana ini bertepatan dengan HUT Jember, dengan tema defile

CowBoy, Punk dan Gypsy.

b. JFC 2 (Minggu, 3 Agustus 2003)

Melihat semakin banyaknya peminat, maka JFC diselenggarakan kembali

bersamaan dengan TAJEMTRA (gerak jalan Tanggul-Jember) dengan tema

busana Arab, Maroko, India, China dan Jepang (Asia). Pertunjukan ini

menjaring 250 peserta.

c. JFC 3 (Minggu, 8 Agustus 2004)

Pada pertunjukan ini, tema yang diusung adalah defile Mali, Athena, Brazil,

Indian, Futuristic, dan Vintage. Jika pada saat JFC I dan JFC II sebagai even

organizer adalah DFC (Dynand Fariz Council), maka mulai JFC III ini

dikelola oleh JFCC (Jember Fashion Carnaval Council). JFCC adalah lembaga

nirlaba yang beranggotakan mereka yang peduli pada event ini memikirkan
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perkembangan JFC kedepan yang dikelola secara professional dan transparan,

serta diaudit dengan lembaga yang berwenang.

d. JFC 4 (Minggu, 7 Agustus 2005)

Tema utama adalah Discover The World, yang menampilkan defile

Archipelago jawa, Tsunami, Disconstruction, Mesir, Grand Prix, spanyol,

England, dan Carribbean.

e. JFC 5 (Minggu, 6 Agustus 2006)

Tema utama adalah Anxiety and spirit of The World, yang menampilkan

defile Soft Baroque, Mock Snob, Action Tribes, dan Magic Circus.

f. JFC 6 (Minggu, 5 Agustus 2007)

Pada pertunjukan JFC ini, saat pembukaan dan pelepasan peserta JFC

dilakukan oleh Bupati Jember, MZ. Al-Jalal di tribun utama alun-alun kota. Tema

yang diusung adalah Save Our World, sedangkan defile JFC berorientasi pada

trend fashion dunia yaitu Human, Vegetal, Mineral dan Imagination dan dibagi

dalam delapan defile yaitu Chinese Opera, Borneo, Prison, Amazon, Under Cover,

Predator, Anime dan Recycle. Masing-masing defile unjuk kebolehan

menampilkan kemampuannya berkreasi mulai dari tampilan kostum, make-up,

gaya rambut (Hair Style), perfoma dan Accessories. Mereka juga menampilkan

tarian nusantara sebagai salah satu aset budaya.

Pertunjukan ini diikuti sekitar 450 peserta Sekolah Menengah dan

mahasiswa. Kegiatan tahunan ini menarik perhatian puluhan ribu warga yang

memadati Jalan Gajah Mada, Jember. Defile juga menampilkan treatrikal

narapidana internasional menunggu regu tembak karena divonis hukuman mati.

Sementara yang lain menyajikan tarian tentang para pekerja tambang yang tengah
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mengeksploitasi perut bumi.

g. JFC 7 (Sabtu, 3 Agustus 2008)

 JFC 7 diselenggarakan dengan mengambil tema utama World Evolution,

yang menampilkan sembilan defile yang mengambil inspirasi perubahan bumi

karena perilaku manusia yang tidak terkendali diantaranya, defile Archipelago

Papua, Barricade, Off Earth, Gate-11, Roots, Metamorphic, Undersea, Robotic,

dan Marching Band. Adapun jumlah peserta mencapai sekitar 600 peserta untuk

seluruh defile yang tiap kostumnya dibuat sendiri oleh peserta. Selain itu juga ada

sekitar 50 peserta marching band JFC yang turut membuka awal defile.

 JFC ini menampilkan eksotika pesona alam, budaya, suku-suku serta

tradisi masyarakat Papua yang terancam kerusakan dan kepunahan akibat tingkah

laku manusia yang tidak terkendali. JFC mengajak semua pihak untuk

melestarikan dan mengangkat kembali citra Papua sebagai salah satu bagian dari

budaya Indonesia yang dikemas dengan konsep inovatif dalam nuansa

neoheritage yang harus dilestarikan dan dikembangkan ke dunia Internasional

dengan presentasi modern, atraktif dan dinamis.

h. JFC 8 (Minggu, 2 Agustus 2009)

Tema utama yang diangkat pada pertunjukan World Unity, yang berarti

damaikan dan satukan dunia. Tema ini mengandung pesan dalam mengantisipasi

segala hal yang berkembang di dunia, baik dari masalah sosial, ekonomi, budaya,

dan politik. Sekaligus mengingatkan kita akan dampak global warming, krisis

pangan, dan lain-lain.

Pada pertunjukan ini terdapat sembilan defile yang diperagakan oleh

sekitar 600 peserta, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan umum. Mereka yang
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umumnya tidak menempuh pendidikan di bidang fesyen memperoleh In House

Training secara Cuma-Cuma selama enam bulan dan berhak untuk mengikuti

kompetisi memperebutkan 75 trophy yang disediakan. Adapun defile yang

ditampilkan adalah:

a. JFC Marching Band (opening)

Melalui koreografi yang unik dan modern, JFC Marching Band menjadi

satu-satunya Marching Band Indonesia dan dunia yang berani tampil dengan

konsep baru. Kali ini, JFC Marching Band hadir dengan tema “Perisai” yang

didominasi warna merah, emas, putih, hijau, dan hitam. Terinspirasi dari Burung

Garuda sebagai lambang negara Indonesia, yang melambangkan kekuatan,

kekokohan, keadilan, perdamaian, dan persatuan.

b. Ranah Minang

Kekayaan Indonesia sebagai pesona yang tidak ada duanya di dunia

dengan latar belakang dan history, Ranah Minang dipresentasikan dalam kesan

mewah, fantastis, dan monumental. Warna emas, merah, hijau, dan hitam akan

mengingatkan kejayaan Indonesia pada zaman monarki.

c. Upper Ground

Krisis pangan di sebagian negara di dunia diharapkan menjadi salah satu

hal yang harus diperhatikan dunia. Bumi memiliki kekayaan alam yang luar biasa,

tinggal bagaimana kita menjaga dan melestarikannya. Kekayaan alam harus dapat

memenuhi kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Inspirasi yang tumbuh ke

permukaan bumi menjadi luar biasa saat menjelma menjadi kostum karnaval.

Diharapkan akan mengingatkan pada kita bahwa krisis pangan tidak boleh terjadi

di belahan bumi manapun.
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d. Animal Plants

Kekayaan hutan menjadi asset di setiap belahan dunia dan akan menjadi

seimbang apabila di dalamnya juga terdapat keseimbangan faunanya. Dua opini

ini harus menjadikan perhatian bahwa alam harus tetap dijaga sepanjang masa.

Jangan sampai terkena dampak apapun, termasuk berbagai krisis yang terjadi

belakangan ini sehingga simbol-simbol kebebasan dari berbagai binatang dan

tumbuhan harus dipertahankan dengan segala karakter liar, kekar, dan kokoh,

termasuk tumbuhan yang dikemas dalam tema Animal plants.

e. Off Line

Ratusan bahkan ribuan orang di dunia lahir dengan kreatifitas yang tiinggi

dan luar biasa, tetapi kenyataannya saat ini orang orang seperti ini justru dianggap

sebagai orang gagal dan tidak berguna. Bahkan, terkadang dianggap sebagai orang

yang membahayakan bagi orang lain. Identitas kelompok atau golongan yang

tidak memiliki kesempatan untuk berkembang apalagi berkarya, divisualisasikan

dalam warna hitam. Sedangkan kreatifitas dituangkan sesuai karakter dan masing-

masing personality. Pesan yang diangkat dari temaini kreatiitas dan karya adalah

hak setiap orang.

f. Hard-Soft

Perang dan damai adalah faktor yang bisa mengawali dan mengakhiri

konflik yang bisa terjadi di belahan bumi manapun. Slogan hentikan perang!

Akhiri perang! dan lain-lain selalu menjadi impian semua manusia saat perang

terjadi. Saat ini pesan damai harus hadir, maka siapapun tidak akan pernah ingin

hidup sepanjang waktu dalam suasana perang. defile ini disimbolkan dalam warna

militer dan penyelamatan tertuang dalam warna army dan putih. Army
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dilambangkan di bagian bawah sebagai simbol korban perang, kelumpuhan akibat

terkena tembakan, dan lain-lain. Sedangkan warna putih disimbolkan di

simbolkan di bagian atas sebagai simbol penyelamatan dan perlindungan.

g. Container

Pasar bebas dan perkembangan industri, suatu saat menjadi tidak

terkendali. Hal ini harus menjadikan perhatian dunia dalam menjaga

keseimbangan terjadinya ekspor-impor. Kesiapan dan kepedulian negara yang

berkembang mensuport negara yang belum berkembang dapat menjadi inspirasi.

Kostum JFC dalam tema container ini diharapkan akan menjadi isu global dalam

menyeimbangkan krisis ekonomi dan industry yang terjadi di dunia.

h. Techno-Eth

Perubahan dan perkembangan teknologi dapat menjadi acuan bagi belahan

dunia yang berkembang untuk dapat membaca kebutuhan ke depannya. Hal yang

menarik adalah perkembangan teknologi dapat menjadi inspirasi tentang

berdirinya suatu budaya atau history hingga etnik dan teknologi bisa menjadi

sebuah fenomena yang luar biasa untuk dipresentasikan. Pesan yang disampaikan

dari tema ini adalah kecanggihan teknologi jangan sampai meninggalkan akar

budaya hingga dapat dijadikan sesuatu yang baru.

i. Rhythm

Di seluruh penjuru belahan dunia pasti memiliki sentuhan musik yang

berbeda-beda. Hal ini dapat menginspirasikan dunia bahwa perbedaan itu indah,

harmoni, dan dapat menyampaikan pesan perdamaian. Mulai dari negara yang

tertinggal sampai yang modern. Dipresentasikan dalam inspirasi alat musik
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tradisional sampai ke tekno. Diharapkan pesan perdamaian melalui komposisi

musik yang monumental.

 Selain pertunjukan di dalam kota Jember, JFC telah berhasil meraih

prestasi-prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional:

1. JFC tampil di Istana Negara Fashion (19 Agustus 2008)

JFC Council diundang oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI untuk

ikut memeriahkan “Pawai Budaya Nusantara (PBN) 2008” dalam rangka

memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-63 di Istana Negara Jakarta, yang

diresmikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam

kesempatan ini, JFC mengirimkan 60 orang beserta crew dengan konsep

perfume yang beda, yakni memakai kostum Etnik Kontemporer, yang

terinspirasi dari Archipelago Bali, Jawa, Borneo, dan Papua dengan live

perfome marching dan jiembe (JMB).

2. JFC show at Batu Flora Festival, Batu – Jawa Timur (23 Desember 2007).

Dengan tampilnya JFC pada even ini, diharapkan dapat memajukan sektor

pariwisata yang terdapat di kota Batu dan juga kota-kota lain di Jawa Timur.

3. JFC show at Kuta Carnival (9 September 2007).

Selama tiga hari, JFC berada di Bali dalam partisipasi penyelenggaraan even

besar Kuta Karnival. Even ini merupakan bagian dari keinginan mendalam

untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mewujudkan kedamaian di muka

bumi, khususnya di Bali.

4. JFC show at “Kampong Wisata” Kutai Kartanegara (26 November 2006).

JFC semakin mengepakkan sayapnya dalam menghadirkan sebuah karya

untuk membawa nama kota Jember ke luar daerah. JFC mendapat sebuah
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undangan kehormatan untuk tampil dalam memeriahkan sebuah even tahunan

di Tenggarong, Kaltim yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Kabupaten kutai Kertanegara yang bertajuk “Kampoeng Wisata 2006”.

5. JFC ke Shanghai – China.

Setelah JFC sukses tampil di depan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono

di Istana Negara Jakarta, pada tanggal 9 September 2008, Departemen

Pariwisata dan Kebudayaan RI yang bekerjasama dengan Asosiasi

Perdagangan Indonesia di Shanghai International Tourism Festival 2008 mulai

tanggal 3 September hingga 18 September 2008 dengan memperkenalkan

kostum dari archipelago Indonesia, seperti Jawa, Bali, Borneo, dan kostum

bernuansa alam kelautan Indonesia.

6. India Exhibition (17-22 Agustus 2007).

Tim JFC kembali tampil di negara lain, kali ini di India, tepatnya di kota

Mumbai. Di kota inilah pertama kali penjelajah Eropa mendarat di India. Hal

ini ditandai dengan dibangunnya Gate Way, sebuah monument dengan

arsitektur Eropa. Kehadiran tim JFC di Mumbai dalam rangka memperingati

hari kemerdekaan RI ke-62 yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI.

Dalam acara tersebut, tim JFC berhasil tampil maksimal dan memunculkan

rasa keingintahuan yang kuat di depan hadirin.

7. London Exhibition (26 Juli – 2 agustus 2007)

Tim JFC berkesempatan untuk tampil dalam even internasional, yaitu world

Scout Jamboree yang diselenggarakan di Hyland Park, Inggris. Sekitar 24.000

Scout dari 214 negara hadir. JFC dapat tampil dalam kesempatan tersebut atas

prakarsa dai Yayasan Budaya Nusantara (YBN).
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BAB IV

TEMUAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil temuan data yang berhasil

dihimpun oleh peneliti. Namun, sebelumnya, akan dibahas mengenai profil dari

informan-informan yang telah dipilih. Dalam penelitian ini, dipilih informan

berdasarkan jenis keterlibatan dalam even JFC. Keberadaan informan-informan

tersebut memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga

membatu peneliti dalam menjawab fenomena yang ada. Hal-hal yang terkait

dengan nama and alamat informan serta obyek lainnya telah disamarkan oleh

peneliti, demi menjaga nama baik dan privacy.

IV.1 Temuan Data Hasil Wawancara

IV.1.1 VT (mantan peserta JFC)

VT adalah mantan peserta JFC yang berumur 17 tahun dan sedang

menhadapi masa transisi dari SMA menuju bangku kuliah. Di usianya yang ke 14

tahun, yaitu tepatnya di bangku SLTP kelas 3, VT mulai mengikuti even JFC.

Dimulai dari rasa tertarik karena ajakan teman, VT memberanikan diri mendaftar

menjadi peserta JFC selama tiga tahun, yaitu dari JFC 5 hingga JFC 7.

 VT merasa dapat menambah rasa percaya diri selama dan setelah

mengikuti even ini karena sebelumnya VT adalah sosok yang pemalu. VT

menjelaskan bahwa ibunya sendiri mengakui jika VT semakin percaya diri dan

tidak malu lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain Selain itu, manfaat
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mengikuti JFC adalah banyak teman karena dengan rutinitas bertemu dan latihan

membuat peserta saling berinteraksi. Ditunjang lagi dengan jumlah peserta yang

semakin meningkat, hingga JFC 8 mencapai 600 peserta:

“He’em..banyak temen, nambah pede.. kan soale juga
latihannya di jalan, dilihatin orang-orang jadi berani pose
gitu.”

 VT menjelaskan bahwa kebanyakan peserta JFC adalah anak-anak (usia

sekolah), namun terdapat pula yang umum (usia kerja dan kuliah). Syarat menjadi

peserta pada saat itu adalah bebas, anak usia SD (Sekolah Dasar) dapat

mengikutinya, namun sekarang ini akan ada persyaratan mengenai batasan umur.

Hal tersebut terkait dengan berat beban kostum yang digunakan dan jarak tempuh

show karnaval 3,6 km, dirasa tidak memungkinkan jika anak-anak kecil ikut

menjadi peserta:

“Kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya nggak.., masih
belum ada persyaratan. Terus denger-denger dari temen
saya katanya bakalan ada syarat. Gitu..termasuk tinggi,
kalau misalnya sama umur. Umur rata-rata juga, soal kan
jalannya jauh, bawanya pakaiannya juga aneh-aneh.”

 Dalam proses pembuatan kostumnya, VT merasa tidak mengalami

kesulitan karena adanya bimbingan dan bantuan dari para leader yang bertugas di

masing-masing kelompok atau per defile. Bahan-bahan yang digunakan rata-rata

mudah didapat dan lebih mengutamakan penggunaan barang bekas. Namun, untuk

kain kostum dapat dengan mudah dibeli di toko kain, pernak-pernik bagi yang

kreatif bisa membuat sendiri atau beli di toko.

“Kan karena sudah diberi contoh sama..sama
apa..leadernya sendiri juga diberi tau, belinya di sini, terus
bahan-bahannya yang dibutuhkan ini, warnanya ini. Jadi
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ya..jadi satu kelompok itu saling membantu..kalau misale
ada yang kelebihan bahan dikasih.”

 VT mengetahui tentang adanya JFC sebagai ikon Jember karena aktif

menonton setelah tidak lagi menjadi peserta, ditambah lagi pengalamannya

menjadi peserta membuat ia tahu seberapa besar antusias penonton yang datang.

Menurut VT, adanya ikon tersebut muncul karena semakin banyaknya jumlah

wisatawan lokal dan manca negara yang datang untuk menyaksikan even secara

langsung:

“Kalau jadi ikonnya itu pertama, kalo JFC pertama itu
masih dikit banget ya.. Mulai dilihatnya itu sekitaran JFC
ke pertengahan ke-empatan itu udah buanyak dari luar
negeri-luar negeri yang turis-turis mau dateng. Pas JFC
yang ke lima, saya ikut. Itu lebih banyak lagi.”

Menurut VT, JFC dalam pertunjukannya, rata-rata mengambil tema

tentang dunia yang terkait dari segala aspek, yang nantinya disesuaikan dengan

kostum. Namun, tidak terlepas dari adanya corak budaya Indonesia yang juga

didesain secara menarik. Kebanyakan temanya berhubungan dengan lingkungan.

Sebagai contoh defile undersea adalah sebagai makna perlindungan terhadap

ekosistem laut.

VT menjelaskan bahwa selama menjadi peserta, ia dapat memanfaatkan

barang-barang bekas untuk dijadikan kostum maupun asesoris kostumnya.

Kostum yang akan ditampilkan, terlebih dahulu didesain mandiri oleh peserta

sesuai keinginan dan imajinasinya namun tetap beracuan pada konsep per defile.

Hasil desain kostum nantinya diserahkan pada para leader untuk dikoreksi dan

diperbaiki jika terdapat kekurangan. Setelah itu, peserta diberi kebebasan dalam
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merancang kostumnya dengan berbagai asesoris yang juga dapat bearsal dari

berbagai barang bekas.

 Lewat JFC, para peserta selain dapat unjuk kreativitas dalam pembuatan

kostum, juga dapat menambah wawasan seputar budaya dari daerah-daerah di

Indonesia atau negara lain yang nantinya ditampilkan dalam even JFC:

“Hmm..kalau evennya..karena kalo kan banyak anak-anak
yang nggak tau seh gimana cara bedain apa..tulisan..,
waktu itu kan Papua sama tulisan kaligrafinya mana gitu
lho.. Bukan ini salah, bukan tulisan kaligrafinya Papua
jadi diganti..apa..tulisan kaligrafi Papua nggak kayak gini,
jadi diganti lagi jadi bisa nambah pengetahuan yang
sebelumnya nggak tau. Rusia ini dulu nggak pake barang-
barang kayak gini. Gitu.., pakenya..jadi saling dikasih
kayak foto-foto orang-orang pake baju Rusia. Kayak gitu..”

 Selain itu, para peserta yang eksis atau aktif dalam setiap kegiatan JFC

yang tidak hanya di Jember saja, nantinya dapat lebih mengembangkan bakatnya

hingga show ke luar kota maupun luar negeri. Terlebih lagi dengan adanya lebih

dari 70 trophy yang dibagikan pada para juara dan bagi pemenang JFC Award

akan diberi kesempatan belajar kursus singkat di Esmod, Jakarta:

“Efeknya kalo buat pesertanya kalo misalnya eksis terus
yang misale menang-menang juara terus kan bisa dikirim
sampai luar negeri. Ya itu mungkin, terus akan
berkembang bikin-bikin baju sendiri terus bisa dikirim jadi
model di Jakarta.”

IV.1.2 ES (penonton)

ES adalah informan yang berasal dari Jember dan sedang bekerja di Dinas

Kesehatan. Sebelumnya, ES berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Malang.

Untuk pertama kalinya, ES melihat even JFC langsung di Jember karena tahun-

tahun sebelumnya berada di Malang. Gadis yang berusia 25 tahun ini, tinggal
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bersama keluarga di daerah sekitar alun-alun Jember, yang juga sebagai tempat

even JFC dipentaskan.

ES menikmati pertunjukan JFC bersama dengan keluarga dan teman-

temannya yang juga tinggal di Jember. Ia menilai pertunjukan JFC yang

mengandung pesan lewat tampilan busana dari beberapa defile ini, kurang begitu

dapat dipahami karena para penonton mayoritas menengah ke bawah:

“Apa ya?! Disini kan kalo aku liat masyarakatnya yang
nonton kan menengah ke bawah ya? Jadi kayaknya kurang
bisa memahami.”

Bagi ES pribadi, ia sedikit dapat memahami makna atau pesan yang ingin

disampaikan melalui pertunjukan JFC 8 ini. Nampak dari salah satu defile yang

menurutnya tentang kesehatan karena terdapat botol-botol bekas infus.  Salah satu

defile ini, nampak kurang bagus karena adanya pemakaian botol-botol bekas infus

dari rumah sakit yang digunakan sebagai asesoris busananya. Bagi orang-orang

yang tidak mengerti tentang bahaya bahan kimia yang masih terkandung dalam

botol bekas tersebut, dampaknya pada kesehatan:

“Iya, itu kan kayaknya kurang bagus karena botol-botol itu
kan banyak mengadung bahan kimia di dalamnya.
Pengaruhnya kan ke kesehatan. Kalo misalnya rakyat,
hmm..maksudnya orang-orang biasa yang nggak ngerti
tentang bahan kimia, kan dia terus akan menggunakan itu
dan jadi bahaya juga.”

 ES setuju dengan adanya pertunjukan JFC, namun harapannya supaya

lebih ditertibkan kembali dalam hal pengaturan jalan agar tidak timbul kemacetan.

JFC dipandang sebagai pertunjukan yang bagus dan kreatif. Mengenai adanya JFC

sebagai ikon jember, ES tidak tahu, namun ia paham jika tujuan dari pelabelan

ikon tersebut sebagai bentuk atau upaya guna mendatangkan turis manca negara
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maupun wisatawan lokal. Namun, ES menyayangkan jika hanya mengandalkan

JFC sebagai penarik wisatawan:

“Nggak, maksudnya gini.. Pertunjukan ini kan setahun
sekali dan turis ke sini kan nggak hanya hari itu, pada hari
ini. Diharapkannya kan setiap hari kan.. Nggak hanya
setahun diharapkan berkunjungnya satu kali kan.. kalau ini
dijadikan untuk menarik perhatian, mungkin hanya seper-
berapanya aja kan? Kalau menurutku, kalau memang mau
mendatangkan wisatawan asing ke Jember ya..Jembernya
yang harus dirubah. Bukan dikasih ikon-ikon kayak gitu.
Misalnya, tempat wisata, kayak gitu kan.. Otomatis turis
kenapa mau datang ke suatu tempat? Karena tempat itu
punya sesuatu yang indah.. Nah, misalnya tempat wisata
apa.. Kayak gitu kan bisa dijadikan tujuan wisatanya. Jadi,
orang ke sini nggak cuma liat JFC aja, yang Cuma setahun
sekali.”

Meskipun JFC termasuk dalam rangkaian kegiatan BBJ, menurut ES lebih

baik jika potensi tempat wisata yang ada di Jember dikelola dan dilestarikan  demi

menarik para wisatawan. Terkait dengan tujuan menarik wisatawan, ES

menyarankan agar pemkab Jember lebih menata kota dan obyek wisata.

IV.1.3 KW (penonton dan pedagang)

Seorang bapak muda yang berusia 27 tahun ini, bekerja sebagai pedagang

es cendol. KW berasal dari Jombang, namun karena tuntutan pekerjaan yang lebih

menguntungkan daripada di jombang, ia menetap sementara di Jember dengan

menyewa kontrakan. Selama berjualan keliling di Jember, dagangannya selalu

laris. Ia berjualan es cendol dari jam 09.30 hingga sore hari. Disamping ikut

berpartisipasi menonton JFC, ia juga asyik melayani para konsumennya.

