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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Paguyuban ini bernama “ABDI” kepanjangannya adalah Amardhi 

Budaya Dadi Indah. Paguyuban ABDI berdiri sejak tahun 1990, oleh 

pendirinya yaitu Ki. H. Anom Suroto. Beliau adalah seorang dalang wayang 

kulit yang sudah kondang, baik di Jawa Tengah maupun di dalam dan luar 

negeri. Paguyuban “ABDI” ini beralamatkan di Jl. Cuwiri II No. 50, Makam 

Haji – Surakarta, dan beranggotakan 55 orang. Kini paguyuban ini di pimpin 

oleh Ki Bayu Aji Prasetyo, yaitu putra dari Ki. H. Anom Suroto, yang juga 

seorang dalang wayang kulit sama sperti ayah handanya. Paguyuban ini 

merupakan perkumpulan atau dapat juga di sebut sebagai organisasi yang 

bergerak dalam bidang seni khususnya seni tradisi yaitu wayang kulit. 

Paguyuban ABDI memiliki struktur organisasi yang telah berjalan, namun 

tidak terdokumentasikan dengan baik, serta tidak adanya analisis jabatan.  

Paguyuban ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :  

Visi  : “Menanamkan jiwa seni dan budaya pada generasi muda”.  

Misi : “Mengembangkan dan menumbuhkan benih-benih kesenian  

yaitu tari, wayang dan musik” 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah karyawan paguyuban “ABDI” 

yang menduduki jabatan sebagai Pemimpin, Manajer, Koordinator umum, 
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Koordinator Pementasan, Koordinator Perlengkapan, Koordinator 

Transportasi, dan Koordinator Konsumsi, yang kesemuanya berjumlah tujuh 

orang responden. Responden berpendidikan S1 Seni (2 orang), SMK Seni (2 

orang), S1 Manajemen (1 orang), D3 (1 orang), SMA (1 orang). Sedangkan 

lama jabatan pemegang jabatan di paguyuban “ABDI” kisaran 3 sampai 10 

tahun, karena pada masa kepemimpinan sebelumnya jabatan yang ada hanya 

di handle satu atau dua orang saja. Sedangkan kisaran usia pemegang jabatan 

antar 25-35 tahun. 

 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemimpin paguyuban, di dapat 

bentuk struktur organisasi yang ada saat ini sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Dari hasil wawancara dengan Pemimpin paguyuban, di temui ada jabatan 

lain yang seharusnya ada, namun selama ini di lakukan oleh Pemimpin 

paguyuban sendiri yaitu , mungkin di karenakan adanya efisiensi gaji atau 

karyawan sehingga tugas dari jabatan tersebut hanya di lakukan oleh satu 

orang saja. 

Atas dasar ini maka peneliti memiliki usulan struktur organisasi 

sesuai dengan jabatan yang seharusnya ada. Ini dapat membantu ketika 

paguyuban tersebut berkembang. Usulannya adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.a Usulan Struktur Organisasi 

Sumber ; Data Primer Diolah (2016) 

 

Berdasarkan gambar 4.1.a terdapat 8 jabatan, yaitu  Pemimpin, Staff 

Keuangan, Koordinator Umum, Koordinator Pementasan, Koordinator 

Perlengkapan, Koordinator Transportasi, Koordinator Konsumsi. Pada 

srtuktur organisasi yang ke dua terdapat penambahan jabatan yaitu Staff  
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Keuangan. Staff Keuangan tugasnya mengelola uang masuk dan uang 

keluar, mengatur hingga pengadaan sumber dana untuk kebutuhan 

paguyuban, hingga mengatur kesepakatan harga. Selama ini tugas dari 

jabatan tersebut ada yang dilakukan oleh Pemimpin Paguyuban. Manager 

dan Koordinator Umum. Sedangkan Manager juga melakukan tugas 

Pemasaran, ringkasan pekerjaanya untuk mencari klien atau calon 

pengguna jasa paguyuban, seperti loby dengan klien, atau 

mempromosikan pementasan wayang kulit dari paguyuban “ABDI” ke 

masyarakat luas. Jabatan Koordinator Umum tugasnya lebih mengacu 

pada proses produksi pementasan wayang kulit, seperti  melakukan 

kontrol atau tinjauan lokasi pentas, melakukan kontrol terhadap kesiapan 

peralatan pentas, seperti sound system, ukuran panggung, posisi gamelan, 

mencari pengganti jika ada anggota yang ijin tidak dapat ikut pentas. 

Koordinator pementasan bertugas untuk mengkoordinir kru panggung 

berkaitan dengan kesiapan penataan panggung, gamelan, dan wayang, 

juga menjadi penghubung dengan pihak penyedia panggung, gamelan, 

juga wayang jika tidak membawa dari paguyuban. Biasanya terkait dengan 

letak lokasi pentas yang jauh, sehingga dapat menghemat biaya akomodasi 

peralatan pentas.  

Koordinator perlengkapan bertanggung jawab atas kesiapan 

perlengkapan pentas, seperti seragam kejawen lengkap, melakukan 

pengecekan secara berkala mengenai kelayakan dan jumlah seragam yang 

ada, mencarikan alternatif penyedia perlengkapan pentas ketika jumlah 

yang tersedia kurang atau tidak ada ukuran yang sesuai dengan salah satu 

kru karawitan. Koordinator Transportasi bertugas mempersiapkan armada 

yang akan di gunakan, mulai dari pengecekan kelayakan sampai jumlah 
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dan jenis armada yang di butuhkan untuk membawa kru pementasan 

wayang kulit dari base camp paguyuban “ABDI” ke lokasi pentas. 

Sedangkan Koordinator Konsumsi bertanggung jawab atas kesiapan 

konsumsi untuk seluruh kru pementasan wayang kulit, sebelum menuju ke 

lokasi pentas.  

