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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesenian merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebudayaan. 

Kebudayaan yang dipakai dalam dewasa ini adalah menyangkut perkembangan 

intelektual, spiritual, estetik individu, kelompok atau masyarakat. Selain itu, 

kebudayaan juga menangkap sejumlah aktivitas intelektual dan artistik serta 

produk-produknya.1 Kesenian tersebut digunakan manusia sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Secara lambat laun kesenian yang 

ada di masyarakat juga mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas para 

seniman dan budayawan. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah organisasi-

organisasi kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya. Salah satu 

bukti tersebut dengan adanya organisasi kesenian yang bernama Dewan Kesenian 

Surabaya (DKS) di kota Surabaya.2 

Manusia membuat sebuah organisasi karena ingin membentuk struktur 

hubungan antar manusia yang dilatarbelakangi oleh keinginan dan tujuan yang 

sama. Dengan adanya latar belakang bersama tersebut, secara lambat laun 

organisasi bertumbuh dan bertambah. Adanya organisasi digunakan manusia 

sebagai alat dalam mencapai tujuan bersama dan tujuan umum yang menjadi dasar 

dalam sebuah organisasi. Dewan Kesenian Surabaya adalah organisasi kesenian 

                                                           
1 Mudji Sutrisno, dkk, Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius,  2005), hlm. 256. 
 
2 “Dewan Kesenian Surabaya, Siapa yang Punya?”, dalam Surabaya Post, 2 April 1989. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DEWAN KESENIAN SURABAYA ... YOEKA FIRIKE



2 

 

 

 

sebagai wadah seniman-seniman dalam bidang kebudayaan untuk berkarya. Selain 

itu, Dewan Kesenian Surabaya juga turut serta dalam upaya perkembangan nilai-

nilai budaya lokal maupun kesenian lokal.3 

Dewan Kesenian Surabaya berkembang menjadi sebuah organisasi yang 

menaungi organisasi-organisasi kesenian di Kota Surabaya untuk 

mengembangkan potensinya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa 

mengenal kesenian-kesenian lokal dalam upaya pelestarian, hingga memberikan 

sebuah pemahaman keseimbangan dalam menghadapi problematika kehidupan. 

Selain itu, kehalusan budi dan rasa juga merupakan faktor dominan dalam 

kesenian yang akan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan mereka.4 

Surabaya merupakan wilayah yang memiliki unsur mayoritas kelompok 

sosial manusia yang terbuka dengan sentuhan pengaruh budaya lain. Jika 

masyarakat tidak memiliki filter untuk memilah dan memilih yang sesuai dengan 

kondisi, maka lambat laun manusia dan kebudayaannya akan kehilangan unsur 

karakter dan jati diri yang terkalahkan oleh budaya asing. Dewan Kesenian 

Surabaya dalam hal ini berperan sebagai filterisasi agar kebudayaan-kebudayaan 

lokal yang ada di Surabaya tidak hilang karena terkalahkan oleh budaya asing. 

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Surabaya dengan cara memfasilitasi 

para seniman lokal yang ada di Surabaya untuk mengekspresikan dirinya yang 

                                                           
3 “Pameran Lukisan Tetap, Lebih Baik Bila tak Lari di Tempat”, dalam Surabaya Post, 8 

Juli 1988. 
 
4 “Pentingnya Pendidikan”, dalam Surabaya Post,  8 November 1984. 
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tidak lain untuk melestarikan nilai-nilai lokal agar tidak tergerus oleh zaman dan 

hilang karena terpengaruh oleh budaya asing.5 

Di dalam karya seni yang besar, tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, 

