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KUESIONER PRA SURVEY 

1. Apa nama paguyuban ini? 

2. Bagaimana sistem kepemimpinan dalam paguyuban? 

3. Bagaimana sistem pengambil keputusan dalam paguyuban? 

4. Bagaimana sistem kerja yang sudah berjalan? 

5. Sejak kapan paguyuban ini berdiri? 

6. Siapa pendirinya? 

7. Berapa banyak anggota paguyuban ini? 

8. Apakah di dalam paguyuban hanya ada satu jenis keahlian atau pekerjaan? 

9. Adakah kualifikasi tertentu untuk menjadi pengurus? Apa sajakah kualifikasi tersebut? 

10. Bagaimana kualifikasi untuk seorang manajer? 

11. Adakah sistem pembukuan? 

12. Ada syarat umur? 

13. Bagaimana membedakan posisi manajer dengan koordinator? 

14. Bagaimana cara penetapan kepengurusan? 

15. Adakah rapat anggota? 

16. Sudah pernah ada pergantian kepengurusan? 

17. Adakah sistem reorganisasi? 

18. Bagaimana tentang struktur organisasi pada paguyuban ini? 

19. Bagaimana proses berdiri nya paguyuban ini? 

20. Bagaimana mengenai pemilihan atau perekrutan anggota? 

21. Bagaimana mengenai penerus paguyuban? 

22. Pernahkah ada perubahan format struktur dalam paguyuban? 

23. Bagaimana dengan agenda rutin paguyuban? 
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Hasil Wawancara Pra Survey Dengan Pemimpin Paguyuban 

 

Data Narasumber :  

Nama : Ki Bayu Aji Prasetyo 

Jabatan : Pemimpin Paguyuban 

 

1. Apa nama paguyuban ini? 

- Nama paguyuban ini adalah “ABDI” kepanjangannya adalah Amardhi Budaya Dadi 

Indah 

2. Bagaimana sistem kepemimpinan dalam paguyuban? 

- Tidak ada istilah ketua, yang ada hanya koordinator, pengurus dan sesepuh yang 

merupakan pendiri merangkap sebagai penasehat paguyuban, juga pemimpin sebagai 

Pembina. Dan pemimpin  juga merupakan pemilik paguyuban. 

3. Bagaimana sistem pengambil keputusan dalam paguyuban? 

- Pengambilan keputusan di lakukan oleh Pemimpin berdasarkan mufakat atau 

kesepakatan dari anggota paguyuban. Namun mengenai kebijakan tetap melalui 

pemimpin atau sesepuh. Jadi koordinator memiliki hak untuk mengambil keputusan 

tanpa harus melalui pemimpin.  

4.  Bagaimana sistem kerja yang sudah berjalan? 

- Jika ada job atau kegiatan yang masuk, langsung kepada pemimpin atau pemilik atau 

juga sesepuh. Setelah itu Manajer menginformasikan kepada Koordinator agar 

mengkondisikan anggota dan pembantu koordinator lainnya agar mempersiapkan diri 

untuk pementasan. Mengenai masalah keuangan dan sistem pengaturanya secara 

penuh di ambil alih oleh pemilik, jadi tidak ada bendahara. Koordinator hanya selaku 

penyambung tangan kepada anggota lainya.    

5. Sejak kapan paguyuban ini berdiri? 

- Sejak tahun 1990 

6. Siapa pendirinya? 

- Ki H. Anom Suroto 

7. Berapa banyak anggota paguyuban ini? 

- 55 orang termasuk di dalamnya pemimpin, pendiri, dan pengurus paguyuban. 

8. Apakah di dalam paguyuban hanya ada satu jenis keahlian atau pekerjaan? 

- Tidak, di dalam paguyuban ada pekerjaan atau keterampilan lain selain sebagai yang 

di jalankan, missal dalam paguyuban sebagai sinden, di luar paguyuban ada yang 

bekerja sebagai guru atau PNS. Dan di dalam paguyuban tidak hanya satu profesi 

saja, ada banyak juga yang menjadi dalang, penari, pengrawit  
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9. Adakah kualifikasi tertentu untuk menjadi pengurus? Apa sajakah kualifikasi tersebut? 

- Ada, yang terpenting adalah mampu berkomunikasi dengan anggota, dan dapat 

mengambil keputusan dalam keadaan genting, dan keputusan tersebut harus dapat di 

pertanggungjawabkan. Untuk pendidikan tidak ada standarisasi kusus, yang 

terpenting pengurus mampu menguasai pekerjaanya.  

