
LAPORAN KEGIATAN PPM

PROG RAIVI PRTORITAS BIDANG

PELATIHAN SENI UNTUK PENUN]ANG PARIWISATA

DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO

Oleh

HY. Agus Murdiyastomo, dkk.

Dibiayai oleh Dana Dipa UNY, Kegiatan 0015 AKUN 52t2L9 Tahun Anggaran 2010

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat Prioritas Bidang Nomor : t76b71H.34.221PM12010 tanggal 15 April 2010,

Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Pendidikan Nasional

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

U NIVERSITAS N EGERI YOGYAKARTA
2010



B. KETUA PELAKSANA

C. ANGGOTA PELAKSANA

PEMBANTU PELAKSANA

LEMBAR PENGESAHAN

HASIL EVALUASI I.APOMN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYAMIGT
TAHUN ANGGAMN 2OO9

A. JUDUL KEGIATAN Pelestarian dan Pengembangan Seni Kethoprak :

Sebagai penunjang Pariwisata

HY. Agus Murdiyastoffio, M.Hum.

Dr. Sutiyono

Puji Riyanto,M.Pd

Fr. Angela Etty (Biologi)
Meilia Cipta Alam (Bahasa dan Sastra Indonesia)
Riyan Sadewa (Fisika)
Dhyan Virawan (Akutansi)

D. HASIL EVALUASI

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah / belum *)

sesuai dengannrancangan yang tercantum dalam proposal LPM.

2. Sistematika laporan telah / belum *) sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam buku pedoman PPM UNY.

3. Hal-hal yang lain telah / belum *) memenuhi persyaratan. Jika belum

memenuhi persyaratan dalam hal . .

E. KESIMPUI.AN DAN SAMN :

Laporan dapat diterima / belum dapat diterima

M engeta h u i/M enyetuj u i

Ketua LPM UNY,

Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro
NIP. 19530403 197903 1 001

Yogyakartar.,..,.,

Kabid PKKN & PW,

Tri Atmanto, M.Si

NIP. 19650L29 199101 1 001



PELATIHAN SENI UNTUK PENUNJANG PARIWISATA
DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO

RINGIGSAN

Seni tradisi khususnya seni kethoprak di masa lalu pernah mengalami
kejayaan, dan menjadi sarana hiburan yang sangat digemari masyarakat.
Namun keberadaannya kini sungguh bertolak belakang, dengan adanya
sarana hiburan melalui televisi, maka seni kethoprak dianggap seni ..ndeso,, 

.

selain itu kethoprak secara ekonomis dianggap suatu pemborosan besar.
Demikian pula bagi para seniman kethopra( menyelenggarakan latihan
kethoprak, dilihat dengan kacamata ekonomi adalah suatu pemborosan
tenaga dan pikiran, terutama karena seni kethoprak tidak mempunyai daya
jual yang memadai. oleh sebab itu pertu adanya pemikiran agar seni
kethoprak dapat dijual, dan tidak semakin dijauhi oleh masyarakat
pendukungnya baik seniman maupun penikmatnya.

Kecamatan Temon sebagai suatu wilayah di Kulon progo menyimpan
potensi seni, dan juga mempunyai objek wisata yang telah lama dikenal. Akan
tetapi keberadaannya sekarang cukup memprihatinkan, tidak ada kegiatan
berkesenian, dan objek wisata tidak mampu menyedot pengunjung. Kegiatan
ini bermaksud untuk menghidupkan kembali kehidupan berkesenian
khususnya seni kethoprak, dengan cara menyelenggarakan latihan kethopra(
dan memfasilitasi pementasannya. Kegiatan ppM menjadi lebih mudah,
karena Pemda Kulon progo juga mempunyai program pelestarian seni
kethoprak melalui festival kethoprak antar kecamatan, ydng pelaksanaannya
beftepatan dengan pelaksanaan kegiatan ppM. Tujuan regenerasi dalam
kegiatan PPM juga tercapai dengan adanya kerjasama dengan sMA N I
Temon, yang mengirimkan siswanya untuk turut dalam latihan kethoprak.
Diharapan kegiatan ini akan dapat melestarikan seni kethoprak, yang bisa
menjadi atraksi wisata, sehingga dapat menunjang kegiatan pariwisata di
Temon.

