
Oleh :
2)Christriyati Ariani

 A. Pendahuluan

Manusia adalah mahkluk sosial yang 
selalu ingin berkomunikasi dan menjalin 
hubungan sosial dengan sesamanya. Di 
mana pun, saat kapan pun jalinan sosial 
antar manusia tidak akan pernah 
terhenti, selama manusia saling 
mempunyai keterkaitan satu dengan 
yang lainnya. Hubungan antar manusia 
biasanya didasari oleh berbagai 
kepent ingan  te r ten tu .  Bahkan  
perbedaan hubungan sosial antar 
manusia dipengaruhi pula oleh 
perbedaan-perbedaan status dan 
kedudukan seseorang.

Adanya perbedaan tersebut, 
s e r i n g k a l i  m e m i c u  t i m b u l nya  
kepentingan tertentu, sehingga 
melahirkan konflik. Melalui media 
kesen ian ,  kon f l i k  kepent ingan 
diharapkan dapat diminimalkan. Mereka 

mempunya i  kebebasan  da l am 
mengekspresikan diri baik melalui 
gerakan, bunyi-bunyian, ucapan dan 
sebagainya. Dengan berkesenian 
manusia dapat mengekspersikan diri 
s e c a r a  l e l u a s a ,  m e l u p a k a n  
permasalahan, serta bersenang-senang 
menghibur diri. Kesenian merupakan 
salah satu kebutuhan manusia yang 
tidak mungkin hilang. 

Fest iva l  Budaya N i t iprayan 
merupakan salah satu contoh ekspresi 
kesenian yang dimiliki oleh warga 
masyarakat Nitiprayan, Gumuk dan 
Jomegatan. Ajang kesenian ini telah 
dilakukan warga sebanyak tiga kali, 
semenjak tahun 2003. Dari beberapa 
kali penyelenggaraan festival seni ini 
banyak manfaat yang bisa dipetik oleh 
warga. Salah satu diantaranya adalah 
Festival Budaya Nitiprayan merupakan 
salah satu wadah bagi terciptanya 
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Festival Budaya Nitiprayan

 itiprayan have well known since a long ago as the art village. Many 
famous traditional artists lived in Nitiprayan. To embellish the art N and cultural activity, Nitiprayan Cultural Festival have been 

organized by the village community since 2003. In addition to expressing the local 
art and cultural, the festival is also getting function to improve brotherhood 
between inhabitants.



S e s e d e r h a n a  a p a p u n ,  d a l a m  
pemahaman Geertz (1973), FBN telah 
memposisikan kesenian sebagai model 
simbol atau kognisi bagi warga 
masyarakat Nitiprayan, Jomegatan 
maupun  Gumuk  un tuk  sa l i ng  
be r komun i ka s i ,  me l e s t a r i k an ,  
menghubungkan pengetahuan,  
bertindak untuk memenuhi kebutuhan 
integratif yang terkait dengan 
pengungkapan estetiknya.

Di dalam perspektif lain, dengan 
adanya FBN merupakan realitas yang 
mengisyaratkan pentingnya praktik 
kesenian, dalam  istilah Rappaport 
(1968), sebagai strategi adaptasi dari 
seseorang atau kelompok masyarakat 
tertentu, untuk memenuhi kebutuhan 
estetikanya dalam menghadapi kondisi 
lingkungan tertentu. Hal ini tercermin 
dari ketiga tema yang diangkat dalam 
pelaksanaan FBN, yang selalu 
mengedepankan kondisi lingkungan 
desa yang sedang terjadi. Dukungan 
dari berbagai elemen masyarakat 
terhadap perhelatan budaya ini, kiranya 
p a t u t  d i j a d i k an  c on t oh  b ag i  
terselenggaranya berbagai ajang 
kesenian di daerah-daerah lain.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 
2005, yakni saat FBN ke III, digelar 
masyarakat. Namun demikian, data 
sekunder yang mendukung penelitian 
ini diperoleh dari berbagai buku, artikel, 
maupun sumber-sumber tertulis 
lainnya, jauh sebelum FBN berlangsung. 
Guna mendukung keabsahan data, 
maka penelitian ini juga ditunjang 
dengan wawancara kepada tokoh 
masyarakat setempat, para seniman, 
aparat pemerintahan, serta warga 
masyarakat secara umum. Penelitian ini 
bersifat deskripsi-kualitatif, dalam arti 
bahwa analisis yang digunakan dalam 
kajian ini sangat mengutamakan data 
yang diperoleh secara holistik, 
berdasarkan hasil komunikasi serta 

hubungan persaudaraan di antara 
warga, yang konon di era global saat ini 
hubungan persaudaraan antar manusia 
menjadi luntur.