melainkan soal manusia dan kemanusiaan. Dengan mempertalikan diri secara 

imajinatif serta estetis dengan lingkungan hidup yang lebih luas, maka seni bisa 

dinikmati keindahannya secara baik. Seseorang dapat masuk dalam sebuah model 

yang dibangun secara kreatif oleh seniman juga menjadi bagian dari kehidupan 

yang disajikan yang kemudian menjadi pertarungan antar pelaku yang 

dikemukakan.6 Surabaya merupakan pusat berkembangnya pelbagai bidang 

aktivitas manusia seperti ekonomi, politik, sosial dan kesenian. Agar tercipta 

interaksi yang maju dalam berbagai aktivitas manusia khususnya dalam bidang 

kesenian, maka seniman dan para penikmat seni Surabaya menggagas dan 

membentuk sebuah institusi yang mengurus mengenai seniman dan kesenian 

Surabaya yang bernama Dewan Kesenian Surabaya (DKS).7 

Kajian tentang Dewan Kesenian Surabaya setidaknya menyangkut dua hal, 

yaitu lembaga kesenian dan seniman. Pada dasarnya makna suatu lembaga 

ditentukan oleh kebutuhan para senimannya. Tujuan adanya lembaga kesenian 

yaitu untuk berkomunikasi guna menimba dan memurnikan semangat kreativitas 

dalam berkesenian. Dewan Kesenian Surabaya merupakan organisasi kesenian 

yang memiliki tujuan untuk menjadi fasilitator dan stimulus dalam 

                                                           
5 “Mencari Surabaya: Di Peta Kesenian Indonesia”, dalam Buletin DKS Tahun ke II Nomer 

12 Edisi Januari – Febuari 1995. 
 
6 Yayah Khisbiyah, dkk. Pendidikan Apresiasi Seni  (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan 

Perubahan Sosial, 2004), hlm. 13. 
 
7 “Dewan Kesenian Surabaya 1971”, dalam Sinar Harapan, 6 Maret 1972. 
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mempertahankan dan mengembangkan kesenian yang ada di Surabaya. Seperti 

apa yang diungkapkan para seniman Dewan Kesenian Surabaya, sebagai berikut:  

“Kita mengenal pergaulan Khairil Anwar, kita bisa membaca bagaimana 
pergaulan para seniman lukis di Perancis, bagaiamana mereka bertemu dan 
membicarakan pendapat, dan pandangan-pandangan sehingga ada 
perkembangan kreativitas. Pertemuan mereka terjadi di pinggir kali Seine, 
di cafe-cafe  dan di rumah-rumah patron kesenian. Di Jakarta pernah dikenal 
seniman Senen yang menemukan tempat berkumpul di warung kopi. 
Tempat-tempat bertemu, berkumpul dan bertukar pikiran tentang seni dan 
budaya boleh dikatakan sebagai “lembaga atau tempat berkumpulnya” para 
seniman.”8 
 
Dewan Kesenian Surabaya pada periode pertama masih terlibat dengan 

masalah keuangan. Namun, pada akhirnya Dewan Kesenian Surabaya 

mendapatkan bantuan dana dari Daerah Tingkat II Surabaya.  Dengan adanya 

Dewan Kesenian Surabaya diharapkan akan bermunculan organisasi-organisasi 

lokal yang bergerak dalam bidang kesenian dan munculnya diskusi-diskusi 

tentang kesenian secara berkala oleh para seniman.9  

Pada dasarnya kreativitas seorang seniman sebenarnya tidak bergantung 

pada lembaga organisasi kesenian yang menaunginya. Keberadaan lembaga 

hanyalah sebagai media pengembangan aktivitas kreatif para seniman. Seniman 

merupakan unsur masyarakat yang pada saat itu sebagai tonggak penguat budaya. 

Namun, para seniman kurang mendapatkan perhatian dari pelbagai pihak, baik 

dari pemerintah maupun dari masyarakat. 

Dewan Kesenian Surabaya merupakan sebuah organisasi yang diharapkan 

sebagai organisasi berpihak akan kepentingan para seniman dan kesenian. Tujuan 

                                                           
8 “Antara Seniman dan Lembaga Kesenian” dalam Buletin Dewan Kesenian Surabaya, 

Edisi April 1981. 
 
9 “Ironi Politik Kebudayaan Surabaya”, dalam Jawa Pos, 8 Juni 2014. 
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yang diharapkan dalam pembentukan organisasi Dewan Kesenian Surabaya 

adalah agar para seniman dan budayawan berpartisipasi memberikan masukan 

tentang fenomena-fenomena kesenian dan kebudayaan kepada pemerintah daerah, 

khususnya Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI). Hal itu dikarenakan karena 

seluruh dewan kesenian yang terdapat di Indonesia pada era 1970-an saling 

berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui DEPDAGRI.10 

Fokus kinerja Dewan Kesenian Surabaya tidak hanya sebatas kesenian 

tradisional, tetapi juga memperhatikan perkembangan kesenian modern. Hal itu 

dikarenakan Surabaya merupakan ibukota provinsi, sehingga tidaklah 

mengherankan jika perkembangan kesenian modern cukup pesat di Surabaya. 