Baginya, pertunjukan JFC bagus dan menarik. Namun sayang, KW tidak

dapat memahami makna atau pesan dari tampilan busana tiap-tiap defile. JFC
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dipandang KW hanya sekedar hiburan yang menarik. Hal tersebut karena KW

yang juga sibuk berjualan sambil menonton sehingga tidak fokus dan tidak ada

ketertarikan dari KW untuk mencoba memahami maksud dari pesan yang

terkandung dalam pertunjukannya. KW yang hanya lulusan SLTP ini memang

tidak memiliki tingkat daya pikir dan ilmu pengetahuan yang lebih sehingga

membuatanya malas untuk mengartikan dan memahami arti dari simbol verbal

dan non verbal.

“Ya gitu, kayak hiburan, menarik..”

Bagi pedagang keliling, pastilah dengan kehadiran hiburan ini bermanfaat

bagi barang dagangannya. Selain dapat menikmati pertunjukannya, juga sambil

melayani para pembeli. Namun bagi KW, untuk masalah penghasilan, baik pada

saat even JFC berlangsung maupun hari-hari biasa adalah sama saja, yaitu kisaran

bersih Rp 60.000,00. KW merasa berjualan di Jember lebih mengasyikkan

daripada di kota sendiri karena banyaknya hiburan di Jember, terlebih lagi dengan

adanya BBJ. Jika di Jombang, sepi akan hiburan:

“Ya, nyoba-nyoba lah, Mbak.. Ya kalo jualan di Jember
enak, banyak hiburan lagi, Mbak di sini..”

IV.1.4 WK (penonton dan pedagang)

WK yang seorang pedagang pentol cilok keliling ini merupakan warga asli

Jember yang tinggal di jalan Tegal Gede, agak jauh dari alun-alun kota. Meskipun

hanya berdagang jajanan keliling, namun Bapak yang tengah menginjak usia 40

tahun ini begitu bersemangat mengayuh sepedanya. Ia merupakan keturunan dari

nenek moyang Madura, namun sejak kecil sudah tinggal di Jember karena terlahir

di kota tembakau ini.
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Kesannya pada pertunjukan JFC 8 yang ditontonnya adalah bagus:

“Gimana ya?! kalau menurut saya ya..bagus lah..”

Kesan bagus yang nampak adalah dari kostum yang ditampilkan dapat

memukau penonton. Terlebih lagi dengan adanya atribut-atribut besar dan

menjulang yang diperagakan. Namun, WK kurang begitu paham dengan makna

atau pesan yang ingin disampaikan melalui pertunjukan kostumnya. Hal tersebut

terkait dengan terbatasnya daya pikir WK yang hanya tamatan SD. Ia tidak

mampu menangkap makna apa yang ingin disampaiakan. Baginya terdapat nilai

positif dan negatif dari even ini. Positifnya adalah pertunjukan tersebut menghibur

masyarakat:

“Ya untuk nyenengi anulah..nyenengi apalah?! masyarakat
Jember..kan cuma setahun sekali gitu.”

Pandangan WK tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah penonton

yang datang memenuhi sepanjang jalan lintas even JFC. Bukti bahwa penonton

datang karena merasa terhibur dengan pertunjukan tersebut. Keramaian dan

kerumunan orang-orang yang tengah asyik menonton membuat orang lain

semakin tertarik untuk datang dan menghibur diri. Terlebih lagi, bagi WK sambil

berjualan dagangannya dapat menikmati suasana ramai dan menghibur.

Namun, WK menyadari bahwa even ini juga tidak terlepas dari adanya

dampak negatif. Baginya, masalah kostum atau fashion yang tidak sesuai dengan

budaya maupun tradisi Jember yang masih tidak terlepas dari kultur santri ini

dapat memberikan efek buruk bagi generasi muda. Terlebih lagi dengan adanya

kostum yang ditampilkan juga tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia
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tetapi dunia. WK meresahkan jika kultur Jember nantinya bergeser ke arah

fashion yang modern.

“Nggak.., mungkin anu ya.. Masalah fashionnya, mungkin
bisa ditiru-tiru itu. Mungkin nilai negatifnya kesana..
Soalnya kan bangsa kita itu, masyarakat sini itu loh ya..
sebagai orang awam kan niru-niru kayak gitu. Kan itu
belum tentu bagus, belum tentu membangun.. Kan iya?”

Terkait dengan kesenian tradisional Jember yang bervariasi, WK mengaku

bahwa ia kurang begitu paham dengan budaya lokal etnis Madura yang ada di

Jember meskipun ia berasal dari Madura. Dari dulu ia tidak pernah menjumpai

adanya pertunjukan kultur dari etnis Madura yang tinggal di Jember. Baginya

susah menjumpai kesenian tradisional karena memang multi etnis, Pandalungan

jadi tidak ada yang dominan. Jika di Madura asli, tradisi Kerapan sapi masih

menjadi budaya kebanggaan karena unsur religius yang masih kental.

Selain bagus, baginya pertunjukan JFC dirasa agak asing karena unsur

modernitas. Selama ini kultur masyarakat Jember dan Indonesia adalah yang

berasal dari nenek moyang, namun dengan kehadiran even JFC akan nampak

asing. Keberadaan kultur tradisional yang tadinya telah menjadi kebiasaan,

kemudian muncul even modern yang jauh dari budaya nenek moyang:

“Agak asing ya..? Agak asing bagi saya itu..”Ya
maksudnya karena modern itu, istilahnya global lah..
Modernisasi.. Saya nggak ngerti masalah itu. Tapi kalau
istilahnya yang layak itu, ya jauh wes. Jauh dari budaya
aslinya sini. Soalnya itu kan, saya liat itu kan dari
beberapa daerah.. Bukan daerah malah..atau mungkin
tiap-tiap negara.. Mungkin lho ya? Saya malah ndak ngerti
itu. Haha..”
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IV.1.5 FH (Guru SLTP)

Bapak FH yang merupakan guru di salah satu SLTP Jember ini tengah

berusia 40 tahun. FH yang asli dari Madura, kini tinggal bersama keluarganya di

jalan “X” Jember sejak tahun 1987 karena mendapat mutasi pekerjaan ke Jember.

  FH tidak ikut berpartisipasi menonton even JFC 8 dikarenakan sibuk

mendampingi anak didiknya yang akan mengikuti seleksi mata pelajaran wilayah

Jember yang finalnya di Jombang untuk se-Jawa Bali. FH hanya menonton JFC

pada saat JFC 1 saja. Selain itu, sama denga tahun-tahun sebelumnya ia merasa

malas menonton karena kerumunan dan perjalanan JFC dari tahun ke tahun

sifatnya monoton, meski tema berbeda namun intinya tetap itu saja, tidak terlalu

membangun masyrakat.

“Ehh..saya nonton JFC itu ada yang pertama aja.
He’em..itu aku nonton, setelah itu berikutnya tidak karena
kayak perjalanannya ya perjalanannya sama. Ya
perjalanannya sama, konteksnya sama gitu.. Tidak begitu
inovatif banget untuk..”

Baginya, simbol-simbol atau pesan yang terkandung dalam busana-busana

JFC hanya diketahui oleh beberapa orang yang paham akan seni. Hal ini juga

berkaitan dengan keterbatasan daya pikir dan wawasan individu dalam merespon

simbol-simbol tersebut. Para seniman yang lebih mendalami dunia seni dapat

memahami arti dari simbol-simbolnya dibandingkan dengan orang awam yang

ikut menonton even tersebut:

“Oh, kalau kayak gitu bagi mereka yang seni yang tau,
secara orang awam di Jember pun juga tau. Cuma taunya
wah..orang itu pakaiannya gitu-gitu kan ya? Cuma
beberapa gelintir orang tau bagaimana arti baju dan
sebagainya. Karena pun disitu tidak akan pernah ada apa
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arti baju yang dia pakai, apa arti model yang dia pakai.
Kan seperti itu..”

FH menjelaskan bahwa kebanyakan para penonton adalah orang awam

yang tidak begitu paham akan seni. Seharusnya even besar ini dirancang

sedemikian rupa dengan tidak hanya tampil atau show time saja, tetapi dikemas

pula dengan adanya pembahasan lebih rinci, apa maksud dari kostum, tat arias,

cara berpakaian atau gerakannya. Selain itu juga agar lebih membangun dan

menarik, perlu adanya kritik atau komentar dari para seniman terhadap

penampilannya. Seperti pada even fashion di Pasadena, yang jauh lebih menarik.

“Nah..iya, betul, betul.. Bagi orang umum tidak pernah
tau, di situlah yang mengartikan bahwa orang umum itu
juga hanya sekedar untuk mengetahui, suka aja. Tapi tidak
pernah apa arti dari pada suatu bentuk pakaian, bentuk
model, dan sebagainya. He’em..kalau toh memang kayak
gitu lebih bagus ya..di model kayak.., mungkin ya.., saya
punya rekamannya Pasadena, yaa.. Kalau di Pasadena itu
kan dikomentarin deh.”

Untuk membuat masyarakat memahami makna simbol-simbol tersebut,

perlu adanya pengulasan secara rinci tentang maknanya. Dengan adanya kritikan

dan komentar (bahasa atau verbal) maka akan membuat penonton lebih

memahami maknanya dibandingkan sekedar pertunjukan yang seperti itu.

“Jadi, orang ini dengan perform seperti ini adalah orang
yang bermodel kayak gini, kayak gini, kayak gini.. Di
Pasadena kan kayak gitu. Akhirnya, orang ngerti dengan
adanya Oh..buktinya ni kayak gini, modelnya, ini
menggambarkan sesuatu. Intinya kayak gitu.. He’eh..”

Di balik kritikannya terhadap even JFC, FH juga setuju dan mendukung

keberlangsungan even tersebut. Menurutnya, JFC adalah suatu bentuk kreativitas

dari pada suatu kelompok, tetapi hendaknya lebih inovatif lagi. FH menghargai
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dengan adanya kreativitas tersebut, terlebih lagi para peserta yang kebanyakan

para remaja yang kaya akan ide dan juga kreatif:

“Hmm..bagi aku, bagi aku, ya..bagi aku itulah suatu bentuk
eksplortatif, suatu bentuk ke..kreativitasan dari pada suatu
kelompok. Oke deh, bagus!! Cuman sekarang untuk
mencapai suatu tujuan harus seperti apa? Itulah yang
harus lebih inovatif setiap saat.”
Ketika ditanya mengenai asumsi JFC sebagai ikon Jember, FH

beranggapan JFC bukanlah ikon Jember. Baginya, tidak semudah itu mengakui

label ikon pada JFC karena harus melihat beberapa konteks yang tidak hanya

berdasarkan jumlah antusias penonton, tetapi juga sejauh mana penonton

memahami dan apa yang menjadi tujuan tersebut juga tercapai. FH

membandingkan JFC dengan makanan khas Suwar-Suwir yang telah lama

menjadi ikon Jember. Nampak jelas bahwa makanan tersebut layak disebut ikon

karena dapat diukur dari penjualannya, transportasi penjualan, serta asumsi orang

terhadap rasa, bentuk, warna, dan bahan pembuatannya, Masyarakat Jember

sudah tahu, mengenal ciri-cirinya, dan menjadi makanan tradisi dari nenek

moyang:

“Ya, he’eh.. Kalau kita mau berbicara sebagai itu ikon,
bahwa seberapa anime orang nonton, seberapa yang
ditonton itu mengerti, lalu apa tujuannya dari pada itu,
baru dunk. Contoh sekarang, kalau anda tadi mengatakan
suwar-suwir, bahwa suwar-suwir itu dinamakan oleh
orang-orang, bahwa itulah makanan Jember. Berapa
banyak? kan bisa dilihat dari penjualan, trasportasi
penjualannya mereka. Dari situ kita bisa lihat dan, “Oh
rasane enak, oh kayak gini terbuat dari ini”. Akhirnya
orang mengerti. Sementara JFC adalah perform pameran
gitu aja. Pameran minded aja, tetapi tidak pernah, “Oh ini
lho!”. Pakaiaannya misalkan, “Oh, Pak ini pakaiannya
seperti ini akan mencapai ini, ada ini ini..tujuannya ini.”
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FH menghimbau jika JFC memang ingin dijadikan sebagai ikon Jember,

maka cara yang terbaik dalam memandangnya adalah dengan melalui

penampungan pendapat yang lebih bermain pada pemikiran logis. Secara teknis

dapat berupa penyebaran angket yang nantinya akan menampung aspirasi rakyat

Jember dalam menilai JFC layak tidaknya untuk dilabel sebagai ikon Jember.

“Ya toh.., masih belum..Jember belum..belum mempunyai
kekhasan apa sebagai tariannya. Kalau memang itu,  ee..
JFC mau dijadikan sebagai perform eee… ikon Jember,
monggolah kita mencoba dengan, berbicara dengan ilmu
pengetahuan.  Gimana tekhnisnya mungkin menggunakan
ya.. apa ya..angket..atau mungkin menggunakan suatu
penelitian-penelitian edukasi yang lain. Kayak gitu..,
namun tidak semudah itu untuk menentukan kayak gitu, kan
kayak gitu..”

Selain JFC, terdapat even JCC yang menampilkan budaya-budaya lokal

antar daerah. Namun menurut FH, adanya budaya-budaya lokal yang ditampilkan

di JCC belum mencerminkan ke-khasan daerah. Wilayah Jember memang terbagi-

bagi dalam beberapa kecamatan yang juga ikut memeriahkan acara JCC dengan

menampilkan pertunjukan seni masing-masing daerah. Maka karena itu, cerminan

yang utuh dari seni atau budaya Jember tidak nampak, Setiap wilayah bagian di

Jember merasa memiliki seni atau ke-khasannya sendiri. Seperti yang

dicontohkan oleh FH tentang kesenian di daerah Kalisat, yang merupakan wilayah

bagian dari Jember. Kembali lagi karena konteks multi etnis sehingga tidak ada

budaya yang dominan di Jember yang memang benar-benar mencerminkan ke-

khasannya. Tapi FH menghimbau agar generasi muda secara kreatif mampu

membawa misi mempertahankan dan juga berpikir terhadap kultur Jember:

“Iya, sama.. sama, pengertiannya sama.. Saya kebetulan
nonton juga, Cuma apakah itu memang khasnya daerah?
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Juga wong tidak..tidak menimbulkan khas daerah. Contoh,
itu kan khas daerah-daerah; Kalisat, kayak gitu.. Kita ini
belum..belum.. di Jember ini belumlah, belum pas apa yang
harus dijadikan khasnya mereka. Ya monggo, Anda
sebagai generasi mungkin akan berpikir tentang seni
seperti itu. Itu sudah jelas di Jember akan lebih, lebih bisa
mengena tahun ini ya..”

Menurut FH karena Jember merupakan suatu unit daerah perpaduan etnis

Jawa dan Madura (Pandalungan) yang juga tidak memiliki budaya lokal yang

pasti, maka tidak ada budaya yang dominan:

“Iya dong..he’eh.., kayak gitu..kayak gitu.. Makanya, ciri
khasnya apa, memang karena Jember itu merupakan suatu
bentuk unit daerah perpaduan, antara perpaduan Jawa dan
Madura.”

FH juga menjelaskan bahwa pihak JFC telah datang ke sekolah,

menawarkan perekrutan anak didik untuk jadi peserta JFC. Namun, pihak sekolah

menolak dengan alasan wawasan orang tua berbeda. Selain itu juga, anak SLTP

“Y” lebih mengkhususkan pada kegiatan akademik:

“Iya, he’eh..pake memonya Pak Kepala Dinas. Tapi bagus
juga memang seperti itu bagus, tak akui bagus…cuman kita
ini tidak bisa sebatas itu. Karena ditolak di lingkungan
sekolah itu, ada tujuan sekolah, ada orang tua, seperti itu
kan? Itu harus pertimbangan banget..”

Mengenai visi JFC yang ingin menunjukkan eksistensi Jember Go

International, FH merasa jika penampilan JFC saja yang dapat terkenal ke luar

negeri. Namun, untuk obyek wisata atau panorama yang ada di Jember belum

mampu dikenal oleh pihak manca negara:

“Kalau kita baru.., makanya pada waktu BBJ itu, yang
mau ditonjolin apa? Itu yang seharusnya kita..kita berikan.
Kalau toh semisal itu yang ditonjolin adalah suatu..show of
watch dari mereka, oke lah mengena.. Tetapi, kalau itu
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alam, kalau itu mana edukasi, kita belum.. Belum masuk
kesitu..! Contoh seekarang, kalau itu harus..anggaplah
Watu Ulo sebagai salah satu tempat wisata. Untuk
menggerakkan orang kesana itu apa?”

Di dalam misi JFC tentang konsep 4 E, FH mengakui bahwa unsur

entertainment bisa dicapai, economic benefit mengena hanya saat mendatangkan

banyak orang untuk masuk ke Jember. Exhibition berkaitan dengan pertunjukan,

tanpa exhibisi, orang tidak dapat mengangkat image mereka. Jika education,

seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa FH menganggap masih belum dapat

mencapai semua orang karena hanya dimengerti oleh beberapa orang saja, seperti

seniman yang paham akan simbol-simbol dalam peragaan busana maupun

gerakan. Untuk economic benefit, jika terkait dengan obyek wisata masih belum

dapat tersentuh karena bersifat sesaat, pada saat momen BBJ atau JFC

berlangsung saja, hanya hitungan beberapa jam.

FH menyarankan demi tujuan ke depannya, alangkah baiknya jika terdapat

kolaborasi antara acara yang satu dengan yang lain, antara JFC dengan

kebudayaan lokal yang ada, antara JFC dengan obyek wisata di Jember. Sebagai

contoh, adanya even JFC di obyek wisata Tanjung Papuma atau Watu Ulo.

Kolaborasi tari Lah Bako dan musik Patrol dengan kostum JFC:

“Setelah itu, mau dilihat dari apa? Nah, mungkin ada
suatu..suatu tanda kutip besar.., kolaborasi antara show
yang satu dengan yang satunya, belum pernah. Gitu..”

IV.1.6 JP (Karyawan Dinas Pariwisata Jember)

 JP (37) yang merupakan salah satu staf di dinas pariwisata ini, tengah

sibuk dengan program even Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang saat itu
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berlangsung. Kesibukannya dalam mengadakan kegiatan sesuai random acara dan

adanya rapat, membuat JP tidak asing dengan even JFC yang juga termasuk salah

satu program BBJ. JP mengaku kenal dekat dengan panitia JFC dan juga para

seniman lokal tradisional.

JP menjelaskan bahwa JFC adalah suatu budaya ciptaan baru yang modern

karena bersifat fenomenal, yang sebelumnya ada menjadi ada:

“Jadi menciptakan yang baru, istilahnya apa..dia itu
membuat suatu apa.. kebudayaan, menciptakan
kebudayaan ya JFC itu.”
“Nah, menciptakan kebudayaan modern. Makanya kan
disebut fenomenal, karena apa.. dari sebelumnya nggak
ada jadi ada.. Gitu..”

 JP mengaku bahwa keberadaan JFC masih tidak terlepas dari adanya pro

dan kontra yang datang dari masyarakat, terutama para seniman tradisional.

Mereka menganggap JFC adalah pertunjukan yang nyeleneh atau aneh dan keluar

dari pakem. Meskipun begitu, keberadaan JFC masih tetap dapat diterima oleh

masyarakat, terbukti dari banyaknya jumlah penonton yang datang untuk

menyaksikan momen kreatif tersebut. Selain itu, JFC merupakan buah karya

tuntutan global yang dapat laku di pasar Internasional karena dikemas secara

menarik:

“Tapi memang tuntutan konsumen kan seperti itu. Tuntutan
pasar, tuntutan konsumen itu yang dicari ternyata memang
seperti itu. Buktinya apa? Jumlah penonton pertunjukan
JFC dengan tradisional, banyak JFC.. Lho kalo JFC jelas
kan, penonton, pasar.. penikmat seperti itu Jadi kita
memang nggak bisa diadu itu nggak bisa, soalnya kan kita
menyangkut attitude ya..”

Terkait dengan keberadaan budaya lokal Jember, JP menjelaskan bahwa

para budayawan lokal tengah asyik dengan mencari jati diri kebudayaan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MAKNA SIMBOLIK EVEN JEMBER FASHION CARNAVAL... Jati Arifianti



IV-17

tradisionalnya sehingga melupakan tuntutan pasar global. Padahal, sebagus

apapun suatu budaya atau even budaya jika bukan merupakan permintaan pasar,

maka tidak dapat eksis dan terkenal hingga di dunia Internasional. Namun,

keberadaan JFC memang tidak terlepas dari tuntutan pasar dan dapat lebih

menguasai pasar:

“Jadi kita anu apa..harus lihat pasarnya dulu, JFC
memang dia pasarnya memang bagus.”

Keberadaan JFC yang masih mendapat kontra dari sebagian masyarakat

Jember dikarenakan tidak mencerminkan ciri khas tradisional Kabupaten Jember.

IV.2 Temuan Data dari Sumber Lain

Pada penelitian ini, penulis juga akan mencantumkan beberapa hasil

pemaknaan individu terhadap even JFC. Data ini nantinya digunakan sebagai

pembanding tentang adanya argument-argumen dari masyarakat yang tidak

terbatas ruang lingkupnya atau hanya di Jember saja, tetapi juga dari kota-kota

lain di Indonesia. Data yang berhasil dihimpun didapat dari sejumlah artikel di

website intenet dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Adapun data sekunder

yang mendukung adalah:

1. Berdasarkan artikel di website Pemkab. Jember1:

a. Prof Dr.Ayu Sutarto dosen dan budayawan nasional: “Karena JFC Jember

Bisa Jadi Global Village”.

“Saya melihat JFC ke-8 ini lebih hebat dari pelaksanaan
JFC sebelumnya,  sebagai warga Jember saya bangga

1 Tulisan ini dikutip dari artikel karya Winardyasto, 2 Oktober 2009 (puku. 03.26 PM).
Dengan alamat:
http://www.pemkabjember.go.id/v3/BBJ/BBJ%20di%20tiru%20jogja%20.php
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dengan JFC sebab dari kota kecil seperti Jember ini
muncul gagasan unik dalam bidang kreativitas fashion dan
merupakan trend  mode global, dan JFC sebagai ikon kota
Jember adalah sebuah mimpi yang menjadi
kenyataan.”Dengan sentuhan keagungan seni di balik
maha karya desainer Jember, JFC telah menjadi milik
Indonesia dan dunia. JFC ini sudah mengglobal dan tak
heran sekarang Jember telah menjadi negeri yang
mendunia atau global village, itu berkat kreativitas dan
inovasi berkumpulnya desainer Jember di ajang JFC.”

Ayu menambahkan, tema yang diusung JFC begitu beragam dari mulai

sentuhan kedaerahan, disamping sentuhan yang lain seperti fiksi yang  apik dan

memikat terlihat dari busana yang mereka tampilkan. Ayu juga menampik

adanya anggapan  dari masyarakat bahwa JFC hanya berkiblat pada trend busana

global tanpa mengindahkan budaya daerah, menurutnya prospek JFC ini masih

menjanjikan sepanjang ide atau gagasan kreativitas itu belum mati maka JFC

kelak bisa disejajarkan dengan karnaval bunga Pasadena Amerika yang jauh

lebih dulu ada ketimbang JFC ini.

b. Yon Sudiono Kameramen Rajawali TV Kabupaten Malang: “JFC Perhelatan

Akbar Dibidang Fashion Internasional”.

Bagi Yon Sudiono, salah seorang kameramen Rajawali TV milik mantan

KSAD Jendral Purnawirawan TNI R. Hartono di era kepemimpinan orde baru,

sangat mengagumi JFC dan merupakan pengalaman tersendiri sepanjang

hidupnya karena baru kali ini ia diundang ke Jember dan diberi kesempatan

menyaksikan dari dekat karnaval yang mengundang decak kagum itu.

“Di Malang aja karnaval seperti JFC  ini tidak pernah
ada, saya baru pertama kali lihat JFC dan tidak salah jika
JFC menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jember.
Kreativitas kostum yang dikenakan oleh peserta JFC itu
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layak diacungi jempol, karena dibuat dari bahan dasar
yang murah, dan mudah didapat.”