 

4.4 Analisis Jabatan Paguyuban “ABDI” 

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang jabatan di 

paguyuban “ABDI”, di dapat beberapa informasi yang telah peneliti 

rangkum sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 Persepsi Responden Mengenai Deskripsi Jabatan dan Spesifikasi Jabatan di Paguyuban “ABDI” 

No. RESPONDEN 

 

 

PERTANYAAN 

 

PEMIMPIN 

 

MANAGER 

 

KOORDINATOR 

UMUM 

 

KOORDINATOR 

PEMENTASAN 

 

KOORDINATOR 

PERLENGKAPAN 

 

KOORDINATOR 

TRANSPORTASI 

 

KOORDINATOR 

KONSUMSI 

1. Deskripsikan 

pekerjaan yang Anda 

lakukan 

1. Mengambi 

keputusan 

untuk semua 

kegiatan di 

paguyuban  

 

2. Memimpin 

rapat atau 

musyawarah 

anggota 

 

3. Memimpin 

latihan rutin 

sebagai 

persiapan 

pentas 

 

4. Mengontrol 

kinerja 

1. Membuat 

kesepakat

an kerja 

dengan 

klien 

 

2. Mengatur 

atau 

menyesuaika

n agenda 

kegiatan 

 

3. Meninjau 

lokasi pentas 

(koordinator 

umum) 

4. 

Menentukan 

waktu 

1. Mengkoordinir 

anggota 

paguyuban untuk 

pelaksanaan 

pentas wayang 

kulit 

 

2. Berkoordinasi 

dengan anggota 

paguyuban yang 

lain sehubungan 

dengan 

kekurangan 

personil 

 

3. Meninjau lokasi 

wayang 5 jam 

sebelum pentas di 

mulai 

1. Mengkoordinir 

kru panggung 

berkaitan dengan 

kesiapan peralatan 

pentas seperti 

panggung, wayang 

kulit, gamelan, 

dan sound system 

 

2. Melakukan 

survey terhadap 

kelayakan 

peralatan pentas 

secara berkala, 

perlu adanya 

perbaikan atau 

tidak 

 

3. Mencari 

1.Mempersiapkan 

perlengkapan 

pementasan, seperti 

seragam kejawen 

yang terdiri dari 

jarik, beskap, juga 

blangkon 

 

2. Meneliti jumlah 

perlengkapan yang 

di bawa, apakah 

jumlah nya sama 

dari sewaktu 

berangkat pentas 

dengan waktu 

selesai pentas 

 

3. Mencari 

alternative 

1. Mempersiapkan 

armada yang akan 

di gunakan mulai 

dari pengecekan 

kelayakan sampai 

jumlah dan jenis 

armada yang di 

butuhkan 

 

2. Menjadi driver 

yang handal dan 

menguasai medan 

 

3. Memahami rute 

perjalanan yang 

akan di lalui 

menuju lokasi 

pentas 

 

1. Mengkoordinir 

kru memasak 

perihal kesiapan 

konsumsi untuk 

seluruh kru 

pementasan 

wayang kulit 

sebelum menuju 

ke lokasi pentas 

 

2. Mencari inovasi 

sajian masakan 

 

3. Mengkoordinir 

kru memasak akan 

kesiapan bahan 

baku untuk 

memasak   
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anggota 

paguyuban 

 

5.Memutuskan 

standart MOU 

untuk klien 

 

6.Memberikan 

sangsi kepada 

karyawan 

yang tidak 

tertib 

peraturan 

 

7.Merencanak

an kegiatan 

lain di luar 

pementasan 

wayang 

(Manager) 

 

8. Menyeleksi 

anggota 

paguyuban 

yang baru 

(overlap 

K.umum) 

 

standby kru 

wayang 

 

5. 

Mengarahkan 

dan 

memberikan 

informasi 

tentang 

segala 

kebutuhan 

pementasan 

kepada klien 

 

6. Mewakili 

pemimpin 

sebagai 

pengambil 

keputusan 

dalam 

keadaan yang 

mendesak 

 

7. Penggajian 

anggota 

(keuangan) 

 

8. Mengelola 

 

4. Menyesuaikan 

segala hal yang 

kurang tepat, 

misalnya tatanan 

panggung, sound 

system, gamelan 

 

5. Memberikan 

sangsi kepada 

karyawan yang 

tidak tertib 

peraturan 

(overlap 

Pemimpin) 

 

6. Mengkoordinir 

jam keberangkatan 

kru wayang kulit 

ke lokasi pentas 

dari base-camp 

paguyuban 

“ABDI” 

 

7. Perekrutan 

anggota baru 

 

8. Memberikan 

alternatif penyedia 

peralatan pentas 

jika tidak 

membawa sendiri 

dari paguyuban 

 

4. Mengajar 

karawitan 

 

 

penyedia 

perlengkapan 

pentas ketika 

jumlah yang 

tersedia kurang 

atau tidak ada 

ukuran yang sesuai 

dengan salah satu 

kru karawitan 

 

4. Secara berkala 

melakukan 

pengecekan 

terhadap 

perlengkapan yang 

di miliki 

paguyuban, apakah 

perlu ada perbaikan 

atau penambahan 

jumlah 

 

5. Mengajar 

Karawitan 

4. Menjamin 

keamanan dan 

kenyamanan kru 

wayang pada saat 

perjalanan menuju 

lokasi pentas 
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9. Mengajar 

karawitan 

 

10. Mengajar 

Dalang 

 

uang masuk 

dan keluar 

(keuangan) 

 

9. Mengatur 

hingga 

pengadaan 

sumber dana 

(keuangan) 

 

10. Mengatur 

kesepakatan 

harga dengan 

klien 

(keuangan) 

 

11. Pengrawit 

 

training kepada 

anggota baru 

 

9. Menjalin relasi 

baik dengan 

anggota atau kru 

wayang kulit di 

paguyuban lain 

 

10. Pengrawit  

2.   Dari pekerjaan yang 

telah anda sebutkan, 

mana yang 

merupakan pekerjaan 

utama, tambahan dan 

pembantu 

1.Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Membantu  

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Tambahan 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5.Tambahan 

 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 
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10. Tambahan 10. Utama 