Selain itu, kesenian modern juga memiliki eksistensi yang tinggi. Hal itu 

dibuktikan dengan adanya partisipasi dari  kawula muda untuk menjadikan 

kebudayaan sebagai pasar kesenian modern. Kesenian merupakan unsur cair yang 

dapat dimasukkan dalam berbagai kepentingan seperti politik, sosial, ekonomi, 

dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut sangat efektif untuk mempengaruhi 

masyarakat sekitar atau digunakan sebagai politik kekuasaan. Dalam 

kepengurusannya Dewan Kesenian Surabaya terdiri dari bermacam-macam 

kalangan mulai dari para Seniman sampai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga 

Dewan Kesenian Surabaya merupakan organisasi nirlaba yang terbuka untuk 

semua profesi.11 

                                                           
10 Wawancara dengan  Aribowo, pada tanggal 17  September    1  Pukul   08:35 WIB, di 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. 
 
11 Wawancara dengan Farid Dimyati, pada tanggal 22 Juli 2013 Pukul 10:06 WIB, di 

Pondok Candra. 
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 Dewan Kesenian Surabaya penting untuk ditulis karena organisasi tersebut 

menjadi salah satu wadah seniman dan budayawan untuk mengembangkan potensi 

dan kreativitas mereka dalam melestarikan kesenian-kesenian lokal di Surabaya. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas, maka penulisan ini berupaya mengkaji eksistensi 

Dewan Kesenian Surabaya sebagai organisasi berbasis kesenian dan perannya 

dalam upaya pengembangan Kesenian lokal yang ada di Surabaya. Hal yang akan 

dikaji tersebut terangkum dalam rumusan masalah di bawah ini. 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Dewan Kesenian Surabaya? 

2. Bagaimana pengaruh keberadaan Dewan Kesenian Surabaya terhadap 

dinamika kesenian di Surabaya tahun 1971-1989? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Penulisan ini dilakukan untuk beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan latar belakang berdirinya Dewan Kesenian Surabaya 

2. Menjelaskan tentang pengaruh keberadaan Dewan Kesenian Surabaya 

terhadap dinamika kesenian di Surabaya tahun 1971 sampai 1989. 

Dalam periode tersebut terdapat korelasi antara Dewan Kesenian 

Surabaya dan pihak-pihak yang terkait seperti seniman dan budayawan 

yang produktif untuk menghasilkan karya untuk mengembangkan nilai-

nilai lokal.  
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 Manfaat dari kajian dinamika dan pengaruh Dewan Kesenian Surabaya 

adalah memberi gambaran mengenai organisasi Dewan Kesenian Surabaya dan 

pemahaman terhadap masyarakat bahwa organisasi memiliki peran penting dalam 

pengembangan kesenian di Surabaya. Selain itu manfaat berupa pengetahuan 

secara langsung ataupun gambaran terhadap kondisi kesenian dan seniman di 

Surabaya pada tahun 1971 sampai 1989. Dimulai dari proses untuk memberikan 

pencerahan terhadap masalah-masalah kesenian dan memfasilitasi organisasi-

organisasi kesenian yang berkecimpung di dunia kesenian yang tujuannya untuk 

melakukan pemetaan seniman di Indonesia. Selain itu juga akan dipaparkan 

pasang surut Dewan Kesenian Surabaya yang pergerakannya mulai melemah 

dikarenakan adanya konflik intern dalam pengurusnya. Manfaat lain yang 

diperoleh yaitu untuk menambah koleksi penulisan sejarah dan memberi 

kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah, khususnya mengenai sejarah 

kesenian. Selain itu untuk menambah cakrawala pandang baru tentang organisasi-

organisasi kesenian yang membawa perubahan dalam dunia kesenian di 

Indonesia. 

 

D. Ruang Lingkup 

Sejarah dapat diartikan ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia 

pada masa lampau yang dimulai sejak adanya bukti tertulis.12 Agar pembahasan 

mengenai suatu permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur maka harus 

                                                           
12 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 76. 
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diberi batasan-batasan agar bisa fokus. Batasan-batasan itu dikenal dengan 

sebutan ruang lingkup. 

