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Abstrak - Karantina pandemi COVID-19 telah menyebabkan keresahan sosial di banyak 

sektor masyarakat karena penurunan kegiatan ekonomi yang tiba-tiba serta penurunan 

pendapatan yang parah. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi keresahan sosial di antara 

para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi, mencegah keresahan naik ke tingkat yang 

lebih besar dan melestarikan seni dan budaya tradisional Betawi di Jakarta. Data keresahan 

sosial tersebut dikumpulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas 

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan wawancara intensif bersama tokoh seni dan budaya 

tradisional Betawi. Hasil wawancara diidentifikasi dan digunakan sebagai dasar perumusan 

kebijakan yang dapat mengurangi keresahan sosial pada pelaku seni dan budaya Betawi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keresahan para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi 

dapat diatasi dan dicegah untuk meningkat ke tingkat berikutnya.  

Kata Kunci: Kesenian Tradisional Betawi, Pelaku Budaya, Keresahan Sosial 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang mengurangi berkumpul di luar rumah. 

Pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina wilayah telah menyebabkan keresahan sosial 

di banyak sektor masyarakat. Keresahan sosial terjadi karena aktivitas ekonomi terhenti atau 

menurun secara tiba-tiba yang mengakibatkan pendapatan menurun drastis. (Domínguez, 

Terceño & Báez, 2019). Para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi yang berada di bawah 

naungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengalami keresahan sosial. Kegiatan seni 

dan budaya tradisional Betawi harus dihentikan selama pandemi dan mengakibatkan 

menurunnya pendapatan para seniman.  
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah 

mengambil beberapa langkah untuk mencegah eskalasi keresahan sosial. Melalui pengolahan 

data yang diperoleh dari komunikasi intensif dengan para pelaku seni dan budaya tradisional 

Betawi, Dinas Kebudayaan PDKI Jakarta mengambil langkah antisipatif untuk mencegah 

keresahan sosial berkembang menjadi tindakan. Tingkat keresahan sosial diawali dengan 

kekecewaan terhadap kebijakan yang dialami masyarakat. Para pemain yang kecewa ini 

pindah ke tingkat berikutnya dalam mengatur diri mereka sendiri untuk membuat kekecewaan 

mereka lebih terdengar. Jika para pembuat kebijakan belum bereaksi terhadap kekecewaan 

mereka pada tingkat ini, maka mereka akan memobilisasi dan akhirnya pergi ke tingkat 

tertinggi dalam mengambil tindakan. 

 

Penelitian sebelumnya tentang situasi pandemi selalu berfokus pada bagaimana 

mengelola kesehatan masyarakat agar tidak terinfeksi. Penelitian ini mencoba mengelola sisi 

sosial masyarakat yang terdampak bukan dari masalah kesehatan tetapi dari sisi ekonomi dan 

sosial. Salah satu bentuk pengelolaan dampak ekonomi dan sosial adalah melalui pengelolaan 

kebijakan publik yang terukur. 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 

yang mengelola para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi, sedang mempelajari 

keresahan sosial ini dan membuat serangkaian kebijakan publik yang akan mencegah 

keresahan sosial ini meningkat. Pembuatan kebijakan publik adalah perumusan sistem yang 

dinamis, kompleks, dan interaktif di mana masalah publik diidentifikasi dan diselesaikan 

dengan menciptakan kebijakan publik baru atau dengan mereformasi kebijakan publik yang 

ada. Masalah publik bisa dimulai dari mana saja, sehingga hal ini membutuhkan kebijakan 

yang berbeda di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Masalah publik yang 

mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dapat berupa ekonomi, sosial, atau politik 

(Sharkansky & Hofferbert, 2018). 