10. Bagaimana kualifikasi untuk seorang manajer? 

- Harus menguasai bagaimana seluk beluk permasalahan yang ada di lapangan. Harus 

ada pengalaman dalam mengorganisir anggota, dan mengetahui segala kebutuhan 

dalam pementasan.  

11. Adakah sistem pembukuan? 

- Ada  

12. Ada syarat umur? 

- Maksimal  40
th

 minimal 25
th

  

13. Bagaimana membedakan posisi manajer dengan koordinator? 

- Kalau manajer lebih cenderung ke atas, perantara antara pemilik kepada koordinator, 

jadi koordinator lebih kea rah kru atau anggota. 

14. Bagaimana cara penetapan kepengurusan? 

- Berdasarkan wewenang pemimpin juga atas kesepakatan anggota paguyuban secara 

keseluruhan.  

15. Adakah rapat anggota? 

- Ada, yang sifatnya situasional. 

16. Sudah pernah ada pergantian kepengurusan? 

- Sudah pernah pada bagian koordinator dan bagian keuangan.  

17. Adakah sistem reorganisasi? 

- Pada paguyuban ini sistem pergantian pengurus hanya jika pengurus lama sudah 

tidak dapat menjalankan tugasnya karena suatu hal, atau karena sudah melampaui 

batasan usia yang di tetapkan. Lain halnya pada jabatan manajer, karena masa jabatan 

manajer tidak terbatas usia.  

18. Bagaimana tentang struktur organisasi pada paguyuban ini? 

- Selama ini ada struktural organisasi yang berjalan namun tidak terdokumentasi atau 

tertulis.   

19. Bagaimana proses berdiri nya paguyuban ini? 

- Baguyuban berdiri secara formal, melalui rapat dengan seluruh anggota yang ada 

pada saat itu, karena anggota paguyuban berganti-ganti.  

20. Bagaimana mengenai pemilihan atau perekrutan anggota? 

- Merupakan wewenang pemimpin namun berdasarkan atas kesepakatan bersama oleh 

semua anggota paguyuban. Karena menyangkut kenyamanan anggota yang lain. Dan 

ada masa percobaan selama tiga kali pementasan. Dan semua pemegang jabatan ada 

masa percobaan, sampai di temukan pemegang jabatan yang tepat.  
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21. Bagaimana mengenai penerus paguyuban? 

- Kalau tetap menggunakan nama paguyuban yang sama ya harus keturunan dari 

pendiri. Dan tidak harus terjun langsung dalam pementasan. Hanya mengelola saja 

pun bisa.  

22. Pernahkah ada perubahan format struktur dalam paguyuban? 

- Pernah, karena pada format yang lama di rasa semuanya malah memburuk, maka di 

bentuklah format yang baru. Yang berjalan sampai sekarang.  

23. Bagaimana dengan agenda rutin paguyuban? 

- Ada latiahan rutin satu minggu sekali, waktunya berdasarkan kesepakatan anggota. 

Ada bakti sosial dalam bentuk pementasan wayangkulit. 
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FORM KUESIONER

No. RESPONDEN 

 

 

PERTANYAAN 

 

PEMIMPIN 

 

MANAGER 

 

KOORDINATOR 

UMUM 

 

KOORDINATOR 

PEMENTASAN 

 

KOORDINATOR 

PERLENGKAPAN 

 

KOORDINATOR 

TRANSPORTASI 

 

KOORDINATOR 

KONSUMSI 

1. Deskripsikan 

pekerjaan yang Anda 

lakukan 

       

2.   Dari pekerjaan yang 

telah anda sebutkan, 

mana yang 

merupakan pekerjaan 

utama, tambahan dan 

pembantu 

       

3.  Berkoordinasi dengan 

pemegang jabatan 

apa saja 

       

4.  Mempertanggung 

jawabkan pekerjaan 

kepada siapa 

       

5.  Pendidikan yang di 

butuhkan pada 

jabatan anda 

       

6.  Adakah keahlian 

khusus yang di 

butuhkan untuk 

jabatan yang anda 

pegang 

       

7.  Adakah resiko dari 

jabatan yang anda 

pegang 
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RANGKUMAN HASIL PENGISIAN KUESIONER PEMEGANG 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 

anggota 

paguyuban 

 

5.Memutuskan 

standart MOU 

untuk klien 

 

6.Memberikan 

2. Membuat 

kesepakat

an kerja 

dengan 

klien 

 

2. Mengatur 

atau 

menyesuaika

n agenda 

kegiatan 

 

3. Meninjau 

lokasi pentas 

 

4. 

