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Pengantar 
Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian merupakan titik vital dalam pengembangan Sumber Daya 

Manusia/SDM khususnya di bidang kesenian. Peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh 

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiatan Peningkatan Kompetensi yang 

berbasis pada Skema Sertifikasi Profesi dan SKKNI. Dua komponen tersebut menjadi penting 

guna menjawab tantangan dalam dunia kerja di bidang kesenian. Dengan melakukan standarisasi 

metode pembelajaran maka diharapkan output dari kegiatan Peningkatan Kompetensi akan lebih 

optimal, sebagai SDM unggul berbasis kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 

Melihat perkembangan teknologi dan data pengguna sosial media di Indonesia per Januari 

2019, yang mencapai 150 juta pengguna atau 56% dari jumlah total penduduk Indonesia, 

dengan pengguna berbasis mobile mencapai 130 juta pengguna, menjadikannya peluang untuk 

memanfaatkan teknologi berbasis sosial media sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. 

Dengan  melihat  kondisi  tersebut  Direktorat  PTLK  mengubah  pola  kegiatan  Peningkatan 

Kompetensi yang awalnya sistem konvensional dengan tatap muka, menjadi digital dengan 

metode daring. Penggunaan metode daring diharapkan menjadi solusi bagi pengembangan 

SDM Indonesia di masa mendatang, melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan 

kepulauan. 
 

 

Tujuan 
1.   Meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja bagi tenaga kesenian di Indonesia 

sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

2.   Membangun pelatihan yang terstandar berbasis Skema Sertifikasi Profesi dan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi tenaga kesenian di Indonesia. 
 

 

Bidang Peningkatan Kompetensi Kesenian 
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian difokuskan pada 3 profesi yaitu; 

Juri Pertunjukan, Penata Panggung, dan Preparator Pemajangan. Dasar pemilihan profesi tersebut 

adalah jumlah para pelaku profesi tersebut di masyarakat yang cukup banyak dan berkaitan 

langsung dengan hal teknis maupun kualitas dalam pertunjukan maupun pameran. 
 

 

Pengajar 
Pengajar  dalam  kegiatan  Bimbingan  Teknis  Tenaga  Kesenian  merupakan  para  praktisi 

kesenian yang telah memiliki reputasi di bidangnya yang dibuktikan dengan portfolio dan assesor 

kompetensi kesenian yang berada dalam naungan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak



Kedua Kebudayaan (LSP-P2 Kebudayaan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

 

Peserta 
Peserta kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesenian (Daring) merupakan individu 

yang memiliki kompetensi pada bidang Juri Pertunjukan, Penata Panggung, dan Preparator 

Pemajangan, baik yang memiliki latar belakang pendidikan seni secara akademik maupun 

non-akademik 

Kuota   peserta   dalam   kegiatan   Peningkatan   Kompetensi   Tenaga   Kesenian   (Daring) 

berjumlah 120 orang pelaku kesenian di seluruh Indonesia dengan rincian; 

a.   75 orang Juri Pertunjukan 

-     25 Orang  Juri Pertunjukan Tari 

-     25 Orang  Juri Pertunjukan Musik 

-     25 Orang  Juri Pertunjukan Teater 

b.   25 orang Penata Panggung 

c.   20 orang Preparator Pemajangan 
 

 

kriteria peserta sebagai berikut: 

1.   Juri Pertunjukan 

a.   Minimal pendidikan S1 semua jurusan (dengan rentang usia 24 tahun – 40 tahun) 

b.   Memiliki pengalaman kerja di bidang penjurian seni pertunjukan minimal 5 tahun 

secara berkelanjutan dibuktikan dengan portofolio dan/atau sertifikat sebagai juri seni 

pertunjukan (musik/tari/teater) 

c.   Melampirkan 2 surat dukungan/rekomendasi dari tokoh budaya/seni* 

d.   Mampu mengoperasikan perangkat komputasi digital (smartphone/komputer). 

2.   Penata Panggung 

a.   Minimal pendidikan SMA (dengan rentang usia 24 tahun – 40 tahun) 

b.   Memiliki pengalaman kerja di bidang penataan panggung minimal 5 tahun secara 

berkelanjutan dibuktikan dengan portofolio 

c.   Melampirkan 2 surat dukungan/rekomendasi dari tokoh budaya/seni* 

d.   Mampu mengoperasikan perangkat komputasi digital (smartphone/komputer). 