 

Dalam penelitian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas 

Kebudayaan DKI Jakarta, mengumpulkan data melalui komunikasi intensif berupa 

wawancara mendalam dengan tokoh seni dan budaya tradisional Betawi untuk mengetahui 

keresahan mereka selama pandemi COVID-19. Hasil wawancara diidentifikasi dan 

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi keresahan 

sosial pada pertunjukan seni dan budaya tradisional Betawi. Perumusan kebijakan dapat 

berupa kebijakan baru atau kebijakan lama yang diperbarui. Kebijakan tersebut bersifat 

ekonomi, sosial, dan budaya dalam lingkup pelaku seni dan budaya tradisional Betawi. 

 

Kebijakan tersebut nantinya akan mengurangi tingkat keresahan sosial dan mencegah 

keresahan sosial meningkat ke tingkat yang lebih besar. Mencegah keresahan sosial bergerak 

ke tingkat yang lebih besar berarti mencegah biaya penanganan yang lebih besar yang harus 

dilakukan pada tingkat yang lebih besar (Jovanovic et al., 2019). Kebijakan publik adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah ekonomi dan 



 

 masyarakatnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengelola 

kebijakan publik selama pandemi COVID-19 untuk mengubah penurunan ekonomi para 

pelaku seni dan budaya tradisional Betawi. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi keresahan sosial di antara para pelaku seni 

dan budaya tradisional Betawi, mencegah keresahan naik ke tingkat yang lebih besar dan 

melestarikan seni dan budaya tradisional Betawi di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi. 

Penurunan kegiatan seni dan budaya yang mengakibatkan penurunan pendapatan secara 

drastis telah memaksa para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi untuk melakukan 

kegiatan ekonomi lainnya. Jika ini berlangsung lama, penurunan minat terhadap pelestarian 

seni dan budaya tradisional Betawi dapat terjadi. 

 

II. METODE  

 

Keberlanjutan adalah konsep penting dalam manajemen krisis kewirausahaan yang 

menggambarkan kemampuan organisasi untuk terus berfungsi selama peristiwa yang 

mengganggu (Doern, Williams & Vorley, 2019). Selain itu, aspek konseptual keberlanjutan 

juga mengidentifikasi sumber daya mana yang terkena dampak krisis yang akan ditangani 

selama krisis (Williams et al., 2017). Manajemen krisis adalah salah satu yang paling penting 

selama krisis COVID-19 untuk mempromosikan keberlanjutan. Manajemen krisis digunakan 

untuk meminimalkan dampak krisis dan, jika dilakukan dengan baik, dapat dengan cepat 

mengembalikan fungsi organisasi yang menderita efek gangguan atau melemahnya suatu 

sistem (Williams et al., 2017). 

 

Para peneliti berusaha mengidentifikasi langkah-langkah yang secara bertahap 

mengarah pada keresahan sosial (Jovanovic et al., 2019). Penelitian ini untuk menyelidiki 

intervensi atau tindakan mana yang cenderung meningkatkan atau mengurangi kecemasan 

sosial. Intervensi dapat menjadi pemicu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi atau jatuh ke 

tingkat yang lebih rendah. Turun ke tingkat yang lebih rendah tidak berarti bahwa risiko 

keresahan sosial akan hilang, tetapi kemungkinan eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi 

berkurang. Namun, masih ada kemungkinan bahwa peristiwa atau keputusan baru dapat 

memberlakukan kembali proses eskalasi (Holdo & Bengtsson, 2020). 

 

Tidak puas dengan situasi mereka karena kebutuhan akan solusi, orang akan terlibat di 

depan umum dalam masalah keresahan sosial. Ketidakpuasan dapat timbul karena alasan fisik, 

sosial, atau psikologis. Jika seseorang merasa tidak puas dengan suatu kebijakan, 

ketidakpuasan itu cenderung ditampilkan di arena publik. Kegiatan semacam itu dapat 

dilakukan secara spontan tanpa komunikasi untuk merencanakan dengan orang lain yang 

memiliki pengalaman serupa. 