11.Tambahan 

10. Tambahan 

3.  Berkoordinasi dengan 

pemegang jabatan 

apa saja 

- Penasehat - Pemimpin 

- Koordinator 

  Umum 

- Manager  - Koordinator  

  Perlengkapan 

- Koordinator  

  Transportasi 

- Koordinator  

  Pementasan 

Tidak ada Tidak ada 

4.  Mempertanggung 

jawabkan pekerjaan 

kepada siapa 

Tidak ada Pemimpin Manager Koordinator 

Umum 

Koordinator Umum Koordinator 

Umum 

Koordinator 

Umum 

5.  Pendidikan yang di 

butuhkan pada 

jabatan anda 

S1 di 

utamakan dari 

Sarjana Seni 

Minimal S1 Minimal 

SMA/SMK Seni 

Minimal 

SMA/SMK Seni 

Minimal 

SMA/SMK 

SMA/SMK SMA/SMK 

6.  Adakah keahlian 

khusus yang di 

butuhkan untuk 

jabatan yang anda 

pegang 

- Memiliki 

kemampuan 

managerial 

- mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

- memiliki 

sifat tegas dan 

sabar 

- tidak 

canggung 

menghadapi 

audience dan 

klien yang 

memberikan 

kepercayaan 

- memiliki 

keahlian 

berbicara 

atau 

negosiasi 

- pintar 

meloby dan 

mencarikan 

alternatif 

konsep 

pementasan 

wayang 

- memiliki 

sikap tegas 

dan jujur 

serta sabar 

- paham tentang 

seni wayang dan 

karawitan 

- memiliki 

kemampuan 

komunikasi yang 

baik 

- mampu 

membangun relasi 

dengan kru 

karawitan dari 

paguyuban lain 

- mampu 

mengikuti 

pementasan 

wayang kulit dari 

- paham tentang 

seni karawitan dan 

wayang kulit 

- bisa menabuh 

gamelan 

- mampu 

mengikuti 

pementasan 

wayang kulit dari 

awal hingga akhir 

- memiliki sifat 

ulet, cekatan, rajin 

dan tepat waktu 

- mampu menjalin 

relasi dengan 

penyedia peralatan 

- harus teliti, ulet, 

cekatan, rajin, dan 

tepat waktu 

- harus bisa 

menyiasati ketika 

ada kekurangan 

jumlah 

perlengkapan 

- bisa dan sudah 

lancar mengemudi 

- mengerti istilah-

istilah mesin 

- memiliki 

keahlian mekanik 

- memiliki SIM A 

- tidak mudah 

mengantuk 

- tepat waktu, jika 

mengemudi tidak 

ugal ugalan 

- tepat waktu, ulet 

- mengerti jenis-

jenis masakan 

- teliti, uket, 

cekatan, tepat 

waktu 

- mampu menjalin 

relasi dengan jasa 

penyedia masakan 

seperti catering 
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untuk pentas - mampu 

menyiasati 

tuntutan klien 

yang 

beraneka 

ragam 

awal hingga akhir 

- bias menabuh 

gamelan 

- memiliki sifat 

tegas, ulet, 

cekatan, rajin dan 

tidak canggung 

ketika 

mengkoordinir 

anggota 

pementasan di luar 

paguyuban 

7.  Adakah resiko dari 

jabatan yang anda 

pegang 

Bila salah 

mengambil 

keputusan 

akan 

berpengaruh 

terhadap 

kemajuan 

paguyuban, 

bila pelayanan 

pada klien di 

anggap kurang 

memuaskan, 

maka 

berpengaruh 

pada job 

mendatang 

Kalau sampai 

salah bicara 

atau salah 

meloby akan 

membuat 

klien kecewa, 

seperti salah 

memberikan 

arahan atau 

gambaran 

kemasan 

pementasan 

wayangkulit 

Resikonya hanya 

kalau ada anggota 

lain yang 

menganggap saya 

seperti pengatur, 

padahal ini demi 

kesuksesan pentas 

wayang kulit 

Sewaktu tidak 

membawa 

peralatan dari 

paguyuban harus 

bisa menyiasati 

meminjam dari 

luar 

Kalau ada 

perlengkapan yang 

kurang, seperti 

blangkon, beskap 

atau keris atau juga 

jarik, harus bisa 

mencari pengganti 

atau pinjaman 

Kalau sampai lupa 

tidak mengecek 

armada dulu 

sebelum berangkat 

pentas akan sangat 

berbahaya 

Jumlah masakan 

kadang tidak 

sesuai dengan 

jumlah yang harus 

di penuhi 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat di lihat bahwa ada 7 jenis pekerjaan atau jabatan di paguyuban wayang kukit “ABDI”. Dan 

karena adanya perubahan struktur organisasi terdapat tambahan 1 jabatan baru, sehingga jabatan di paguyuban “ABDI” 

berjumlah 8. Maka rangkuman hasil wawancara menjadi sebagai berikut :  

 

Tabel 4.2.a Persepsi Responden Mengenai Deskripsi Jabatan dan Spesifikasi Jabatan di Paguyuban “ABDI” 

No. Pertanyaan Pemimpin Manager Staff 

Keuangan 

Koordinator 

Umum 

Koordinator 

Pementasan 

Koordinator 

Perlengkapan 

Koordinator 

Transportasi 

Koordinator 

Konsumsi 

1. Deskripsikan 

pekerjaan 

yang Anda 

lakukan 

1. 

Mengambil 

keputusan 

untuk 

semua 

kegiatan di 

paguyuban  

 

2. 

Memimpin 

rapat atau 

musyawara

h anggota  

 

3. 

Memutuska

1. 

Membuat 

kesepakatan 

kerja dengan 

klien 

 

2. Mengatur 

atau 

menyesuaika

n agenda 

kegiatan 

 

3. 

Merencanaka

n kegiatan 

lain di luar 

1. 

Mengelola 

uang masuk 

dan keluar 

 

2. 

Mengatur 

hingga 

pengadaan 

sumber 

dana 

 

 

3. 

Mengatur 

kesepakata

1. 

Mengkoordinir 

anggota 

paguyuban 

untuk 

pelaksanaan 

pentas wayang 

kulit 

 

2. Memimpin 

latihan rutin 

sebagai 

persiapan 

pentas  

 

 

1. 

Mengkoordinir 

kru panggung 

berkaitan 

dengan 

kesiapan 

peralatan 

pentas seperti 

panggung, 

wayang kulit, 

gamelan, dan 

sound system 

 

2. Melakukan 

survey 

terhadap 

1.Mempersia

pkan 

perlengkapan 

pementasan, 

seperti 

seragam 

kejawen 

yang terdiri 

dari jarik, 

beskap, juga 

blangkon 

 

2. Meneliti 

jumlah 

perlengkapan 

yang di 

1. 