Menariknya lagi menurut Yon Sudiono,  perpaduan kostum  dari unsur

tradiosional dan modern bisa tampil bareng dan saling mendukung serta memiliki

estetika yang sangat tinggi, dan tidak memalukan dan layak menjadi tontonan

yang menghibur dan kehadirannya selalu dirindukan oleh banyak orang,

sekaligus JFC bukan hanya sekedar karnaval tapi  menjadi ajang perhelatan akbar

dibidang fashion internasional.

“Tahun depan saya ingin kembali ke Jember bila diundang
lagi untuk melihat JFC oleh pihak  panitia penyelenggara,
sekali lihat JFC sulit dilupakan dan apa yang saya lihat
hari ini tentang JFC akan saya ceritakan kepada orang-
orang terdekat saya di Malang.”

c. Kartika Ibu Rumah Tangga: “JFC Bukan Tontonan Murahan Tapi Sekaligus

Juga Mendidik”.

Setiap tahun disaat JFC unjuk kebolehan di alun-alun Jember dan selalu

dibanjiri oleh penonton baik dari Jember maupun dari luar kota, Kartika ibu dua

orang anak ini sengaja tidak pernah masak karena tidak mau melewatkan JFC

begitu saja.

”Saya kira JFC itu tontonan bergengsi bukan murahan
karena ide dan kreativitas fashionnya selalu ada yang
baru, uniknya tema yang dibawakan selalu mengikuti
perkembangan yang ada di masyarakat. Saat berlangsung
world cup (piala dunia) beberapa waktu lalu juga menjadi
insipirasi kreativitas JFC, ternyata itu juga yang menjadi
ciri khas JFC  sehingga enak ditonton dan tidak
membosankan bagi siapa saja yang melihatnya.”
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Disamping itu JFC juga cukup mendidik masyarakat untuk mencintai

produk dalam negeri, bahan kostum  yang dipakai peserta JFC juga buatan dalam

negeri dan tidak kalah kwalitasnya dengan produk luar negeri.

“Melalui JFC ini sekaligus mengingatkan masyarakat
bahwa kita juga punya produk dan budaya tradisional yang
adi luhung, dan itu semua sudah dibuktikan oleh JFC
bahwa apa yang dimiliki oleh negeri ini layak untuk untuk
ditampilkan melalui karnaval semacam ini. JFC bagian
dari BBJ tidaklah terlampau berlebihan, mengingat JFC
diakui  memberi andil untuk mendatangkan wisatawan
domestik maupun mancanegara datang ke Jember melihat
potensi wisata daerah yang ada.”

d. Fendi Aditya Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember: “Rekor

Catwalk Terpanjang Hanya Dipunyai Oleh JFC”.

Hadirnya JFC adalah sarana efektif mengangkat nama daerah dimata

internasional melalui keragaman kreasi fashion yang dimiliki, bahkan JFC

mampu memecahkan rekor dibidang peragaan busana dengan catwalk terpanjang

di dunia yakni 3,6 Km.

“Predikat itu memang pantas disandang oleh JFC dan itu
hanya dipunyai oleh JFC, sebagai seorang mahasiwa
kelahiran asli Jember tentu saya sangat bangga dengan
JFC. Jujur saja teman-teman kuliah saya yang kebanyakan
pendatang dari daerah lain  banyak yang iri dengan JFC,
kenapa di daerahnya karnaval semacam JFC tidak ada dan
kenapa hanya dipunyai oleh Jember?”

Ini menunjukan Jember khususnya JFC sangat kreatif sekaligus memberi

pencitraan yang positif bagi daerah dan Indonesia sebagai bangsa yang ramah

dan berbudaya. Disisi lain, JFC sangat mendukung program pemerintah pusat,

yakni tahun ekonomi kreatif dan visit Indonesia year 2009, melalui karnaval
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fashion dunia (world fashion carnival) JFC menyemarakan perkembangan dunia

mode.

“Paling tidak dengan adanya JFC Jember bisa jadi tujuan
wisata diantara sekian banyak tempat wisata di Indonesia,
itu sudah dirintis sejak delapan tahun lalu  oleh JFC dan
hasilnya sungguh luar biasa banyak turis dari
mancanegara yang datang ke Jember. Siapa bilang JFC
lebih condong ke budaya barat seperti yang dikatakan
sebagian masyarakat, anggapan seperti itu tidak benar
karena JFC masih bernuasa kebangsaaan” .pungkas
Fendi.

e. Andri Gromiko Anggota Jember Photography (JPG): “JFC Obyek Foto

Spektakuler Bagi Para Fotografer”.

Bagi seorang fotografer seperti Andri Gromiko, kelahiran kota Batu

malang ini, sangat diuntungkan dengan adanya JFC karena selain menjadi daya

tarik tersendiri bagi para fotografer juga JFC  sebagai obyek foto yang luar biasa

untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus dan menarik.

”Saya bangga dengan Jember karena menjadi tempat
tujuan pemotretan ratusan fotografer baik dari dalam
negeri dan luar negeri, saya merasa tertantang berbaur
dengan fotografer lain dalam mengabadikan JFC ini untuk
bersaing mendapatkan gambar berkwalitas  dan akan
dimunculkan dalam website JPG.Kalau tidak ada JFC
mungkin para fotografer tidak bisa satu panggung dengan
fotograger asing, selain itu bisa saling bertukar pengalam
dibidang fotografi.”
Diakui oleh Gromiko meski para fotografer “bule” pirantinya lebih

canggih tapi tidak menciutkan  nyali fotografer dalam negeri, kebanyakan

fotografer Indonesia juga memiliki jam terbang tinggi di dunia fotografi.

”Hasil karya foto  mereka bisa disejajarkan dengan
fotografer asing,  bahkan diantaranya ada yang pakar
infra red  sebuah teknik pengambilan foto. Mengabadikan
JFC dalam foto berarti merekam sebuah peristiwa
bersejarah, JFC layak untuk diabadikan dengan segala
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kehebatannya dan keanggunannya. Biarkan foto yang
bicara tentang JFC  karena setiap detik, setiap menit apa
yang ditampilkan oleh JFC terekam oleh kamera
fotografer. Itu menjadi momentum penting bahwa di
Jember telah lahir maha karya seni yang agung dibidang
fashion, duniapun mengakui  kemampuan JFC yang sangat
luar biasa itu.”

f. Martha Tilaar Produsen Kosmetik Sari Ayu: “JFC Tidak Kalah Dengan

Karnaval  Bunga Pasadena”.

Hebat dan fantastis itu komentar yang terucap dari bibir produsen

kosmetik ternama di Indonesia Sari Ayu saat diundang untuk melihat langsung

JFC, kegembiraan dan kekagumannya pada JFC ke 8 tidak bisa disembunyikan

dari  raut muka wanita berusia senja yang masih menampakkan  sisa-sisa

kecantikan di wajahnya itu.

“Tidak rugi saya datang langsung ke Jember hanya untuk
menyaksikan tontonan JFC, luar biasa itu kesan saya
kepada JFC dan jarang ada karnaval seperti ini apalagi
muncul dikota kecil seperti Jember ini. JFC bukan hanya
wujud kreativitas desainer di Jember seperti Dynan Fariz,
tapi boleh jadi JFC sekarang ini sudah menjadi  bagian
dari gaya hidup (life Style). Perubahan itu saya rasakan
lebih mengarah kepada hal yang positif  bukan hura-hura,
dan sepertinya masyarakat Jember khususnya dan
Indonesia pada umunya sudah menerima perubahan itu.”

Kebetulan antara JFC dan kosmetik Sari Ayu ini ada hubungan  kemitraan,

Sari Ayu adalah kosmetik yang dipakai oleh JFC dan cocok sekali bagi kulit

orang Indonesia.

Kapasitas saya di JFC sebagai partisipator untuk
menangani kosmetik yang dipakai para peserta, bisa dilihat
sendiri kosmetik Sari Ayu ini tidak luntur saat dipakai
ketika panas sekalipun. Sari Ayu sudah dipercaya JFC
selama delapan tahun bermitra kerja, dan ini adalah
kemitraan yang sinergis antara Dynan Faris seorang
desainer dan Martha Tilaar seorang pakar kecantikan.
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JFC juga saya nilai penampilannya luar biasa bagusnya,
kalau jujur boleh saya kataka di Amerika tidak kalah
dengan karnaval bunga Pasadena. Bahkan tidak hanya
saya saja yang bilang begitu, tapi ada beberapa teman
saya diluar negeri setelah melihat JFC di televisi juga
berpendapat demikian.”

2. Proposal JFC (Jember On Becoming The World Fashion Carnival)2

a. Dr. Ayu Sutarto, Budayawan Jember (Radar Jember, 9 Agustus 2006)

b. Sardono W. Kusuma, Direktur Artistik Pawai Budaya 2006 / Rektor Institute

Kesenian Jakarta.

Komentar atas tampilan JFC Pawai Budaya 2006 di Istana Negara Jakarta,

tanggal 20 Agustus 2006:

“Selamat..Aku pengen ngutarakan rasa kagum. JFC keren
abis. Kalian menyita perhatian. Apa yang kalian tampilkan
baru dan belum perbaha ada, karena itu kalian highlight
pawai ini”.

c. Ratna Riantiarno, Pimpro pawai Budaya 2006, Jakarta.

Ratna mengaku, apa yang ditampilkan JFC melampaui apa yang

dibayangkan atau apa yang dia lihat di media cetak dan telivisi.

“Sekarang, saya bisa lihat langsung kostumnya, detail
make up-nya, dan gerak fesyennya. JFC atraktif dan piawai
dalm berkomunikasi dengan penonton.”

d. A.J.M. Meijer, Peserta International seminar on Urban Culture bertajuk

Creative Culture and the Making of Place, 22 Juli 2006 di Bandung. Direktur

sebuah perusahaan property terkenal asal Belanda.

“Indonesia and Jember sure proud with JFC. I’m very
proud about it, because detail in unique and specially JFC
performance.”

2 Data diperoleh dari Kantor Dinas Pariwisata Jember, pada Senin, 27 Juli 2009.
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e. Wiwin Wiyono Putri, peneliti pada Pusat kajian Kepariwisataan ITB.

“JFC pantas menjadi even internasional yang bisa menarik
para wisatawan asing. Sayang kalau pemerintah tidak
memperhatikannya.”

f. Eric Daryl, Operation manager Gading Carnival Jakarta.

“JFC nantinya bisa menjadi ikon baru dunia fesyen
Indonesia yang selama ini selalu didominasi Jakarta,
Bandung, dan Bali. Hebat! Biasanya acara fesyen digelat
di in-door dengan penonton terbatas. Tapi JFC menyajikan
acara fesyen yang dulu hnaya bisa dinikmati orang berduit
menjadi tontonan rakyat dari segala aspek lapisan
masyarakat.”

g. Morgan Madeswarta, Pimpinan Parade Kuta Carnival.

“Saya telah keliling dunia melihat pelaksaan karnaval,
mulai Massachussets, New York, Rio de Janeiro. Dan,
belum ada yang seheboh JFC. Saya akui, JFC adalah
karnaval fesyen terbesar di dunia.”

h. Dynand fariz, President JFC.

“Jember dan Jatim harus siap menjadi kota “The World
Fashion Carnival”. Kota Karnaval Fesyen Dunia! JFC
akan menjadi milik Indonesia! JFC akan menjadi milik
Dunia! Bukan hanya milik Jember. Jember hanya tempat
penyelenggaraannya.”

i. Andung Kurniawan, Direktur Harian Radar Jember (dalam Radar Jember, 28

September 2006)

“JFC sebenarnya bisa menjadi ‘kail’ untuk mengundang
wisatawan yang tidak bisa menutup kemungkinan pada
akhirnya juga jadi investor. Apa yang bisa kita lakukan
untuk mengimbangi apa yang sudah dilakukan dan diraih
JFC? Apa yang harus kita lakukan dengan hasil karya
yang tanpa kita sadari, sudah menjadi agenda wisata
internasional dan membius wisatawan dunia itu? Kemudia
apa yang bisa kita siapakan kalau nanti para pengunjun itu
benar-benar ingin berinvestasi di Jember?”
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j. Ninuk Mardiana pambudi, Redaktur Senior Kompas, kaledoskop mode

Indonesia 2006. Judul berita: Semarak dari Jember hingga Susan Budiharjo

(24 Desember 2006).

“Jakarta pasti bukan Indonesia sehingga tidak bisa
menjadi tolak ukur. Meskipun begitu, kebutuhan akan mode
telah merambah ke daerah. Yang paling fenomenal adalah
Jember yang tiap tahun rutin menyelenggarakan Jember
Fashion Carnaval (JFC).”

k. Sica Harun, Jurnalist Media Indonesia (5 Agustus 2007)

“Melalui karnaval, Dynand Fariz berusaha membangun
citra kota kelahirannya. Agar anak Jember tidak lagi
minder.”

l. Isyana Artharini, Jurnalist Media Indonesia.

“Gulliano pun akan tercekat takjub melihat kreativitas
orang-orang Jember. Kreativitas yang sudah tak ada
bedanya dengan sebuah kegilaan. Pada hari itu, Jember
hanya berbeda tipis dengan Rio de Janeiro. JFC 2007
membuktikan mimpi menjadikan Jember, ibu kota karnaval
dunia, bukannya tak membumi. Perubahan itu sedang
terjadi.” (Media Indonesia, 12 Agustus 2007)

“ Pada tahun ke enam, Jember Fashion Carnaval (JFC)
bukan lagi sekedar kampanye untuk mencuatkan nama
Jember. Acara ini sudah menjadi acara ritual anisiasi
kontemporer menuju kedewasaan. Mengikuti festival ini,
berarti bagian dari melengkapi identitas menjadi manusia
Jember seutuhnya. Ich Bin Ein Jemberner!” (Media
Indonesia, 19 Agustus 2007)

m. Mardiana Ika, Designer, Chariman “Bali Fashion week” (dalam koran Tempo,

12 Agustus 2007).

“Dengan modal sangat murah, diikuti kaum pemula atau
masyarakat biasa yang mengandalakan ketajaman ide dan
kreativitas mendunia, acara ini bisa menjadi inspirasi
mode Indonesia.”
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BAB V

MAKNA SIMBOLIK EVEN JFC

Dalam pelitian yang mengacu pada teori interaksionisme simbolik ini,

nantinya akan menjelaskan bagaimana interaksi dan makna yang ada di dalamnya

adalah sebagai sebuah bentuk pesan yang harus dimengerti oleh masing-masing

individu yang saling berinteraksi di dalam kehidupan manusia. Teori tersebut

terkait dengan fenomena even JFC yang kaya akan simbol-simbol verbal dan non

verbal.

V.1 Simbol-simbol Even JFC

 Mead (dalam Ritzer, 2004/2008:278) menjelaskan adanya simbol

signifikan, yaitu sejenis gerak atau isyrat yang hanya dapat diciptakan manusia.

Isyarat menjadi simbol signifikan bila muncul dari individu yang membuat

simbol-simbol itu sama dengan sejenis tanggapan (tetapi tidak selalu sama) yang

diperoleh dari orang yang menjadi sasaran isyarat. Kita dapat berkomunikasi bila

kita mempunyai simbol yang signifikan. Isyarat fisik dapat menjadi simbol yang

signifikan, namun secara ideal tidak cocok dijadikan simbol signifikan karena

orang tidak dapat dengan mudah melihat atau mendengarkan isyarat fisiknya

sendiri. Jadi, ungkapan suara yang paling mungkin menjadi simbol signifikan,

meski tidak semua ucapan menjadi simbol signifikan. Kumpulan isyarat yang

paling mungkin menjadi simbol signifikan adalah bahasa.
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 Dalam even JFC, ada banyak makna yang terkandung dalam

pertunjukannya, nampak terlihat dari adanya simbol-simbol verbal dan non verbal.

Adanya corak, warna, dan bentuk yang terkandung dalam kostum yang

digunakan. Belum lagi, adanya gerakan maupun tarian serta musik yang turut

mendukung anggunnya even JFC. Semua itu mengandung pesan moral dan sosial

yang ingin disampaikan kepada setiap elemen masyarakat, Indonesia bahkan

dunia. Nampak dari setiap tema yang diangkat adalah fenomena-fenomena yang

tidak terlepas dari permasalahan lingkungan di Indonesia dan juga dunia.

 Pada JFC 8 (2 Agustus 2009), tema yang diangkat adalah World Unity,

dengan makna damaikan dan satukan dunia. Tema ini mengadung pesan dalam

mengantisipasi segala hal yang berkembang di dunia, baik dari masalah sosial,

ekonomi, budaya, dan politik. Selain itu juga mengingatkan kita pada dampak

global warming, krisis pangan, dan lainnya. Tema yang dibangun begitu tangguh

dalam memberikan pesan moral dan sosial bagi masyarakat.

 Tidak hanya itu, dalam setiap defile yang menyokong tema besar,

teradapat pula makna yang bervariasi, seperti pada pembahasan bab III. Marching

Band dengan tema perisai, Ranah Minang sebagai nostalgia kejayaan Indonesia

pada zaman monarki, Upper Ground dan Animal plants yang terkait dengan krisis

pangan, Off line terkait dengan identitas kelompok, Hard-Soft sebagai simbol

perdamaian, Container dalam pasar bebas, Techno-Eth dengan pesan

keseimbangan teknologi dan akar budaya, serta Rhythm yang mengharapkan

perdamaian melalui sentuhan musik.
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 Adapun simbol-simbol verbal maupun non verbal di atas akan diulas pada

uraian berikut ini:

V.1.1 Makna Visi dan Misi JFC

 Visi JFC yang ingin mewujudkan Jember sebagai kota wisata mode

pertama di Indonesia bahkan juga di dunia memang mendapat respon positif dari

pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, tidak heran jika pemkab

mencanangkan even ini dalam progam Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ).

Begitu juga dengan adanya misi JFC yang ingin membawa perubahan Jember ke

arah kemajuan pembangunan di segala bidang. Visi dan misi tersebut ditopang

oleh konsep 4 E (Education, Economic Benefit, Entertainment, dan Exhibition).

Adapun makna aplikasi konsep tersebut akan dirinci sebagai berikut:

a. Education

Nilai edukasi yang diharapkan adalah bermanfaat bagi para peserta dan

penonton. Bagi peserta, selain menambah wawasan tentang pelatihan dan

pembekalan materi, juga menumbuhkan rasa percaya diri serta berkesempatan

memperebutkan trophy dalam olympiade JFC yang berujung pada bea siswa di

Esmod Jakarta.

VT, seorang mantan peserta JFC yang telah mengikuti even tersebut

selama tiga tahun mengaku jika banyak dampak positif yang dapat diambil

partisipasinya menjadi peserta JFC. Selain menambah wawasan tentang

pembekalan materi, latihan, juga menambah teman dan lebih percaya diri.

Awalnya VT adalah sosok yang pemalu tetapi dengan rutin mengikuti latihan
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fashion, melatih dirinya untuk percaya diri karena tuntutan show dengan

berlenggak-lenggok bagai di cat walk mmbutuhkan rasa percaya diri yang tinggi.

He em..banyak temen, nambah pede.. kan soale juga
latihannya di jalan, dilihatin orang-orang jadi berani pose
gitu.

Sebagai seorang peserta dulunya, pastilah VT lebih mengerti tentang

makna atau pesan edukasi yang terkandung dalam even tersebut. Hal ini

disebabkan karena peserta JFC dibekali oleh pemahaman materi dan pelatihan.

Jadi, mereka juga terdidik untuk mampu kreatif, menuangkan ide-idenya ke dalam

bentuk desain kostum, yang nantinya akan dituangkan langsung ke dalam kostum

nyata. Mereka dibekali oleh materi dasar seputar konsep kostum yang akan

ditampilkan sehingga banyak belajar dan memahami arti dan juga perbedaan dari

setiap kostum. Seperti yang disampaikan VT, bahwa ia dapat menambah wawasan

tentang perbedaan tulisan kaligrafi Papua dengan daerah lain. Selain itu, ia juga

dapat mengetahui keanekaragaman pakaian dari negara lain, seperti Rusia. VT

menjelaskan bahwa tema yang diangkat dalam pertunjukan JFC adalah tema-tema

yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan secara global, yang up to date baik

di Indonesia maupun dunia:

Habis gitu ngambil dari Indonesia sendiri itu apa.. Terus
ngambil untuk nglindungi apa..kayak lautan, nanti dibikin
undersea gitu.. Pokoknya rata-rata dari aspek dunia-lah,
lingkungan gitu. Buat lingkungan-lingkungan, rata-rata seperti
itu.

Berbeda dengan para penonton yang lain (ES, KW, WK, dan FH) mengaku

belum atau tidak paham dengan makna edukasi tersebut. Mereka menyadari bahwa

hanya orang-orang tertentu yang paham tentang seni yang dapat memahami setiap

simbol-simbol tersebut. Padahal yang diharapkan oleh pihak JFC tentang edukasi
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adalah agar penonoton dapat menambah wawasan seputar fashion dunia dengan

sentuhan lokal Indonesia, menjadi tuan rumah yang baik dan tertib, kemudian

dapat berbusana dengan sentuhan tema yang diangkat dalam evennya. Tetapi yang

lebih penting lagi, edukasi disini menyangkut pesan moral dari simbol verbal,

yaitu tema dalam setiap evennya.

Bagi KW dan WK yang merupakan masyarakat golongan ke bawah ini,

merasa tidak tahu dengan pesan verbal yang ingin disampaikan. Tetapi dengan

melihat pakaian army, mereka menginterpretasi sendiri bahwa itu adalah pakaian

militer dan menyangkut perang. Selebihnya, mereka tidak dapat berpikir lebih

jauh lagi tentang apa fungsi dari penggunaan pakaian tersebut sehingga pesan

moral yang terkandung tidak tersampaikan. Yang terpenting bagi mereka adalah

pertunjukan tersebut dapat menghibur.

Hal ini benar sebagaimana yang dikemukakan oleh budayawan Jember,

Ayu Sutarto bahwa karnaval menjadi sangat mudah diterima masyarakat karena

budaya agraris yang juga masih sangat kental:

Masyarakat agraris itu sangat suka dengan tontonan dan
kerumunan. Ada tontonan fashion seperti ini, masyarakat
langsung mengerubungi 1

Masyarakat agraris identik dengan suka kerumunan dan haus akan

hiburan. Jadi, respon yang diberikan terhadap nilai edukasi even ini masih jauh

dari yang diharapkan. Jika yang diharapkan adalah menjadi tuan rumah yang baik

dan penonton yang tertib, kenyataannya adalah masih jauh dari yang diharapkan.

1 Dikutip dari Tulisan ini dikutip dari web. Google, pada Senin, 23 Februari 2009; pukul
06.23 PM. Dengan alamat: http//www2.kompas.com/kompas-
cetak/0708/10/utama/3754023.htm.
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Penonton sibuk dengan dirinya sendiri yang ingin menonton langsung, bagaimana

pun caranya, sambil berdesakan sehingga budaya tertib masih belum bisa berlaku.

Yang nampak adalah kerumunan tersebut semakin menutupi sepanjang jalan even

ini sehingga petugas keamanan masih harus menertibkan terlebih dahulu.

Bagi ES dan FH, hanya para seniman yang lebih tahu tentang makna dari

simbol-simbol verbal dan non verbal. ES merasa belum dapat menangkap semua

pesan tersebut, hanya sedikit yang diketahui. Secara verbal, ES bisa menangkap

pesannya tetapi simbol non verbal yang dipertunjukan lagsung belum dapat

dipahami. Pesan dari setiap tema yang diangkat memang telah disosialisasikan

secara langsung pada para penonton pada saat even berlangsung. Namun untuk

menyamakan pemahaman antara simbol verbal dan non verbal tersebut susah

untuk dipahami dan dicompare.