 



 

Kelompok masyarakat ini adalah para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi di 

Jakarta yang sedang terdampak kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Untuk 

mengidentifikasi keresahan sosial mereka, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 

mengumpulkan data melalui wawancara dengan para pelaku pelaku seni ini. Sebagian besar 

inisiatif kebijakan diambil untuk melindungi ekonomi selama krisis COVID-19 dengan 

menargetkan kelompok-kelompok mapan untuk melindungi pekerjaan dan kelanjutan 

kegiatan ekonomi mereka (Kuckertz et al., 2020). 

 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun dalam topik tertentu (Jovanovic et al., 

2019). Wawancara juga merupakan alat untuk memeriksa ulang atau membuktikan informasi 

atau informasi yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung 

antara peneliti dan responden. Wawancara adalah teknik penelitian kualitatif yang 

memungkinkan diskusi interpersonal. Ini akan meningkatkan wawasan tentang pikiran, 

perasaan, dan perilaku pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara biasanya 

dilakukan untuk mengungkap fenomena atau isu penting. 

 

Struktur wawancara dapat berkisar dari tidak terstruktur hingga terstruktur. Penelitian 

kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur 

(Jovanovic et al., 2019). Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan pertanyaan umum di 

bidang penelitian yang luas. Wawancara biasanya diikuti dengan kata kunci, agenda atau 

daftar topik yang akan dibahas dalam wawancara. Namun, tidak ada pertanyaan yang telah 

ditentukan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang sangat awal. Wawancara semi-

terstruktur dimulai dengan isu-isu yang tercakup dalam panduan wawancara. Panduan 

wawancara tidak sesuai jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Urutan pertanyaan tidak 

sama untuk setiap peserta tergantung pada proses wawancara dan jawaban masing-masing 

individu. 

 

Robinson (2000) menyatakan bahwa wawancara terbuka formal yang mendalam adalah 

arus utama penelitian kualitatif. Wawancara kualitatif formal adalah percakapan tidak 

terstruktur untuk memprioritaskan perekaman dan transkripsi data kata demi dan penggunaan 

panduan wawancara alih-alih serangkaian pertanyaan yang kaku. Panduan wawancara terdiri 

dari satu set pertanyaan umum atau bagan topik dan digunakan pada awal pertemuan untuk 

memberikan struktur. Aturan umum dalam wawancara kualitatif adalah tidak memaksakan 

agenda atau kerangka kerja pada peserta, melainkan tujuan wawancara ini adalah untuk 

mengikuti keinginan peserta. Penggunaan format ini untuk menangkap perspektif peserta 

sesuai dengan tujuan penelitian (Mei, 2020). 

 

Menurut Moleong (2017) wawancara mendalam adalah proses menggali informasi yang 

mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian serta diarahkan pada 

pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara mendalam dilakukan dengan daftar 



 

 pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan umum dari wawancara mendalam 

adalah untuk menggali lebih dalam kebiasaan umum kelompok menjadi target penelitian dan 

alasan di baliknya. Hal ini dimungkinkan karena wawancara mendalam bersifat fleksibel 

sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut. 

 

Wawancara adalah bagian dari metode kualitatif, di mana ada teknik wawancara 

mendalam. Ini adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian menggunakan 

tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan 

panduan wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif panjang. Fitur khusus atau kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah 

keterlibatannya dalam kehidupan responden. 

 

Dalam wawancara mendalam, informasi diekstraksi secara mendalam pada topik yang 

telah ditentukan (berdasarkan tujuan wawancara) menggunakan pertanyaan terbuka. 

Penggalian dilakukan untuk mengetahui pendapatnya berdasarkan perspektif responden 

dalam melihat suatu masalah. Teknik wawancara dilakukan oleh pewawancara dengan 

mewawancarai satu orang secara tatap muka. (Walensky & del Rio, 2020) Para peneliti 

mengundang tokoh-tokoh dari pelaku seni dan budaya tradisional Betawi untuk melakukan 

percakapan mendalam tentang situasi para penampil seni dan budaya tradisional Betawi dalam 

memamerkan pertunjukan seni budaya tradisional mereka di masa pandemi COVID-19. 

