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LPTK SENI DAN PENDIDIKAN SENI-BUDAYA BERBASIS KURIKULUM 2013

Sumaryadi
FBS Universitas Negeri yogyakarta

sumaryad j@rocketmail.com

Abstrak

LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) Seni berkepentingan menghasilkan
para pendidik yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang
pendidikan/pembelajaran senlbudaya di sekolah. Dewasa ini sekolah-sekolah
menyelenggarakan pendidikan/pembelajaran seni-budaya menurut Kurikulum 20i3
yang berorientasi pada pendidikan berbasis karakter. Di samping konsep seni_budaya
itu sendiri masih ambigu, implementasi Kurikulum 20j3 itu sendiri ierasa sangat
dipaksakan dilihat dari fungsi waktu, sehjngga terjadi berbagai catatan di sana_sini.
LPTK Seni bersikap pedulidengan mencoba menatapnya secara arif.

Kata Kunci: LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), sen!budaya,
Kurikulum 201 3, pendidikan karakter.

Abstract
Educational lnstitutions of Education personnel (ElEp) of Arts have an interest in
producing educators with professional competence in arls and culture
education/learnjng at school. Nowadays, shools carry out arts and culture
education/learning on the basis of Curriculum 2013 orienied towards character_based
education. ln addition to the ambiguous concept of arts and culture, the implementation
of Curriculum 2013 seems to be coerced in ierms of time, resulting in a lot of
constraints. EIEP of Arts try to care about and view th is wisely.

Ke)ryords: EIEP, arts and culture, Cuniculum 2013, character education

Pendahuluan

Disatu sisi, LPTK Seniadalah Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan yang

berkiprah dalam jurusan-jurusan atau program-program studi senj. LPTK djmaksud
adalah lembaga pendidikan tinggi yang.konon,diberi wewenang dan mandat untuk
'mencetak' para pendidik seni, datam hal inj (di UNy) ada Jurdik Seni Rupa dan
Kerajinan, Jurdik Seni Tari, dan Jurdik Seni Musik. Demikian halnya, akhir_akhir ini

santer pula diberitakan bahwa lSl (lnstitut Seni tndonesia) yang notabena bukan LpTK
pun 'konon' diberi wewenang dan mandat untuk ,memproduksi, para pendidik seni yang

sama. Perebutan lahan pun akanbisa berkepanjangan andaisaja kebijakan pemerintah

itu mau diperdebatkan. Paling tidak, masyarakat akan memberikan penilaian bahwa
pendidik seni keluaran lsl adalah NUMBER ONE dan pendidik seni lulusan LPTK Seni



305

adalah THE SECOND. Sebuah calon kasunyatan yang tidak cukup ditangisi, tetapi

perlu disikapi secara aril

Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan sebelum pendidikan tinggi, yang

bernama sekolah (SD/Ml, SNrP/MTs, dan SMA,/SMI(/MA), pun melaksanakan

pendidikan/pembelajaran seni bagi murid-murid di sekolah masing-masing. Otomatis,

mereka mutlak membutuhkan guru-guru seni yang mumpunL Guru-guru itu dituntut

tidak hanya pintar mengajar, tetapijuga harus 'menguasai' materi pembelajaran. Dalam

pelaksanaannya, agar pendidikan/pembelajaran itu tepat sasaran, tepat arah, dan tepat

tujuan, disediakanlah komponen sistem yang bernama kurikulum. Kurikulum yang

tengah diharapkan untuk dilaksanakan dan yang juga tengah ramai diperbincangkan

pada kurun waktu ini bernama Kurikulum 2013 (suka disingkat menjadi Kurtilas =

Kurikulum Tiga Belas atau 'hanya bekas'; yang jika tidak befiasil mereka konon akan

menyebutnya dengan Kurtelas = 'hanya habis'). Kurtilas menjadiwujud 'pengganti' dari

kurikulum sebelumnya KTSP (sering dipanjangkan menjadi'katesiape').