Penel i t ian in i  berawal dar i  
k e t e r t a r i k a n  p e n e l i t i  d a r i  
penyelenggaraan Festival Budaya 
Nitiprayan yang dinilai cukup “sukses” 
dari tahun ke tahun. Hingga saat ini 
Festival Budaya Nitiprayan telah 
diselenggarkan tiga kali, sejak tahun 
2003 selalu mendapat dukungan yang 
positif dari warga setempat maupun 
masyarakat secara umum. Setiap 
tahun, festival budaya ini mempunyai 
tema-tema tertentu, berdasarkan 
kondisi aktual dusun. Dari ketiga  
penyelenggaraan festival, tema yang 
diangkat selalu mengedepankan kondisi 
pedesaan dengan mengutamakan rasa 
kebersamaan. Tema-tema tersebut 
adalah Festival Seni Desa (2003); 
Kenduri Desa Minta Hujan (2004); serta 
Kenduri Seni Tiga Saudara (2005).

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa bahwa perhelatan budaya yang 
dilakukan oleh warga masyarakat 
Nitiprayan, Gumuk serta Jomegatan, 
pada dasarnya mempunyai dua tujuan 
utama. Apabila dikaitkan dengan 
pendapat Ahimsa-Putra (2000: 35), 
maka Festival Budaya Nitiprayan (FBN) 
merupakan salah satu bentuk apresiasi 
warga  dalam berkesenian, sehingga 
mempunyai maksud, tujuan serta 
makna tertentu. Kemudian, secara 
kontekstual FBN dapat dilihat sebagai 
gejala sosial warga masyarakat, yang 
d i h u b u n g k a n  d e n g a n  a d a nya  
kepentingan-kepentingan tertentu, baik 
secara sosial, ekonomi, budaya maupun 
politik.

Rupanya, kebutuhan estetik warga 
semakin mengemuka mengiringi 
pemenuhan akan kebutuhan primer, 
kebu tuhan  sekunder,  maupun  
kebu tuhan  i n teg ra t i f  l a i nnya .   
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Jika kita memasuki kampung 
Nitiprayan, Jomegatan serta Gumuk, 
kampung ini tidak berbeda dengan 
kampung-kampung lainnya yang ada di 
wilayah Bantul. Namun, dari kondisi 
alamnya, kampung ini sangat menarik. 
Walaupun terletak di daerah “pinggiran”, 
namun perpaduan suasana antara kota 
dan desa masih terasa. Di kampung 
Gumuk misalnya ciri khas perkotaan 
sangat menonjol. Seiring dengan 
perkembangan wilayah kota, maka di 
kampung ini kental dengan warna 
“modern”, karena tumbuhnya real 
estate yang dihuni oleh kaum menengah 
ke atas. Sementara di bagian barat dan 
selatan, suasana pedesaan masih 
mendominasi kampung ini. Areal 
persawahan dengan irama kehidupan 
petani tradisional masih bisa ditemukan. 

Dari gambaran sekilas tentang 
kampung seni Nitiprayan ini, maka bisa 
dijabarkan bahwa penduduk yang 
menghuni kampung ini sangat beragam. 
Ko n s e k u e n s i  s e b a g a i  d a e r a h  
“pinggiran”, maka penduduk yang 
menghuni kampung ini pun mempunyai 
latar belakang sosial-ekonomi yang 
bervariasi. Mulai dari pengusaha, 
pegawai, seniman, petani, buruh tani 
hingga pekerja di sektor jasa (tukang), 
bahkan tukang becak pun merupakan 
bagian dari penduduk Nitiprayan. 
Namun demikian, adanya perbedaan 
s t a t u s  s o s i a l - e k o n o m i  t i d a k  
menghalangi mereka untuk bersatu, 
membangun kebersamaan guna 
mewujudkan perhelatan budaya yang 
digelar setiap tahun.  