Apa ya?! Disini kan kalo aku liat masyarakatnya yang nonton
kan menengah ke bawah ya? Jadi kayaknya kurang bisa
memahami.  (ES)

Oh, kalau kayak gitu bagi mereka yang seni yang tau, secara
orang awam di Jember pun juga tau. Cuma taunya wah..orang
itu pakaiannya gitu-gitu kan ya? Cuma beberapa gelintir orang
tau bagaimana arti baju dan sebagainya. Karena pun disitu
tidak akan pernah ada apa arti baju yang dia pakai, apa arti
model yang dia pakai. Kan seperti itu.. Nah..iya, betul, betul..
Bagi orang umum tidak pernah tau, di situlah yang mengartikan
bahwa orang umum itu juga hanya sekedar untuk mengetahui,
suka aja. Tapi tidak pernah apa arti dari pada suatu bentuk
pakaian, bentuk model, dan sebagainya. He em..kalau toh
memang kayak gitu lebih bagus ya..di model kayak.., mungkin
ya.., saya punya rekamannya Pasadena, yaa.. Kalau di
Pasadena itu kan dikomentarin deh.. (FH)

Dari argumen yang dikemukakan oleh FH, nampak bahwa simbol-simbol

dalam busana, warna, bentuk, tata rias, gerak, tarian, dan lain sebagainya menjadi

tidak signifikan karena hanya dianggap sebagai hiburan oleh masyarakat. Padahal,
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inti dari pesan moral atau edukasi yang dibangun sangatlah membutuhkan waktu,

biaya, dan tenaga yang banyak.

b. Economic Benefit

Dalam konsep economic benefit ini, dijelaskan bahwa jika JFC mampu

mewujudkan Jember sebagai kota karnaval fashion dunia, maka JFC akan mampu

menjadi trend setter dunia yang nantinya juga berpengaruh terhadap peningkatan

perekonomian. Kenyataannya, Jember belum dapat menjadi kota karnaval fashion

dunia, jadi konsep ini masih belum berlaku. Tetapi dalam konsep ini juga

menyangkut pernyataan bahwa JFC akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat

wisata.

Menurut JP, salah satu pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Jember ini,

bahwa JFC tidak memberikan peningkatan pada PAD secara langsung karena

even yang cuma satu tahun sekali dan dengan biaya dari pihak JFC sendiri jadi

tidak memberikan kontribusi pendapatan langsung pada PAD. Secara tidak

langsung dimungkinkan dengan adanya wisatawan yang mulai mengenal Jember,

terlebih lagi adanya program BBJ, membuat daftar kunjungan wisatawan

meningkat dan berpengaruh pada PAD. JFC yang hanya satu tahun sekali dan

beberapa jam saja evennya, dapat mendatangkan pendapatan terbatas pada hari-

hari tertentu saja, mendekati even itu berlangsung. Adanya wisatawan dari luar

kota atau luar negeri, yang paling berdampak adalah pada pendapatan perhotelan.

Jadi kayak PAD itu sudah langsung gini, nggak ada yang JFC
nggak ada. .PP1 itu pajak pendapatan yang sepuluh persen.
Nah, kalo JFC nggak.. Pajak hiburan itu hanya dikenakan pada
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yang mengenakan tiket masuk, jual tiket. JFC, dia kan nggak
jual tiket. Tapi kalo JFC jual, dikasih harga kena PP1. (JP)

Penjelasan JP di atas menegaskan bahwa tidak ada pemisahan khusus

mengenai anggaran pendapatan yang masuk, jadi semua secara keseluruhan. JP

juga menyebutkan bahwa pajak hiburan (PP1) tidak terkait dengan JFC. Hal

tersebut dikarenakan JFC tidak memungut biaya kepada penonton atas

pertunjukannya. Biaya even juga berasal dari pihak JFC. Pemkab Jember hanya

menfasilitasi dan menjembatani even JFC agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hal serupa juga dimaknai oleh ES, bahwa JFC yang hanya satu tahun

sekali ini dapat menjaring wisatawan lokal maupun manca negara hanya saat

momen JFC berlangsung saja. Sedangkan, yang diharapkan adalah mampu untuk

menarik para wisatawan tersebut agar mengenal Jember lebih dekat dan sebagai

devisa terhadap potensi obyek-obyek wisata lainnya:

Nggak, maksudnya gini.. Pertunjukan ini kan setahun sekali
dan turis ke sini kan nggak hanya hari itu, pada hari ini.
Diharapkannya kan setiap hari kan.. Nggak hanya setahun
diharapkan berkunjungnya satu kali kan.. kalau ini dijadikan
untuk menarik perhatian, mungkin hanya seper-berapanya aja
kan? Kalau menurutku, kalau memang mau mendatangkan
wisatawan asing ke Jember ya..Jembernya yang harus dirubah.
Bukan dikasih ikon-ikon kayak gitu. Misalnya, tempat wisata,
kayak gitu kan.. Otomatis turis kenapa mau datang ke suatu
tempat? Karena tempat itu punya sesuatu yang indah.. Nah,
misalnya tempat wisata apa.. Kayak gitu kan bisa dijadikan
tujuan wisatanya. Jadi, orang ke sini nggak cuma liat JFC aja,
yang cuma setahun sekali. Iya, mereka memperkenalkan tapi
tempat wisatanya dibiarin gitu aja, nggak dikelola. Ya sama aja,
orang liat, Hah, cuma gini tok! Balik lagi.. Malah kecewa nanti
mereka. Kan lebih baik, tempat wisatanya itu yang harus
diginiin lah.
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c. Entertainment

Konsep ini menjelaskan bahwa JFC mampu menyuguhkan hiburan dengan

kemasan yang eksklusif, edukatif, komunikatif, dan syarat dengan pesan sehingga

bisa menjadi tontonan yang berkesan serta layak dibicarakan.

Hiburan yang eksklusif karena JFC dikemas secara modern dan nampak

megah dengan balutan kostum, yang dalam satu kostumnya bisa memakan biaya

mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Biaya kostum yang dikeluarakan

bersifat independen pada setiap peserta, tergantung dari bahan-bahan yang

digunakan untuk membuat kostum tersebut. Selain itu, make up juga mendukung

peran mereka dalam meragakan kostumnya.

Unsur edukatif yang diberikan pastilah terkait dengan tema yang diangkat

dalam setiap momennya. Tema tersebut syarat dengan pesan, baik itu menyangkut

pesan moral maupun sosial. Seperti pada pertunjukan JFC 8 yang mengangkat

tema World Unity, yang mengandung pesan perdamaian dan satukan dunia.

Namun, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang terkait

dengan konsep education, bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat

memaknai dan memahami arti pesan yang terkandung di dalam pertunjukan

tersebut. Mereka adalah para seniman yang jauh lebih mengetahui tentang seni

dan budaya, serta masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan

berpikir atau ilmu pengetahuan yang lebih dibanding masyarakat kelas bawah.

 Hiburan yang bersifat komunikatif adalah bahwa ada peran dari peserta

JFC guna mentransformasikan simbol-simbol kostum dan lain sebagainya kepada

masyarakat. Meskipun tidak dengan bahasa atau simbol verbal, tetapi melalui
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gerakan atau tarian yang disesuaikan dengan tema per defile adalah upaya dalam

melakukan proses interaksi. Penonton yang terkesan diam atau hanya tersenyum

melihat para peserta membawakan kostumnya, pasti dalam benaknya berpikir

tentang apa makna dari gerakan tersebut. Interaksi tersebut diperkuat lagi dengan

adanya sosialisasi pada saat even dari pihak JFC tentang arti tema kecil per defile

yang menyokong tema besar. Dari sanalah ada proses interaksi yang tidak terlepas

dari komunikasi verbal maupun non verbal.

d. Exhibition

JFC sebagai pertunjukan karnaval fashion, dapat memberikan hasil

pameran foto, design, kostum, make up, hair style, dan lain sebagainya.

Pertunjukan JFC memang tidak terlepas dari adanya simbol-simbol tersebut yang

nantinya dipertontonkan kepada masyarakat. sebagaimana yang dilekaskan oleh

FH bahwa exhibition berkaitan dengan pertunjukan dan tanpa exhibisi, orang tidak

dapat mengangkat image mereka. Konsep ini memang tidak terlepas dari konsep

entertainment, karena antara keduanya saling mendukung. Tanpa exhibition tidak

akan ada entertainment.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh VT bahwa pertunjukan JFC, selain

menampilkan fashion, dance, juga ada marching band. Kesemuanya itu

membutuhkan kostum, make up, dan hair style sebagai pendukung. Selain itu,

pertunjukan ini menjadi sumber inspirasi dan koleksi foto bagi para fotografer

yang datang guna menikmati sesi pemotretan. Seperti yang diungkapkan oleh

Andri Gromiko selaku Anggota Jember Photograpy (JPG):

Saya bangga dengan Jember karena menjadi tempat
tujuan pemotretan ratusan fotografer baik dari dalam
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negeri dan luar negeri, saya merasa tertantang berbaur
dengan fotografer lain dalam mengabadikan JFC ini untuk
bersaing mendapatkan gambar berkwalitas  dan akan
dimunculkan dalam website JPG.Kalau tidak ada JFC
mungkin para fotografer tidak bisa satu panggung dengan
fotograger asing, selain itu bisa saling bertukar pengalam
dibidang fotografi.

Pendapat Andri tersebut semakin memperjelas bahwa even ini membuka

peluang pada para fotografer untuk belajar dan mengaplikasikan momen nan

anggun ini dalam bentuk foto yang bagus dan menarik. Tidak heran jika pada

setiap evennya, banyak para fotografer dari luar kota berdatangan karena tidak

ingin melewatkan momen tesebut. Bahkan sebelum even ini berlangsung, para

fotografer dan wartawan dapat mengabadikan foto kostum di acara Press Release

JFC, yakni malam sebelum even berlangsung.

Dari konsep 4 E yang ditawarkan, argumen masyarakat tidak terlepas dari

penilaian bahwa JFC adalah sebagai pertunjukan yang menghibur. Jadi konsep 4

E yang dapat berjalan senyatanya adalah JFC sebagai entertaint dan exhibition.

Adanya even JFC 8 yang berlangsung pada 2 Agustus 2009 lalu belum dapat

memberikan nilai edukasi terhadap para penonton. Terbukti para informan banyak

atau masih tidak paham akan pesan moral dari tema yang ingin disampaikan pada

masyrakat.

VI.1.2 Makna JFC sebagai Ikon Jember

Adanya argumen bahwa JFC sebagai ikon Jember mengundang kontra dari

masyarakat, khususnya seniman lokal tradisional. Mereka menilai JFC adalah

pertunjukan modern yang sama sekali tidak membawa cirri khas tradisional

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MAKNA SIMBOLIK EVEN JEMBER FASHION CARNAVAL... Jati Arifianti



V-12

Kabupaten Jember. Seperti yang diungkapkan oleh JP bahwa pertunjukan JFC

yang modern itu dinilai seniman lokal tradisional sebagai hal yang nyeleneh dan

keluar dari pakem. Jika para seniman tersebut mempunyai attitude pakem dan

feodalisme, JFC sudah menggunakan porsi konsumerisme.

Konsumerisme yang dimaksud JP adalah pertunjukan JFC sesuai dengan

tuntutan konsumen di pasar global. JFC mampu menguasai pasar melalui maha

karya tersebut yang juga banyak dikagumi oleh agen luar negeri. Terbukti dengan

kehadiran para wisatawan mancanegara yang jauh-jauh datang ke Jember hanya

untuk menyaksikan momen yang hanya satu tahun sekali. Selain itu juga, JFC

telah mampu menembus dunia Internasional dengan adanya show di beberapa

negara, seperti London, India, dan China.

Namun, jika melihat pandangan JP tentang JFC yang bersifat

konsumerisme, berarti hal ini bertolak belakang dengan argumen Dewan Pakar

GUMUK (Gerakan Unsur Muda untuk Keadilan Lingkungan) Jember dan

Volunteer Walhi Jatim (dalam Radar jember, 11 Agustus 2008:38), yang

menyatakan pengadaan even JFC 7 yang berlangsung pada 3 Agustus 2008.

Dalam salah satu pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah

akibat arus globalisasi ekonomi dan informasi, masyarakat menjadi terhipnotis

oleh konsumerisme. Masyarakat terperangkap dalam logika-logika pasar, seperti

cara berpakaian, cara berbelanja, cara makan, yang semuanya serba glamor.

Sehingga, kesadaran semu masyarakat menghilangkan jejak moral dan etika

dalam kehidupan sehari-hari. JFC dalam hal ini ditawarkan sebagai gaya hidup

alternatif untuk keluar dari permasalahan tersebut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MAKNA SIMBOLIK EVEN JEMBER FASHION CARNAVAL... Jati Arifianti



V-13

Di balik kebanggaan akan adanya ikon Jember tersebut, terdapat pula

respon negatif yang menganggap bahwa pemberian label ikon pada JFC adalah

hal yang percuma karena tidak dapat mencerminkan budaya tradisional Jember.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh WK yang menilai JFC sebagai pertunjukan

yang dapat menghibur masyarakat. Namun, WK juga mengaku merasa asing

dengan tontonan tersebut karena pertunjukan yang modern dan jauh dari budaya

asli Jermber. Memang tidak ada budaya tradisional yang dominan karena

masyarakat Jember yang multi etnis, namun masih ada budaya-budaya tradisional

yang juga tidak terlepas dari unsure religius. Masyarakat Indonesia yang terbiasa

dengan budaya leluhur, kemudian dihadapkan pada even JFC yang modern, hal itu

yang membuat WK merasa asing:

Jauh dari budaya aslinya sini. Soalnya itu kan, saya liat itu kan
dari beberapa daerah.. Bukan daerah malah..atau mungkin tiap-
tiap negara.. Mungkin lho ya? Saya malah ndak ngerti itu.
Haha..

WK juga menambahkan bahwa fashion pertunjukan tersebut dapat bernilai

negatif karena rentannya peniruan terhadap mode pakaian oleh generasi muda

Indonesia yang belum tentu dapat membangun dan baik bagi moral anak bangsa.

Meskipun adanya pertunjukan tentang pakaian adat atau khas daerah-daerah

diIndonesia, namun juga tidak terlepas dari adanya kostum negara lain. Kostum

yang nampak aneh dengan berbagai asesoris memang nampak asing:

Masalah fashionnya, mungkin bisa ditiru-tiru itu. Mungkin nilai
negatifnya kesana.. Soalnya kan bangsa kita itu, masyarakat sini
itu loh ya.. sebagai orange awam kan niru-niru kayak gitu. Kan
itu belum tentu bagus, belum tentu membangun.. Kan iya?

 Hal serupa yang dinilai oleh FH, bahwa JFC belum dapat dianggap

sebagai ikon Jember karena jika ingin melabel sebagai ikon, harus mengetahui
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seberapa beasar anime dari penonton dan seberapa banyak penonton mengerti

akan makna dari pertunjukan tersebut. Anggapan FH ini terkait dengan

representasi dari konsep 4 E melekat pada JFC. Jika konsep tersebut mampu

teraplikasikan secara baik pada masyarakat, maka adanya label ikon sudah pasti

akan melekat pada JFC.

Pernyataan JFC sebagai ikon Jember adalah ungkapan dari pemkab Jember

dan para wartawan media juga mendukung berita tersebut, sebagaimana yang

beredar di berbagai surat kabar. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu EO JFC

bahwa pernyataan ikon tersebut bukanlah keinginan dari pihak JFC. Pihak JFC

tidak pernah menyebut JFC sebagai ikon tetapi media sendiri yang menyatakan:

Berarti dianggap ciri khas kalau itu disukai dan dikenal. Yang
menyatakan ikon sebetulnya pengakuan media dan masyarakat.
Aku sendiri nggak pernah ngomong itu ikon. Jadi ikon itu
muncul secara tidak sadar, pada saat media mulai banyak
menulis dan mengakui. Mereka mungkin Dinas Pariwisata baru
menganggap kemarin, tapi mungkin orang lain sejak dua-tiga
tahun lalu, bahkan mungkin ada empat tahun lalu. Jadi karena
ikon itu tidak bisa dilaunchingkan. JFC satu, ya kan.. kita baru
memperkenalkan. JFC dua baru memperkenalkan cuma lebih
gede lagi. JFC tiga lebih gede lagi. Lalu kapan munculnya ikon?
Tapi tulisan tentang bahwa JFC telah berhasil membuat
branding kotanya itu iya, itu media yang nulis.  (DF, 4 Agustus
2009 )

V.2 Transformasi Simbolik dari Tema World Unity (JFC 8)

Tema yang diangkat dalam even JFC 8 ini adalah World Unity, yang

berarti satukan dan damaikan dunia. Tema ini merupakan pesan dalam

mengantisipasi segala hal yang berkembang di dunia, baik dari masalah sosial,

ekonomi, budaya, maupun politik. Sekaligus mengingatkan kita pada dampak isu
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global warming, krisis pangan, dan lain-lain. Adanya tema besar tersebut

disokong oleh tema-tema kecil per defile:

a.  JFC Marching Band (opening)

Melalui koreografi yang unik dan modern, JFC Marching Band menjadi

satu-satunya Marching Band Indonesia dan dunia yang berani tampil dengan

konsep baru. Kali ini, JFC Marching Band hadir dengan tema “Perisai” yang

didominasi warna merah, emas, putih, hijau, dan hitam. Terinspirasi dari Burung

Garuda sebagai lambang negara Indonesia, yang melambangkan kekuatan,

kekokohan, keadilan, perdamaian, dan persatuan.

Gambar V.2.1 Defile Marching Band, tema “Perisai”

b. Ranah Minang

Kekayaan Indonesia sebagai pesona yang tidak ada duanya di dunia

dengan latar belakang dan history, Ranah Minang dipresentasikan dalam kesan

mewah, fantastis, dan monumental. Warna emas, merah, hijau, dan hitam akan

mengingatkan kejayaan Indonesia pada zaman monarki.
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Gambar V.2.2 Defile Ranah Minang

c. Upper Ground

Krisis pangan di sebagian negara di dunia diharapkan menjadi salah satu

hal yang harus diperhatikan dunia. Bumi memiliki kekayaan alam yang luar biasa,

tinggal bagaimana kita menjaga dan melestarikannya. Kekayaan alam harus dapat

memenuhi kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Inspirasi yang tumbuh ke

permukaan bumi menjadi luar biasa saat menjelma menjadi kostum karnaval.

Diharapkan akan mengingatkan pada kita bahwa krisis pangan tidak boleh terjadi

di belahan bumi manapun.

Gambar V.2.3 Defile Upper Ground
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d. Animal Plants

Kekayaan hutan menjadi asset di setiap belahan dunia dan akan

menjadi seimbang apabila di dalamnya juga terdapat keseimbangan faunanya.

Dua opini ini harus menjadikan perhatian bahwa alam harus tetap dijaga

sepanjang masa. Jangan sampai terkena dampak apapun, termasuk berbagai

krisis yang terjadi belakangan ini sehingga simbol-simbol kebebasan dari

berbagai binatang dan tumbuhan harus dipertahankan dengan segala karakter

liar, kekar, dan kokoh, termasuk tumbuhan yang dikemas dalam tema Animal

plants.

Gambar V.2.4 Defile Animal Plants

e. Off Line

Ratusan bahkan ribuan orang di dunia lahir dengan kreativitas yang

tiinggi dan luar biasa, tetapi kenyataannya saat ini orang orang seperti ini

justru dianggap sebagai orang gagal dan tidak berguna. Bahkan, terkadang

dianggap sebagai orang yang membahayakan bagi orang lain. Identitas

kelompok atau golongan yang tidak memiliki kesempatan untuk berkembang
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apalagi berkarya, divisualisasikan dalam warna hitam. Sedangkan kreativitas

dituangkan sesuai karakter dan masing-masing personality. Pesan yang

diangkat dari temaini kreativitas dan karya adalah hak setiap orang.

Gambar V.2.5 Defile Off Life

f. Hard-Soft

Perang dan damai adalah faktor yang bisa mengawali dan mengakhiri

konflik yang bisa terjadi di belahan bumi manapun. Slogan hentikan perang!

Akhiri perang! dan lain-lain selalu menjadi impian semua manusia saat

perang terjadi. Saat ini pesan damai harus hadir, maka siapapun tidak akan

pernah ingin hidup sepanjang waktu dalam suasana perang. defile ini

disimbolkan dalam warna militer dan penyelamatan tertuang dalam warna

army dan putih. Army dilambangkan di bagian bawah sebagai simbol korban

perang, kelumpuhan akibat terkena tembakan, dan lain-lain. Sedangkan

warna putih disimbolkan di bagian atas sebagai simbol penyelamatan dan

perlindungan.
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Gambar V.2.6 Defile Hard-Soft

g. Container

Pasar bebas dan perkembangan industri, suatu saat menjadi tidak

terkendali. Hal ini harus menjadikan perhatian dunia dalam menjaga

keseimbangan terjadinya ekspor-impor. Kesiapan dan kepedulian negara yang

berkembang mensuport negara yang belum berkembang dapat menjadi inspirasi.

Kostum JFC dalam tema container ini diharapkan akan menjadi isu global dalam

menyeimbangkan krisis ekonomi dan industri yang terjadi di dunia.

Gambar V.2.7 Defile Container
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h. Techno-Eth

Perubahan dan perkembangan teknologi dapat menjadi acuan bagi belahan

dunia yang berkembang untuk dapat membaca kebutuhan ke depannya. Hal yang

menarik adalah perkembangan teknologi dapat menjadi inspirasi tentang

berdirinya suatu budaya atau history hingga etnik dan teknologi bisa menjadi

sebuah fenomena yang luar biasa untuk dipresentasikan. Pesan yang disampaikan

dari tema ini adalah kecanggihan teknologi jangan sampai meninggalkan akar

budaya hingga dapat dijadikan sesuatu yang baru.

Gambar V.2.8 Defile Techno-Eth

i. Rhythm

Di seluruh penjuru belahan dunia pasti memiliki sentuhan musik yang

berbeda-beda. Hal ini dapat menginspirasikan dunia bahwa perbedaan itu indah,

harmoni, dan dapat menyampaikan pesan perdamaian. Mulai dari negara yang

tertinggal sampai yang modern. Dipresentasikan dalam inspirasi alat musik

tradisional sampai ke tekno. Diharapkan pesan perdamaian melalui komposisi

musik yang monumental.
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Gambar V.2.9 Rhytm

 Serangkaian defile di atas merupakan perpaduan antara simbol verbal dan

non verbal. Simbol verbal yang ditonjolkan adalah melalui isyarat suara atau

bahasa mengenai tema beserta makna yang terkandung di dalamnya. Pihak JFC

telah mensosialisasikan atau mengkomunikasikan tema per defilenya dan apa yang

menjadi pesan moral kepada masyarakat. Jadi, pada saat even berlangsung,

terdapat MC yang berfungsi memandu sekaligus menginformasikan pada para

penonton tentang tema dan makna per defile.

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mead bahwa simbol yang paling

signifikan adalah bahasa. Adanya rangsangan atau stimulus tentang simbol non

verbal; kostum, tata rias, warna, corak, gerakan, tarian, dan lain sebagaiannya

menurut Mead, dianggap tidak signifikan karena keterbatasan individu untuk

menangkap dan memahami isyarat fisik tersebut sesuai dengan pemahaman

dirinya. Hal tersebut nampak pada pemahaman para informan yang bervariasi

penilaiannya. Namun, sebagian besar mengaku belum atau tidak memahami

semua simbol non verbal tersebut.
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 ES mengaku tidak tahu dengan makna simbol non verbal tersebut jika

tidak ada MC yang mengkomunikasikannya dengan simbol verbal. Tetapi dengan

bantuan isyarat suara itu. ES merasa lebih tahu meski hanya sedikit, yaitu defile

Hard-Soft karena sesuai dengan profesinya di dunia kesehatan. ES memberikan

komentar bahwa pemakaian botol-botol bekas infus dari rumah sakit yang

dijadikan sebagai asesoris kostum tentang Palang Merah Indonesia (PMI) itu

berbahaya jika sampai ditiru dan dipakai oleh masyarakat. Adanya zat-zat

berbahaya yang masih melekat pada botol bekas infus.

 Penjelasan Mead tentang proses berpikir subyektif bahwa hubungan antara

komunikasi dengan kesadaran subyektif sedemikian dekatnya sehingga proses

berpikir subyektif dapat dilihat sebagai sisi yang tidak kelihatan (covert) dari

komunikasi itu. Nampak jelas bahwa pernyataan ES di atas, membenarkan

pernyataan Mead. ES yang merespon simbol non verbal mencoba menangkap

adanya komunikasi atau isyarat suara dari MC tentang tema dan maknanya.

Kemudian ES melakukan proses berpikir yang sifatnya subyektif karena

berdasarkan atas pemahaman maupun faktor lain yang ada pada masing-masing

diri individu.

 Reaksi seseorang terhadap suatu stimulus lingkungan adalah variatif,

tergantung pada kebutuhan tertentu atau dorongan yang penting pada waktu itu,

serta hakikat kegiatan yang sedang berlangsung di mana individu terlibat.