Mempersiap

kan armada 

yang akan di 

gunakan 

mulai dari 

pengecekan 

kelayakan 

sampai 

jumlah dan 

jenis armada 

yang di 

butuhkan 

 

2. Menjadi 

driver yang 

1. Mengkoordinir kru 

memasak perihal 

kesiapan konsumsi 

untuk seluruh kru 

pementasan wayang 

kulit sebelum menuju 

ke lokasi pentas 

 

2. Mencari inovasi 

sajian masakan 

 

3. Mengkoordinir kru 

memasak akan 

kesiapan bahan baku 

untuk memasak   
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n standart 

MOU 

untuk klien 

 

4. 

Memberika

n sangsi 

kepada 

karyawan 

yang tidak 

tertib 

peraturan 

 

5. 

Mengajar 

karawitan 

 

6. 

Mengajar 

Dalang 

 

pementasan 

wayang 

 

4. 

Mengontrol 

kinerja 

anggota 

paguyuban  

 

 

5. 

Menentukan 

waktu 

standby kru 

wayang 

 

6. 

Mengarahka

n dan 

memberikan 

informasi 

tentang 

segala 

kebutuhan 

pementasan 

kepada klien 

 

7. Mewakili 

n harga 

dengan 

klien 

 

4. 

Pengambila

n DP dan 

Pelunasan 

 

5. 

Membuat 

laporan 

keuangan 

 

6.Penggajia

n anggota  

 

3. Menyeleksi 

anggota 

paguyuban 

yang baru 

 

4.Berkoordina

si dengan 

anggota 

paguyuban 

yang lain 

sehubungan 

dengan 

kekurangan 

personil 

 

5. Meninjau 

lokasi wayang 

5 jam sebelum 

pentas di 

mulai 

 

6. 

Menyesuaikan 

segala hal 

yang kurang 

tepat, misalnya 

tatanan 

panggung, 

kelayakan 

peralatan 

pentas secara 

berkala, perlu 

adanya 

perbaikan atau 

tidak 

 

3. Mencari 

alternatif 

penyedia 

peralatan 

pentas jika 

tidak 

membawa 

sendiri dari 

paguyuban 

 

4. Mengajar 

karawitan 

 

 

bawa, apakah 

jumlah nya 

sama dari 

sewaktu 

berangkat 

pentas 

dengan 

waktu selesai 

pentas 

 

3. Mencari 

alternative 

penyedia 

perlengkapan 

pentas ketika 

jumlah yang 

tersedia 

kurang atau 

tidak ada 

ukuran yang 

sesuai 

dengan salah 

satu kru 

karawitan 

 

4. Secara 

berkala 

melakukan 

handal dan 

menguasai 

medan 

 

3. 

Memahami 

rute 

perjalanan 

yang akan di 

lalui menuju 

lokasi pentas 

 

4. Menjamin 

keamanan 

dan 

kenyamanan 

kru wayang 

pada saat 

perjalanan 

menuju 

lokasi pentas 
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pemimpin 

sebagai 

pengambil 

keputusan 

dalam 

keadaan 

yang 

mendesak 

 

8. Pengrawit 

 

sound system, 

gamelan 

 

7. 

Mengkoordinir 

jam 

keberangkatan 

kru wayang 

kulit ke lokasi 

pentas dari 

base-camp 

paguyuban 

“ABDI” 

 

8. Menjalin 

relasi baik 

dengan 

anggota atau 

kru wayang 

kulit di 

paguyuban 

lain 

 

9. Pengrawit 

pengecekan 

terhadap 

perlengkapan 

yang di 

miliki 

paguyuban, 

apakah perlu 

ada 

perbaikan 

atau 

penambahan 

jumlah 

 

5. Mengajar 

Karawitan 

2.   Dari 

pekerjaan 

yang telah 

anda 

1.Utama 

2. Utama 

 

3. 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Tambahan 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

1. Utama 

2. Utama 

3. Utama 
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sebutkan, 

mana yang 

merupakan 

pekerjaan 

utama, 

tambahan 

dan 

pembantu 

Membantu  

4. 

Tambahan 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Tambahan 

5. Utama 

6. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Tambahan 

5.Tambahan 

 

3.  Berkoordinas

i dengan 

pemegang 

jabatan apa 

saja 

- Penasehat -Koordinator 

Umum 

 

- Pemimpin - Manager - Koordinator  

  Perlengkapan 

-Koordinator 

Pementasan 

-Koordinator 

Pementasan 

Tidak ada 

4.  Mempertang

gung 

jawabkan 

pekerjaan 

kepada siapa 

Tidak ada Pemimpin Pemimpin Manager Koordinator 

Umum 

Koordinator 

Umum 

Koordinator 

Umum 

Koordinator Umum 

5.  Pendidikan 

yang di 

butuhkan 

pada jabatan 

anda 

S1 di 

utamakan 

dari Sarjana 

Seni 

Minimal S1 Minimal 

D3 

Akuntansi 

Minimal 

SMA/SMK 

Seni 

Minimal 

SMA/SMK 

Seni 

Minimal 

SMA/SMK 

SMA/SMK SMA/SMK 

6.  Adakah 

keahlian 

khusus yang 

di butuhkan 

untuk jabatan 

- Memiliki 

kemampua

n 

managerial 

- mampu 

- memiliki 

keahlian 

berbicara 

atau 

negosiasi 

- Memiliki 

keahlian 

dalam 

bidang 

akuntansi 

- paham 

tentang seni 

wayang dan 

karawitan 

- memiliki 

- paham 

tentang seni 

karawitan dan 

wayang kulit 

- bisa 

- harus teliti, 

ulet, cekatan, 

rajin, dan 

tepat waktu 

- harus bisa 

- bisa dan 

sudah lancar 

mengemudi 

- mengerti 

istilah-istilah 

- mengerti jenis-jenis 

masakan 

- teliti, uket, cekatan, 

tepat waktu 

- mampu menjalin 
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yang anda 

pegang 

berkomuni

kasi dengan 

baik 

- memiliki 

sifat tegas 

dan sabar 

- tidak 

canggung 

menghadap

i audience 

dan klien 

yang 

memberika

n 

kepercayaa

n untuk 

pentas 

- pintar 

meloby dan 

mencarikan 

alternatif 

konsep 

pementasan 

wayang 

- memiliki 

sikap tegas 

dan jujur 

serta sabar 

- mampu 

menyiasati 

tuntutan 

klien yang 

beraneka 

ragam 

- mampu 

membuat 

laporan 

keuangan 

- memiliki 

sifat 

jujur,teliti,  

disiplin, 

rajin, ulet 

dan giat. 