Kepedulian warga masyarakat 
Nitiprayan, Jomegatan maupun Gumuk 
terhadap kehidupan seni dapat dilihat 
dari banyaknya sanggar seni maupun 
perkumpulan seni (kethoprak, macapat, 
wayang kulit, seni kriya, karawitan, tata 
rias, kerajinan kulit) yang dikelola oleh 

hasi l  observasi,  e lemen dasar 
analisisnya berupa kata-kata, serta 
analisis interpretasinya sangat bersifat 
individual (Danim, 2002: 34).  

B. Kampung Budaya : Nitiprayan

Sejak dahulu, Nitiprayan dikenal 
sebagai kampung seni. Nitiprayan 
sebenarnya salah satu bagian wilayah 
tertentu yang secara administratif 
termasuk dalam Dusun Jomegatan, 
Kelurahan Ngestiharjo, Kabupaten 
Bantul. Kampung seni yang berbatasan 
dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten 
Sleman ini, memang sejak dahulu 
dikenal dengan para senimannya yang 
kreatif. Di masa tahun 1960-an 
Nitiprayan terkenal dengan para 
seniman tempo doeloe seperti seniman-
seniman kethoprak, pelawak, serta 
dalang. Misalnya, seniman kethoprak 
pak Togen, pak Poniman,pak Ngadimin, 
pak Sasrasuganda, Angger Sukisno, 
pelawak mas Boang, serta dalang Ki 
Parjaya dan Sigit Tripurnama. Secara 
umum, para seniman ini mengalami 
“kejayaan” melalui  media RRI 
Yogyakarta.

Letak kampung Nitiprayan sangat 
strategis. Dalam wilayah Kabupaten 
Bantul, kampung Nitiprayan merupakan 
“pintu gerbang” yang terletak di bagian 
utara. Tidak jauh dari kampung ini 
sekitar 2 kilometer ke arah selatan, 
merupakan Desa Wisata Kasongan yang 
merupakan aset wisata andalan 
Kabupaten Bantul. Di bagian barat 
terdapat situs sejarah Onggobayan, 
yang saat ini masih terus dilakukan 
penelitian tentang keberadaannya. Di 
bagian timur dari kampung ini terdapat 
SMKI (Sekolah Menengah Karawitan 
Indonesia) merupakan salah satu 
sekolah seni yang melahirkan seniman-
seniman muda berbakat.
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 Gagasan terwujudnya FBN berawal 
da r i  kepedu l i an  warga  un tuk  
menyelenggarakan berbagai atraksi 
kesenian, terutama menyongsong hari-
hari besar nasional seperti perayaan hari 
ulang tahun kemerdekaan. Berbagai 
sarasehan seni maupun pertemuan, 
seringkali dilakukan warga untuk bisa 
mewujudkan kegiatan budaya yang 
melibatkan seluruh warga. Melalui 
beberapa kali pertemuan tersebut, 
ternyata gagasan warga untuk 
mewujudkan  keg ia tan  budaya  
terlaksana pada tahun 2003, saat FBN 
pertama diselenggarakan. Kegiatan 
budaya tersebut ternyata mendapat 
dukungan dan sambutan yang luar biasa 
dari warga setempat, pemerintah 
kabupaten Bantul maupun pemerintah 
desa. Dukungan materil berupa dana 
guna kelancaran kegiatan diperoleh dari 
p e m e r i n t a h  k a b u p a t e n  s e r t a  
pemerintah desa, di samping dukungan 
moril dari para seniman yang 
berdomisili di kampung tersebut dengan 
jalan melatih para warga untuk 
mengekspresikan seni. 

Berbeda dengan pelaksanaan FBN I 
dan II, dalam pelaksanaan FBN III 
ternyata didukung oleh pihak swasta 
dalam kegiatan ini. Namun demikian, 
pengendali utama kegiatan ini tetap 
dilakukan oleh warga masyarakat 
setempat. Seluruh atraksi kesenian FBN 
dilakukan di jalan utama desa, dengan 
memanfaatkan berbagai fasilitas umum 
maupun  tanah- tanah  kosong ,  
pekarangan milik warga. Kegiatan seni 
dilaksanakan mulai sore hingga malam 
hari selama tiga hari berturut-turut. Di 
kanan kiri sepanjang jalan utama desa 
diramaikan pula oleh warga setempat 
yang memanfaatkan kegiatan budaya 
ini  sebagai kesempatan untuk 
berdagang.  