 

Manfaat melakukan wawancara mendalam adalah: (1) Topik pembahasan isu yang 

ditanyakan bisa kompleks atau sangat sensitif; (2) Informasi yang lengkap dan mendalam 

tentang sikap, pengetahuan, dan pandangan responden terhadap masalah dapat diperoleh 

dengan baik; (3) Siapapun dapat memperoleh kesempatan untuk diwawancarai tetapi 

berdasarkan tujuan penelitian;(4) Responden dapat dengan leluasa menjawab pertanyaan yang 

diajukan tanpa tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengemukakan pendapatnya; (5) 

Wawancara dapat menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman. Jika pedoman 

digunakan, alur pertanyaan yang telah dibuat tidak harus dilakukan secara berurutan tetapi 

tergantung pada kebutuhan lapangan. 

 

Wawancara mendalam adalah diskusi terfokus antara peneliti dan responden mengenai 

masalah penelitian. Dalam pembahasannya, peneliti harus mampu mengendalikan diri, agar 

tidak menyimpang jauh dari pokok bahasan. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam teknik 

wawancara mendalam adalah pertanyaan terbuka. Dibandingkan dengan pertanyaan tertutup, 

pertanyaan terbuka memiliki beberapa keunggulan seperti, misalnya, memungkinkan berbagai 

jawaban diperoleh sesuai dengan pemikiran responden. Oleh karena itu, dalam melakukan 

wawancara mendalam, pertanyaan tidak dapat dirumuskan dengan pasti sebelumnya, tetapi 

pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti 

untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban responden. 

 



 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah pengenalan untuk membangun 

hubungan saling percaya. Tahap kedua adalah yang paling penting karena data yang berguna akan 

diperoleh. Tahap terakhir adalah menggambar ringkasan tanggapan dan konfirmasi peserta atau 

informasi tambahan apa pun. Tokoh kesenian tradisional Betawi pertama adalah Ridwan Saidi, mantan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerhati budaya Betawi yang merupakan lulusan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1977-1987. Sebagai pemerhati budaya 

Betawi, Ridwan banyak terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya sekaligus menulis buku tentang 

masyarakat Betawi. 

 

Tokoh kesenian tradisional kedua adalah Atien Kisam, seniman Betawi yang sudah lama 

berkarya di dunia seni dan budaya tradisional Betawi. Di sela-sela kesibukannya, pria kelahiran 

bernama Muhammad Supriyatin ini aktif sebagai guru tari tradisional Betawi bernama Tari topeng 

Betawi. Tokoh kesenian tradisional Betawi ketiga adalah JJ Rizal, seorang sejarawan, penulis, dan 

pendiri penerbitan Komunitas Bambu yang telah menerbitkan banyak buku tentang tema sejarah, 

budaya, dan humaniora. Ia menempuh pendidikan di Departemen Sejarah di Fakultas Sastra 

Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1998. Ia menerima Penghargaan Kebudayaan dari 

Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2009. Tulisannya tentang Junghuhn di National Geographic 

Indonesia terpilih sebagai "The Best International 2010" oleh National Geographic International 

Magazine. 

 

Semua tokoh seni dan budaya tradisional Betawi diundang untuk melakukan wawancara secara 

individu di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Wawancaranya adalah undangan makan siang 

formal mulai dari pukul 10:00 hingga 15:00 dan memiliki istirahat makan siang satu jam. Empat 

pertanyaan utama akan diajukan kepada orang yang diwawancarai dalam wawancara mendalam yang 

tidak terstruktur dalam urutan acak tergantung pada aliran percakapan yang dilakukan oleh 

pewawancara. Empat pertanyaan utama adalah mencari: 

(1) Pendapat narasumber tentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi   

COVID-19; 

(2) Bagaimana kebijakan tersebut memberikan dampak bagi para pelaku seni dan budaya Betawi;  

(3) Bagaimana para pelaku seni menangani situasi;  

(4) Harapan narasumber terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.  

Wawancara akan direkam dengan suara, dan orang yang diwawancarai tidak mengetahui tujuan 

wawancara. 