Ruang lingkup dalam ilmu sejarah terdiri dari dua macam, yaitu: ruang 

lingkup temporal dan spasial. Lingkup temporal dalam penulisan ini adalah tahun 

1971 sampai pada tahun 1989. Tahun 1971 menjadi awal waktu dalam penulisan 

karena pada tahun inilah Walikota Surabaya membentuk dan meresmikan Dewan 

Kesenian Surabaya sebagai organisasi yang diharapkan dapat memberi kontribusi 

untuk kesenian kota  Surabaya. Sedangkan tahun 1989 merupakan batasan akhir 

dari penulisan ini, karena eksistensi Dewan Kesenian Surabaya mengalami pasang 

surut dalam pergerakannya saat para seniman Surabaya semakin ramai mengkritisi 

kinerja dan kontribusi Dewan Kesenian Surabaya. 

Lingkup spasial dalam penulisan ini akan memfokuskan pada pengaruh 

Dewan Kesenian Surabaya dan seniman di kota Surabaya. Penulis tertarik untuk 

membahas Dewan Kesenian Surabaya karena kajian maupun penulisan yang 

berfokus mengenai organisasi dewan kesenian lokal belum banyak dibahas. 

Sehingga penulis melakukan penulisan ini untuk memperkarya literatur 

perkembangan wawasan sejarah dan dapat menjadi sebuah refleksi untuk ke 

depannya bagaimana mengurus dan mengembangkan kesenian dengan baik agar 

dapat menjadi kekayaan bangsa yang dapat berkembang secara progresif dan 

kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan ini, penulis memilih beberapa buku yang dijadikan 

tinjauan pustaka. Meskipun  sebenarnya  penulis  menyadari  bahwa ada  buku  
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lain  yang  lebih  tepat  digunakan  sebagai  tinjauan  pustaka  dalam pembahasan  

materi  ini. Kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan yaitu buku yang 

pembahasannya terletak pada peran-peran sebuah organisasi kesenian dalam 

mewujudkkan suasana komunikasi dan media karya yang produktif untuk para 

seniman maupun budayawan. Kajian yang bisa dijadikan rujukan awal dalam 

penulisan ini adalah buku karya Aribowo, dkk, yang berjudul Peta Kesenian Jawa 

Timur Jilid I.13 Dalam buku tersebut menjelaskan tentang Provinsi Jawa Timur 

yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan kesenian. 

Secara sosiologis kesenian Jawa Timur berkembang dipengaruhi oleh tiga faktor 

besar yaitu, pengaruh kuat universalisme kebudayaan (UK), budaya indigeneous 

(BI), dan budaya negara (BN). Jawa Timur merupakan wilayah yang tergolong 

strategis untuk memasukkan dan mengkapitalisasi kebudayaan khususnya dalam 

bidang kesenian. Hal ini didukung dengan berkembangnya teknologi komunikasi 

yang pesat, sehingga unsur asing dapat masuk dengan mudah kemudian 

memengaruhi kehidupan masyarakat Jawa Timur. Masuknya unsur eksternal ini 

membuat Jawa Timur tidak hanya memiliki wajah budaya daerah saja, melainkan 

juga wajah nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya gaya lukisan ekspresionisme, abstrak, surealisme, dadaisme, 

sampai dengan seni instalasi yang menunjukkan pengaruh dari universialisme 

kebudayaan. Tak hanya lukisan, tetapi banyak kesenian yang kesenian lainnya 

seperti seni sastra. Dalam buku tersebut banyak memberikan informasi terutama 

yang berhubungan dengan keadaan kesenian di Jawa Timur, khusunya di 

                                                           
13 Aribowo, dkk. Peta Kesenian Jawa Timur Jilid I (Surabaya:  Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Timur,  2006), hlm. 1. 
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Surabaya. Penggunaan buku tersebut sebagai kajian pustaka hanya sebagai 

rujukan awal dalam penulisan ini agar penulis bisa mengetahui gambaran 

kesenian yang ada di Jawa Timur. Selain itu, buku tersebut hanya membahas 

sedikit tentang Dewan Kesenian Surabaya secara umum dan tidak mendetail. 

Buku karya Lawrence E. Harrison, dkk, (ed.) yang berjudul Kebangkitan 

Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia.14 Buku 

ini menjelaskan kebudayaan secara global perkembangan kesenian di dunia dan di 

Indonesia. Selain itu, buku tersebut mengkaji sejauh mana budaya dalam 

pengertian yang subjektif bisa mempengaruhi cara-cara masyarakat untuk berhasil 

dan gagal dalam mencapai kemajuan perkembangan ekonomi dan demokrasi 

politik untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah bingkai berbasis budaya. 