kemampuan 

komunikasi 

yang baik 

- mampu 

membangun 

relasi dengan 

kru karawitan 

dari 

paguyuban 

lain 

- mampu 

mengikuti 

pementasan 

wayang kulit 

dari awal 

hingga akhir 

- bias 

menabuh 

gamelan 

- memiliki 

sifat tegas, 

ulet, cekatan, 

rajin dan tidak 

canggung 

ketika 

mengkoordinir 

anggota 

menabuh 

gamelan 

- mampu 

mengikuti 

pementasan 

wayang kulit 

dari awal 

hingga akhir 

- memiliki 

sifat ulet, 

cekatan, rajin 

dan tepat 

waktu 

- mampu 

menjalin relasi 

dengan 

penyedia 

peralatan 

pementasan di 

luar 

paguyuban 

menyiasati 

ketika ada 

kekurangan 

jumlah 

perlengkapan 

mesin 

- memiliki 

keahlian 

mekanik 

- memiliki 

SIM A 

- tidak 

mudah 

mengantuk 

- tepat 

waktu, jika 

mengemudi 

tidak ugal 

ugalan 

- tepat 

waktu, ulet 

relasi dengan jasa 

penyedia masakan 

seperti catering 

7.  Adakah Bila salah Kalau Jika Resikonya Sewaktu tidak Kalau ada Kalau Jumlah masakan 
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resiko dari 

jabatan yang 

anda pegang 

mengambil 

keputusan 

akan 

berpengaru

h terhadap 

kemajuan 

paguyuban, 

bila 

pelayanan 

pada klien 

di anggap 

kurang 

memuaskan

, maka 

berpengaru

h pada job 

mendatang 

sampai salah 

bicara atau 

salah meloby 

akan 

membuat 

klien 

kecewa, 

seperti salah 

memberikan 

arahan atau 

gambaran 

kemasan 

pementasan 

wayangkulit 

perhitungan 

laporan 

keuangan 

tidak sesuai 

maka harus 

bersedia 

mencari 

dana 

pengganti 

hanya kalau 

ada anggota 

lain yang 

menganggap 

saya seperti 

pengatur, 

padahal ini 

demi 

kesuksesan 

pentas wayang 

kulit 

membawa 

peralatan dari 

paguyuban 

harus bisa 

menyiasati 

meminjam dari 

luar 

perlengkapan 

yang kurang, 

seperti 

blangkon, 

beskap atau 

keris atau 

juga jarik, 

harus bisa 

mencari 

pengganti 

atau 

pinjaman 

sampai lupa 

tidak 

mengecek 

armada dulu 

sebelum 

berangkat 

pentas akan 

sangat 

berbahaya 

kadang tidak sesuai 

dengan jumlah yang 

harus di penuhi 

Sumber : Data Primer Diolah (2016)
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Mengacu pada hasil rangkuman wawancara tersebut yang berdasar pada strutur organisasi yang 

baru, maka dapat di buat hasil Analisis menurut jabatan satu persatu sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Jabatan 

Jabatan Analisis Jabatan 

Pemimpin  
1. Pekerjaan Rutin : Mengambil keputusan untuk semua kegiatan di 

paguyuban, memutuskan standart MOU untuk klien, memimpin 

rapat atau musyawarah anggota, memberikan sangsi pada anggota 

yang tidak tertib aturan 

2. Koordinasi Pekerjaan : Penasehat 

3. Pertanggung jawaban pekerjaan : - 

4. Pendidikan : S1 di utamakan dari Sarjana Seni 

5. Keahlian : Memiliki kemampuan managerial, mampu 

berkomunikasi dengan baik, memiliki sifat tegas dan sabar, tidak 

canggung menghadapi audience dan klien yang memberikan 

kepercayaan untuk pentas 

6. Pengalaman Kerja : Minimal 1 tahun memimpin perusahaan atau 

paguyuban (diutamakan bidang seni) 

7. Resiko Kerja : Bila salah mengambil keputusan akan berpengaruh 

terhadap kemajuan paguyuban, bila pelayanan pada klien di 

anggap kurang memuaskan, maka berpengaruh pada job 

mendatang 

Manager 
1. Pekerjaan Rutin : Membuat kesepakatan kerja dengan klien, 

mengatur atau menyesuaikan agenda kegiatan, merencanakan 

kegiatan lain di luar pementasan wayang, mengontrol kinerja 

anggota paguyuban, menentukan waktu standby kru wayang, 

mengarahkan dan memberikan informasi tentang segala 

kebutuhan pementasan kepada klien, mewakili pemimpin sebagai 

pengambil keputusan dalam keadaan yang mendesak 
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2. Koordinasi Pekerjaan : Koordinator Umum 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Pemimpin 

4. Pendidikan : Minimal S1 

5. Keahlian : memiliki keahlian berbicara atau negosiasi, pintar 

meloby dan mencarikan alternatif konsep pementasan wayang, 

memiliki sikap tegas dan jujur serta sabar, mampu menyiasati 

tuntutan klien yang beraneka ragam 

6. Pengalaman Kerja : Jabatan Manajer selama minimal 1 tahun, 

paham tentang seni wayang kulit 

7. Resiko Kerja : Kalau sampai salah bicara atau salah meloby akan 

membuat klien kecewa, seperti salah memberikan arahan atau 

gambaran kemasan pementasan wayangkulit 

Staff Keuangan 
1. Pekerjaan Rutin : Mengelola uang masuk dan keluar, mengatur 

hingga pengadaan sumber dana, mengatur kesepakatan harga 

dengan klien, pengambilan DP dan Pelunasan, membuat laporan 

keuangan,  penggajian anggota 

2. Koordinasi Pekerjaan : Pemimpin 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Pemimpin 

4. Pendidikan : Minimal D3 Akuntansi 

5. Keahlian : Memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, mampu 

membuat laporan keuangan, memiliki sifat jujur,teliti,  disiplin, 

rajin, ulet dan giat 

6. Pengalaman Kerja : Pernah bekerja sebagai bagian keuangan 

minimal 1 tahun  

7. Resiko Kerja : Jika perhitungan laporan keuangan tidak sesuai 

maka harus bersedia mencari dana pengganti 

Koordinator 

Umum 

1. Pekerjaan Rutin : Memimpin latihan rutin sebagai persiapan 

pentas, menyeleksi anggota paguyuban yang baru, 

mengkoordinir anggota paguyuban untuk pelaksanaan pentas 

wayang kulit, berkoordinasi dengan anggota paguyuban yang 
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lain sehubungan dengan kekurangan personil, meninjau lokasi 