Pernyataan tersebut benar, nampak dari respon KW dan WK yang memandang

even JFC sebagai pertunjukan yang menghibur. Dalam proses berpikirnya

(covertly), telah terstigma bahwa JFC adalah hiburan sehingga perilaku nyata
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(overt) yang nampak adalah hanya sekedar berkerumun dalam keramaian demi

mendapatkan hiburan. Selain itu karena kebutuhannya adalah berjualan demi

mendapatkan uang dan juga hiburan maka muncul ketidakfokusan selama even

berlangsung. Jadi, reaksi karena dipengaruhi oleh kebutuhan menjadi faktor yang

mempengaruhi individu dalam menginterpretasikan suatu stimulus.

 Reaksi terhadap stimulus karena faktor dorongan, nampak pada perilaku

VT. Adanya dorongan untuk berpartisipasi menjadi peserta JFC dipicu oleh

keinginan sendiri, yakni mengembangkan bakat dan ingin mendapatkan rasa

percaya diri. Dorongan yang positif tersebut memunculkan proses berpikir dalam

hatinya (covertly) yang ditunjukkan dengan perilaku keikutsertaannya menjadi

peserta dalam even JFC 5 hingga JFC 7. Tanggapan yang diberikan terhadap

stimulus ini juga positif, yakni rasa bangganya terhadap JFC karena hanya ada di

Jember, jadi merasa memiliki.

 Kemudian, tentang reaksi terhadap stimulus karena faktor perhatian atau

sikap, ditunjukkan oleh masing-masing informan dengan caranya masing-masing.

Sama halnya dengan reaksi karena faktor kebutuhan dan dorongan tadi,

menimbulkan individu memiliki cara pandang yang berbeda dan mempengaruhi

pada pembentukan sikap serta perhatiannya pada even JFC.

  Mead juga menjelaskan adanya Generalized other, dimana adanya orang

lain yang digeneralisir, yaitu seluruh komunitas. Pada kenyataannya, masih

adanya pro dan kontra serta belum tercapaiannya tujuan dari pada berlangsungnya

even JFC merupakan gambaran bahwa konsep generalisir terhadap masyarakat

belum tercapai, jika yang dimaksud komunitas tersebut adalah keseluruhan warga
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Jember. Namun, jika dihadapkan pada komunitas JFC pribadi, yang di dalamnya

terdapat peserta, konsep generalisir terbukti berhasil.

 Peserta dididik untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan konsep

dan tema yang telah dirancang oleh panitia JFC. Sebagai contoh, peran peserta

yang memainkan defile Animal Plants bahwa mereka dituntut untuk

menyeragamkan diri, layaknya flora dan fauna yang merupakan kekayaan hutan

dan asset dunia. Mereka harus bermain secara kompak dan dengan kostum, make

up, gerakan, dan lainnya yang mengarah pada cerminan animal plants.

Penyeragaman dan pengorganisiran peserta per defile ini, dimaksud dengan satu

tujuan bersama, yaitu suksesnya even JFC tersebut.
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BAB VI

DISKUSI TEORITIK

VI.1 Pandangan Mead tentang Interaksionisme Simbolik

Dalam teori Interaksionisme Simbolik, Mead, dijelaskan bahwa tindakan

adalah unit primitif yang di dalamnya memusatkan perhatian pada rangsangan

(stimulus) dan tanggapan (respons). Mead mengidentifikasi empat basis dan tahap

tindakan yang saling berhubungan. Keempat tahap itu mencerminkan satu

kesatuan organik (saling berhubungan secara dialektis). Dalam hal ini, Mead

selain tertarik pada kesamaan tindakan binatang dan manusia, juga terutama

tertarik pada perbedaan tindakan antara kedua jenis makhluk itu. Adapun keempat

tahapan tersebut adalah:

a. Impuls

Tahap pertama adalah dorongan hati atau impuls (impulse) yang meliputi

stimulasi atau rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan

reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan, untuk melakukan sesuatu terhadap

rangsangan itu. Mead mencontohkan rasa lapar adalah contoh stimulus yang tepat.

Aktor (binatang dan manusia) secara spontan dan tanpa pikir memberikan reaksi

atas impuls, tetapi actor manusia lebih besar kemungkinannya akn memikirkan

reaksi yang tepat (misalnya, makan sekarang atau nanti). Dalam berpikir tentang

reaksi, manusia tidak hanya mempertimbangkan situasi kini, tetapi juga

pengalaman masa lalu dan mengantisipasi akibat dari tindakan di masa depan.
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b. Persepsi

Tahap kedua adalah persepsi (perseption). Aktor menyelidiki dan bereaksi

terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls, dalam hal ini Mead

mencontohkan rasa lapar dan juga berbagai alat yang tersedia untuk

memuaskannnya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merasakan dan memahami

stimulasi melalui pendengaran, senyuman, rasa, dan sebagainya. Persepsi

melibatkan rangsangan yang masuk maupun citra mental yang ditimbulkannya.

Aktor tidak secara spontan menanggapi stimuli dari luar, tetapi memikirkannya

sebentar dan menilainya melalui bayangan menatal. Manusia tidak hanya tunduk

pada rangsangan dari luar, mereka juga secara aktif memilih cirri-ciri rangsangan

dan memilih di antara sekumpulan rangsangan.

c. Manipulasi

Tahap ketiga adalah manipulasi (manipulation). Segera setelah impuls

menyatakan diri sendiri dan obyek telah dipahami, langkah selanjutnya adalah

memanipulasi obyek atau mengambil tindakan berkenaan dengan obyek itu. Di

samping keuntungan mental, manusia mempunyai keuntungan lain ketimbang

binatang. Manusia mempunyai tangan (dengan ibu jari yang dapat dipertautkan)

yang memungkinkan mereka memanipulasi obyek, jauh lebih cerdik dari pada

binatang. Mead mencontohkan manusia lapar, melihat cendawan, tetapi sebelum

memakannnya, ia mungkin mula-mula memungutnya, menelitinya, dan mungkin

memeriksanya lewat buku petunjuk apakah jenis cendawan tersebut dapat

dimakan. Hal tersebut beberda dengan binatang.
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d. Konsumasi

Berdasarkan pertimbangan ini, aktor mungkin memutuskan untuk

melakukan (atau tidak) dan ini merupakan tahap keempat tindakan, yakni tahap

pelaksanaan atau konsumasi (consummation), atau mengambil tindakan yang

memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. Mead mencontohkan bahwa baik

manusia dan binatang mungkin memakan cendawan, tetapi manusia keumngkinan

kecil memakan cendawan beracun karena kemampuannya untuk memanipulasi

cendawan dan memikirkannya mengenai implikasi dari memakannya.

Mead menjelaskan bahwa dalam melakukan tindakan hanya melibatkan

satu orang, namun pada tindakan sosial melibatkan dua orang atau lebih. Gerak

atau isyarat (gesture) adalah mekanisme dasar dalam tindakan sosial dan dalam

proses sosial yang lebih umum. Gesture adalah gerakan organisme pertama yang

bertindak sebagai rangsangan khusus yang menimbulkan tanggapan (secara

rasional) yang tepat dari organisme ke dua. Mead menjelaskan adanya respon

individu terhadap struktur, bagaimana stimulus dan respon terkait dengan

penggunaan simbol-simbol tertentu, serta bagaimana aksi menimbulkan reaksi.

Konsep Mead tentang Generalized Other (orang lain yang digeneralisir)

adalah seluruh komunitas. Dalam contoh, Mead mengambil permainan Baseball,

di mana adanya sikap tim secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengambil

peran umum orang lain adalah penting bagi diri. Selain itu, juga penting bahwa

orang mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain

yang digeneralisir dan bukan sekadar dari sudut pandang orang lain yang terpisah-

pisah, sehingga memungkinkan adanya pemikiran abstrak dan objektivitas.
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Dengan kata lain, untuk mencapai diri sempurna, orang harus menjadi

anggota komunitas dan ditunjukkan oleh kesamaan sikapnya dengan sikap

komunitas. Bermain-main (play) hanya memerlukan potongan-potongan diri,

sedangkan permainan (game) memerlukan diri yang saling berhubungan.

Penerimaan peran orang lain yang digeneralisir tidak hanya penting bagi

diri, tetapi juga penting bagi pengembangan aktivitas kelompok terorganisir.

Kelompok menghendaki agar individu mengatur aktivitas mereka sesuai dengan

sikap orang lain yang digeneralisir. Orang lain yang digeneralisir ini, juga

mencerminkan kecenderungan Mead dalam memprioritaskan kehidupan sosial

karena melalui generalisasi orang lainlah, kelompok mempengaruhi perilaku

individu.

Sebagaimana komunikasi manusia meliputi penggunaan simbol, begitu

pula (proses) berpikir subyektif. Dalam pandangan Mead, hubungan antara

komunikasi dengan kesadaran subyektif sedemikian dekatnya, sehingga proses

berpikir subyektif atau refleksi dapat dilihat sebagai sisi yang tidak kelihatan

(covert) dari komunikasi itu. Hal ini meliputi tindakan bercakap-cakap dengan diri

sendiri. Percakapan ini tidak terpisah dari keterlibatan-keterlibatan orang dalam

hubungan sosialnya atau perilakunya yang nyata (overt).

Misalnya, dalam menggunakan suatu percakapan, orang akan

merencanakan apa yang hendak mereka katakan, dan bagaimana mau

mengatakannnya sebelum keluarnya ucapan reaksi yang sudah dibayangkan

(anticipated) dari pihak lain. Dalam banyak hal, mungkin mereka berpikir dalam

hatinya (covertly) melalui beberapa alternatif, khususnya kalau pihak lain yang
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terlibat (dalam percakapan itu) kelihatannya salah tangkap akan suatu pernyataan

yang lebih spontan. Proses berpikir subyektif ini meliputi dialog timbal-balik

antara perspektifnya sendiri dengan perspektif orang lain yang terlibat (dalam

percakapan itu).

Reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan lingkungan akan berbeda-

beda, tergantung pada kebutuhan tertentu atau dorongan yang penting pada waktu

itu serta hakikat kegiatan yang sedang berlangsung di mana individu terlibat. Hal

ini berhubungan dengan kemampuan manusia dalam interpretasi subyektif dan

perhatiannya yang selektif. Individu dapat memusatkan perhatiaanya pada

rangsangan tertentu sementara mengabaikan rangsangan-rangsangan lainnya

dalam lingkungannya; rangsangan, di mana mereka memusatkan perhatiannya,

akan didefinisikan dan diinterpretasi menurut jenis respon yang akan memuaskan

dorongan mereka atau rencana-rencana tindakan yang laten. Atas dasar inilah

maka, rangsangan lingkungan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda-

beda untuk orang yang berbeda atau untuk orang yang sama pada waktu yang

berbeda. Artinya, respon perilaku yang berbeda mungkin diperoleh dari

rangsangan yang sama karena adanya perbedaan dalam dorongan, kebutuhan, atau

sikap.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin melihat sebuah buku teks di

atas sebuah bangku sebagai suatu peringatan akan suatu ujian yang sebentar lagi

akan diadakan; mahasiswa kawan sekamarnya, yang tidak mengambil mata kuliah

yang sama, mungkin tidak melihat buku itu, walaupun dia sedang bekerja dia atas

meja di mana buku itu terletak. Sesudah semesteran lewat, buku yang sama
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mungkin menjadi sumber ekonomi bagi mahasisiwa pertama untuk ditukarkan

dengan uang tunai yang dibutuhkannya. Bagi sang guru, buku itu mungkin hanya

sebagai sumber untuk menyusun pertanyaan ujian daripada sebagai informasi

yang baru. Untuk masing-masing alternatif, definisi tentang buku itu lebih

daripada hanya sekedar mutu warnanya, berat, bentuk, dan susunannya. Ada

suatau fase interpretatif antara persepsi tentang rangsangan itu dan respons

perilaku yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari individu serta

rencana-rencana tindakan yang bersifat laten.

Proses simbolik yang tidak kelihatan itu membentuk dasar untuk

kesadaran subyektif dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan lingkungan

tidak berhubungan dengan model stimulus-response atau model perilaku refleks

yang dipelajari dari Watson serta para ahli fisiologi lainnya. Model seperti ini

mengemukakan bahwa perilaku ditimbulkan oleh rangsangan lingkungan dalam

cara yang otomatis, tidak reflektif. Jadi misalnya, anjing Pavlov mulai

mengeluarkan air liurnya ketika terdengan bunyi lonceng sesudah diberi kondisi

untuk berbuat demikian tanpa mengadakan refleksi secara subyektif akan arti dari

lonceng itu. Sedangkan manusia dapat juga memperlihatkan reaksi bersyarat

seperti itu, namun banyak perilakunya dibentuk secara simbolis, tidak hanya

sekedar muncul secara otomatis saja. Mead akan sependapat bahwa proses-proses

subyektif tergantung pada struktur neurologis yang kompleks dalam otak. Tetapi

pikiran atau kesadaran tidak harus disamakan dengan otak sebagai suatu benda

biologis.
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VII.2 Interaksionisme Simbolik dalam Even JFC

Jika dikaitkan dengan even JFC yang didalamnya mengandung berbagai

simbol verbal maupun non verbal, maka simbol-simbol itulah yang merangsang

masyarakat untuk memaknai atau merespon even tersebut sesuai intrepetasi

masing-masing individu. Hal tersebut juga terkait dengan adanya gerak atau

isyarat (gesture). Gesture yang dimaksud adalah even JFC (organisme pertama)

yang bertindak sebagai rangsangan khusus yang menimbulkan tanggapan secara

rasional dari masyarakat (organisme ke dua).

Sama halnya dengan respon individu terhadap struktur, yaitu program

pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ)

yang di dalamnya juga menampilkan pertunjukan JFC. Bagaimana masyarakat

menanggapi adanya even tersebut, bisa dalam bentuk keikutsertaan atau

partisipasi sebagai peserta maupun penonton. Selain itu, sebagaimana aksi even

tersebut dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan banyaknya jumlah

penonton yang hadir menyaksikan momen tersebut.

Berkenaan dengan tahapan tindakan, pada tahap awal (impuls), individu

dihadapkan pada kabar yang beredar di media masa bahwa terdapat even JFC

(stimulus) yang unik, menarik, dan juga kaya akan pesan moral karena di

dalamnya mengandung tema yang diaplikasikan lewat simbol-simbol verbal dan

non verbal. Para penonton diharapkan mampu memaknai pesan moral dari even

tersebut. Munculnya “rasa keingintahuan” tentang bagaimana even tersebut

berlangsung dan apa makna yang terkandung merupakan tahap impuls.
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Setelah munculnya rasa ingin tahu, pastilah individu akan berusaha

memenuhinya dengan “keikutsertaannya” menonton JFC (persepsi). Mereka akan

berusaha melakukan berbagai cara agar dapat menonton even tersebut. Kemudian

pada tahap selanjutnya, yaitu manipulasi. Ketika individu dihadapkan pada

simbol-simbol verbal dan non verbal yang terkonsep dan dikomunikasikan oleh

EO JFC pada saat even tengah berlangsung, Individu dengan kemampuan

berpikir, ditunjang dengan wawasan ilmu pengetahuan dan seni mencoba

menangkap, menelaah, dan memahami sesuai pemikiran subyektifnya (proses

berpikir subyektif).

Pada tahap terakhir, yaitu konsumasi, di mana individu dihadapkan pada

keputusan akhirnya untuk memaknai simbol-simbol tersebut, entah sesuai atau

sejalan dengan konsep JFC atau berbeda, tergantung dari interpretasi pemikiran

subyektifnya, yang juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, dorongan, dan sikapa

atau perhatian pad even tersebut.

Konsep Generalized Other, dimana terdapat orang lain yang digeneralisir,

yaitu seluruh komunitas. Konsep ini hanya berlaku pada intern JFC saja yang

memiliki 600 peserta hingga JFC 8 ini, mampu menggeneralisir pesertanya untuk

berperan sesuai alur konsep dan tema yang telah diprogramkan. Peserta tersetting

dengan pemikirannya masing-masing namun terkonsep dalam satu tema besar dari

masing-masing defile yang akan diperagakan. Unsur kreatif yang membangun

mereka untuk mampu menciptakan ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam

bentuk busana, warna, make-up, tarian atau gerakan, dan gerak-musik dalam

marching band. Jika dihadapkan pada penggeneralisiran seluruh elemen
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masyarakat di Jember, nampak jelas bahwa even ini belum mampu sejalan dengan

konsep Generalized Other, terbukti masih adanya pro dan kontra dari masyarakat.

Pandangan Mead antara komunikasi dengan berpikir subyektif saling

terkait dengan penggunaan simbol. Proses berpikir subyektif dapat dilihat sebagai

sisi yang tidak terlihat (covert) dari komunikasi. Hal tersebut meliputi tindakan

bercakap-cakap dengan diri sendiri. Namun, percakapan tersebut tidak terlepas

dari keterlibatan-keterlibatan orang dalam hubungan sosialnya atau perilaku yang

nyata (overt). Jika dihadapkan pada even JFC, pastilah setiap penonton yang hadir

memiliki pemikiran subyektifitasnya yang terkait dengan penafsiran akan simbol-

simbol dalam momen JFC.

Para peserta dan EO JFC yang berperan penting dalam penyampaian pesan

atau makna simbol-simbol dalam pertunjukannya. Oleh karena itu, dalam setiap

tema yang akan diusung, pihak panitia JFC berupaya mensosialisasikan kepada

masyarakat lewat media cetak dan media elektronik (pada bab III). Selain itu,

pada saat momentum JFC berlangsung, terdapat MC atau pembawa acara yang

dilengkapi dengan media elektronik lainnya yang memandu para penonton dengan

menjelaskan setiap makna defile yang dipertontonkan. Melalui media tersebut,

pihak JFC berusaha mentransfer simbol-simbol sesuai dengan kehendaknya untuk

dimaknai sama oleh masyarakat.

Mead beranggapan bahwa reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan

lingkungan akan berbeda-beda, yaitu tergantung pada kebutuhan tertentu atau

dorongan yang penting pada waktu itu serta hakikat kegiatan yang sedang

berlangsung di mana individu itu terlibat. Sebagaimana dalam even JFC pastilah
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setiap penonton menginterpretasikan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya

secara subyektif dan tergantung pada tingkat perhatian yang selektif pula.

Meskipun adanya sosialisasi dari pihak JFC, baik sebelum atau pada saat momen

JFC berlangsung, namun jika para penonton tidak dapat berinteraksi atau

memberikan perhatian balik terhadap pertunjukan tersebut maka hasilnya adalah

tidak seimbang.

JFC sebagai rangsangan yang direspon bervariasi oleh masyarakat

tergantung dari dorongan, kebutuhan, maupun sikap. Sebagai contoh, adanya

dorongan untuk ikut menjadi peserta, kebutuhan akan hiburan, maupun sikap

positif mendukung terhadap even ini, juga mempengaruhi pemaknaan JFC pada

masing-masing individu.

Adanya label bahwa JFC sebagai ikon Jember, menunjukkan cerminan

dari definisi-definisi sosial yang secara tidak langsung disepakati bersama oleh

masyarakat. JFC adalah identitas masyarakat Jember yang diakui secara umum

oleh media dan juga masyarakat. Namun, tidak terlepas dari argumen dari masing-

masing individu yang memaknainya secara subyektif.

VI.1.3 Kelemahan Teori Interaksionisme Mead

Pada penjelasan Mead tentang simbol yang paling signifikan adalah

isyarat suara atau bahasa. Adanya rangsangan atau stimulus tentang simbol non

verbal; kostum, tata rias, warna, corak, gerakan, tarian, dan lain sebagaiannya

menurut Mead, dianggap tidak signifikan karena keterbatasan individu untuk

menangkap dan memahami isyarat fisik tersebut sesuai dengan pemahaman

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MAKNA SIMBOLIK EVEN JEMBER FASHION CARNAVAL... Jati Arifianti



VI-11

dirinya. Padahal, even JFC juga terkait dan kaya akan simbol-simbol non verbal

yang turut mendukung simbol verbalnya. Hal ini menjadi titik kelemahan Mead

dalam pemaknaan simboliknya karena keterbatasan ruang lingkup tentang simbol

signifikan, yaitu isyarat suara atau bahasa.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan Penelitian

Even JFC yang merupakan buah karya dari Jember ini dalam

perjalanannya banyak menuai argumen pro dan kontra dari masyarakat. Adanya

transformasi simbol-simbol dalam setiap evennya diinterpretasikan berbeda-beda

oleh masing-masing individu. Hal tersebut tergantung pada bagaimana individu

merespon adanya rangsangan yang disesuaikan dengan dorongan, kebutuhan, dan

sikap. Banyak yang menilai even ini bagus, menarik dan kreatif. Namun hal

tersebut masih sebatas suatu pertunjukan hiburan. Adanya makna simbolik yang

terkandung dalam kostum, bentuk, warna, tata rias, gerak, tarian maupun musik,

belum dapat menghantarkan pesan moral atau edukasi yang terkonsep per defile

dan tema besar.

Mayoritas penonton yang memenuhi sepanjang jalan even ini adalah kelas

menengah ke bawah yang suka akan kerumunan dan keramaian. Mereka menilai

JFC sebagai hiburan saja sehingga kesadaran akan sikap menghargai dan

memahami setiap pesan dari masing-masing tema yang ingin disampaikan dan

disosialisasikan menjadi kabur. Adanya stigma dari mereka bahwa simbol-simbol

tersebut hanya dapat dimaknai secara baik oleh para seniman maupun orang

berpendidikan tinggi saja, membuat mereka semakin menganggap even tersebut

hanyalah penghibur. Hal ini yang sesuai dengan anggapan bahwa respon individu

terhadap even ini dipengaruhi faktor dorongan, kebutuhan, dan juga sikap.
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Visi misi dan konsep 4 E yang di antaranya adalah education, economic

benefit, entertainment, dan exhibition belum dapat terealisasikan dengan baik

karena minimnya pemaknaan dari masyarakat tentang adanya transformasi

simbolik dalam evennya. Sejauh ini, masih konsep education dan exhibition yang

berperan dalam keeksisan JFC.

VII.2 Saran

 Di bagian akhir dari laporan ini, peneliti menyertakan beberapa saran,

yang diharapkan dapat membangun dan bermanfaat bagi para pembaca yang sadar

akan makna kreatifitas.

1. Bahwa setiap kreatifitas adalah hak setiap individu. JFC adalah even besar

yang tidak terlepas dari unsur kreatifitas maka sepatutnya kita menghargai

karya anak bangsa ini. Jangan jadikan JFC hanya sebagai milik beberapa

pihak saja, tapi tanamkan rasa kebersamaan yang merupakan cerminan

identitas masyarakat Jember maupun bangsa. Namun, tidak terlepas dari

adanya tanggup jawab terhadap budaya lokal tradisional yang telah ada

sebagai wujud saling menghargai kreatifitas anak bangsa. Semakin

menarik jika antara keduanya dapat dikolaborasikan dalam satu momen

kebersamaan.

2. Penelti mengharapkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang

mengangkat fenomena tentang ajang kreatifitas atau pertunjukan seni

budaya, baik lokal maupun modern karena kita ada dan terlahir oleh

adanya kebudayaan. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan sebagai
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pembanding dan pembelajaran bagi kita agar dapat lebih baik lagi dalam

menilai dan membangun kebudayaan yang merupakan cerminan bangsa.

3. Peneliti menghimbau adanya peran triple antara pemerintah, pihak JFC,

dan masyarakat, yaitu saling memiliki kesadaran, bekerjasama serta

menghargai agar transformasi simbolik even kreatif yang telah terkonsep

dengan baik ini tidak menjadi nothing.
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Transkrip In Dept Interview

Informan I

Wawancara dilakukan pada Senin, 27 Juli 2009 (pukul 11.17 WIB).

Lokasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.

JA : Mas..

JP : Hmm..??

JA : Aku bole minta pendapatnya mas sendiri kalo memaknai pertunjukan

JFC itu gimana?

JP : JFC ya?

JA : He’em.., iya..

JP : Jadi JFC itu gini..waduuh..hehee..

JA : Hihii..

JP : Sebenere kan gini ya, ya..seniman itu kan ada yang dia itu menciptakan

dari menggali dari budaya lokal. Iya..?

JA : Iya..

JP : Kebanyakan seperti itu ya..

JA : He’em..

JP : Biarpun dia menggubah, juga menggubah dari seni budaya tradisional.