Hubungannya buku tersebut dengan skripsi yang ditulis sebagai kajian pustaka 

adalah menjelaskan peran manusia sebagai pencipta kebudayaan. Kebudayaan 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan yang terbingkai dan terangkum menjadi 

satu dalam sebuah organisasi. Organisasi yang nantinya akan memfasilitasi para 

seniman dan budayawan untuk mengembangkan potensi yang berguna untuk 

melestarikan budaya lokal didalam suatu kebudayaan yang diciptakan oleh 

manusia. Tapi dalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci tentang kebudayaan 

sebagai alat untuk melestarikan nilai-nilai lokal yang terbingkai dalam sebuah 

organisasi dengan penjabaran yang rinci. Namun, penulis menawarkan penulisan 

tentang organisasi Dewan Kesenian Surabaya yang menjadi wadah para seniman 

                                                           
14 Lawrence E. Harrison, dkk, (ed.), Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nila-Nilai 

Membentuk Kemajuan Manusia (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. xv-xvi. 
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dan budayawan yang ingin mengembangkan potensinya untuk mengembangkan 

budaya lokal yang dijelaskan secara rinci. 

Selanjutnya buku karya Claire Holt yang berjudul Melacak Jejak 

Perkembangan Seni di Indonesia.15 Buku ini menjelaskan tentang perkembangan 

kesenian di Indonesia mulai zaman prasejarah hingga zaman modern. Dalam buku 

tersebut dibahas secara luas tentang makna kesenian bagi masyarakat Indonesia 

yang merupakan rangkaian kesatuan pertumbuhan budaya, unsur-unsur lama dan 

baru tumpah tindih, bercampur-baur, dan terkadang berdampingan. Perubahan-

perubahan kesenian dan perkembangannya dijabarkan secara general untuk 

mengidentifikasi karakter nasional dan gairah orang Indonesia untuk mengenal 

budayanya. Buku ini hanya membahas perkembangan kesenian secara general 

yang ada di Indonesia dan tidak terlihat penjabaran yang rinci untuk membahas 

kesenian yang ada di Surabaya. 

Selanjutnya buku karya Edi Setyawati yang berjudul Keindonesiaan dalam 

Budaya.16 Buku ini hanya menjelaskan budaya nasional secara etnik yang 

dihubungkan dengan peranan industri budaya dan media massa warisan budaya 

dalam upaya pelestarian budaya yang dinamis. Penggunaan buku ini sebagai 

bahan acuan karena organisasi yang berbasis kebudayaan juga mempunyai peran 

penting dalam pengembangan kebudayaan lokal. Sehingga identitas sebuah 

bangsa bisa dikaji dan diidentifikasi dari budaya yang menjadi modal bagi 

kekuatan suatu bangsa. Buku ini hanya membahas kebudayaan secara global yang 

                                                           
15 Claire Holt, Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia (Bandung: Arti Line, 2000), 

hlm. xx. 
16 Edi Setyawati, Keindonesiaan dalam Budaya (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008), 

hlm. v-vi. 
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ada di Indonesia. Sehingga, belum ditemukan sebuah penjelasan yang rinci 

tentang pelestarian budaya melalui bingkai organisasi. 

Semua karya-karya di atas memberikan informasi bagi penulis untuk dapat 

memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai gambaran organisasi Dewan 

Kesenian Surabaya yang ditulis dalam penulisan ini. Melalui penulisan dinamika  

organisasi Dewan Kesenian Surabaya, penulis berusaha untuk memberi jarak dan 

berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memberikan gambaran mengenai 

Dewan Kesenian Surabaya. 

 
F. Kerangka Konseptual 

Pembahasan mengenai Dewan Kesenian Surabaya sebagai wadah 

pengembangan budaya lokal, merupakan sebuah fenomena setidaknya 

menggunakan konsep yang dijadikan acuan untuk menjelaskan peristiwa 

mengenai alur penulisan ini. Hal itu dilakukan untuk lebih memudahkan dalam 

proses penelitian sejarah agar dapat menghasilkan historiografi yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Dalam skripsi ini penulis akan membahas dinamika organisasi Dewan 