pentas wayang 5 jam sebelum pentas di mulai, menyesuaikan 

segala hal yang kurang tepat, misalnya tatanan panggung, 

sound system, gamelan, mengkoordinir jam keberangkatan kru 

wayang kulit ke lokasi pentas dari base-camp paguyuban 

“ABDI”, menjalin relasi baik dengan anggota atau kru wayang 

kulit di paguyuban lain 

2. Koordinasi Pekerjaan : Koordinator Pementasan, Koordinator 

Perlengkapan, Koordinator Transportasi, Koordinator 

Konsumsi 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Manager 

PemasaranPendidikan : Minimal SMA/SMK SeniKeahlian : 

paham tentang seni wayang dan karawitan, memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik, mampu membangun relasi 

dengan kru karawitan dari paguyuban lain, mampu mengikuti 

pementasan wayang kulit dari awal hingga akhir, bisa menabuh 

gamelan, memiliki sifat tegas, ulet, cekatan, rajin dan tidak 

canggun ketika mengkoordinir anggotaPengalaman Kerja : 

Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 tahun, memiliki 

pengalaman pentas seni minimal 1 tahun (karawitan dan 

wayang)Resiko Kerja : Jika ada anggota lain yang menganggap 

seperti pengatur (kecemburuan social) 

Koordinator 

Pementasan  

1. Pekerjaan Rutin : Mengkoordinir kru panggung berkaitan dengan 

kesiapan peralatan pentas seperti panggung, wayang kulit, 

gamelan, dan sound system, melakukan survey terhadap 

kelayakan peralatan pentas secara berkala, perlu adanya perbaikan 

atau tidak, mencari alternatif penyedia peralatan pentas jika tidak 

membawa sendiri dari paguyuban 

2. Koordinasi Pekerjaan : Koordinator Umum  

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Koordinator Umum 
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4. Pendidikan : Minimal SMA/SMK Seni 

5. Keahlian : paham tentang seni karawitan dan wayang kulit, bisa 

menabuh gamelan, mampu mengikuti pementasan wayang kulit 

dari awal hingga akhir, memiliki sifat ulet, cekatan, rajin dan tepat 

waktu, mampu menjalin relasi dengan penyedia peralatan 

pementasan di luar paguyuban 

6. Pengalaman Kerja : Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 

tahun, memiliki pengalaman pentas seni minimal 1 tahun 

(karawitan dan wayang) 

7. Resiko Kerja : Sewaktu tidak membawa peralatan dari paguyuban 

harus bisa menyiasati meminjam dari luar 

Koordinator 

Perlengkapan 

1. Pekerjaan Rutin : Mempersiapkan perlengkapan pementasan, 

seperti seragam kejawen yang terdiri dari jarik, beskap, juga 

blangkon, meneliti jumlah perlengkapan yang di bawa, apakah 

jumlah nya sama dari sewaktu berangkat pentas dengan waktu 

selesai pentas, mencari alternative penyedia perlengkapan pentas 

ketika jumlah yang tersedia kurang atau tidak ada ukuran yang 

sesuai dengan salah satu kru karawitan, secara berkala melakukan 

pengecekan terhadap perlengkapan yang di miliki paguyuban, 

apakah perlu ada perbaikan atau penambahan jumlah 

2. Koordinasi Pekerjaan : Koordinator Transportasi dan Koordinator 

Pementasan 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Koordinator Umum 

4. Pendidikan : Minimal SMA/SMK 

5. Keahlian : harus teliti, ulet, cekatan, rajin, dan tepat waktu, harus 

bisa menyiasati ketika ada kekurangan jumlah perlengkapan 

6. Pengalaman Kerja : Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 

tahun, memiliki pengalaman pentas seni minimal 1 tahun 

(karawitan dan wayang) 

7. Resiko Kerja : Kalau ada perlengkapan yang kurang, seperti 
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blangkon, beskap atau keris atau juga jarik, harus bisa mencari 

pengganti atau pinjaman 

Koordinator 

Transportasi 

1. Pekerjaan Rutin : Mempersiapkan armada yang akan di gunakan 

mulai dari pengecekan kelayakan sampai jumlah dan jenis armada 

yang di butuhkan, menjadi driver yang handal dan menguasai 

medan, memahami rute perjalanan yang akan di lalui menuju 

lokasi pentas, menjamin keamanan dan kenyamanan kru wayang 

pada saat perjalanan menuju lokasi pentas 

2. Koordinasi Pekerjaan : Tidak Ada 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Koordinator Umum 

4. Pendidikan : Minimal SMA/SMK 

5. Keahlian : Bisa dan sudah lancar mengemudi, mengerti istilah-

istilah mesin, memiliki keahlian mekanik, memiliki SIM A, tidak 

mudah mengantuk, tepat waktu, jika mengemudi tidak ugal 

ugalan, tepat waktu, ulet 

6. Pengalaman Kerja : Mekanik / mesin minimal 3 tahun, 

pengalaman mengemudi selama minimal 3 tahun, memiliki SIM 

A dan SIM C 

7. Resiko Kerja : Jika lupa melakukan pengecekan terhadap armada 

sebelum berangkat pentas maka akan berisiko tinggi terhadap kru 

dalam perjalanan menuju lokasi pentas  

Koordinator 

Konsumsi 

1. Pekerjaan Rutin : Mengkoordinir kru memasak perihal kesiapan 

konsumsi untuk seluruh kru pementasan wayang kulit sebelum 

menuju ke lokasi pentas, mencari inovasi sajian masakan, 

mengkoordinir kru memasak akan kesiapan bahan baku untuk 

memasak   

2. Koordinasi Pekerjaan : Tidak Ada 

3. Pertanggung jawaban Pekerjaan : Koordinator Umum 

4. Pendidikan : Minimal SMA/SMK 

5. Keahlian : mengerti jenis-jenis masakan, teliti, uket, cekatan, tepat 
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waktu, mampu menjalin relasi dengan jasa penyedia masakan 

seperti catering 

6. Pengalaman Kerja : Menjadi koordinator konsumsi minimal 3 

bulan 

7. Resiko Kerja : Jumlah masakan kadang tidak sesuai dengan 

jumlah yang harus di penuhi 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