JA : Iya.., yang sudah ada.. he’em..

JP : Lokal, lokal yang ada.. JFC sendiri, dia nggak..menciptakan yang baru.

JA : He’em..

JP : Jadi menciptakan yang baru, istilahnya apa..dia itu membuat suatu apa..

kebudayaan, menciptakan kebudayaan ya JFC itu.

JA : bisa dikatakan kebudayaan yang modern?

JP : Nah, menciptakan kebudayaan modern. Makanya kan disebut

fenomenal, karena apa..dari sebelumnya nggak ada jadi ada.. Gitu..

JA : He’eh..
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JP : Nah itu, terkadang kalo eee..seniman-seniman tradisional, mereka

mengatakan, menganggap hal yang nyeleneh, yang keluar pakem..

JA : He’em..

JP : Tapi memang tuntutan konsumen kan seperti itu. Tuntutan pasar,

tuntutan konsumen itu yang dicari ternyata memang seperti itu. Buktinya

apa? Jumlah penonton pertunjukan JFC dengan tradisional, banyak JFC..

Lho kalo JFC jelas kan, penonton, pasar.. penikmat seperti itu Jadi kita

memang nggak bisa diadu itu nggak bisa, soalnya kan kita menyangkut

attitude ya..

JA : Iya..

JP : Kalo yang seniman lokal, atitudenya ya pakem-pakem, feodalisme,

macem-macem.. Kalo JFC..sudah porsi konsumerisme..

JA : Iya, iya, iyaa.. (sambil mengangguk-angguk pelan)

JP : Nah, jadi kan disitu..

JA : Atau mungkin dari kebudayaannya sendiri kurang dieksplor atau

gimana, untuk sosialisasi ke masyarakat?

JP : Eee..bukan dieksplor.. Mereka itu lebih asyik dengan mencari jati diri

kebudayaan tradisional, akhirnya melupakan tuntutan pasar. Padahal,

sebagus apapun kita punya barang, bagaimanapun ya..lha kalo pasarnya

nggak cari barang itu, kita..buat apa kita merugi terus? Kan gitu kan ya?

jadi bagaimanapun pasar itu menentukan. Kan ada ya, ekonomi ya..

Ada...ada permintaan, baru ada..?

JA : Penawaran.. (menjawab dengan pelan)

JP : Penawaran..

JA : Iya..

JP : Jadi kita anu apa..harus lihat pasarnya dulu, JFC memang dia pasarnya

memang bagus.

JA : Iya, iya, iya.. kalo dari seniman tradisional sendiri, yang seperti mas

bilang tadi kan, mungkin mas tau lebih jauh ya..itu waktu JFC itu

dijadikan ikon.., ikon Jember, gimana reaksi mereka?

JP : Oh, sampe sekarang masih banyak yang kress itu..
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JA : Masih banyak yang kress?

JP : Sampe sekarang, hampir semuanya..

JA : Mmm… (sambil mengangguk-angguk pelan)

JP : Soalnya mereka nggak terima.. nggak terimanya apa lho? Kenapa mesti

JFC yang seperti itu, sama sekali tidak membawa ciri khas tradisional

Kabupaten Jember.

JA : He’emm, berarti aku nanti bisa langsung, kayak misalnya ke Bu “X” itu

ya, tanya-tanya tentang..

JP : Iyaa, cuman kalo orang-orang seperti Bu “X”, Mbah “Y”, Mbah “Z”,

kalo ngomong JFC ati-ati.. Soalnya begitu mereka nggak suka, yang

namanya seniman mereka kan..mereka kan anu apa.., mereka itu

istilahnya kalo seniman kan mereka punya apa ya..?! istilahnya mereka

itu egonya tinggi..

JA : Iya, sendiri-sendiri gitu kan ya?

JP : Sekali tersinggung, bisa-bisa lain kali kamu nggak ditemui lagi. Hehee..

(sambil tertawa) Jadi kalo minta pendapatnya JFC, ati-ati.. oo, ya, ya..

Gitu..

JA : Oh, gitu, ya, ya, ya, yaa.. (sambil tersenyum)

JP : Kalo minta pendapatnya JFC ya..baik-baik aja ya..?

JA : Iya, iya, iyaa.. (sambil mengangguk)

JP : Seperti itu.. Aku itu JFC kenal deket, dengan seniman-seniman juga

kenal deket, tapi aku kalo di komunitas JFC aku nggak pernah bicarakan

seniman lokal tradisional. Kalo di tempatnya seniman lokal tradisional,

aku nggak pernah bicarain JFC, jadi aku juga menjaga.

JA : Hmm..iya, yaa.. hehee.. (sambil tertawa ringan)

JP : Tapi kalo hanya sekedar.. (sambil melihat ke arah Bapak “K” yang lagi

berbicara)

JA : Pendapat..ya kan ya minta pendapat?

JP : Sebentar.. (sambil mendengarkan perkataan Bapak “K”)

JA : Ya, ya, yaa..
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(Pembicaraan terputus sementara karena JP sedang berbicara dengan Bapak “K”)

JP : Kalo ke JFC minta beginian.. tek,tek,tek.. (sambil menyentilkan jari

telunjuknya pada PIN yang bertuliskan JFC)

JA : Waduuh.. hehehee.. Mintanya kayak gitu? (sambil tertawa)

JP : Loh.., kapan lagi kamu dikasih kalo nggak.. (sambil tersenyum)

JA : Hmmhhmm.., iya nanti.. (sambil tersenyum)

(Pembicaraan terputus karena JP dan Bapak “K” kembali melanjutkan

pembicaraan)
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Informan II

Wawancara dilakukan pada Selasa, 28 Juli 2009 (pukul 15.43 WIB)

Lokasi : Rumah Informan (VT)

JA : Namanya sapa, Dek?

VT : V..

JA : Nama lengkapnya??

VT : F V..

Tiba-tiba ibu dari VT (ibu TS) datang dan J menyapa.

JA : Ibu?? (sambil tersenyum)

TS : (membalas senyum)

JA : Vita sekolah?

VT : SMA, mau kelulusan.

JA : Rencananya mau ambil dimana?

VT : Unej, Farmasi.

JA : Lhoh ini ikut JFC itu mulai?

VT : SMP kelas tiga.

JA : Keinginan sendiri?

VT : Iya.. (sambil tersenyum)

JA : Oh gitu.. hmmm.. (sambil tersenyum) Taunya dari..dari siapa?

VT : Ya..kan pertama kali liat JFC itu gak tau kalau itu JFC, kirain cuman

ada karnaval biasa. Pas tau dari temen.

Tiba-tiba ibu TS datang menghampiri lagi.

JA : Tante.. hehee.. (tersenyum)

TS : Kapan dateng? (tersenyum)

JA : Sejak seminggu yang lalu..

TS : Libur?
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JA : Iya, libur..

Kemudian ibu T menuju ke arah halaman depan.

JA : Terus?

VT : Diberitau sama temen, ditawari. Terus waktu itu juga, apa..lagi..nggak

ada kegiatan yang apa..yang kayak les gitu nggak ada. Jadi kan aku milih

ikut.

JA : Hmm..kesannya gimana pas ikut JFC?

VT : Ya…enak sih..nambah percaya diri.. hehee.. (sambil tersenyum)

JA : Oh gitu, he’em.. Untuk kostumnya sendiri nggak ini..nggak kesulitan

ya?

VT : Kan karena sudah diberi contoh sama..sama apa..leadernya sendiri juga

diberi tau, belinya di sini, terus bahan-bahannya yang dibutuhkan ini,

warnanya ini. Jadi ya..jadi satu kelompok itu saling membantu..kalau

misale ada yang kelebihan bahan dikasih.

JA : Oh gitu, he’eh.. ngerancangnya, ngerancang sendiri kan ya?

VT : (mengangguk sambil tersenyum)

JA : Dulu berapa tahun, Dek?

VT : Tiga tahun.. Tiga tahun sampai kelas dua SMA..

JA : Dua SMA? Berhentinya ya karena..?

VT : Kelas tiga SMA..

JA : Kelas ini, maksudnya ujian? Rencananya nggak pengen ikutan lagi,

nyambung gitu?

VT : Kayaknya nggak, soalnya kuliah.. hehee..sibuk. Kuliahnya juga berat

sepertinya.

JA : Oh gitu.. banyak temen juga ya?

VT : He’em..banyak temen, nambah pede.. kan soale juga latihannya di

jalan, dilihatin orang-orang jadi berani pose gitu.

JA : He’em.. rata-rata memang disana ini, banyak yang usia sekolah gitu?
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VT : Ada yang udah..maksudnya ada yang umum, ada yang kerja, ada yang

kuliah. Tapi kebanyakan ya masih anak-anak.

JA : Batas minimalnya SMP kalau nggak salah ya?

VT : SD ada gitu kayaknya..

JA : Oh iya ta?

VT : Cuma tinggi..tingginya berapa gitu..

JA : Oh gitu, kalau dipersyaratnya kan minimal SMP gitu kan?

VT : He’em..tapi kadang-kadang SMP tapi tingginya gitu.

JA : Oh gitu.. Emang ada syarat tingginya berapa gitu?

VT : Kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya nggak.., masih belum ada

persyaratan. Terus denger-denger dari temen saya katanya bakalan ada

syarat. Gitu..termasuk tinggi, kalau misalnya sama umur. Umur rata-rata

juga, soal kan jalannya jauh, bawanya pakaiannya juga aneh-aneh.

JA : Iya.. hehee..

VT : Kalau kecil, masih kecil kan takutnya capek apa gitu..

JA : Oh gitu.. Eh..apa?! Bentar..hehee.. Adeknya.. (tersenyum)

VT : Hehee.. jadi takut.. (ikut tersenyum)

JA : Jadi kenapa?

VT : takut, gerogi.. hehee..

JA : Nggak apa-apa nyantai aja.. Aku malah bingung sendiri..

Tiba-tiba ada kucing berjalan melewati VT dan JA.

JA : Iih..kucingnya ya?

VT : Iya..

JA : Sapa namanya?

VT : Tigor..

JA : Oh Tigor..

VT : Cowok, belum nyari Welasnya..

JA : hehee.. Welas?? Oh ya..?

VT : Di Suami-suami Takut Istri kan Welas sama Tigor..
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JA : Oh..iya.. he’e.. Hey..cing..cing..cing.. Hallo.. Lucunya.. Kucing

Anggora ta, Dek?

VT : He’em.., tapi sakit ni..berodol.. (sambil mengelus-elus bulu kucingnya)

JA : Oh gitu, emang sering dimandiin?

VT : Iya..

JA : Hayuk duduk sini.. (smabil member isyarat tangan pada kucing)

VT : Suka main kaki itu, dicokotin.

JA : adeknya nggak sibuk sekarang?

VT : Nggak.. (sambil menggeleng kepala)

JA : Cuma persiapan ini aja ya?

VT : Persiapan kuliah..

JA : Kapan tesnya?

VT : Tinggal pengumuman.

JA : Oh iya..he’eh..

VT : Pengumuman tanggal satu Agustus.

JA : Aku sampai nggak ini ya.. Iya, iya..SPMB.. Aku yang kemarin itu

SPMB kan aku ujian kan, ujian akhir.. Ya udah jadinya kan diundur

terus dilanjutin ujian lagi.

VT : Liburnya panjang banget..sampai lupa kadang hari apa sekarang, nggak

nyadar tanggal berapa.

JA : Hehee.. Iya, tapi memang adik sendiri mm..kalau memandang JFC itu

kan ada pro-kontra dari masyarakat gitu kan.. Tau nggak yang pro-kontra

itu?

VT : Nggak sih..

JA : Oh, nggak..

VT : Soalnya, apa..mas “Z”nya sendiri itu kalau misale udah masuk apa..lagi

pidato gitu, bangga, apa..membanggakan mm..anak didiknya sendiri jadi

nggak ada rasa kayak gimana..

Tiba-tiba pembicaraan terputus karena terdengar suara ibu TS dari

halaman depan, menyuruh VT menutup pintu karena kucingnya keluar rumah.
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TS : Dek.., kucinge, dek..!!

VT : Oh iya.. (sambil berlari mengambil kucingnya masuk dan menutup

pintu)

JA : Nggak pernah ini, keluar keluar gitu?

VT : Nggak..anu kalo malam sedikit udah masuk lagi. Nggak suka panas,

tapi kalau keluar dingin.

JA : Kucing Anggora ta, dek?

VT : Iya, tapi nakal.. Baru kali ini Anggora aktifnya segitu.

JA : Belinya dimana?

VT : Di malang..

JA : Oh di Malang.. Kan soale di Jember juga ada ya? Adikku pengen.

VT : Hehee..

JA : Oh..kalo JFC jadi ikon tau kan?

VT : He’eh..

JA : Tau? Itu tau sejarahnya jadi ikon, pas mulai JFC yang ke berapa?

Tahun berapa?

VT :  Kalau jadi ikonnya itu pertama, kalo JFC pertama itu masih dikit

banget ya.. Mulai dilihatnya itu sekitaran JFC ke pertengahan ke-

empatan itu udah buanyak dari luar negeri-luar negeri yang turis-turis

mau dateng. Pas JFC yang ke lima, saya ikut. Itu lebih banyak lagi.

JA : Hmm..gitu..

VT : Soalnya pertama kali ikut itu JFC lima.

JA : Sekarang sampai JFC yang ke?

VT : Delapan..

JA : Delapan ya?! Hmm..kalo yang ini, Dek.. Konsep empat E, adek tau

nggak?

VT : Apa itu ya?! Empat E?

JA : Hehee.. yang edukasi, terus yang economic benefit..
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VT : Oh..rata-rata JFC itu ngambil tentang dunia, pokoknya segala aspek

dan isinya, pokoknya ada apa..dari luar negeri misalnya dulu kan diambil

dari negara apa, nanti kostumnya gitu.

JA : He’em..

VT : Habis gitu ngambil dari Indonesia sendiri itu apa.. Terus ngambil untuk

nglindungi apa..kayak lautan, nanti dibikin undersea gitu.. Pokoknya

rata-rata dari aspek dunia-lah, lingkungan gitu. Buat lingkungan-

lingkungan, rata-rata seperti itu.

JA : Tapi makna dari tema yang mau ditampilkan itu untuk pesertanya

sendiri, kan adek sebagai pesertanya dulu ya.., ini ya bisa masuk nggak?

Nambah-nambah ilmu pengetahuan lah?

VT : Ya..bisa apa ya.. Rata-rata yang dipake barang-barangnya nggak baru

itu lho, nyari jadi nggak nggak semua baru. Jadi belajar buat manfaatin

barang-barang yang bisa dijadikan kayak gini. Hehee..

JA : Hehee..unsur kreatifnya disitu ya..

VT : Bisa desain sendiri. Bajunya seperti apa, terus kan juga disitu juga ada

penjurian kan..

JA : He’em..

VT : Penjuriannya ada dance, ada kostum terbaik, banyak disana.

JA : Kalau untuk edukasinya sendiri? Kan setiap..setiap momen kan ada

temanya ya..

VT : He’eh..

JA : Ada yang tentang Global Warming, terus apa sih.. Adek itu bisa

nambah referensi nggak sih? Nambah wawasan nggak? Oh ini ada

wawasan budaya Rusia, kayak gini. Apa sampai sedetail itu kah atau

gimana?

VT : Hmm..kalau evennya..karena kalo kan banyak anak-anak yang nggak

tau seh gimana cara bedain apa..tulisan.., waktu itu kan Papua sama

tulisan kaligrafinya mana gitu lho.. Bukan ini salah, bukan tulisan

kaligrafinya Papua jadi diganti..apa..tulisan kaligrafi Papua nggak kayak

gini, jadi diganti lagi jadi bisa nambah pengetahuan yang sebelumnya
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nggak tau. Rusia ini dulu nggak pake barang-barang kayak gini. Gitu..,

pakenya..jadi saling dikasih kayak foto-foto orang-orang pake baju

Rusia. Kayak gitu..

JA : Terus adanya..kayak misalnnya visi-misi konsep itu juga

dipelajari..apa.. diajari ke peserta didik?

VT :  Kalo..

JA : (menyela) Economic benefit contohnya.., nggak ya?

VT : Nggak sih.., nggak terlalu diapain..kalo mas “Z”nya itu mesti apa..ee..

jangan..?! yang penting itu tingkatkan kreatifitasnya, nggak..nggak

semua barang-barang baru gitu. Pokoknya apa..barang-barang yang

sekiranya sudah kalian bikin nggak bisa dipake coba kembangin buat

ditaruh dalam suatu seni pakaian, misalnya.

JA : Sekarang, selain ini..bikin kostum..

VT : (menyela) Apa?

JA : Adek selain bikin kostum yang dulu pas JFC, sudah mulai

dikembangkan ke arah yang lain nggak?

VT : Hehee.. anu..efeknya dari JFC?

JA : He’em..

VT : Efeknya kalo buat pesertanya kalo misalnya eksis terus yang misale

menang-menang juara terus kan bisa dikirim sampai luar negeri. Ya itu

mungkin, terus akan berkembang bikin-bikin baju sendiri terus bisa

dikirim jadi model di Jakarta. Kalo yang bikin, buat misale peserta

mungkin apa ya..

JA : Kalo adek sendiri?

VT : Efeknya itu ketemu orang itu jadi Pede aja.. Soalnya kan kalo mama

sering bilang tu, “ Kamu kok nggak pedean se..gitu.., kok ketemu orang

cuma senyam-senyum sini-sana.” Gitu..jadi kalo sekarang ketemu orang

wes udah kayak ya apa..udah terbiasa.. (sambil senyum malu)

JA : Kalo untuk eee..apa..kayak misale ada barang-barang bekas gitu kan,

katanya diajarin tadi kan ya. Kayak misalnya dimanfaatin, kayak
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misalnya bikin kostum. Nah selain kostum, atau mungkin nyoba-nyoba

keterampilan yang lain.. Nggak ya?

VT : Belum mungkin..

JA : Oh belum..

VT : Tapi..biasanya kalo temen-temen JFC perlu anu..biasanya punya

ininya, apa kayak jagung, serabutnya jagung itu. Kan sebenarnya udah

nggak dipake, aku ada, diminta..serabut jagung.

JA : hehehem.. Terus kostumnya sekarang diapain sama adek?

VT : Ada, semua masih lengkap.

JA : Oh..

VT : Kan buat kenang-kenangan katanya. Nunjukin ke anaknya.

JA : Tapi cuma sekali pakai aja gitu ya..?

VT : Iya..

JA : Itu ada berapa kostum?

VT : Tiga..

JA : Tiga?

VT : Tapi..misalnya kostum pertama, ntar ada yang bisa dipake lagi

ditempelin buat kostum kedua gitu. Nggak, nggak..nggak dipaksa harus

pake, buat sendiri.

JA : Hihihii.. kan terampil di ini, bisa kan jahit-jahit sekarang udah ya?

VT : Iya..

JA : Sebelumnya nggak bisa?

VT : Nggak.. hehee..

JA : Heheemmm..

VT : Nggak bisa bikin pita-pita dari kain itu gimana.

JA : Harapannya ke depannya, nggak ini..pengen nggak ngembangin bakat,

kan udah ada tuh mulai bakat

VT : Hem.. ya..bakat gambar desain baju. Hehee..

JA : Hemm gitu, dah mulai..udah nampak..

VT : Baru-baru nggambar doank, biasa.. Kalau di sekolah tuh biasanya

temen-temen bilang gambarin gitu buat baju aku, ikut JFC gitu. Loh
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kamu gambar sendiri? Nggak, nggak bisa.. aku bingung gambarnya. Tak

gambarin.

JA : Oh, awalnya digambar dulu ya?

VT : Iya digambar, nanti kalo udah dikumpulin ke leadernya, oh ini kurang,

kurang dimana.

JA : Oke dek.. ih lucunya.. (sambil melihat ke arah kucing)

VT : Emang tanya JFC buat apa?

JA : Ini, buat penelitian.. Buat skripsi kan, tentang pemaknaan JFC gitu..

Aku pengen taulah gimana seh kesan-kesannya dari pesertanya.

VT : Anu..nggak cuma pose-pose, jadi ada ngedance. Jalan sambil ngedance.

JA : Selain ngedance itu apaan? Marching band ya?

VT : Iya..

JA : Udah, cuman tiga itu aja?

VT : Apa?

JA  : Fashion, dance, sama marching..?

VT : Untuk anunya..

JA : Penampilannya..shownya?

VT : Ada..kalo penjuriannya banyak. Ada singer, ada..

JA : Singing..?

VT : He’eh..ada..tapi itu indoor, buat dalem bukan buat..buat umum. Kalo

umumnya itu ya..narinya, ngedancenya, fashionnya, sama..

JA : Sama marching? Marching band itu kan ya yang..?

VT : He’em..

JA : Mmm..kalo yang indoor itu?

VT : He’eh..

JA  : Singer?

VT  : Singer, dancer, terus mayorete, habis mayorete best costum, banyak..

JA : Sampe ini nggak, ngelukis juga? Hehee..

VT : Hohoho..nggak..

JA : Kali aja.. Apa yang..yang ngedesain-ngedesain baju..?

VT : Ngedesainnya kan ditampilin ke bajunya.
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JA : He’em..

VT : Jadi dimasukkan dalam best costum.

JA : Heem..gitu. Nggak kali aja kan ini apa..mulai tahap dasarnya..membuat

baju di ini.. hehee..

VT : Hehee.. Nggak..itu kan diambil lagi nanti..

JA : Trakhir?

VT : He’em..habis dikumpulkan diambil lagi. Hmm..apa..ada juga best

make-upnya juga.

JA : Kalo untuk masalah make-up, adek kemana? Langsung disana atau

gimana?

VT : Kalo yang dua tahun itu buat sendiri, gambar-gambar sendiri..

JA : He’em..

VT : Kalo yang..

JA : Dua tahun pertama ya?

VT : Nggak, tahun pertama sama tahun terakhir itu buat sendiri, gambar-

gambar sendiri.

JA : Oh gitu..

VT : Kalo yang kedua itu karna susah gambar hewan.. Maksudnya kayak

garis-garis hewan itu jadi ada..kan JFC punya beberapa cabang salon.

Ada salon JFC, ada salon Kharisma..

JA : Itu biaya sendiri ya?

VT : Iya..

JA : Ya lumayan..

VT : Tapi ada yang gratis, kalo misalnya kan dapat sponsor dari “X”, jadi

dikasih produk satu..satu kelompok dikasih satu make-up gede. Itu nanti

gambar-gambar sendiri. Ada orang make-upnya kan disana.

JA : Oh gitu.. Kira-kira kalo bikin satu kostum itu ngabisin berapa duit?

Kira-kira wes..

VT : Sekitar..banyak ya sama make-upnya juga.

JA : He’eh..

VT : Kainnya, kain kan.. Tiga ratus lebih..
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JA : Tiga ratus lebih ya?

VT : He’em.. Kalo yang kayak jagung itu kan nggak.., cuma tinggal ngambil

doank.. Kalo kayak kain, kayak pernak-pernik beli. Itu kan beli kayak

kalung, jadi di JFC juga nyediain barang-barang yang nggak ada di luar.

JA : Heemm..gitu..

VT : Dijual ke anu..ke peserta.

JA : Kalo yang bikin kalung-kalungnya itu siapa? Dari JFC sendiri atau

mungkin dari mana..ngambil barang terus dijualkan, misalnya..

VT : He’em.. Ambil barang.

JA : Jadi distributornya.. Brarti JFC distributornya gitu ya..?

VT : Iya, distributornya.. Banyak pembeli juga sih. Kalo di JFC itu diajarin

pake barang-barang apa..misalnya kalo orang pake topi kan duh nggak

pede. Masa di Jember pake topi yang miring-miring lah apa, kayaknya

salah tempat gitu lho.. Tapi kalo di JFC itu pake kalung aneh-aneh itu

pede..

JA : Iya.. hehee..

VT : Hehee..

JA : He’emmm..

(Ada sebagian dari isi dialog ini yang secara sengaja tidak dicantumkan

mengingat adanya perlindungan nama baik)

JA : Kalo masalah bagian dalam, untuk orang-orang JFC sendiri ya..

mestinya dibayar kan ya?

VT : Hmm..rata-rata disana tu yang penjahitnya gitu. Terutama yang

dikirim-dikirim sampe ke Jakarta, ke luar negeri itu.

JA : Adek bangga nggak sih dengan adanya..

VT : JFC?