 

Ridwan Saidi, Atien Kisam, dan JJ Rizal mencontohkan, pemberlakuan pembatasan sosial dan 

karantina wilayah yang menyebabkan keresahan sosial para pelaku seni dan budaya Betawi di Jakarta. 

Pembatasan sosial dan karantina wilayah telah membuat pertunjukan seni dan budaya tradisional 

Betawi dilarang, yang menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pelaku seni. Namun, pembatasan 

sosial dan karantina wilayah merupakan kebijakan tepat yang harus diambil Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. 

 

 



 

Mereka juga berpikir bahwa sejak masyarakat harus membuat pembatasan sosial dan karantina 

teritorial, para pelaku seni tiba-tiba menghadapi larangan untuk pertunjukan seni dan budaya mereka 

dan penurunan permintaan yang tiba-tiba untuk pertunjukan. Ini lebih dari sekadar masalah pandemi 

karena konsekuensinya memberikan hambatan ekonomi, sosial, dan budaya kepada para pelaku seni. 

Oleh karena itu, pembatasan sosial dan karantina wilayah harus disertai dengan kebijakan baru yang 

menyediakan fasilitas pendukung bagi para pemain seni dan budaya tradisional Betawi. Ridwan Saidi, 

Atien Kisam, dan JJ Rizal memiliki poin berbeda dalam membeberkan fasilitas penunjang yang 

dibutuhkan oleh para penampil seni dan budaya Betawi. 

 

Ridwan Saidi mengatakan, sebagian pelaku seni mungkin memiliki sumber penghasilan lain 

dengan menjadi sopir ojek sementara namun lini bisnis ini juga mengalami penurunan permintaan. 

Beberapa lainnya mengandalkan bisnis sewa kamar yang juga mengalami penurunan permintaan. Hal 

ini terjadi tidak hanya pada para pelaku seni dan budaya Betawi, tetapi juga kepada seluruh masyarakat 

di Jakarta, yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun, karena para pelaku seni memiliki 

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kepentingan pelestarian budaya Betawi, 

wajar saja jika mereka meminta dukungan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bantuan itu 

akan digunakan untuk penggalangan dana untuk mendukung ekonomi para pelaku seni dan budaya 

tradisional Betawi selama pembatasan sosial dan karantina wilayah ini. 

 

Atien Kisam mengatakan bahwa banyak pelaku seni dan budaya tradisional Betawi yang harus 

melatih keterampilan mereka meskipun tidak ada permintaan untuk penampilan mereka. Dalam hal 

ini, mereka perlu melakukan latihan virtual dengan pelaku seni lain melalui aplikasi online atau di 

ruang latihan aktual dengan protokol kesehatan tertentu. Atien Kisam mengusulkan gagasan bahwa 

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan praktik 

virtual atau aktual untuk pertunjukan seni dan budaya tradisional Betawi. Ketika ini difasilitasi, 

tindakan yang lebih besar mungkin akan terjadi, seperti pertunjukan virtual melalui aplikasi online 

dengan tiket masuk atau pertunjukan aktual dengan protokol kesehatan tertentu yang diterapkan. 

 

JJ Rizal mengekspos bagaimana para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi bisa membuat 

pertunjukan amal di televisi lokal. Pertunjukan amal akan dilakukan setiap minggu sampai kebijakan 

pembatasan sosial dan karantina wilayah dicabut. Pemirsa dapat menyumbang ke rekening bank 

tertentu yang disebutkan oleh televisi lokal. Pertunjukan mingguan ini kemudian digaungkan melalui 

media sosial para selebriti Betawi. Pertunjukan tersebut dinilai lebih mudah dengan adanya bantuan 

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan jaringan ke televisi lokal dan media 

sosial para selebriti Betawi. 