Selama festival berlangsung,  
warga desa mendapat suguhan seni, 

warga masyarakat maupun perorangan, 
te rmasuk para  sen iman yang 
berdomisili di sana. Bagi perkembangan 
jiwa dan mental anak-anak balita, di 
dusun ini terdapat SALAM (Sanggar 
Anak Alam) yang mendidik anak-anak 
pra-sekolah melalui pendidikan dengan 
sistem kesederhanaan, lokalitas, serta 
persahabatan dengan lingkungan. 

Dukungan pemerintah kabupaten 
Bantul maupun pemerintah desa 
Ngestiharjo demi terwujudnya FBN dari 
tahun ke tahun cukup tinggi. Kedua 
unsur pemerintah ini sangat menfasilitasi 
terhadap setiap terselenggaranya FBN, 
baik melalui sumbangan pemikiran serta 
dana yang dibutuhkan. Di tingkat desa 
misalnya, pemerintah desa berperan 
ak t i f  sebaga i  fas i l i t a to r  bag i  
terselenggaranya FBN melalui pertemuan 
dan sarasehan yang dilakukan warga. 
Pada  pr ins ipnya  kedua  unsur  
pemerintahan ini sangat mendukung 
terhadap terselenggaranya FBN. 

C. Ajang Seni Tradisi : 
Festival Budaya Nitiprayan

Hingga saat ini, Festival Budaya 
Nitiprayan (FBN) telah diselenggarakan 
sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 
2003, 2004 serta tahun 2005. Bagi 
warga dusun Nitiprayan, Gumuk serta 
Jomegatan perhelatan budaya ini 
merupakan salah satu kegiatan budaya 
yang diharapkan bisa dilaksanakan 
secara rutin, setahun sekali. Mengapa 
FBN merupakan salah satu kegiatan 
budaya bagi mereka? Bagi warga ketiga 
dusun tersebut, kegiatan budaya cukup 
memasyarakat baginya. Hampir di 
setiap bulan tentu ada saja kegiatan 
budaya yang dilakukan di kampung ini, 
melalui ekspresi kesenian yang 
dilakukan oleh para seniman yang 
berdomisili di sana maupun melalui 
sanggar-sanggar seni. 
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Oleh karenanya, setiap karnaval 
berlangsung selalu dipenuhi gelak tawa 
para penonton yang menyaksikannya. 

Di samping menampilkan berbagai 
atraksi kesenian yang berasal dari 
Nitiprayan, Gumuk serta Jomegatan, 
maka setiap pelaksanaan festival juga 
menyertakan kesenian dari daerah lain 
seperti Aceh, Papua, Kalimantan, Riau, 
Wonosobo, Batu (Malang) serta desa-
desa sekitar seperti Sonopakis, 
Wirobrajan, Kersan, serta Bugisan. 
Untuk itu, bagaimana pelaksanaan FBN 
dari tahun ke tahun dapat diketahui dari 
tabel berikut ini:

hiburan serta tontonan secara gratis. 
Selain itu,  sebagian warga juga 
berkesempatan untuk tampil di 
panggung bagi warga yang mengisi 
atraksi-atraksi seni. Setiap pelaksanaan 
festival selalu diawali dengan karnaval 
seni yang melibatkan hampir sebagian 
besar warga dusun Nitiprayan, Gumuk 
serta Jomegatan. Selama karnaval 
berlangsung para penonton yang juga 
warga setempat maupun warga sekitar 
disuguhi atraksi kesenian yang unik, 
serta mempunyai nilai kreatifitas seni 
yang tinggi, karena warga diberi 
kebebasan untuk mengekspresikan diri. 