JA : He’eh..
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VT : Ya bangga.. Kan di kotanya sendiri. Jadi, kadang-kadang kalo ada

temen dari luar kota, dia bangga-banggain mall-mallnya, Jember bisa

banggain, ah kamu nggak ada JFCnya gitu..

JA : Hemm…hehee.. Emang mereka tau nggak?

VT : Apa?

JA : JFC itu apa sih, gitu?

VT : Iya, tau.. Dulu tu temen saya malah dari Surabaya ikut, bela-belain ikut

apa.. ikut JFCnya di Jember. Jadi, “Kapan JFC?” gitu.. “Awal Agustus,

kira-kira awal”, gitu..

JA : Bisa langsung dadakan gitu ya?

VT : Apa?

JA : Kan anu..untuk jadi peserta itu peserta yang tetap atau peserta yang..?

VT : Baru..

JA : He’em..

VT : Kalo dadakan mungkin, kalo misale baru masuk Juli akhir itu agak

disindir-sindir. “Kok baru masuk sekarang se..kan sudah gini gini gini

gini gini”, gitu..

JA : Oh, disindir sama ini..

VT : Leadernya..

JA : oh, leadernya..

VT : “ Kok baru masuk sekarang, kemarin kemana? Nanti kamu nggak tau

gerakannya, kan harus ngafalin gerakan narinya. Harus tau penjelasan

kostumnya gimana, gini gini gini.. jadi sebelum bulan Juni-Juli itu udah

ditampilkan dulu bajunya kayak gimana, tariannya kayak gimana.. jadi

kalo bisa masuknya Juni, atau Juni pertengahan atau Juli awal. Kalau

Juli akhir udah kena.. himmm.. hehee..

JA : Hehee.. iya, ya, ya, yaa..

VT : Udah pengalaman dimarahin..

JA : Hehee..

VT : Guyon gitu, nggak bole harus nyimak kalo misalnya leadernya lagi

jelaskan.
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JA : Itu setiap minggunya pertemuannya, pas kapan latiannya?

VT : Setiap sore.., setiap hari sore. Kalo Minggu pagi di alun-alun. Senam..

JA : Kalo yang di alun-alun itu kan cuman pakaian bebas aja ya?

VT : Anu sama bajunya kalo misalnya defilenya apa, nanti biru..biru semua..

JA : Hmm.. Tapi itu yang untuk rutin tiap hari itu kalo pas udah mau

menjelang bulan Agustus?

VT : Iya..

JA : Untuk yang sebelum-sebelumnya, maksudnya pas bulan-bulan

sebelumnya..?

VT : Hari-hari tertentu.

JA : Hari-hari tertentu?

VT : Kayak Minggu gitu..

JA : He’emm..

VT : Tapi kalo Minggu itu nggak..nggak di alun-alun kalo misale belum..

belum bulan Juli itu, masih jam tiga.

JA : Capek ya?

VT : Iya, sampe malem-malem kadang-kadang. Kan ada lomba-lomba.

JA : Tapi puas..? hehee..

VT : Iya..

JA : Dengan hasil karyanya..

VT : Kan juara dance girl dulu.. hehee..

JA : Oh, gitu.. hehee..

VT : Jadi ya puas latian sampe malem. Ngafalin gerakannya, ngafalin.. Jadi

kita tu sibuk buat kostum, sibuk dancenya. Defilenya sendiri sibuk

dancenya, yang mau dikompetisiin.

JA : He’em..he’emmm..

VT : Jadi pinter-pinter bagi waktu.

JA : Terus temennya untuk perkelompoknya itu milih atau ditentuin?

VT : Terserah, ee..terserah.. Biasanya kalo untuk satu defile maksimal lima

puluh. Kalo lebih dari itu, nggak bisa masuk. Kalo misalnya..jadi kayak

rebutan cepet-cepetan.
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JA : He’em..

VT : Pesertanya itu sukanya milih yang mana. Nanti kan ada di..

JA : Misalnya ada Sembilan defile gitu ya, terus ya kan kisarannya kan

mungkin pesertanya empat ratus lima puluh.. Tinggal masuk lima puluh-

lima puluh itu ya? Dibagi gitu kan ya..

VT : He’em dibagi..

JA : Terserah dari umum, entah orang tua atau anak-anak? Hehee..

VT : He’eh.. Waktu itu ada yang ibu-ibu juga.

JA : Kalo latian yang untuk groupnya, kan kapasitasnya banyak tuh.. Ya

udah langsung disana..di..di..ini di Gunung batu itu?

VT : Kalo kebanyakan seh outdoor, kan kalo di dalem kalo mungkin

semuanya  jalan kan nggak cukup. Jadi di jalan-jalannya itu udah dikasih

garis-garis kayak nomer-nomer, itu buat nanti di alun-alunnya. Karna

nanti kalo di alun-alunnya kan tandanya dikasih nomer, jadi nggak

bakalan bingung. Harus dihafalin nomer-nomernya. Tapi kebanyakan

livenya itu banyak berantakannya karna nomernya lebih gede daripada

latiannya, jadi bingung. Agak bingung berhentinya dimana. Gladi

bersihnya tengah malem. Paginya tampil, jadi jam dua pagi kita di alun-

alun, latian..

JA : Gitu ya.. Itu dah.., belum ya make up?

VT : Belum..kan jam dua pagi.. hehee..

JA : Jam dua pagi he’eh..terus?

VT : Jam satu apa jam dua gitu.. terus pulang tidur.. paginya baru make up..

JA : Oh gitu.. berarti sebelum hari H, itu udah ini, udah latian final gitu kan

ya?

VT : He’em.. Ya di alun-alunnya sendiri, sambil doa-doa.. Biasanya kalo

menjelang gitu, doanya mengharukan sambil nangis. Hehee..

JA : Hehee.. Sekarang ini, yang pas apa..kalo udah tampil itu dari jam

berapa? Dari jam sembilanan gitu?

VT : Baru jam sembilan..

JA : Rutin itu?
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VT : Yang..dua ini slama ni jam sembilan..

JA  : Get strartnya dari?

VT : Alun-alun.. (sambil tersenyum)

JA : Alun-alun ya..

VT : He’eh.. JCC kan juga kayak gitu..

JA : JCC, JFCnya masuk juga?

VT : Iya..

JA : Kalo JCCnya itu ini ya..

VT : semua daerah kan, Bali ada, Sumatera ada..

JA : He’em..kalo dari Jember sendiri ada nggak, Dek?

VT : Apa?

JA : Yang di dalam JCC, misalnya menampilkan budaya dari Jember gitu,

apa?

VT : Ada..

JA : Selain JFC..?

VT : Itu biasanya di awal-awal.. Kayak nampilin mobil hiasnya pemda gitu..

JA : Selain..selain..nggak..nggak terkait budaya yang ini ya mobil-mobil,

kalo yang tari..tarian-tarian?

VT : Ada..

JA : Tau adek, tarian khasnya?

VT : Waktu itu..

JA :  Tari Lah Bako?

VT : Banyak penari itu spanduknya tu tarian Jember tulisannya. Kan kalo

misalnya dari daerah lain kan ada tari Bali, apa.. Gitu, ada yang penari

tapi tulisannya Jember..

JA : Musik Patrol?

VT : Loh kemaren litany nggak sampe abis tuh..

JA : Hehee..

VT : Cuma..

JA : Yang performancenya Jember aja..yang awal-awal tu ada music Patrol

juga?
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VT : Pertama tu, yang pertama kali muncul tu kan Akpol, drum band Akpol

habis gitu baru kayak sepeda itu ka..kayak, mungkin kayak pejuang-

pejuangnya gitu lho, naik sepeda ontel, kayak zaman dulu-dulu itu,

orang tua-tua biasanya. Tu kayak kesenian Tionghoanya Jember. Habis

itu kayak ada yang dari Bali.

JA : Hmm.. Ooh kesenian Tionghoanya dari jember juga ada?

VT : Ada..semua orang china-china yang ikut.

JA : Hmm..gitu di JCC itu ya.. Ntar JFCnya itu nyelip di ini..di mananya?

VT : Apa?

JA : Yang bagian tengah apa penutup?

VT : Tengah..

JA : Tengah ya.. Lho..yang pas adek yang pas mmm..JFC itu yang dulu ikut,

pernah ini juga, masuk JCC?

VT : Kan itu kayak yang ditampilkan di JCC itu harus yang senior.. yang

sudah jadi leader..

JA : He’em..

VT : Itu biasanya ditampilkan buat di JCC..

JA : Oh..yang dari JFC..

VT : He’eh..

JA : Leadernya itu.. Leadernya JFC itu terus menampilkan diri di JCC?

VT : He’eh.. Biasanya itu yang sudah sering, eksis.. Gitu lho, yang

maksudnya rajin. Kalo saya kan selesai JFC ya udah di rumah.. kan ada

beberapa temen kan tetep terus ngikutin apa..terus bikin..bikin eksis

terus gitu, bisa dimasukkan, yang aktif-aktif gitu..

JA : Ya kalo disana aktifitasnya biar tetep eksis tu ngapain?

VT : Tiap hari..

JA : He’em..tiap hari terus..?

VT : Buat baju..

JA : Oh buat baju, jahit gitu?

VT : Walaupun misalnya setelah, setelah apa..setelah Agustus kan JFC

selesai, itu bulan-bulan berikutnya tetep bikin baju buat..buat yang
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dikirim-dikirim gitu. Buat yang tahun depan, dibikin gitu, dirancang

bajunya. Tahun ini ngerancangnya, padahal baru tahun depan, mungkin

sudah sekarang ngerancangnya. Gitu..

JA : Ya..

VT : Buat nyebarin brosur, kalender-kalender. Biasanya kalender dibagikan

ke sekolah-sekolah.

JA : Hehehemm..

VT : Kalo saya kan tidak begitu eksis.. (sambil tersenyum malu)

JA : Aduh..hehee.. Berarti ini ya..adek yang pas waktu itu ikut cuma yang

penampilan yang hanya

VT : Iya..

JA : Nggak sampe ke luar gitu?

VT : Nggak..

JA : kalo yang keluar-keluar itu?

VT : Kalo yang ke luar itu yang biasanya menang. Menang yang di indoor,

best costum, best apa..

JA : He’e.. Yang nilai ya juri-jurinya, leader-leadernya itu ya?

VT : Bukan.. Biasanya ada juri dari Esmode.

JA : Oh gitu, dari.. He’e..

VT : Nggak kenal sih, kebanyakan orang-orangnya kayak kaya-kaya gitu.

Gimana ya.. penampilannya beda dengan kita-kita. Hihii..

JA : Hehee.. Lho kalo memang ini ya..apa pas..pas ada lomba-lomba gitu,

terserah mau ikut atau emang harus tampil satu persatu atau gimana?

VT : Biasanya tiap defile harus ada perwakilan. Jadi kamu mau ikut lomba

yang apa, kamu lomba yang apa. Waktu itu se, karna nggak apa..diliat

dari leadernya yang bisa ngedance itu hanya anak ini, ini, ini..ya udah

kamu aja yang ikut.. Sama leadernya itu udah diliat, kamu tu pinternya

pinter nyanyi ta, pinter apa..atau memang..memang pingin ikut sendiri,

bisa..

JA : Itu tapi nggak..nggak ada batas maksimal berapa perwakilan?
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VT : Nggak..kalo group itu dibagi harus adil. Maksimal satu defile cuma

boleh ngluarain berapa..

JA : Oh, ada prasyaratnya berarti?

VT : He’e..

JA : Ini maksimal?

VT : maksimal..

JA : Maksimal misalnya dua puluh gitu ya..?

VT : Kalo group kan maksimal berapa orang - berapa orang.. Satu defile itu

maksimal ngeluarin berapa group, dua gitu..

JA : Oh gitu.. untuk perorangan? Kalo misalnya kayak kostum gitu kan ya?

Kostumnya juga per group atau individu?

VT : Nggak..individu..

JA : Kalo best individu?

VT : He’e..

JA : Itu kan terserah kan, misalnya mau ikut semua pesertanya juga nggak

pa pa kalo kostum?

VT : Kalo kostum untuk semuanya itu best defile.. Jadi piala untuk satu

kelompok gitu..

JA : Oh..he’em..he’em..

VT : Dipegang sama leader..

JA : Tapi kalo individu itu apa?

VT : Best costum..

JA : Best costum? Hehee.. Aku bingung..bahasanya lho..

VT : Bahasanya susah.. hehee..

JA : Best costum, best defile..

VT : Iya.. Ada kok di setiap, kalo misalnya dapat kalendernya, biasanya

dijelaskan apa aja ininya.. Penjuriannya biasanya banyak banget.

Biasanya kalo ada kalendernya gitu.. Terus sama dijelaskan apa

maksudnya JFC itu..

JA : Hehee.. Kalo BBJ sendiri..

VT : Kenapa?
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JA : Tanggapannya adek gimana?

VT : Hehee.. Seru..lucu kan aneh aja..kayak ada panjat pinang banyak di alun-

alun gitu.. Waktu tu temenku yang Surabaya bilang gini, “ Ah..habis gini

bakalan ada BBS, Bulan Berkunjung ke Surabaya.” Hahaa… “Biar aku

mau ikut-ikut,” bilang gitu.

JA : Hehehemm.. Ada lho yang..yang di Probolinggo itu kan Semipro, tau

nggak?

VT : Nggak.. Apa itu?

JA : Seminggu di Probolinggo.. hehee..

VT : Oh.. hehee..

JA : Yo..jadi semacam ikut-kutan aja biar tetep eksis gitu kan.. Keeksisan gitu

antar kota jadi ikutan. Ya baru aja pas tahun ini, kemaren kan sempat ada

desain apa gitu.. Pengen ikut, cuma udah telat ternyata.. hehee..

VT : Hmm..

JA : Gitu-gitu banyak kok sekarang.

VT : Kemaren, apa..saya pikir mau tanya juga sama mas “Z”?

JA : Iya, he’e..pengen.. (sambil mematikan alat perekam suara)

  Ya udah kalo gitu, makasih ya adek..

VT : Iya, mbak..

JA : Oh iya.. Umurnya adek sekarang berapa?

VT : Sekarang tujuh belas.. tapi kalo pas ikut JFC itu masih empat belas..

JA : Waah..masih muda.. hehee..

VT : Iya, masih imut gini.. hehee..

JA : Ya udah, aku pulang dulu.. Maaf ganggu jam istirahatnya, makasih ya..

(sambil mengulurkan tangannya)

VT : Aah..nggak apa-apa, mbak.. Aku seneng, lagian nggak ada temennya

tadi. Main-main lagi ntar.. (sambil menjabat tangan)

JA : Iya..ntar aja aku tak mampir lagi. Salam buat ibu ya, dek.. (sambil

mengarah ke pintu luar)

VT : Iyaa..

JA : Assalamualaikum..
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VT : Wa’alaikum salam..
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Informan III

Wawancara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2009 (pukul 14.18 WIB)

Lokasi : Alun-alun Kabupaten Jember

JA : Mbak, boleh wawancara sebentar? (tersenyum)

ES : Iya.. (membalas senyum)

JA : Namanya Mbak siapa?

ES : E.. (menyebutkan namanya)

JA : Asalnya dari kota?

ES : Dari Jember

JA : Oh, dari Jember.. Memang asli Jember ya??

ES : Iya.. (tersenyum)

JA : Lagi kuliah atau sudah kerja, Mbak?

ES : Kerja di dinkes.

JA : Oh..,dinkes. Tadi kan ikutan nonton di sini, gimana kesannya setelah

melihat pertunjukan JFC?

ES : Bagus sih, belum ada kan daerah-daerah lain yang kayak gitu ya..

Kreativitasnya lho.

JA : Hmm..setiap tahunnya pasti ikut nonton?

ES : Nggak, aku baru kali ini.

JA : Oh..baru kali ini.. Kemarin-kemarin kenapa nggak nonton?

ES : Soalnya ada di luar kota.

JA : Banyak ya dari keluarga juga ikutan nonton?

ES : Ada, tapi nggak tau tadi terpisah sama keluarga. Aku soalnya nonton

sama temen.

JA : Hmm..gitu.. trus dari pakaiannya tadi kan JFC nampilin ada beberapa

defile gitu ya..dengan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tentang

pengembangan sumber daya alam yang ada. Apakah bisa diserap makna,

pesan yang ingin disampaikan dalam pertunjukan tadi?

ES : Apa ya?! Disini kan kalo aku liat masyarakatnya yang nonton kan

menengah ke bawah ya? Jadi kayaknya kurang bisa memahami.
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JA : Kalau Mbaknya sendiri?

ES : Ya sedikit sih, cuman tadi ada yang apa?! (sambil berpikir) Ada yang

tentang kesehatan, botol-botol bekas itu ya..

JA : Iya, yang tentang pakaian perang? Membawa misi perdamaian dunia

itu?

ES : Iya, itu kan kayaknya kurang bagus karena botol-botol itu kan banyak

mengadung bahan kimia di dalamnya. Pengaruhnya kan ke kesehatan.

Kalo misalnya rakyat, hmm..maksudnya orang-orang biasa yang nggak

ngerti tentang bahan kimia, kan dia terus akan menggunakan itu dan jadi

bahaya juga.

JA : Oh gitu..jadi pada pengumpulan barang-barang bekas yang seperti itu?

ES :  Iya, jadi yang kayak bekas dari rumah sakit gitu.

JA : Hmm..iya aku tadi juga liat, yang buat infus itu kan? Mbak, nggak

sama temennya? Nggak foto-foto?

ES : Nggak..

JA : Nggak ikut nonton yang sampai ke jalan itu?

ES : Nggak, di sini aja. Jalan jauh, panas lagi.

JA : Rumahnya di mana, Mbak?

ES : Deket sini aja. Nggak ikut jalan juga?

JA : Nggak, di sini dulu.

ES : Memangnya ini setiap setahun sekali ya?

JA : Iya, sekarang setiap bulan Agustus. Oiya, dengan adanya pertunjukan

yang modern seperti ini, setuju ya?

ES : Ya, mungkin lebih ditertibkan aja.

JA : Maksudnya ditertibkan?

ES : Lebih ditertibkan..hmm..apa ya.. kayak jalan-jalannya. Kan kalau

banyak yang ditutup kasian yang mau lewat kan. Mau lewat juga lewat

jalan-jalan kecil dan pastinya orang-orang pada ngumpul kesitu,

akhirnya macet.

JA : Tapi kan ini ajang yang cuma satu tahun sekali?

ES : Iya sih.. hehe.. (sambil tertawa renyah)
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JA : Kesannya untuk pertunjukan JFC, gimana?

ES : Bagus, kreatif.. Gitu aja dah..

JA : Mbak sendiri bangga nggak dengan ikon baru Jember ini?

ES : Ikon?

JA : Iya, pernyataan dari pemkab dan JFC kan juga sudah menjadi produk

Jember yang dikenal oleh manca negara.

ES : Oh..apa maksudnya itu untuk mendatangkan turis-turis, wisatawan,

kayak gitu?

JA : Iya, jelas ada.

ES : Tapi kan itu cuma satu tahun sekali.

JA : Tapi kan dengan adanya kunjungan mereka yang meski hanya satu

tahun sekali, apalagi dimasukkan dalam program BBJ, kan menambah

omset.

ES : Nggak, maksudnya gini.. Pertunjukan ini kan setahun sekali dan turis

ke sini kan nggak hanya hari itu, pada hari ini. Diharapkannya kan setiap

hari kan.. Nggak hanya setahun diharapkan berkunjungnya satu kali

kan.. kalau ini dijadikan untuk menarik perhatian, mungkin hanya seper-

berapanya aja kan? Kalau menurutku, kalau memang mau mendatangkan

wisatawan asing ke Jember ya..Jembernya yang harus dirubah. Bukan

dikasih ikon-ikon kayak gitu. Misalnya, tempat wisata, kayak gitu kan..

Otomatis turis kenapa mau datang ke suatu tempat? Karena tempat itu

punya sesuatu yang indah.. Nah, misalnya tempat wisata apa.. Kayak

gitu kan bisa dijadikan tujuan wisatanya. Jadi, orang ke sini nggak cuma

liat JFC aja, yang cuma setahun sekali.

JA : Iya,iyaa.. Kan JFC juga dimasukkan ke salah satu program BBJ itu ya..

BBJ sendiri kan juga menampilkan..hmm..misalnya memperkenalkan ini

loh obyek wisata kita di Jember, seperti Tanjung Papuma.

ES : Iya, mereka memperkenalkan tapi tempat wisatanya dibiarin gitu aja,

nggak dikelola. Ya sama aja, orang liat, “Hah, cuma gini tok!”, balik

lagi.. Malah kecewa nanti mereka. Kan lebih baik, tempat wisatanya itu

yang harus diginiin lah. (sambil tersenyum)
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JA : Terkait dengan budaya lokal sendiri, gimana, Mbak?

ES : Biaya?

JA : Hah? Terkait dengan ini, adanya budaya lokal?

ES : Oh, budaya...

JA : Kan JFC jadi ikonnya, ikon Jember.. Mbaknya tau?

ES : Sedikit.. Kalau tentang budaya lokal nggak tau. Pokoknya, intinya

kalau menyangkut menarik wisatawan asing ya..cuma seperberapanya

dari yang harus ditangani sama pemda. Jadi lebih baik kalau menurutku

lebih baik menata kotanya sama pariwisata itu yang paling penting.

Ya..gitu aja dah.. (terburu-buru mau pergi).

JA : Iya.., makasih ya.. (menjabat tangan)

ES : Oke.. (membalas jabatan tangan)
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Informan IV

Wawancara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2009 (pukul 14.42 WIB)

Lokasi : Alun-alun Kabupaten Jember

JA : Permisi, Mas.. Boleh wawancara sebentar? (tersenyum)

KW : Iya, nggak apa-apa..

JA : Aku wawancarai sambil pesen minum sini satu, bungkus satu ntar ya?

KW : Oh, iya,iyaa..

JA : Aku panggil mas aja ya.. Kan masih kliatan muda.. Umur berapa?

KW : Dua tujuh..

JA : Namanya siapa, Mas?

KW : .. (Menyebut nama sambil sibuk mengambil mangkuk)

JA : Hmm..asalnya dari kota mana?

KW : Dari Jombang, saya..

JA : Oh,dari Jombang.. Jauh-jauh..

KW : Oh, nggak..saya ngontrak di sini, jualan di sini..

JA : Emang dalam rangka ikut memeriahkan JFC ini atau gimana?

KW : Ya..nggak.. dari kemarin-kemarin juga sudah jualan di sini.

 Tiba-tiba pembicaraan terputus karena ada seorang pembeli yang akan

membayar (ditemani suara adzan Ashar).

JA : Dagangannya laris?

KW : Alhamdulillah.. (sambil memberikan semangkuk es dawet)

JA : Kalau nggak lagi JFC jualannya di mana? (mengambil dan

menyerahkan semangkuk es dawet pada temannya)

KW : Keliling, saya..

JA : Kalau sekarang nggak sampai sore ya.. Mulai jualannya tadi jam

berapa?

KW : Jam setengah sepuluh..
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JA : Hmm..setengah sepuluh.. (sambil mengangguk-angguk) Kalau hari

biasa, gimana?? Laris atau gimana?

KW : Ya..alhamdulillah setiap hari mesti habis..

JA : Tadi sempat nonton JFC juga yang lewat sini?

KW : Ya..tadi sempat nonton juga.

JA : Gimana kesannya pas ngliat JFC?

KW : Ya bagus, menarik lah..gitu..

JA : Trus kalau kayak..hmm..ini kan baju-bajunya yang ditampilkan ada

pesan yang ingin disampaikan ya.. Kayak misalnya tadi kan tentang

peperangan, jangan sampailah.. Lebih baik kita bersatu.

KW : Iya.. (sambil mengangguk)

JA : Apa bisa dimengerti?

KW : Nah itu saya belum mengerti. (samar terdengar karena suasana ramai)

JA : Masih mengerti?

KW : Belum mengerti..

JA : Ooh..belum mengerti? Cuma kayak hiburan, ikut-ikutan?

KW : Ya gitu, kayak hiburan, menarik..

JA : Hmm..gitu..

KW : Sebentar ya.. (sambil melayani pembeli)

JA : Ya, mari.. laris ya.. hehe.. (tertawa renyah)

KW : Ini tinggal berapa porsi ini. (tersenyum)

JA : Oh, iyaa..