Dari tabel analisis jabatan paguyuban “ABDI” diatas dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu  

yang pertama Deskripsi Jabatan dan Spesifikasi Jabatan. Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

 

Deskripsi Jabatan Manager Puncak di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Pemimpin 

Kode Jabatan 01 

Fungsi Jabatan Pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil keputusan dari 

semua kegiatan paguyuban “ABDI” 

Tugas 1. Mengambil keputusan untuk semua kegiatan di 

paguyuban 

2. Memutuskan dan Menyetujui usulan standart MOU 

untuk klien 

3. Memimpin rapat atau musyawarah anggota 

4. Memberikan sangsi pada anggota yang tidak tertib 

aturan 

Bertanggung jawab Tidak Ada 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

Penasehat 

Resiko Bila salah mengambil keputusan akan berpengaruh terhadap 

kemajuan paguyuban, bila pelayanan pada klien di anggap 

kurang memuaskan, maka berpengaruh pada job mendatang 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Spesifikasi Jabatan Manager Puncak di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Pemimpin 

Kode Jabatan 01 

Pendidikan S1 di utamakan dari Sarjana Seni 

Pengalaman Minimal 1 tahun memimpin perusahaan atau paguyuban 

(diutamakan bidang seni) 

Keahlian Memiliki kemampuan managerial, mampu berkomunikasi 

dengan baik, memiliki sifat tegas dan sabar, tidak canggung 

menghadapi audience dan klien yang memberikan 

kepercayaan untuk pentas 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Manager Pemasaran di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Manager 

Kode Jabatan 02 

Fungsi Jabatan Bertanggung jawab atas lini pemasaran  paguyuban “ABDI” 

Tugas 1. Membuat kesepakatan kerja dengan klien 

2. Mengatur atau menyesuaikan agenda kegiatan 

3. Menentukan waktu standby kru wayang 

4. Mengarahkan dan memberikan informasi tentang 

segala kebutuhan pementasan kepada klien 

5. Mewakili pemimpin sebagai pengambil keputusan 

dalam keadaan yang mendesak 

6. Merencanakan kegiatan lain di luar pementasan 

wayang 

7. Mengontrol kinerja anggota paguyuban 

Bertanggung jawab       Pemimpin 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

      Koordinator Umum 
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Resiko Harus hati-hati ketika meloby klien, karna dapat 

berpengaruh terhadap kepuasan klien yang berpengaruh pada 

kepercayaan terhadap paguyuban 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Manager 

Kode Jabatan 02 

Pendidikan Minimal S1 

Pengalaman Pernah menjabat sebagai Manajer selama minimal 1 tahun, 

paham tentang seni wayang kulit 

Keahlian 1. Memiliki keahlian berbicara atau negosiasi 

2. Pintar meloby dan mencarikan alternatif konsep 

pementasan wayang 

3. Memiliki sikap tegas dan jujur serta sabar 

4. Mampu menyiasati tuntutan klien yang beraneka 

ragam 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Staff Keuangan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Staff Keuangan 

Kode Jabatan 03 

Fungsi Jabatan Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan paguyuban 

“ABDI” 

Tugas 1. Mengelola uang masuk dan keluar 

2. Mengatur hingga pengadaan sumber dana 

3. Mengatur kesepakatan harga dengan klien 

4. Pengambilan DP dan Pelunasan  

5. Membuat laporan keuangan  

6. Penggajian anggota 
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Bertanggung jawab Pemimpin 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

Manager 

Resiko Jika perhitungan laporan keuangan tidak sesuai maka harus 

bersedia mencari dana pengganti 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Staff Keuangan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Staff Keuangan 

Kode Jabatan 03 

Pendidikan Minimal D3 Akuntansi 

Pengalaman Pernah bekerja sebagai bagian keuangan minimal 1 tahun 

Keahlian 1. Memiliki keahlian dalam bidang akuntansi 

2. Mampu membuat laporan keuangan 

3. Memiliki sifat jujur,teliti,  disiplin, rajin, ulet dan giat 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Koordinator Umum di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Umum 

Kode Jabatan 04 

Fungsi Jabatan Bertanggung jawab atas proses produksi suatu pementasan 

wayang 

Tugas 1. Memimpin latihan rutin sebagai persiapan pentas 

2. Menyeleksi anggota paguyuban yang baru 

3. Mengkoordinir anggota paguyuban untuk 

pelaksanaan pentas wayang kulit 

4. Berkoordinasi dengan anggota paguyuban yang lain 

sehubungan dengan kekurangan personil 

5. Meninjau lokasi wayang 5 jam sebelum pentas di 

mulai 
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6. Menyesuaikan segala hal yang kurang tepat 

7. Misalnya tatanan panggung, sound system, gamelan 

8. Mengkoordinir jam keberangkatan kru wayang kulit 

ke lokasi pentas dari base-camp paguyuban “ABDI” 

9. Menjalin relasi baik dengan anggota atau kru wayang 

kulit di paguyuban lain 

Bertanggung jawab Manager 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

1. Koordinator Pementasan 

2. Koordinator Perlengkapan 

3. Koordinator Transportasi 

4. Koordinator Konsumsi 

Resiko Jika ada anggota lain yang menganggap seperti pengatur 

(kecemburuan social) 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Koordinator Umum di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Umum 

Kode Jabatan 04 

Pendidikan Minimal SMA/SMK Seni 

Pengalaman 1. Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 tahun 

2. Memiliki pengalaman pentas seni minimal 1 tahun 

(karawitan dan wayang) 