Tabel 1
Identifikasi Pelaksanaan

 Festival Budaya Nitiprayan

I

II

III

18 - 21

oktober 

2003

4 - 7

september 

2004

25 - 27

september 

2005

Kenduri Desa 

Minta Hujan

Festival 

Seni Desa

Kenduri Seni 

Tiga Saudara

Keroncong, campursari, jathilan, wayang kulit, 

gendhing dolanan anak, kethoprak, macapat, 

tari shaman, kesenian Papua, Kalimantan, Riau

Tari kontemporer, tarian anak, lesungan, 

kethoprak remaja, wayang purwa 

(dalang anak dan dewasa), 

lengger, jathilan, keroncong, pencak silat, 

performance art, seni rupa, teater kolaborasi

Ludruk, lengger, jathilan, kethoprak, 

topeng penthul, gejog lesung, macapat, 

karawitan, srandul, wayang jemblung, 

rapak gendhing, 

tari anak tradisional dan modern, 

keroncong modern

Festival Budaya 
Nitiprayan (FBN) Pelaksanaan Tema

Jenis kesenian 
yang ditampilkan
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Gumuk, merupakan suatu bentuk 
“pesta seni” rakyat, yang mengandung 
unsur-unsur komoditas baik secara 
budaya, sosial, ekonomi mapun politik, 
walaupun tidak tersirat secara 
gamblang.

 Secara budaya, sangat jelas bahwa 
pelaksanaan FBN bagi ketiga warga 
kampung tersebut, merupakan ajang 
seni yang bisa menjadi wadah untuk 
berekspresi, menuangkana gagasan 
u n t u k  b e r k e s e n i a n ,  s e r t a  
mengembangkan kreatifitas yang 
dimiliki. Maksud dan tujuan ini disatu 
sisi merangsang untuk menumbuhkan 
sanggar-sanggar seni, yang didukung 
oleh para seniman-seniman yang 
berdomisili dan peduli terhadap warga 
Nitiprayan, Jemogetan serta Gumuk. 

Secara sosial, jelas dengan 
d i se l engga rakannya  FBN  b i sa  
mempertebal rasa solidaritas di antara 
sesama warga yang selama ini telah 
terbangun dengan baik. Melalui ajang 
kesenian seperti FBN, seluruh warga 
tentu mempunyai maksud dan tujuan 
yang sama, untuk mewujudkan 
kegiatan seni dengan baik. Sekat-sekat 
sosial-ekonomi yang membatasi warga 
masyarakat yang selama ini mungkin 
memisahkan di antara mereka, 
sementara ditinggalkan. Terlaksananya 
FBN dengan baik, meriah, serta lancar, 
merupakan tanggung jawab dan 
kebanggaan semua warga. Melalui 
kesenian segala permasalahan yang 
dihadapi warga ditinggalkan sesaat, 
sehingga FBN merupakan media untuk 
“ber-rekreasi”. Warga masyarakat 
mendapat tontonan dan hiburan yang 
segar, murah, serta merakyat, yang 
pada akhirnya bisa menumbuhkan 
kebanggaan tersendiri di setiap warga.

Selain itu, jika dilihat dari tema-
tema yang dipilih dalam setiap 
pelaksanaan FBN seperti Kenduri Desa 
Minta Hujan; Festival Seni Desa; 

D. FBN : Mempererat
Persaudaraan Melalui Media 
Tradisi

Seperti apa yang dikatakan oleh 
Ahimsa-Putra (2000: 35) di bagian 
pendahuluan, bahwa penyelenggaraan 
Festival Budaya Nitiprayan dapat 
dicermati dari dua sudut pandang 
(perspektif). Pertama, secara tekstual, 
FBN bisa dilihat sebagai fenomena seni 
yang dilakukan oleh warga Nitiprayan, 
Gumuk serta Jomegatan, yang bisa 
dibaca dan dimaknai maksud dan tujuan 
diselenggarkan FBN tersebut. Bagi 
ketiga warga dusun tersebut, tentunya 
FBN mempeunyai peranan yang sangat 
penting bagi keutuhan, keguyuban serta 
k e b e r s a m a a n  w a r g a  k a m p u n  
Nitiprayan, Jomegatan, maupun 
Gumuk.