Kesenian Surabaya. Melalui penulisan organisasi kesenian akan ditemukan tujuan 

organisasi tersebut dalam bidangnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi 

ini penulis memakai konsep yang diutarakan oleh Arni Muhammad, yaitu 

bahwasanya organisasi merupakan suatu sistem yang mengkoordinasi aktivitas 

dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Organisasi biasanya mempunyai 
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pergerakan dalam ranah yang berbeda.17 Sehingga, penulis berusaha untuk 

menggambarkan dinamika Dewan Kesenian Surabaya. Dewan Kesenian Surabaya 

merupakan salah satu organisasi kesenian yang tepat untuk ditulis karena 

perannya dalam pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan sebagai media 

penyaring budaya luar yang masuk dalam kota Surabaya. Salah satu peran Dewan 

Kesenian Surabaya yang masih ada hingga sekarang adalah sebagai fasilitator 

para seniman dan budayawan untuk mengembangkan potensi mereka di kota 

Surabaya. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai dinamika Dewan Kesenian 

Surabaya saat menjadi fasilitator para seniman dan budayawan, pengembangan 

nilai-nilai budaya lokal, dan sebagai media penyaring budaya luar. Dinamika 

Dewan Kesenian Surabaya yang mempunyai kiprah besar dalam dunia kesenian 

menjadikan penulis ingin menelusurinya. 

 Organisasi mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan manusia 

dan sistem sosial. Hal itu dikarenakan manusia adalah pendiri maupun anggota 

organisasi yang masuk dalam inti organisasi sosial. Manusia terlibat dalam 

tingkah laku organisasi, misalnya anggota organisasi memutuskan apa peranan 

yang dilakukannya dan bagaimana melakukannnya. Tanpa manusia organisasi 

tidak akan ada dan faktor manusia dalam organisasi tidak bisa terpisahkan.18 

Hubungan manusia menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial 

dalam kehidupan organisasi. Teori tersebut menyarankan strategi peningkatan dan 

penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi 

                                                           
17 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 24. 
 
18 Ibid., hlm. 25. 
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dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan 

potensinya, salah satunya dalam bidang keorganisasian itu sendiri.19 Sedangkan 

sistem sosial memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen 

yang saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap 

bagian mempunyai perannya masing-masing dan berhubungan dengan bagian-

bagian lain yang saling berkoordinasi satu sama lain. Tipe komunikasi yang 

dominan dalam organisasi yang menggunakan teori tersebut adalah komunikasi 

horizontal, baik dalam organisasi lain dalam suprasistemnya.20 

 Seni adalah karya yangg diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti 

tari, lukisan, ukiran, dan sebagainya. Seni merupakan hasil karya yang diciptakan 

oleh seniman, karena seniman adalah orang yangg mempunyai bakat seni dan 

berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni.21 Kesenian merupakan media 

hiburan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesenian merupakan salah satu produk 

kebudayaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam perkembangannya 

kesenian dapat bergeser fungsinya yang disebabkan oleh dinamika masyarakat itu 

sendiri. Pengembangan kesenian yang dilaksanakan dengan metode yang baik dan 

sesuai, pada akhirnya kesenian secara otomatis akan mengangkat martabat suatu 

bangsa. 

 

                                                           
19 Ibid., hlm.39-41. 
 
20 Ibid., hlm. 46-47. 
 
21 Claire Holt, op. cit., hlm. xxvii. 
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G. Metode Penelitian 

Dalam sejarah terdapat suatu metode pendekatan dan teknik dalam 

penulisan sejarah. Demi menghasilkan historiografis yang bisa dibuktikan 

kebenarannya, penulis melakukan kajian secara langsung di lapangan dengan 

menggunakan metode historis. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah 

seperti yang diutarakan oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan, yaitu 

pemilihan topik, mengumpulkan sumber data, verifikasi, interpretasi dan sintesis, 

serta penulisan.22 

Pertama, pemilihan topik yang menentukan subjek yang akan diteliti dan 

permasalahan yang akan dijawab. Pemilihan tokoh akan mempengaruhi sumber-

sumber yang dicari. 