Kegiatan ini berhasil menghidupkan satu kelompok kethoprak di
Temon, terbukti para peserta kegiatan tampak bersemangat mengikuti
latihan, dan pementasannya. Agar apa yang telah dicapai dalam kegiatan ini
tidak mati, maka pembinaan seranjutnya ditangani oleh pihak Desa
Kalidengen.

Kata Kunci : Seni Tradisi, Kethoprak, Kulon progo.
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Ketiko lotihon hompir sompoi podo puncoknyo, berkoiton
dengon pementoson yong diseroroskon dengon kegioton festivol,
mokq lotihonpun ditomboh, koreno podo umumnyo poro peserto
odoloh pemulo, sehinggo di sono-sini mosih perlu dibenohi. seloin
itu koreno ceritero yong diongkot odoloh sejoroh Adikorto, moko
diodokon pulo ocoro nyekor ke mokom Girigondo, yoitu mokom
keluorgo Poku Alom, dengon moksud ogqr pqro pemeron lebih
biso menyelomi tokoh yong diperonkon.

Pementoson kethoprok dengon judul ,,Ngesof Rowo Binangun
Aji" hosil pendompingon tim pengobdi okhirnyo diloksonokon,
wolou moju dori yong direnconokon yoitu podo tonggol 4 Agustus
2010, bertempot di Gedung Kesenion wotes. pementoson ini
dihodiri unsur Pemdo Kuron progo, don mosyorokot umum. Secoro
umum penompilon kelompok kethoprok ini tidok terlolu bogus
dibonding kelompok loin peserto festivol, tetopi kelompok ini
mendopot tonggopon yong songot positif dori poro penonton,
koreno poro pemoinnyo poro pelojor, kecuoli pengrowitnyo.

D. PENUTUP

l. Kesimpulon
seni trodisi khususnyo kethoprok dikhowotirkon okon moti pelon_

pelon, tetopi kenyotoon diropongon sungguh berbedo, jiko mereko
diberi ruong semongot mereko tompok menyolo-nyolo. Hol ini
iompok dori poro peloku yong bersedio dotong untuk berlotih,
moupun ketiko pementoson diloksonokon, poro pemoin don
pengrowit tompok sekoli ingin tompil moksimol mencurohkon
semuo kemompuon berokting, moupun berbicoro. Hql inijugo tidok
lepos dori dukungon lbu comot Temon, Kepolo sekoloh sMA
Negeri I Temon, don Luroh Kolidengen yong turut mengombil
bogion dolom pentos, don memberikon roso bonggo kepodo poro
pelojor don ortis deso. Lebih dori itu kehodiron poro pimpinon
wiloyoh seperti comot, Kepolo puskesmos, Luroh, don stof loinnyo
menunjukon perhotion pemerintoh terhodop pelestorion don
pengembongon seni kethoprok.

woloupun dolom peloksonoon kegioton pengobdion ini disono
sisni odo homboton, seperti podotnyo kegioton tim di kompus,
sehinggo tidok setiop lotihon biso turut hodir mendompingi. seloin
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itu dori poro peserto sendiri kodong jugo horus memenuhi
kewojibon sosiol dilingkungon mereko, peserto dengon stotus
pelojor tentu jugo tdok dopot mehindor dori kewojibon untuk
belojor, sehinggo horus obsen dori lotihon otqu terlombot dotong.
Homboton tersebut bukon homboton berot sehinggo dopot
terotosi, don lotihon tetop dopot berjolon sesuoi rencono.

2. Soron
Akon lebih bermokno jiko kelompok kethoprok yong teloh

bongkit kemboli ini ditindokronjuti oleh pemerintoh setempot,
misolnyo fosilitos lotihon yong sudoh odo biso dilonjutkon ogor
proses lotihon don pengembongon dopot berjolon.

Seloin itu pemerintoh setempot dihoropkon jugo dopot
mencorikon kesempoton bogi kelompok kethoprok, ogor dopot
tompil secoro reguler sekurong-kurongnyo setiop enom bulon
sekoli. Pementoson dopot dikoitkon dengon ocoro tertentu di
tingkot deso, otou bohkon dopot puro dihubungkon dengon dinos
Kebudoyoon don Poriwisqto untuk ditompilkon di objek wisoto di
Kulon Progo.
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