 

Dari jawaban para tokoh Betawi, dapat diidentifikasi bahwa kebijakan pembatasan sosial dan 

karantina wilayah merupakan kebijakan yang tepat dalam menangani penyebaran COVID-19 di 

Jakarta. Kebijakan tersebut menimbulkan keresahan sosial di masyarakat, termasuk para pelaku seni 

dan budaya tradisional Betawi. Untuk mengantisipasi keresahan sosial dari kebijakan ini, perlu 

diadaptasi oleh para pelaku kebijakan baru atau yang diperbarui. Dalam memperkenalkan kebijakan 

untuk mengantisipasi keresahan sosial, diperlukan sosialisasi yang komprehensif baik dari pembuat 

kebijakan maupun penerima kebijakan. 

 

Sosialisasi secara keseluruhan kepada pengambil kebijakan dilakukan sebagai proses 

perumusan langkah-langkah yang akan dilakukan kepada penerima kebijakan. Ini seperti konsolidasi 



 

 perencanaan yang akan membuat rencana tetap berjalan. Pembuat kebijakan akan melakukan 

sosialisasi kepada penerima kebijakan dengan melaksanakan langkah-langkah yang telah dirumuskan. 

Berdasarkan wawancara mendalam tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan 

merumuskan beberapa kebijakan untuk mengakomodir faktor kerusuhan pada penampil seni dan 

budaya tradisional Betawi selama pandemi COVID-19. Perumusan dimulai dari klasifikasi empat 

pertanyaan dari wawancara. Setiap pertanyaan akan mengarahkan peneliti untuk mengakui situasi 

dengan lebih baik sehingga kebijakan tersebut akan lebih akurat untuk kebutuhan para pemain seni 

dan budaya tradisional Betawi. 

 

Kebijakan publik adalah apa yang ingin dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Ini berarti bahwa pernyataan niat, keinginan, prinsip, atau ekspresi keinginan belaka tidak dapat 

disebut kebijakan publik. Kebijakan publik harus berarti mengalokasikan sumber daya nyata melalui 

proyek dan program yang dirancang untuk menanggapi masalah dan tantangan publik yang 

membutuhkan solusi dalam bentuk tindakan pemerintah. Ini berarti bahwa ada pola alokasi sumber 

daya yang nyata dari proyek dan program yang dirancang untuk menanggapi tuntutan publik, dalam 

hal ini, para pelaku seni dan budaya Betawi. 

 

Pertanyaan pertama memberikan umpan balik tentang bagaimana kebijakan pembatasan sosial 

dan karantina wilayah adalah keputusan yang tepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Namun, 

kebijakan itu akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terutama para 

pelaku seni dan budaya tradisional Betawi. Dampak ini perlu ditangani dengan membuat kebijakan 

baru, atau memodifikasi, untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku seni dan budaya tradisional 

Betawi. Semua pemain menerima pembatasan sosial dan karantina wilayah tetapi mengharapkan lebih 

banyak bantuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta tentang konsekuensinya. 

 

Para peneliti juga mempelajari kondisi para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi dalam 

menghadapi situasi COVID-19 melalui pertanyaan kedua dan ketiga. Para pemain membutuhkan 

bantuan sekaligus untuk menghindari konsekuensi pembatasan sosial dan karantina teritorial. 

Penurunan pendapatan yang tiba-tiba dan profesi yang tiba-tiba berubah dapat menyebabkan tingkat 

stres baru. Termasuk penurunan minat terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional Betawi karena 

mereka harus melakukan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

Dari pertanyaan keempat, para peneliti belajar bahwa pelaku seni dan budaya tradisional Betawi 

membutuhkan bantuan pada penggalangan dana, latihan virtual dan aktual serta pertunjukan. 

Penggalangan dana akan dimulai dengan membuat daftar pelaku seni dan budaya tradisional Betawi 

di Jakarta. Daftar ini dibuat dengan meminta para pelaku seni untuk memasukkan data mereka pada 

tautan tertentu dalam satu waktu. Daftar tersebut kemudian diperiksa oleh kepala daerah setempat 

untuk memastikan validasi data yang diperoleh. Semua nama dalam daftar yang telah divalidasi akan 

menerima sejumlah dana setiap bulan. 

