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ABSTRAK 

 

 Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku bangsa dengan bahasa 

daerah terbanyak di dunia, 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan di 

Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke. 

Salah satu Provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur 

merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas dari 6 provinsi yang ada di Pulau 

Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki beragam kesenian dan tradisi yang telah diakui 

secara nasional bahkan salah satunya ada yang sudah dipatenkan sebagai kekayaan 

dan warisan kebudayaan tak benda dari indonesia. 

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur. 

Ibu Kota dari Kabupaten Madiun terletak di Mejayan. Mejayan merupakan salah satu 

nama dari kecamatan dan desa. Di daerah mejayan terdapat sebuah kesenian yang 

tercipta di desa tersebut. Kesenian tersebut tercipta dari sejarah yang pernah terjadi di 

desa tersebut saat desa tersebut terkena wabah yang disebut pageblug. Kesenian 

tersebut sampai saat ini masih tetap dirayakan dan dijadikan tradisi yang tetap 

dilaksankan setiap tahun oleh masyarakat Mejayan. Dongkrek merupakan nama dari 

kesenian tersebut. Dongkrek memiliki banyak keunikan salah satunya adalah para 

penari yang menggunakan topeng dari perwujudan gandarwo.  

Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Menjadikan 

Kesenian Dongkrek sebagai Atraksi Wisata oleh Paguyuban Krido Sakti di Mejayan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi dan penggunaan bahan dokumen.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh paguyuban 

Dongkrek Krido Sakti sudah baik. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain seperti 

tetap melaksanakan kirab setiap tahun, tidak merubah rentetan acara yang ada sejak 

dulu, selalu menjaga keaslian cerita Dongkrek dan berkerjasama dengan lingkungan 

masyarakat desa Mejayan dan aparatur desa Mejayan. Dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan paguyuban Dongkrek terdapat beberapa kendala yang menghalangi 

proses pelestarian tersebut seperti kekurangan sumber daya manusia, kekurangan 

modal dan tidak adanya kreativitas. Namun dengan kerja keras dari pihak Paguyuban 

Dongkrek dan masyarakat sekitar Kesenian Dongkrek tetap ada dan lestari hingga 

saat ini.  
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