(Terhenti sejenak)

JA : Loh, biasanya jualannya sampai malem ta tiap hari?

KW : Saya mestinya, ya kurang lebih jam tiga lah.., setengah tiga sudah

pulang.

JA : Tapi karena ada JFC ini?

KW : Karena ada JFC ya..sampai sore, habis Ashar..
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JA : Tapi kalau sebelum-sebelumnya ini.., nunggu habis baru pulang atau

gimana?

KW : Ya..kalau habis pulang gitu.

JA : Penghasilannya banyakan mana, pas JFC ini atau sebelumnya?

KW : Sama aja. Mbak.. Masalahnya saya, meskipun ramai tapi porsinya tetap

sama.

JA : Oh gitu..  Ya udah deh, aku sambil dibungkusin satu!

KW : Oh, iya.. Mau habis (sambil menunjukkan es batu yang tinggal sedikit)

JA : Iya deh, nggak papa..

 (Suara adzan Ashar masih bersahut-sahutan)

JA : Berapa per bungkusnya, Pak? (sambil mengambil dompet)

KW : Dua ribu.

JA : Biasanya penghasilannya berapa? (samabil menyerahkan sejumlah

uang)

KW : Nggak mesti saya kadang, Mbak.. Ya..bersih ya.. enam puluh..

JA : Kalau kemarin?

KW : Kalau kemarin ya..alhamdulillah lebih banyak kemarin. Saya kemarin

ndak ikut karnaval, saya keliling.. (sambil memberikan uang kembalian)

JA : Nggak ikut yang.., misalnya kayak ada BBJ gini, di mana gitu ya?

KW : Nggak mesti saya.. Nggak suka saya, Mbak..

JA : Hmm..cuma pas ini aja..JFC ini?

KW : Iya, JFC ini. Saya mau keluar, nggak bisa keluar tadi.

JA : Ya, udah di sini aja, Pak..

KW : Alhamdulillah ini habis..

JA : Kenapa lebih milih jualan di Jember daripada di kota sendiri?

KW : Ya, nyoba-nyoba lah, Mbak.. Ya kalo jualan di Jember enak, banyak

hiburan lagi, Mbak di sini..

JA : Oh, banyak hiburan..?? (tersenyum)

KW : Iya.. hehe.. (sambil tertawa)
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JA : Ya, udah deh, Pak.. Makasih ya, Pak..

KW : Iya, sama-sama..
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Informan V

Wawancara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2009 (pukul 15.03 WIB)

Lokasi : Sekitar alun-alun kabupaten Jember

JA : Bapak, maaf mengganggu.. Boleh wawancara sebentar?

WK : Iya, boleh..

JA : Nama Bapak siapa?

WK : .. (menyebutkan namanya)

JA : Aslinya?

WK : Aslinya..Tegal Gede.. (menyebutkan salah satu jalan di kota Jember)

JA : Tegal Gede.., memang asli Jember, bapak?

WK : Asli jember..

JA : Oh gitu.. Umurnya berapa, Bapak?

WK : Umur saya?

JA : Iya.. (sambil mengangguk)

WK : Empat puluh..

JA : Sehari-hari memang jualan?

WK : Jualan pentol cilok.

JA : Hmm..pentol cilok ya.. Trus tadi kesana, sekitar alun-alun situ? (sambil

menunjuk ke arah alau-alaun)

WK : Iya..

JA :  Tadi liat JFC?

WK : Sepintas cuma..hehe.. (sambil tertawa)

JA : hehe.. (membalas tawa) Kesannya Bapak tentang pertunjukan JFC

gimana, Pak?

WK : Gimana ya?! kalau menurut saya ya..bagus lah..

JA : Bagus..

WK : Iya, bagus.. (tertawa lagi)

JA : (membalas tawa) Trus tadi kayak ada baju-baju apa.. yang perang-

perang gitu ya, Pak ya?

WK : Nggak liat saya itu..
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JA : Oh, yang itu nggak liat..? Yang putih-putih?

WK : Iya, liat-liat.. (sambil mengangguk)

JA : Iya, itu kan bawahnya pake baju tentara gitu kan? Terus inti pesannya

kan buat masyarakat “Ayo mari kita berdamai”!

WK : Iya, positif lah ya?

JA : Ngerti kan, Pak?

WK : Nggak ngerti.. haha.. (sambil tertawa renyah)

JA : hehe.. Iya, iya.. (membalas tawa) Pokoknya ini ya, ada tontonan ya ikut

aja?

WK : Iya..ikut aja..

JA : Laris, Pak?

WK : Alhamdulillah..masih ada tapi.. (tersenyum)

JA : (membalas senyum) sebelum-sebelumnya?

WK : Kenapa?

JA : Kalau sebelum JFC gini, gimana dagangannya?

WK : Lumayan larisnya.. Tiap harinya habis.. Karena barusan nggak bisa

masuk itu, malah kecepit di sini ini.

JA : Berarti sama aja ya, Pak..penghasilannya tiap hari?

WK : Sama, sama aja..

JA : Pak, setuju dengan adanya pertunjukan JFC yang dijadikan ikon

Jember?

WK : Kalau dinilai positifnya, saya setuju..

JA : He’e.. Apa nilai positifnya, Pak?

WK : Ya untuk nyenengi anulah..nyenengi apalah?! masyarakat Jember..kan

cuma setahun sekali gitu.

JA : Kalu negatifnya?

WK ; Negatifnya, saya ndak ngerti.. hehe.. (sambil tertawa)

JA : hehe.. (membalas tawa) Loh, katanya Bapak kalau unsur positifnya..

WK : (menyela pembicaraan) Nggak.., mungkin anu ya.. Masalah fashionnya,

mungkin bisa ditiru-tiru itu. Mungkin nilai negatifnya kesana.. Soalnya

kan bangsa kita itu, masyarakat sini itu loh ya.. sebagai orange awam
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kan niru-niru kayak gitu. Kan itu belum tentu bagus, belum tentu

membangun.. Kan iya?

JA : Iya.. Bapak sendiri aslinya dari Jawa atau..

WK : (menyela) Jawa Timur..

JA : Nggak maksudnya.. Hmm..keluarganya campuran..

WK : (menyela lagi) Sukunya?

JA : Iya.. Jawa?

WK : Madura, saya..

JA : Oh, Madura Pak.. Madura asli? Nggak campuran?

WK : Nggak..

JA : Dulu, emang kakek-nenek moyangnya dari..?

WK : Asli dari Madura..

JA : terus pindah kesini gitu ya, Pak?

WK : Iya, iyaa..

JA : Terus kalau saya boleh tau ya, Pak.. Kalau orang Madura

sendiri.hmm..budayanya apa sih, Pak? Kebudayaan aslinya?

WK :  Kurang paham saya..

JA : Kayak tarain-tarian??

WK : Kurang paham saya. Soalnya, masih kecil udah lahir di sini.

JA : Jadi nggak ngerti sama sekali ya, Pak?

WK : Nggak ngerti.

JA : Nggak ada pertunjukan tentang budaya-budaya Madura dipertontonkan

di Jember waktu itu?

WK : Ndak ada.. Kalau budaya Madura ndak ada. Kalau di sini nggak, kalau

di Maduranya ya Kerapan sapi itu.

JA : Hmm..iya,iya..

WK : Tapi kan di sana yang lengket anunya..reli..religiusnya..apa itu?!

keagamaannya..timbang di Jember, di sini lah. Di sana masih kuat.

JA : Iya, kalau gitu pertunjukan JFC sendiri kan modern..

WK : (menyela) Agak asing ya..? Agak asing bagi saya itu..

JA : Asing ya, Pak? (sambil tersenyum)
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WK : Ya maksudnya karena modern itu, istilahnya global lah.. Modernisasi..

Saya nggak ngerti masalah itu. Tapi kalau istilahnya yang layak itu, ya

jauh wes. Jauh dari budaya aslinya sini. Soalnya itu kan, saya liat itu kan

dari beberapa daerah.. Bukan daerah malah..atau mungkin tiap-tiap

negara.. Mungkin lho ya? Saya malah ndak ngerti itu. Haha.. (sambil

tertawa)

JA : Hehe.. Iya, Pak.. kan banyak turis juga datang kesini. (membalas tawa)

WK : Iya,iya..

JA : Iya deh, Pak.. makasih ya pak atas waktunya.. (sambil tersenyum)

WK : Iya, sama-sama.. hehe.. (tertawa renyah)
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Informan VI

Wawancara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2009 (pukul 15.21 WIB)

Lokasi : SLTP “Y”

JA : Bapak, usianya sekarang berapa,pak?

FH : Empat puluh delapan

JA : Tinggal di mana, Pak?

FH : Jalan “X”.

JA : Memang Bapak dulu asli sini, Jember?

FH : Oh, enggak.. Madura.

JA : Di Madura? Apa alasan tinggal di Jember,Pak?

FH : Ehh..saya muta tugas di Jember jadi saya..hmm..apa ya..

JA : Sama keluarga juga ya, Pak?

FH : Iya..

JA : Sudah berapa tahun di Jember, Pak?

FH : Lumayan..saya mulai hidup di situ delapan puluh Sembilan,

oh..delapan puluh tujuh..

JA : Oh, delapan puluh tujuh? Saya baru lahir itu, Pak.

FH : Oh, gitu ya..

JA : Hehe.. iya, iya, Pak. Tadi nggak ikut nonton JFC?

FH : Hmm..kebetulan tidak. Kebetulan tidak karena di balik itu kami ada

tugas, mendampingi anak SMP “Y” ikut seleksi mata pelajaran wilayah

Jember yang nantinya juaranya akan dikirim ke Jombang. Nah, tempat

finalnya di Jombang untuk se-Jawa Bali.

JA : Oh, gitu Pak.. Hebat dunk, Pak..!!

FH : Ya gitu.. Ya SMP “Y” deh..

JA : Tapi tahun-tahun sebelumnya memang nonton JFC?

FH : Ehh..saya nonton JFC itu ada yang pertama aja. He’em..itu aku nonton,

setelah itu berikutnya tidak karena kayak perjalanannya ya perjalanannya
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sama. Ya perjalanannya sama, konteksnya sama gitu.. Tidak begitu

inovatif banget untuk..

JA : (menyela) Kan ada unsur edukasi yang ingin disampaikan kepada

masyarakat ya, Pak ya?

FH : Hmm..betul, he’eh..

JA : Apakah Bapak mengerti dengan adanya baju-baju yang seperti itu?

FH : Oh, kalau kayak gitu bagi mereka yang seni yang tau, secara orang

awam di Jember pun juga tau. Cuma taunya wah..orang itu pakaiannya

gitu-gitu kan ya? Cuma beberapa gelintir orang tau bagaimana arti baju

dan sebagainya. Karena pun disitu tidak akan pernah ada apa arti baju

yang dia pakai, apa arti model yang dia pakai. Kan seperti itu..

JA : Saya taunya pas ini, sebagai undangan, saya tau artinya.

FH : Nah..iya, betul, betul.. Bagi orang umum tidak pernah tau, di situlah

yang mengartikan bahwa orang umum itu juga hanya sekedar untuk

mengetahui, suka aja. Tapi tidak pernah apa arti dari pada suatu bentuk

pakaian, bentuk model, dan sebagainya. He’em..kalau toh memang

kayak gitu lebih bagus ya..di model kayak.., mungkin ya.., saya punya

rekamannya Pasadena, yaa.. Kalau di Pasadena itu kan dikomentarin

deh.

JA : Iyaa. (memahami)

FH : Jadi, orang ini dengan perform seperti ini adalah orang yang bermodel

kayak gini, kayak gini, kayak gini.. Di Pasadena kan kayak gitu.

Akhirnya, orang ngerti dengan adanya Oh..buktinya ni kayak gini,

modelnya, ini menggambarkan sesuatu. Intinya kayak gitu.. He’eh..

JA : Jadi lebih dieksplor ya, Pak ya?

FH : Ya..dieksplorasikan bahwa itulah suatu bentuk yang dipengenin oleh

JFC itu apa di dalam itu. Kita, sementara orang awam, nggak orang

awam ya, selain orang seni pun, orang seni akan mengartikan itu. kayak

gitu..

JA : Bapak sendiri setuju nggak dengan adanya pertunjukan JFC setiap

tahunnya?
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FH : Hmm..bagi aku, bagi aku, ya..bagi aku itulah suatu bentuk eksplortatif,

suatu bentuk ke..kreatifitasan dari pada suatu kelompok. Oke deh,

bagus!! Cuman sekarang untuk mencapai suatu tujuan harus seperti apa?

Itulah yang harus lebih inovatif setiap saat.

JA : Jadi setuju dengan adanya ikon.., ikon kota Jember?

FH : Saya pikir kalau itu ikon, bukanlah.. nah, kakau ikon itu berarti

menurut aku ya..adalah suatu ciri khas Jember. Sekarang, JFC itu apakah

ciri khas Jember? Belum..

JA : Sedangkan kan kalau ciri khas Jember, sudah tau kan makanan khas

Suwar-suwir jadi ikon. Jadi, ikon barunya kita juga JFC, Pak..

FH : Apa, apa juga JFC sudah sebagai suatu ikon?

JA : Ya..saya taunya dari surat kabar yang saya..

FH : (menyela) Terima gitu? Tapi kan belum pernah survey lapangan dunk?

JA : Belum tanya langsung sama panitia JFC.

FH : Ya, he’eh.. Kalau kita mau berbicara sebagai itu ikon, bahwa seberapa

anime orang nonton, seberapa yang ditonton itu mengerti, lalu apa

tujuannya dari pada itu, baru dunk. Contoh sekarang, kalau anda tadi

mengatakan suwar-suwir, bahwa suwar-suwir itu dinamakan oleh orang-

orang, bahwa itulah makanan Jember. Berapa banyak? kan bisa dilihat

dari penjualan, trasportasi penjualannya mereka. Dari situ kita bisa lihat

dan, “Oh rasane enak, oh kayak gini terbuat dari ini”. Akhirnya orang

mengerti. Sementara JFC adalah perform pameran gitu aja. Pameran

minded aja, tetapi tidak pernah, “Oh ini lho!”. Pakaiaannya misalkan,

“Oh, Pak ini pakaiannya seperti ini akan mencapai ini, ada ini

ini..tujuannya ini.

JA : Jadi lebih ini ya, Pak..kalau budaya lokal Jembernya sendiri misalnya,

tarian Lahbako, yang ciri khasnya Jember sendiri..

FH : (menyela) Saya juga belum, belum pernah pas ya, ciri khasnya Jember.

Ada suatu, yang dikatakan tarian Lahbako.. kemarin ada tarian ciri khas

Jember. Lalu Lahbakonya gimana? Kemarin lho ya.. he’eh.. Kebetulan,
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anak kami pas di lomba siswa berprestasi di tingkat jawa Timur,

membawakan tarian khas Jember.

JA : Tau namanya, Bapak? Apa?

FH : Aduh, sorry.. Kemarin itu saya ndak pernah..apa..(berpikir) Saya bukan

guru seni ya, tapi aku yang membawa seperti itu. Tapi kalau Lahbako itu

adalah.. Saya pernah dua tahun kemarin, pada waktu lomba cerdas

cermat ya.., untuk tingkat Jawa Timur di TVRI. Itu, saya mengatakan

inilah Lahbako, tarian khas Jember. Ternyata sekarang ada lagi nih. Aku

bingung jadinya, harus aku ngomong apa?!

JA : hehe.. Iya,iya,iyaa.. (tertawa ringan)

FH : Ya toh.., masih belum..Jember belum..belum mempunyai kekhasan apa

sebagai tariannya. Kalau memang itu,  ee.. JFC mau dijadikan sebagai

perform eee… ikon Jember, monggolah kita mencoba dengan, berbicara

dengan ilmu pengetahuan.  Gimana tekhnisnya mungkin menggunakan

ya.. apa ya..angket..atau mungkin menggunakan suatu penelitian-

penelitian edukasi yang lain. Kayak gitu.., namun tidak semudah itu

untuk menentukan kayak gitu, kan kayak gitu..

JA : Kalau JCC, Pak? Yang katanya kebudayaan-kebudayaan dari antar

daerah ditampilkan juga itu..

FH : Kemarin itu ya? he’eh..

JA : Iya, saya nggak nonton karena..

FH : (menyela) Iya, sama.. sama, pengertiannya sama.. Saya kebetulan

nonton juga, Cuma apakah itu memang khasnya daerah? Juga wong

tidak..tidak menimbulkan khas daerah. Contoh, itu kan khas daerah-

daerah; Kalisat, kayak gitu.. Kita ini belum..belum.. di Jember ini

belumlah, belum pas apa yang harus dijadikan khasnya mereka. Ya

monggo, Anda sebagai generasi mungkin akan berpikir tentang seni

seperti itu. Itu sudah jelas di Jember akan lebih, lebih bisa mengena

tahun ini ya..

JA : Tapi di JCC sendiri nggak ada ya, Pak ya..kemarin itu tontonan tari

Lahbako, musik Patrol, apa gitu..?
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FH : Iya..musik Patrol oke..

JA : Ada? Ada berarti, Pak? Oke..

FH : Ada.. Sekarang musik Patrol itu di Jember ya?

JA : Kan aslinya dari Madura ya, Pak ya? (Bingung)

FH : hahahaaa..hahahaaaa…..haa..hehhehheheh… (tertawa)

JA : Pak, saya nggak tau.. Kalau orang Madura sendiri bilangnya ya.. dari

Madura.. (tersenyum-senyum)

FH : Iya dong..he’eh.., kayak gitu..kayak gitu.. Makanya, cirri khasnya apa,

memang karena Jember itu merupakan suatu bentuk unit daerah

perpaduan, antara perpaduan Jawa dan Madura.

JA : Iya, Pandalungan ya, Pak ya..?

FH : Ya, he’eh..yang tidak punya pas, seperti apa budaya kita ini.

JA : Iya, jadi nggak ada budaya yang dominan..

FH : Yang dominan banget..iya, he’eh.. (menyela)

JA : Iya.. (sambil tersenyum)

FH : Wong dari pihak JFC sendiri datang ke sekolah, menawarkan

perekrutan anak didik kami untuk jadi peserta, tapi ya..kami tolak.

JA : Jadi, nggak ini ya, Pak.. (berpikir) Apa anak SMP “Y” gak ikut,

meskipun individu?

FH : Ada satu, dua..

JA : Hmm..ada satu dua.. (sambil mengangguk-angguk) Tapi kalo untuk

merekrut semuanya itu nggak, ya Pak?

FH : He’eh..nggak..karena permasalahannya, wawasan orang tua, wawasan

sekolah akan beda.

JA : Jadi memang ini ya, Pak ya..dari “DF” mencoba untuk masuk ke tiap-

tiap sekolah?

FH : Iya, he’eh..pake memonya Pak Kepala Dinas. Tapi bagus juga memang

seperti itu bagus, tak akui bagus…cuman kita ini tidak bisa sebatas itu.

Karena ditolak di lingkungan sekolah itu, ada tujuan sekolah, ada orang

tua, seperti itu kan? Itu harus pertimbangan banget..

JA : He’emm.. Ya kan makan.. butuh waktu yang lama..
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FH : Iya butuh waktu, sedangkan anak di SMP “Y” diburu-buru untuk

menjadi sekolah yang akademik yang harus dikhususin, kayak gitu.. Jadi

kayak gitu.. Aku punya lho anak Sosiologi.

JA : Siapa, Pak?

FH : Di Unair itu, anak basket..ada di Unair..

JA : Sosiologi??

FH : Sosiologi. (sambil mengangguk)

JA : Angkatan berapa, Pak?

FH : Udah tua..

JA : Oh..hehee..

FH : Angkatan tua..

JA : Dulu pernah sih pas perkenalan, saya masih jadi maba di situ, “Oh dari

Jember ya..? Oh, ini..ni..ni..mas ini kakak kelasnya..!”. Gitu, cuman kan

udah jadi..kayaknya alumni gitu?!

FH : Belum, belum, belum.. Belum alumni...

JA : Belum alumni?!

FH : Sekarang ini, kayaknya baru skripsi. Dia lepas untuk kerja itu lama.

JA : Ngambil apa skripsinya, Pak? Kurang tau?

FH : Nggak, nggak begitu tau, kayake ni dia barengan sama ini..eee..JTV.

barengan sama..aduh.. (berpikir) Asrul..?? Wong yang ngenalin Asrul,

dia sama Asrul, aku. Nah, kayak misalkan WBL..gitu ya.. Itu kan sudah

kayak-kayaknya menjadi ikonnya Jawa Timur untuk kita itu. Kenapa?

Dibuktikan dengan ini lho.. (sambil menggerakkan tangannya) Kayak

gitu..gitu lho.. (tersenyum)

JA :  Iya, iya Pak..

FH : Seperti itu.. (tersenyum)

JA : hehee.. (membalas senyuman)

FH : Itulah penelitian..

JA : Iya, pak.. Kan katanya, kalau visi-misinya itu kan ya, Pak ya.. Kan di

visinya sendiri ingin menunjukkan eksistensi kota Jember, Go

International, gitu kan ya, Pak ya..
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FH : He’em..Iya, betul.. Go, go International..!!

JA : Tapi kenyataannya, ee..sekarang.., ya memang banyak sih turis-turis

yang.., lumayan banyak lah yang khusus datang kesini, tapi tadi ada

salah satu informan yang bilang kenapa obyek wisatanya tidak

tersentuh..? Kenapa hanya pas momen JFC saja mereka datang? Hehee..

FH : Kalau kita baru.., makanya pada waktu BBJ itu, yang mau ditonjolin

apa? Itu yang seharusnya kita..kita berikan. Kalau toh semisal itu yang

ditonjolin adalah suatu..show of watch dari mereka, oke lah mengena..

Tetapi, kalau itu alam, kalau itu mana edukasi, kita belum.. Belum

masuk kesitu..! Contoh seekarang, kalau itu harus..anggaplah Watu Ulo

sebagai salah satu tempat wisata. Untuk menggerakkan orang kesana itu

apa?

JA : Konsepnya JFC sendiri kan edukasi, exhibition, entertaint..

FH : Entertaint juga.. (menyela)

JA : Sama economic benefit ya.. Economic benefitnya itu..

FH : (menyela) Economic benefitnya itu pasti akan mendatangkan orang

banyak untuk masuk ke Jember aja.

JA : He’e.. he’em..

FH : Exhibisinya.., pasti tanpa exhibisi orang tidak akan pernah bisa

mengangkat image mereka.

JA : Tapi yang economic benefit itu tu, kalau untuk obyek wisatanya??

FH : No, no, no, no..!! (sambil menggelengkan kepala) Hanya sesaat..

JA : Hanya sesaat ya?? Cuman pas hari, momen ini aja ya?

FH : Momen ini aja, hanya sekian jam to??

JA : Iya..

FH : Setelah itu, mau dilihat dari apa? Nah, mungkin ada suatu..suatu tanda

kutip besar.., kolaborasi antara show yang satu dengan yang satunya,

belum pernah. Gitu..

JA : Oh.., iya, Pak.. Contohnya, misalnya kita show di..Papuma.. hihii..

(tertawa)

FH : Lho.., gitu lho..
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JA : Atau gini, Pak.. Tari Lahbako terus..apanya..bajunya..

FH : Bajunya..

JA : Misalnya dari JFC..

FH ; Lah.., gitu lho..

JA : Setuju itu, Pak..

FH : Saya pikir itu akan menjadikan suatu bentuk.. Itulah yang namanya

edukasi kalie.., menurut aku.. (sambil tersenyum)

JA :Iya.., ya, ya, ya, yaa..

FH : hehee..heheee… (tertawa)

JA : Sepaham, Pak.. Sepemikiran dengan saya dan DN (sambil menoleh

pada DN, sahabatnya dan tersenyum)

FH : hehee.. Iya, iya.. jadi kayak gitu..

JA : Kalau tanggapan dari DN sendiri?

DN : Capek.. (tersenyum)

JA&FH : Heheehee… (tertawa bersama)

JA : Ya udah, Pak.. Kami mau pulang dulu.

FH : Iya, iya.. Saya tunggu skripsinya lho ya.. tapi kalau kamu jadi ambil.

JA : Iya, Pak.. Doain saja.. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu

ya, Pak.

FH : Oh..nggak pa,pa.. Sama-sama..

DN : Pulang dulu, Bapak..

FH : Yaa, yuuk..

JA&DN : Assalamualaikum..

FH : Waalaikum salam..
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