 

Dari keempat pertanyaan tersebut, diakui bahwa keresahan telah terbentuk dan perlu 

diselesaikan sebelum dapat meningkat ke tingkat berikutnya. Keresahan tersebut terletak pada aspek 

ekonomi dan pertunjukan seni. Artinya, kebijakan tersebut harus dibuat untuk mengakomodasi aspek 

ekonomi dan pertunjukan seni untuk mencegah eskalasi keresahan. Kebijakan tersebut harus 

mencakup penggalangan dana, praktik dan pertunjukan virtual dan aktual. 

 



 

Pelatihan virtual dilakukan melalui aplikasi online pada perangkat individu yang dimiliki oleh 

masing-masing peserta pelatihan dan pelatih kegiatan seni dan budaya tradisional Betawi. Setiap 

peserta dan pelatih berada di asrama masing-masing dengan perangkat masing-masing untuk bertemu 

melalui aplikasi online. Sementara itu, pelatihan sebenarnya dilakukan di ruangan besar atau ruang 

terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta dan pelatih datang ke tempat yang ditentukan 

untuk melakukan latihan. Tempat yang ditentukan dapat berupa ruang tertutup atau terbuka. Lamanya 

kedua latihan ditentukan oleh pelatih dan kebutuhan pertunjukan. 

 

Pelaku seni dan budaya tradisional Betawi diberi pengetahuan informasi tentang praktik virtual 

yang mencakup pengenalan alat dan perangkat online, cara menggunakan alat dan perangkat, dan 

penyediaan koneksi internet yang sangat baik kepada mereka. Pelatihan akan diadakan di wilayah 

setempat mulai dari cara menggunakan alat dan perangkat untuk membuat praktik virtual. Mereka 

akan mendapatkan kuota koneksi internet bulanan untuk mendukung kegiatan virtual tersebut. 

Lamanya praktik virtual akan menjadi keputusan sutradara pertunjukan. Setelah itu, mereka akan 

melakukan tiga latihan aktual sebelum pertunjukan mereka. Praktik sebenarnya akan dilakukan di 

ruangan besar dengan protokol kesehatan yang ketat. 

 

Pertunjukan virtual adalah pertunjukan seni dan budaya tradisional Betawi melalui aplikasi 

online atau televisi lokal. Pertunjukan direkam dalam video dan kemudian disiarkan di aplikasi online 

atau televisi lokal. Perekaman video untuk pertunjukan virtual berlangsung di tempat tertutup atau 

terbuka tertentu dengan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa penonton. 

 

Pertunjukan yang sebenarnya adalah pertunjukan seni dan budaya tradisional Betawi di ruangan 

tertutup atau ruang terbuka di hadapan penonton. Panitia, peserta, dan penonton yang hadir akan 

melalui protokol kesehatan yang ketat. Tempat duduk penonton dan posisi pemain disesuaikan untuk 

mengakomodasi protokol kesehatan. Jumlah penonton yang hadir terbatas dan pertunjukan dapat 

berlangsung dalam beberapa hari setelah pertunjukan. 

 

Setelah mereka melakukan praktik virtual dan aktual, mereka harus tampil. Pertunjukan 

sebenarnya akan diadakan di ruangan besar atau ruang terbuka seperti amfiteater dengan penonton 

dengan protokol kesehatan yang ketat. Pertunjukan yang sebenarnya adalah pertunjukan amal atau 

pertunjukan gratis tergantung pada situasinya. 