LPTK Seni karena merasa pendidikan tinggi merasa punya tanggung jawab

sekaligus otonomi untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas

kelembagaannya. Jadilah kemudian program studi (seni tari dan seni musik) yang dulu

bernaung di Jurdik Sendratasik (Seni Drama, Tari, dan Musik) yang keluarannya lebih

bersifat'generalis'ditingkatkan menjadi 'spesiaiis'. Dengan itu harapannya para

alumninya akan lebih berani untuk berkompetisi secara kualitatif. Meskipun di beberapa

LPTK Seni tampak ada upaya untuk bertahan dengan 'kegeneralisasiannya' itu. Di

sinilah kemudian LPTK Seni sepedi Jurdik-jurdik Seni di FBS UNY 'galau' (meminjam

istilah anak muda). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa apa pun yang dilakukan di

LPTK Seni ini, keluaran dari lembaga ini harus tidak boleh gagap dalam menangkap

Kurtilas yang sedang berlaku ini. Artinya, secara melembaga, LPTK Seni ini harus

akomodatif dengan derap-langkah dan lekuk-liku Mata Pembelajaran Seni-Budaya yang

dikandung dalam Kudkulum 2013 tersebut. Di sinilah kemudian bermunculananeka

persoalan, walaupun dalam tulisan pendek initentu saja hanya akan dlangkat beberapa

saja diantaranya.

Pembahasan

Mata Pelajaran Seni-Budaya

Mata Pelajaran(mapel) yang terdaftar pada Kurikulum 2013, untuk tingkat SD,

ada macam-macam, sebut saja: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti; Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan; Matematika; Bahasa lndonesia; llmu Pengetahuan



Alam; llmu Pengetahuan Sosial; Seni Budaya dan Prakarya (termasuk muatan lokal);

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (termasuk muatan lokal); dan Bahasa Daerah

(sesuai kebijakan sekolah masing-masing). Ada mapel 'seni-budaya' di datamnya.

Untuk tingkat SMP, mapel Kelompok A Wajib): Pendidikan Agama dan Budi

Pekerti; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Matematika; Bahasa lndonesia;

llmu Pengetahuan Alam; llmu Pengetahuan Sosialj Bahasa lnggris; dan Fisika.

Sedangkan mapel Kelompok B Wajib): Seni Budaya (Rupa/Musik/TarilTeatet);

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Prakarya dan Kewirausahaan

(Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan); dan Bahasa Daerah (sesuai kebijakan

sekolah masing-masing). Ada mapel 'seni-budaya' di dalamnya.

Untuk tingkat SMA, mapel Kelompok A (Wajib): Pendidikan Aqama dan Budi

Pekerti; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; N,4atematika; Bahasa Indonesia;

Sejarah lndonesia; dan Bahasa lnggris. Sedangkan mapel Kelompok B Wajib): Seni

Budaya (Rupa/MLtsik/Tari/Teater); Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; dan Prakarya

dan Kewirausahaan (Rekayasa/Kercjinan/Budidaya./Pengolahan). Sementara itu, untuk

mapel Kelompok C (Peminatan) meliputi: Ilmu Alam (Matematika Peminatan; Fisika;

Biologi; dan Kimia); llmu Sosial (Sejarah Peminatan; ceografij Ekonomi; dan Sosiotogi);

dan llmu Bahasa (Bahasa lndonesia Peminatan; Bahasa lnggris Peminatan; Bahasa

Asing; dan Antropologi) (httpJ/id.wikipedia.orq/wiki/Kurikutum 2013). Ada mapel ,seni-

budaya' di dalamnya.

Dalam ketiga level pendidikan di atas (SD, SMP, StVtA) setatu muncut mapet

'seni-budaya'. Artinya, mapel seni-budaya 'harus dibelajarkan' kepada siswa di level

apa pun. Hanya saja, ada catatan kecil, perihal penamaan mapel 'seni-budaya' itu

sendiri ternyata sudah menimbulkan berbagai penafsiran. Mapel 'Seni-Budaya'

ditafsirkan sebagai sosok pembelajaran seni saja dengan mengabaikan'budaya' karena

dianggap semacam kata majemuk; pembelajaran seni sebagai bagian dari budaya;

pembelajaran seni sebagai bagian dari pembelajaran budaya; pembelajaran seni yang

harus'nyerempet-nyerempet'budaya; pembelajaran seni yang berbasis budaya; dan

mungkin masih banyak lagi penafsiran yang lain.Padahal, setiap penafsiran itu akan

membawa dampak penekanan yang berbeda-beda. Termasuk tafsir yang kemudian

akan mewarnai buku ajar yang disusun untuk menyertai perjalanan kurikulum.