Keahlian 1. Paham tentang seni wayang dan karawitan 

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

3. Mampu membangun relasi dengan kru karawitan dari 

paguyuban lain 

4. Mampu mengikuti pementasan wayang kulit dari 

awal hingga akhir 

5. Bisa menabuh gamelan 

6. Memiliki sifat tegas, ulet, cekatan, rajin dan tidak 
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canggun ketika mengkoordinir anggota 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Koordinator Pementasan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Pementasan 

Kode Jabatan 05 

Fungsi Jabatan Mengkoordinir kru panggung untuk kesiapan peralatan 

pementasan 

Tugas 1. Mengkoordinir kru panggung berkaitan dengan 

kesiapan peralatan pentas seperti panggung, wayang 

kulit, gamelan, dan sound system 

2. Melakukan survey terhadap kelayakan peralatan 

pentas secara berkala, perlu adanya perbaikan atau 

tidak 

3. Mencari alternatif penyedia peralatan pentas jika 

tidak membawa sendiri dari paguyuban 

Bertanggung jawab Koordinator Umum 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

Koordinator Perlengkapan 

Resiko Sewaktu tidak membawa peralatan dari paguyuban harus 

bisa menyiasati meminjam dari luar 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Koordinator Pementasan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Pementasan 

Kode Jabatan 05 

Pendidikan Minimal SMA/SMK Seni 

Pengalaman 1. Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 tahun 

2. Memiliki pengalaman pentas seni minimal 1 tahun 

(karawitan dan wayang) 
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Keahlian 1. paham tentang seni karawitan dan wayang kulit 

2. Bisa menabuh gamelan 

3. Mampu mengikuti pementasan wayang kulit dari 

awal hingga akhir 

4. Memiliki sifat ulet, cekatan, rajin dan tepat waktu 

5. Mampu menjalin relasi dengan penyedia peralatan 

pementasan di luar paguyuban 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Koordinator Perlengkapan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Perlengkapan 

Kode Jabatan 06 

Fungsi Jabatan Bertanggung jawab atas perlengkapan untuk pentas 

Tugas 1. Mempersiapkan perlengkapan pementasan, seperti 

seragam kejawen yang terdiri dari jarik, beskap, juga 

blangkon 

2. Meneliti jumlah perlengkapan yang di bawa, apakah 

jumlah nya sama dari sewaktu berangkat pentas 

dengan waktu selesai pentas 

3. Mencari alternative penyedia perlengkapan pentas 

ketika jumlah yang tersedia kurang atau tidak ada 

ukuran yang sesuai dengan salah satu kru karawitan 

4. Secara berkala melakukan pengecekan terhadap 

perlengkapan yang di miliki paguyuban, apakah 

perlu ada perbaikan atau penambahan jumlah 

Bertanggung jawab         Koordinator Umum 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

        Koordinator Pementasan 

Resiko Kalau ada perlengkapan yang kurang, seperti blangkon, 

beskap atau keris atau juga jarik, harus bisa mencari 
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pengganti atau pinjaman 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Koordinator Perlengkapan di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Perlengkapan 

Kode Jabatan 06 

Pendidikan Minimal SMA/SMK 

Pengalaman 1. Bergabung dengan paguyuban seni minimal 1 tahun 

2. Memiliki pengalaman pentas seni minimal 1 tahun 

(karawitan dan wayang) 

Keahlian 1. Harus teliti, ulet, cekatan, rajin, dan tepat waktu 

2. Harus bisa menyiasati ketika ada kekurangan jumlah 

perlengkapan 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Deskripsi Jabatan Koordinator Transportasi di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Transportasi 

Kode Jabatan 07 

Fungsi Jabatan Mengkoordinir kesiapan armada yang di gunakan 

Tugas 1. Mempersiapkan armada yang akan di gunakan mulai 

dari pengecekan kelayakan sampai jumlah dan jenis 

armada yang di butuhkan 

2. Menjadi driver yang handal dan menguasai medan 

3. Memahami rute perjalanan yang akan di lalui menuju 

lokasi pentas 

4. Menjamin keamanan dan kenyamanan kru wayang 

pada saat perjalanan menuju lokasi pentas 

Bertanggung jawab Koordinator Umum 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

Tidak ada 
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Resiko Jika lupa melakukan pengecekan terhadap armada sebelum 

berangkat pentas maka akan berisiko tinggi terhadap kru 

dalam perjalanan menuju lokasi pentas 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Koordinator Transportasi di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Transportasi 

Kode Jabatan 07 

Pendidikan Minimal SMA/SMK 

Pengalaman 1. Mekanik / mesin minimal 3 tahun 

2. Pengalaman mengemudi selama minimal 3 tahun 

3. Memiliki SIM A dan SIM C 

Keahlian 1. Bisa dan sudah lancar mengemudi 

2. Mengerti istilah-istilah mesin 

3. Memiliki keahlian mekanik 

4. Tidak mudah mengantuk 

5. Jika mengemudi tidak ugal ugalan, tepat waktu, ulet 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

 

Deskripsi Jabatan Koordinator Konsumsi di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Konsumsi 

Kode Jabatan 08 

Fungsi Jabatan Bertanggung jawab atas kesiapan konsumsi untuk anggota 

paguyuban 

Tugas 1. Mengkoordinir kru memasak perihal kesiapan 

konsumsi untuk seluruh kru pementasan wayang 

kulit sebelum menuju ke lokasi pentas 

2. Mencari inovasi sajian masakan 

3. Mengkoordinir kru memasak akan kesiapan bahan 
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baku untuk memasak 

Bertanggung jawab Koordinator Umum 

Koordinasi dengan Jabatan 

Lain 

Tidak Ada 

Resiko Jumlah masakan kadang tidak sesuai dengan jumlah yang 

harus di penuhi 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

Spesifikasi Jabatan Koordinator Konsumsi di Paguyuban Wayang Kulit “ABDI” 

Nama Jabatan Koordinator Konsumsi 

Kode Jabatan 08 

Pendidikan Minimal SMA/SMK 

Pengalaman Menjadi koordinator konsumsi minimal 3 bulan 

Keahlian 1. Mengerti jenis-jenis masakan 

2. Teliti, uket, cekatan, tepat waktu 

3. Mampu menjalin relasi dengan jasa catering 

Sumber : Data Primer Diolah (2016)