 

Sementara itu dalam pertunjukan virtual, para penampil melakukan pertunjukan di ruangan 

besar dengan protokol kesehatan yang ketat tanpa penonton, yang akan disiarkan secara langsung atau 

direkam di website atau platform media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, atau di televisi 

lokal. Pertunjukan virtual akan menjadi pertunjukan amal atau pertunjukan gratis tergantung pada 

situasinya. Para pemain akan dibayar oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan amal akan 

disalurkan kepada para pelaku seni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. KESIMPULAN 

 

Kebijakan publik mencerminkan tuntutan massa dan nilai-nilai elit eksekutif. Perubahan 

kebijakan publik akan bersifat inkremental daripada revolusioner. Perubahan bertahap 

memungkinkan respons terhadap peristiwa yang mengancam sistem sosial, dengan perubahan 

sistem minimum atau dislokasi. Asumsi tersebut mengandaikan bahwa jika pemerintah 

berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, ia harus melakukan sesuatu untuk 

mengurangi kelebihan elit. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan partisipatif 

untuk pembuatan kebijakan, yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama, sehingga 

mengurangi manipulasi elit yang tidak semestinya. 

 

Pembuatan kebijakan berbasis bukti tidak pernah sebesar ini. Peningkatan ketersediaan 

data, investasi dalam penelitian, dan fokus publik yang lebih besar telah memberi pembuat 

kebijakan kemampuan yang lebih luas untuk menentukan apakah investasi publik mencapai 

hasil yang diinginkan berdasarkan informasi dalam mengevaluasi biaya dan manfaat sosial. 

Kebijakan dan praktik berbasis bukti dapat mengarah pada penggunaan uang pembayar pajak 

yang lebih baik dan hasil yang lebih baik untuk anak-anak, orang dewasa, dan keluarga. 

 

Pembuatan kebijakan berbasis bukti dapat mengambil banyak bentuk, seperti 

menggunakan temuan penelitian untuk menginformasikan kebijakan baru atau meningkatkan 

efektivitas program yang ada, mendukung pengumpulan dan analisis data untuk penelitian dan 

manajemen, mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan bukti, dan sebagainya. 

Ini paling banyak diterapkan pada layanan sosial dan program kemanusiaan, tetapi berbagai 

program pemerintah dapat memperoleh manfaat dari pengumpulan data dan menggunakan 

bukti. 

 

Kebijakan berbasis bukti telah mendorong analisis yang cermat terhadap program 

layanan dan pemilihan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

Temuan penelitian yang cermat merupakan masukan yang berguna dan perlu bagi pembuat 

kebijakan dalam mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan melalui pengembangan dan 

peninjauan program. 

  

Wawancara mendalam adalah alat yang hebat dalam menciptakan kebijakan yang akurat 

untuk mengantisipasi keresahan para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi. Kebijakan 

harus sangat akurat untuk mencegah keresahan sosial meningkat ke tingkat yang lebih tinggi 

dan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Kebijakan yang baik adalah kebijakan berbasis 

penelitian, di mana pembuat kebijakan mengumpulkan data yang akurat tentang kerusuhan 

sosial di lingkungan mereka. Berdasarkan wawancara mendalam, peneliti membuat kebijakan 

yang dapat mengakomodir keresahan para pelaku seni. 

 

Dengan melakukan kebijakan berbasis bukti mengenai keresahan sosial yang timbul 

pada para pelaku seni dan budaya tradisional Betawi, kebijakan publik dapat diputuskan 

dengan mengakomodasi keinginan mereka. Itu membuat para pemain merasa keberadaan  



 

mereka terpelihara dengan baik. Pada akhirnya, para pelaku seni juga akan lebih 

memperhatikan pelestarian seni dan budaya tradisional Betawi di Jakarta. 

 

Keresahan para pelaku seni dapat diatasi dan dicegah agar tidak meningkat ke tingkat 

berikutnya. Penelitian ini merupakan awal dari budaya kebijakan berbasis riset di kalangan 

pembuat kebijakan. Penelitian ini merupakan awal dari budaya kebijakan berbasis riset di 

kalangan pembuat kebijakan. Kebijakan berbasis penelitian tidak akan berakhir di sini karena 

keresahan baru akan muncul, dan antisipasi di tingkat terendah harus segera dilakukan untuk 

mencegah keresahan meningkat. Belum lagi wawancara mendalam harus selalu dilakukan 

ketika keresahan sosial baru terjadi. 
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