Apa pun penafsirannya, yang perlu dipahamkan kepada para siswa bahwasanya

budaya tidak identik dengan seni, kebudayaan tidak identik dengan kesenian. Dan,
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persepsi ini yang kemudian hidup subur di masyarakat luas. Ketika mereka diajak
berbicara tentang kebudayaan seraru rarinya kepada kesenian. Demikian harnya,
prosesi penganugerahan kepada budayawan pun tertujunya kepada para seniman.
Seolah-olah keduanya, senidan budaya, kesenian dan kebudayaan, adalah identik.

Budaya (cufture\ tidak dapat dipisahkan dari manusia karena kebudayaan
adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam
(Widagdho, 1991). Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan
hasil karya manusja untuk memenuhj kehidupannya dengan cara belajar, yang
semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Sujarwa, 1999). pembagian wujud
budaya yang biasanya terdiri atas wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nalai, atau
norma; wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pora tindakan manusia daram
masyarakat; dan wujud kebudayaan sebagai benda_benda hasil karya manusia,
merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral,
hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusja sebagai
anggota masyarakat (Taylot,1B71|). pembagian itu selanjutnya lebih dipertegas menjadi
sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem
pengetahuan, bahasa, kesenjan, sistem mata pencaharian, serta sistem teknotogi dan
peralatan (Koentjaraningrat, .1974). Sesungguhnya, mulai dari bangun pagi sampai
dengan berangkat tidur maiam, semua yang dilakukan oleh manusia adalah prosesi
budaya. Prosesi ritual religiusitas pun pasti djbungkus dan djkemas dengan wujud
budaya {nilai. ekspresi, atau fisik).

Satu hal lagi yang mesti disaJari oleh para guru seni_budaya, mapet apa pun
yang diampunya, terkait dengan ke sana_ke marinya roda_roda globalisasi, kenyataan
menunjukkan bahwa interaksi kebudayaan antarbangsa semakin intensif, yang
andaikata itu tidak disikapi dan dikendalikan secara arif, dapat berakibat mengancam
keselamatan dan kelestarian warisan budaya. Bahkan, generasi mendatang sangat
dimungkinkan akan tercerabut dari akar budaya sendiri, akan menjadi tamu di rumah
sendjri, lantaEn terdistorsinya apa yang disebut jatidiri. Untuk itu, teramat dipertukan
adanya ketahanan budaya yang tangguh (Haryono, 2009). Demikian harnya di sekorah_
sekolah formal, pendidikan atau pembelajaran seni_budaya mesti diikuti dengan
penyadaran para guru bahwa hakekat pendidikan atau pembelajaran seni_budaya mest,
sampai pada penciptaan situasi sadar budaya, yang pada giljrannya nanti akan
melahirkan kepemilikan ketahanan budaya yang tangguh.



Kurikulum Tiga Belas

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulun

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan baha.
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiata.
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertiar

tersebut, ada dua dimensi dalam kurikulum, yakni (a) rencana dan pengaturar

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran dan (b) cara yang digunakan untuk kegiatan

pembelajaran. Kurikulum 20'13 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2O1312014

memenuhi kedua dimensi tersebut (Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 69 Tahun

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMAJMA).

Kurikulum 20'13 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah ku kulum (baru)

yang dicetuskan oleh Kemendikbuduntuk menggantikan KTSP (2006). Kurikulum 20i3
mengutamakan pemahaman, skl/, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk

paham atas materi, aktif dalam berdiskus: dan presentasi, serta memiliki sopan santun

disiplin yang tinggi. Dalam Kurikulum 20'13 mata pelajaran wajib diikuti oleh setunrh

peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang

pendidikan.Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik, dipilih sesuai dengan

pilihan mereka.Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama

dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA/St\,4K).Mengingat

usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7-15 tahun, mata pelajaran pilihan

belum diberikan untuk SD dan SMP.