Kedua, dilakukan pengumpulan sumber, baik berupa sumber tertulis 

maupun sumber tidak tertulis. Sumber tertulis diperoleh dari penelitian pustaka 

yang meliputi arsip-arsip yang berhubungan dengan berbagai masalah yang 

sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh antara lain dari dokumentasi 

arsip-arsip yang masih disimpan oleh organisasi Dewan Kesenian Surabaya, Arsip 

Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 

Perpustakaan Pribadi Henry Nurcahyo, Perpustakaan Stikosa Almamater 

Wartawan Surabaya (AWS), Perpustakaan Pribadi Suparta Brata, Badan Arsip 

dan Perpustakaan Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga 

Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan Perpustakaan Kota 
                                                           

22 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1996), hlm. 91. 
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Surabaya. Sedangkan sumber tidak tertulis berupa wawancara dengan orang-orang 

yang menjadi anggota Dewan Kesenian Surabaya di kota Surabaya. Orang-orang 

yang menjadi seniman dan budayawan saat berkiprah dalam Dewan Kesenian 

Surabaya. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap warga sipil yang 

mengetahui seluk beluk dan eksistensi Dewan Kesenian Surabaya, hingga 

mewawancarai wartawan yang pernah meliput kegiatan-kegiatan yang pernah 

dilakukan oleh Dewan Kesenian Surabaya. Hal itu dikarenakan minimnya data 

yang diperoleh mengenai Dewan Kesenian Surabaya. Dalam pengumpulan data 

tersebut penulis mengalami kesulitan terutama dalam pengumpulan arsip-arsip, 

serta buku-buku yang membahas Dewan Kesenian Surabaya. Hal itu dikarenakan 

banyak data-data yang sudah hilang. Sedangkan dalam mencari arsip yang ada 

dalam instansi tertentu penulis mengalami kesulitan dalam hal ijin untuk mencari 

data, karena butuh proses terlebih dahulu dalam hal perijinan yang membuat 

penulis harus menunggu. Dalam melakukan wawancara kesulitan penulis adalah 

menemukan narasumber yang sejaman, karena anggota Dewan Kesenian 

Surabaya tidak terlalu banyak. 

Ketiga, proses verifikasi atau kritik terhadap sumber. Pada tahap ini sumber-

sumber diseleksi agar dapat digunakan dalam penelitian ini. Kritik sumber 

dilakukan dengan cara melakukan cross check terhadap sumber-sumber yang 

diperoleh dan menganalisanya. Krititik sumber dibagi menjadi dua kritik yaitu 

kritik ekstern dan intern. Kritik intern dilakukan penulis untuk menguji apakah 

pernyataan dapat dipercaya kebenarannya dari keterangan anggota Dewan 

Kesenian Surabaya ataupun keterangan sumber lain yang menjelaskan seluk beluk 
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Dewan Kesenian Surabaya. Kritik ekstern dilakukan penulis untuk memilah-milah 

sumber yang didapat dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan yang 

lain, perbedaan dan persamaan yang ada karena penulis banyak menggunakan 

data-data berupa tulisan-tulisan yang ada di surat kabar dan metode wawancara. 

Sehingga, pada akhirnya dapat menjadi data yang mendekati objektivitas sejarah. 

Keempat, proses interpretasi atau pengelompokan sumber-sumber yang 

telah diperoleh dan menganalisanya. Pada tahap ini penulis mengambil unsur-

unsur data yang dapat dipercaya kemudian akan di analisis. Sehingga terdapat 

pemahaman terhadap fakta sejarah berupa kajian dinamika Dewan Kesenian 

Surabaya. 

Tahap yang terakhir adalah historiografi atau penulisan, yaitu menyajikan 

hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan secara kronologis dan sistematis. 

Penulis tidak hanya mendeskripsikan namun juga berusaha menjelaskan sebab-

akibatnya. Sehingga didapatkan jawaban-jawaban mengapa peristiwa itu terjadi 

dan pengaruh dari peristiwa tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan sejarah ini akan mengkaji beberapa hal yang terkait: 

Bab I merupakan bab yang pertama dari penelitian ini meliputi hal-hal yang 

bersifat metodologis, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II membahas gambaran umum organisasi-organisasi kesenian yang ada 

di Surabaya pada masa Orde Lama hingga Orde Baru dan membahas pula latar 

belakang berdirinya Dewan Kesenian Surabaya. 

Bab III berisi tentang pengaruh Dewan Kesenian Surabaya terhadap 

perkembangan kesenian di Surabaya,  hingga kontribusi Dewan Kesenian 

Surabaya menjadi fasilitator media pengembangan kreativitas seniman dan 

masyarakat Surabaya. Selain itu juga dibahas pasang surut Dewan Kesenian 

Surabaya yang ditandai dengan adanya gejolak dari seniman dan merosotnya 

kesenian yang diakibatkan oleh konflik intern dari pengurusnya. 

Bab IV berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan 

penelitian. 
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