3.   Preparator Pemajangan 

a.   Minimal pendidikan SMA/SMK seni rupa (dengan rentang usia 20 tahun – 40 

tahun) 

b.   Memiliki pengalaman kerja di bidang pendisplaian karya seni minimal 2 tahun 

secara berkelanjutan dibuktikan dengan portofolio 

c.   Mampu mengoperasikan perangkat komputasi digital (smartphone/komputer). 
 

 
 

Materi dan Bentuk Kegiatan 
Materi  pembelajaran  yang  digunakan  dalam  kegiatan  Bimbingan Teknis  Tenaga Kesenian 

berasal dari Skema Sertifikasi Profesi yang terdapat pada LSP P2 Kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan turunan dari SKKNI. Materi pembelajaran 

berbasis kompetensi menguji para peserta melalui 3 aspek   yaitu, pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan sikap (attitude).



Lingkup pembelajaran daring (online) meliputi 4 pola yaitu: 

a)  Pembelajaran online dengan pola webinar 

b)  Pembelajaran offline dengan menggunakan materi video dan/atau podcast 

c)  Pembelajaran mandiri melalui soal latihan dan tugas (online/offline) 

d)  Pembelajaran tatap muka (evaluasi) melihat praktik simulasi* (disesuaikan dengan 

kebutuhan). 

Proses  pembelajaran  yang  bersifat  digital  akan  memanfaatkan  aplikasi  sosial  media  yang 

banyak digunakan di masyarakat. Aplikasi yang digunakan antara lain, youtube dalam 

pembelajaran yang menggunakan video dan zoom/skype/google meeting untuk kebutuhan 

pertemuan virtual. 
 

 

Pemberian Sertifikat dan Rekomendasi Sertifikasi 
Seluruh peserta yang mengikuti tahapan pembelajaran hingga akhir dan menyelesaikan seluruh 

tugas sesuai batas waktu yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat dengan rincian nilai 

setiap materi terlampir. Peserta penerima sertifikat peningkatan kompetensi direkomendasikan 

untuk melakukan uji sertifikasi profesi pada LSP P2 Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
 

 

Proses Pendaftaran Peserta 
Pendaftaran  peserta  Bimbingan  Teknis  Tenaga  Kesenian  melalui  aplikasi/website  dengan 

tahapan sebagai berikut; 

Calon peserta mengakses formulir kemdikbud kemudian mengisi data> pilih jenis peningkatan 

kompetensi yang diinginkan > unggah data yang dipersyaratkan > lalu klik selesai, 

Calon peserta yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta akan dihubungi pihak panitia. 
 

 

Mekanisme Pembelajaran 
Peserta akan diberikan link zoom sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia. 

Peserta mengisi daftar hadir setiap pertemuan berlangsung. 
 
 

Pelaporan dan Evaluasi 
1.    Pelaporan Tugas 

Perserta yang telah menyelesaikan tugas mandiri dapat mengunggah hasil tugas 

mandirinya pada laman website yang telah ditentukan 

Peserta mengakses aplikasi/website .. > pilih unggah tugas > unggah tugas yang telah 

selesai pada kolom yang telah disediakan atau jika tugas berupa video maka tautkan link 

video pada kolom yang telah disediakan > klik selesai. 

2.   Evaluasi Pembelajaran 

Pada akhir tiap materi akan diadakan pertemuan virtual dengan tema “masterclass” 

bersama Tim Pengajar untuk membahas materi yang telah dipelajari dan sesi diskusi. 

Masterclass diselenggarakan secara virtual dengan memanfaatkan platform virtual 

meeting yang disepakati dengan jadwal yang telah ditentukan.



Jadwal Pelaksanaan 
Kegiatan Bimtek Tenaga Kesenian akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 

Tahun 2020. 

 

 

Pendaftaran 

Para calon peserta dapat mendaftarkan diri pada link 

https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=5822165 (Tata Panggung) dan link 

https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=5822804 (Preparator pemajangan), sampai 

tanggal 10 Oktober 2020. 