Bagi ketiga warga dusun tersebut, 
pelaksanaan FBN setiap tahun selalu 
ditunggu dan dinantikan. Saat itu, 
setiap warga diberi kebebasan untuk 
berekspresi dalam olah seni secara 
berkelompok maupun perseorangan. 
Kepedulian warga terhadap seni terlihat 
da r i  maraknya  saa t  ka rnava l  
berlangsung, yang diramaikan oleh 
berbagai atraksi kesenian, hasil 
kreatifitas warga. Di saat itulah, 
s e l a u r u h  w a r g a  k a m p u n g  
berkesempatan untuk turut serta 
mengikuti karnaval, atau hanya sekedar 
menonton di sepanjang jalan utama 
kampung. Tua, muda, laki-laki, 
perempuan, besar, kecil, seluruh warga 
masyarakat dari kalangan apapun, 
menyatu mengikuti “pesta seni” yang 
dirancang dan dilaksanakan dari warga, 
oleh warga dan untuk warga tersebut.

Sementara itu, jika dirunut dari 
perspektif kontekstual (Ahimsa-Putra, 
2000: 35), mengindikasikan bahwa 
pelaksanaan FBN bagi ketiga warga 
kampung Nitiprayan, Jomegetan serta 
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tetap menghadirkan berbagai seni 
tradisi  yang masih hidup dan 
berkembang di daerahnya, secara tidak 
langsung FBN sebagai ajang bagi 
pelestarian budaya. Keberhasilan 
pelestarian budaya akan berhasil bila 
dimulai sejak dini, dan mulai 
diperkenalkan kepada anak-anak. Dari 
sinilah rasa kebanggaan terhadap 
budaya sendiri diharapkan mulai 
tumbuh, walaupun warga juga perlu 
pula untuk mengetahui bentuk-bentuk 
seni kontemporer yang berkembang 
saat ini.

Dilihat dari sisi ekonomi, sudah 
tentu FBN merupakan ajang seni untuk 
mendapatkan keuntungan dan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Walaupun secara materiil, pesta rakyat 
ini bukan wadah untuk mencari 
keuntungan, namun secara tidak 
langsung kegiatan oleh seni mereka 
menjadi “dikenal” di luar. Masyarakat di 
luar kampung menjadi lebih mengerti 
sanggar-sanggar seni apa saja yang ada 
di wilayah kampung tersebut. Dengan 
demikian diharapkan di masa yang akan 
datang para “seniman” yang berdomisili 
di sana bisa lebih eksis, serta 
diharapkan bisa menghidupi dirinya, 
se r ta  masyaraka t  akan  l eb ih  
menghargai kesenian milik sendiri. 
Akhi rnya,  dengan berkesenian 
diharapkan akan melahirkan manusia-
manusia yang lebih bermoral dan 
bertanggung jawab.

Secara politis, tentu pelaksanaan 
FBN mempunyai maksud-maksud 
tertentu yang sulit untuk diketahui. 
Yang jelas dari pihak pemerintah desa 
maupun pemerintah kabupaten, 
mempunyai maksud dan tujuan jangka 
panjang dalam pembangunan budaya 
bangsa yang bisa diwujudkan. Mungkin 
nantinya bisa dikembangkan menjadi 
“kampung seni” atau “desa wisata” yang 
benar-benar didukung oleh semua 

K e n d u r i  S e n i  T i g a  S a u d a r a  
mencerminkan bahwa seni tradisi yang 
ditampilkan dalam festival merupakan 
seni tradisi hasil karya warga desa yang 
mengutamakan adanya kebersamaan, 
kebersahajaan, persaudaraan serta 
mengutamakan musyawarah yang 
tinggi. Hal ini ditujukkan dari 
penggunaan istilah-istilah seperti 
kenduri, desa serta saudara. Walaupun 
seni tradisi yang ditampilkan ada yang 
berasal dari luar kampung mereka 
(Wonosobo, Batu, Kalimantan, Riau, 
Papua dsbnya),  namun warga 
Nitiprayan, Jomgetan serta Gumuk 
menganggap keberadaan mereka 
sebagai “saudara”, sehingga patut untuk 
dihormati dan dihargai kehadirannya.