Aspek-aspek dalam Kurtilas ini meliputi: (a) PENGETAHUAN (pengetahuan

dalam Kurikulum 2013 sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, penekanannya

pada tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran. Ni'aidari aspek penqetahuan bisa

didapat dari Ulangan Harian, UTSiUAS, dan Ujian Kenaikan Kelas. pada Kurikutum

2013, pengetahuan bukan aspek utama seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya);

(b) KETERAMPILAN (Keterampilan merupakan aspek baru dalam kurikulum dj

lndonesia. Keterampilan merupakan penekanan pada skl// atau kemampuan. misalnya

kemampuan untuk mengemukakan pendapat, berdiksusi/bermusyawarah, membuat

laporan, dan presentasi. Aspek keterampilan merupakan salah satu aspek penting

karena hanya dengan pengetahuan, siswa tidak dapat menyalurkan pengetahuan

tersebut, sehingga hanya menjadi teori semata); dan (c) SIKAP (Aspek sikap

merupakan aspek tersulit untuk dinilai. Sikap meliputi sopan santun, adab dalarn

belajar, absensi, sosial, dan agama. Kesulitan penilaian dalam aspek ini karena guru
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tidak setiap saat mengawasi siswa-siswanya, sehingga penilaian tidak begitu efektif)
(hftp://id.wikipedia.org/wiki /Kurikutum_2013, diunduh pada rcB/2014).

Pengembangan Kurjkulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip
utama. Peftama, standar kompetensi lulusan djturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar
isiditurunkan dari standar kompetensj Iulusan melalui kompetensi intiyang bebas mata
pel4aran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan

sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran
diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran djjkat
oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses
pembelajaran, dan penalaian (Materi pelatihan Guru lmplementasi Kurikutum 2013,
Kemendikbud).

Sosok kurikulum ini sesungguhnya ,cantik' karena bertujuan memperciapkan
manusia lndonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara
yang beriman, produktff, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada
kehidupan bemasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Namun, ketika
kita mencoba menyimak dengan seksama, tedadi beftagaj respon yang menarik. Salah
satu dari mereka adalah pGRl (persatuan curu Republik lndonesia) yang merasa
prihatin atas ketjdaksiapan pemerintah terhadap penerapan kurtilas ini. Dikatakannya
bahwa penerapan kurikulum baru telah menghadapi berbagai kendala, seperti buku
yang belum seluruhnya sampaj ke sekolah dan belum semua guru dilatjh
mengimplementasikan kurikulum baru. Untuk itu, pGRl mendukung kebijakan
Pemerintah selama dilakukan untuk perbaikan, temasuk pemisahan Kemendikbud
menjadi dua kementerian (Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah dan
Kementerian Pendidikan Tinggi) asalkan djikuti dengan kesiapan sistem evaluast yang
jelas (https://id.berita.yahoo.com/pgri-prihatin-ketidaksiapan_penerapan_kurikutum_baru-

151354953. html).

Sudah ditegaskan bahwa orientasi Kurikulum 2013 adalah pendidikan Berbasis
Karakter. Karakter, sesungguhnya adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi
cki khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam ljngkup keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. lndividu yang berkarakier baik adalah indivjdu yang
bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari
keputusan yang dibuatnya. Untuk itu, pembentukan karakter merupakan salah satu
iujuan pendidikan nasional. pasat I L,LJ Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan



31C

pendidikan nasional di antaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk
memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia (Suyanto,2009).

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya
membentuk insan lndonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter,
sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan
karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. pendidikan yang bertujuan
melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Dr. Martjn
Luther King, yakni'. inteligence prus charactet ... that is the goar of true educatian
(kecerdasan yang berkarakter ... adalah tujuan akhir pendjdikan yang sebenarnya)
(Suyanto,2009).