Menentukan 

waktu 

standby kru 

wayang 

 

5. 

Mengarahkan 

dan 

memberikan 

informasi 

tentang 

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 

 

4. Menyesuaikan 

segala hal yang 

kurang tepat, 

misalnya tatanan 

panggung, sound 

system, gamelan 

 

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 

 

4. Mengajar 

karawitan 

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 

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 

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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sangsi kepada 

karyawan 

yang tidak 

tertib 

peraturan 

 

7.Merencanak

an kegiatan 

lain di luar 

pementasan 

wayang 

 

8. Menyeleksi 

anggota 

paguyuban 

yang baru 

 

9. 

Merencanakan 

tata tertib dan 

peraturan 

paguyuban 

 

10. Mengajar 

karawitan 

 

11. Mengajar 

Dalang 

 

segala 

kebutuhan 

pementasan 

kepada klien 

 

6. Mewakili 

pemimpin 

sebagai 

pengambil 

keputusan 

dalam 

keadaan yang 

mendesak 

 

7. Penggajian 

anggota 

 

8. Mengelola 

uang masuk 

dan keluar 

 

9. Mengatur 

hingga 

pengadaan 

sumber dana 

 

10. Mengatur 

kesepakatan 

harga dengan 

klien 

 

11. Pengrawit 

 

5. Mengkoordinir 

jam keberangkatan 

kru wayang kulit 

ke lokasi pentas 

dari base-camp 

paguyuban 

“ABDI” 

 

6. Menjalin relasi 

baik dengan 

anggota atau kru 

wayang kulit di 

paguyuban lain 

 

7. Perekrutan 

anggota baru 

 

8. Memberikan 

training kepada 

anggota baru 

 

9. Pengrawit 

 

 

kru karawitan 

 

4. Secara berkala 

melakukan 

pengecekan 

terhadap 

perlengkapan yang 

di miliki 

paguyuban, apakah 

perlu ada perbaikan 

atau penambahan 

jumlah 

 

5. Mengajar 

Karawitan 

2.   Dari pekerjaan yang 1.Utama 1. Utama 1. Utama 1. Utama 1. Utama 1. Utama 1. Utama 
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telah anda sebutkan, 

mana yang 

merupakan pekerjaan 

utama, tambahan dan 

pembantu 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Utama 

10. Membantu  

11. Tambahan 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Utama 

10. Utama 

11.Tambahan 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5. Utama 

6. Utama 

7. Utama 

8. Utama 

9. Tambahan 

2. Utama 

3. Utama 

4. Tambahan 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

5.Tambahan 

 

2. Utama 

3. Utama 

4. Utama 

2. Utama 

3. Utama 

3.  Berkoordinasi dengan 

pemegang jabatan 

apa saja 

- Penasehat 

- Manager 

- 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 

- memiliki 

keahlian 

berbicara 

atau 

negosiasi 

- pintar 

meloby dan 

mencarikan 

alternatif 

konsep 

pementasan 

wayang 

- memiliki 

sikap tegas 

dan jujur 

- paham tentang 

seni wayang dan 

karawitan 

- memiliki 

kemampuan 

komunikasi yang 

baik 

- mampu 

membangun relasi 

dengan kru 

karawitan dari 

paguyuban lain 

- mampu 

mengikuti 

pementasan 

- 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 

- 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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kepercayaan 

untuk pentas 

serta sabar 

- mampu 

menyiasati 

tuntutan klien 

yang 

beraneka 

ragam 

wayang kulit dari 

awal hingga akhir 

- bias menabuh 

gamelan 

- memiliki sifat 

tegas, ulet, 

cekatan, rajin dan 

tidak canggung 

ketika 

mengkoordinir 

anggota 

penyedia peralatan 

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) 

 



nnn 

 

IDENTITAS PEMEGANG JABATAN PAGUYUBAN “ABDI” 

 

Nama M. Pamungkas 

Prasetyo Bayu Aji 

Andri Adiyanto Parjino Tulus Wibowo  Bayu Catur 

Anggono 

Suko Budi 

Setyawan 

Selvi Marlina 

Jabatan  Pemimpin Manager Koordinator 

Umum 

Koordinator 

Pementasan 

Koordinator 

Perlengkapan 

Koordinator 

Transportasi 

Koordinator 

Konsumsi 

Usia  35 tahun 33 tahun 34 tahun 29 tahun 31 tahun 30 tahun 32 tahun 

Lama 

Menjabat  

10 tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun 6 tahun 3 tahun 10 tahun 

Sumber : Data Primer Diolah (2016)
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