Dengan demikian, sangat jelas 
bahwa dengan diselenggarakannya FBN 
merupakan wahana untuk melestarikan 
kegiatan seni tradisi pedesaan, yang 
saat ini mulai terpinggirkan. Melalui 
berbagai aktraksi seni tradisi yang 
ditampilkan dalam FBN, menunjukkan 
bahwa warga kampung Nitiprayan, 
Jomegatan serta Gumuk, masih tetap 
menghargai seni tradisi leluhur yang 
diyakini sarat dengan pesan moral dan 
nilai-nilai kearifan. Sebagai contoh, 
dengan dipentaskannya seni tradisi 
seperti gejog lesung, geguritan, 
kethoprak lesung, dan sebagainya 
merupakan salah satu bukti, bahwa seni 
tradisi yang sarat dengan nilai 
kebersamaan, keselarasan, ternyata 
sangat penting untuk mengantisipasi 
tumbuhnya gejolak atau konflik, karena 
irama dan gerakan yang dilakukan 
pemain, sangat mengutamakan 
kebersamaan dan kesatuan.

Di sisi lain, dengan seringnya warga 
masyarakat melakukan kegiatan seni, 
diharapkan bisa menumbuhkan rasa 
percaya diri yang tinggi, karena warga 
masyarakat menjadi terbiasa untuk 
tampil di panggung terbuka. Dengan 

Festival Budaya Nitiprayan

Jurnal Riset Daerah Vol. V, No.2. Agustus 2006

631



akan minimnya seni-seni tradisi yang 
masih hidup dan berkembang di 
masyarakat. Dengan segala upaya yang 
d i l a k u k a n  w a r g a  d e m i  
terselenggarakannya “pesta budaya” 
yang diadakan setiap tahun ini kiranya 
patut diacungi jempol. Gagasan dan 
hasil jerih mereka patut untuk diikuti 
oleh desa-desa lain, yang ada di negeri 
kita ini.  

Sebenarnya banyak hal yang bisa 
digali dari khasanah budaya tradisi yang 
kita miliki. Memang untuk bisa 
mewujudkannya membutuhkan banyak 
pihak yang terlibat. Tidak hanya 
masyarakat, tetapi juga para pakar 
budaya, pemerintah daerah, juga para 
pelaku seni tradisi itu sendiri.  Namun 
demikian, harapan saya kiranya FBN 
bukan hanya sekedar gerakan kultural 
sebagai bentuk perlawanan terhadap 
globalisasi budaya semata. Sehingga 
hanya menjadi ajang kesenian yang 
bersifat seremonial, penuh dengan 
ke g e m e r l a p a n ,  a t a u  s e ke d a r  
menghambur-hamburkan dana belaka, 
namun FBN hendaknya benar-benar 
menyentuh esensi dari ritual tradisi 
yang d imi l ik i  warga kampung 
Nitiprayan, Jomegatan serta Gumuk. 
Salah satu esensi yang bisa diambil 
manfaatnya adalah mempererat 
persaudaraan di antara mereka. 

elemen masyarakat. Hal ini tentunya 
dapat terwujud apabila adanya 
dukungan moril maupun materiil dari 
aparat pemerintaha, akan pentingnya 
pembinaan serta adanya kebebasan 
untuk bero lah seni  t radis i  d i  
masyarakat.

E. Penutup

Dengan tumbuhnya berbagai ajang 
festival seni yang marak digelar oleh 
warga masyarakat akhir-akhir ini, 
kiranya dapat dimaknai secara positif. 
Digelarkannya kembali ritual-ritual 
tradisi di masyarakat, diharapkan akan 
menumbuhkan kecintaan masyarkat 
kepada n i la i -n i la i  loka l ,  yang 
sebenarnya telah lama mereka miliki. 
Hal ini tentu akan menjadi benteng bagi 
pengaruh buruk bagi derasnya budaya 
global yang telah menggilas kehidupan 
kita. Namun, itu semua membutuhkan 
prasyarat dan waktu yang tidak 
sebentar, melalui proses yang panjang, 
agar nilai-nilai tradisi kembali menjadi 
dalam diri masyarakat, dan segera 
terwujud dalam pola pikir dan perilaku 
masyarakat.

Mungkin dengan diselenggarakan 
FBN ini merupakan salah satu jawaban 
terhadap kegel isahan sebagian 
masyarakat, terhadap kekhawatiran 
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