Karakter merupakan nilai-nilai perjlaku manusia yang berhubungan dengan
Tuhan Yang Maha Esa, dirj sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan
yang terwujud daram pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. pendidikan
karakte., dengan demikjan, adalah suatu sistem penanaman nilaj_nilai karakter kepada
warga sekorah yang meriputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan
tindakan untuk melaksanakan nilai-njlai tersebut, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa
(YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi
manusia insan kamiJ (Kementerian pendidjkan Nasional, 2010).

Meskipun Kurtiras disebutjuga pendidikan Berbasis Karakter, namun LprK seni
(FBS UNY) sejaran dengan pemerhati anak, seto N,4uryadi, yang masih khawatir dengan
komponen Kurikulum 20i3. Kurikulum ini dianggap masjh kurang mengembangkan
karakter anak.Kurikulum 2013 pe u ditambah dengan pelajaran yang mengembangkan
otak kanan, yang mengakiifkan otak kanan, seperti seni (dan olahraga), mengjngat
bahwa meralui perajaran itu anak dapat mengembangkan karakter disiprin, rendah hati,
dan berani mengakui kekalahan. Anak_anak yang tjdak pernah diperkenalkan dengan
kerja keras dan penguasaan diri akanlebih mudah mengidap gejala_gejala psjkopat
(Sarnia, https://id.berita.yahoo.com/kurjkulum_2013_cetak-caton_psikopat- 

072902946
.html).

FBS UNY Peduti

Yang jLrga tidak kalah menariknya

seni-budaya dan guru seni-budaya. Satu

adalah penafsiran atas kaitan antara mapel
penafsiran mengatakan bahwa pelaksanaan
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pembelajaran seni_budaya di masing_masjng satuan pendidjkan harus diampu olehguru Gguru) seni_budaya yang mr
pembe ajaran tanska, *","rr;r"il;:,::,:::ff:::"ff:,.i1"T:il:*::: ::I;dengan kesiapan SDM guru yang ada pada masing-masjng sek;ta;;rsebut. Jjka disekolah itu yang ada adalah guru tari saja, misalnya, maka 

-pemOuf"prin 

"uniOrOuyu
yang dilaksanakan adalah pembela.
hanya terdapat guru 

""n, 
.uou o"n'u'un 

"enitari Demikian halnya jika di suatu sekolah

rupa dan sen musk yans r"rJ;j:j::l::jilj:3":#::ff"::ffi:;
memiliki secara lengkap guru rupa, guru tari, guru musik, dan guru teater/drama(berbasis kompetensi profesjonal) dipersitatan ,etut"anatan 

"eturun"tllk"i""niyungada. (Khususon yang terakhir, kar(
merupakan makhruk ranska, 

"'"-" ;:,,t:::"t:::"j:t"T;il:;n,j;J::ffi ; fi:iberhasil membuka jurusan/program studi/apalah namanya yang melahjrkan guruteater/drama yang memiliki kompetensi professiona, FBS uNy sendiri sampai hari inibelum berhasil membuka program dimaksud.).

penafsiian kedua lebih mer
adarah pemberajaran seni_budaya,ll-":1nJ"J;ff"::Tl,"""j r:ff[ff "jff :seluruh tangkai senj be.sifat muflak.
pun basisnya, ,harus mampu,*"r, 

*u'n"""'guru seni yang ada di sekolah itu, apa

Mas atau Ra de n ev, H" 
"s " 

o.r, ir i"iii;]":.;",:: i]:r::i-.JJ# ;:: :ffi::seni tari, misalnya, harus juga mau c
tearer/drama, ou"'ir,,un 

"utJu"ny" 
::r:ffiff#"i11_lT"Jil rl,J"lllbudaya pada tingkungan sekolah yang mernang terbatas SDM_nya. Belum tagj jikapencermatan diarahkan pada pertanggungjawaban kuaritas pember4aran seni-budayayang dihasilkannya.

Membayangkan kasus yang ierjadi di lapangan sepertiitu, FBS UNy (sajah satuLPTK Senj) ,meneteskan 
air mata,den

seriap jurusan/prodi s"",,.0", n".r""ni,",ff T::ililTj"r:jilJ: j:,,1 Jj:lpilihan ber-sks masing_masing 2, yang dapat dipilih untuk ditempuh t""i"*,o.nO"n""di. ruar keburatan sks masing-masing jurusan/prodi) oreh mahasiswa dafi jurusan/prodrlain. Misalnya, mahasiswa seni non-se
mensambjr mata kurjan 

""nn"",", 
,""Jj,1",1:fl],|;T# :;*1Jjl ,:#1:sks/sem 5). Mahasiswa seni non_seni

densan mensamb,'*" n,,,"; ;;;;::"0:::1"fiiitJl::-:l :TH:::?;



sks/sem 5). t\y'ahasiswa seni non-seni musik dapat mengambil mata kuliah Vokat Dasar
(2 sks/sem 4) dan Gitar Dasar (2 sks/sem 5) pada Jurusan pendidikan seni r\,4usik

Demikian juga mahasiswa seni non-seni kerajinan dapat mengambiJ mata kutiah pilihan
yang ditawarkan oleh prodi pendidikan Seni Kerajinan yakni Batik (2 sks/sem 4) dan
Tekstil (2 sks/sem b).

Penutup

Yang terpaparkan di atas sudah tentu baru sebagian dari apa yang
dicobacermati oleh LPTK Seni terhadap konsep dan implementasi
pendidikan/pemberajaran seni-budaya di sekoiah-sekorah versi Kurikurum 2013. Masih
banyak sebenarnya yang dapat diungkapkan lagi, misalnya permasalahan yang terkajt
dengan pendekatan sc/brliflc yang harus diaminj, sistem penilaian yang konon bias di-
'bilang ribed', kurikulum yang konon selalu .berjalan,, 

dan seterusnya. Bagaimana pun,
pendidikan/pembelajaran seni-budaya harus berlangsung dengan sebaik_baiknya,
sehingga menghasilkan generasi penerus yang 'berseni, dan ,beIbudaya,. 

Untuk
kekurangan di sana-sini bias dilakukan ,iambal_sujam, 

sambiljalan. Semoga!
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAIIASA DAN SENI
Alamat: Karangmalang, Yogyakana Kod€ Pos 55281

Telp: 0274-548207, 550843 (Dekan), 0274-5 86I68 psw.238,236,275 (Hunting);

Fax. j 0274-J4820?. Website: htlpi//wlvw.fbs-uny.org//

SURAT PENUGASAN/IZIN
Nomorr 77rntN34. l2iSekdeklKPi20l4

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta menugaskan/memberikan

izil kepada:

No. Narna NIP Pangl(at. Golongan

I Wien Pudii Priyanto D.P., M.Pd. 19550710 198609 1 001 Pembina. lV/a
2. Sumaryadi, M.Pd. 19540531 19801 I 1 001 Pembina Tk.I, IV/b

YuLi Sectio RiLri, M.Hum. 19590714 198609 2 001 Penata Tk.I, lil/d
Dn. Hellinah, M.Hurn. 1960101i 198703 2 002 Penata Tk.l, III/d

5. Wenti Nuryani,M.Pd. 19660411 199303 2 001 Penata, llllc

Keperluan : Mengikuti Seminar Nasiotral Ge]ar karya Seni Pertu4jukan Workshop dan

Temu Alumni dalam Rangka Pekan Pendidikan Seni Pedunjukan lndonesia

Ten1pat

Masa Kini
i Sabtu-Minggu, 15-16 November 2014
I Kampus Lidall Wetan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Geduns T I I Jurusan Sendratasik Lantai 3
Ketelangan : Berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Pendidikan Seni Ta.i FBS

Lrl.trY Nomor': 595ruN.34.12.6/TAWXI/2014 tanggal 1i November 2014

Sumt Penugasan/lzii ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakaD sebaik-baiknya, dan

setelah selesai agar melaporkan hasilnya.

Asli Surat Penugasan/lzin ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya. Kepada yang berkepentingan kirarya maklum dan berkenan

memberikan bantrrall seperlunya.

12 Novembe.20l4

Tembusan Yth.:
1. Rektor LD.JY;

2. Kasubag Umper dan Kepegawaian FBS LlNY;
3. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS LINY;
4. Admin Presensi FBS IJNY.


