NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN

3 JANUARI 2018

TGL. REVISI.
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIKPROVINSI BALI

Ir. I NYOMAN SUJAYA, MT
Pembina UtamaMadya
NIP. 19591215 199003 1 009
NAMA SOP

DASAR HUKUM
1. Pergub Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas&Fungsi
Serta Tata Kerja Diskominfos Prov Bali

PEMENTASAN KESENIAN RAKYAT
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan analisis isu di masyarakat

2. MOU Nomor : 027/624/PI/DISKOMINFOS
tentang : Pertunjukan Kesenian Rakyat
KETERKAITAN
1. SOP Tupoksi Diskominfos
2. SOP penunjukan sekaa kesenian
PERINGATAN
Jika ada permohonan pementasan dengan rentang
waktu pendek terancam ditunda pelaksanaanya.
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PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kerangka Acuan Kerja, Komputer, printer, kamera foto/video, jaringan telpon dan internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Semua bahandata materi, foto dan video disimpan dalam bentuk softcopy

NO

KETERANGAN

URAIAN

1.

Pementasan Kesenian Rakyat berdasarkan surat permohonan masyarakat

Sebagai dasar pelaksanaan pementasan

2.

Lokasi pementasan di-Bali

Mencakup seluruh Kabupaten/Kota se-Bali
-

3.

Persetujuan atau penundaan pementasan ditentukan dengan persyaratan tertentu
-

Lokasi didaerah Bali
Pemohon dapat mendatangan masyaratak untuk
menonton minimal 500 orang
Acara berupa upacara dewa yadnya mencakup
Khayangan Tiga desa, pitra yadnya ( nyekah masal)

4.

Pementasan kesenian rakyat berupa sekaa yang tumbuh dan berkembang di Bali yang dapat
menyampaikan materi dengan bebondresan atau lawakan.

Dipilih sekaa yg berkonsep bebondresan

5.

Materi pementasan ditentukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Ditentukan Tema pokok, contoh : Persatuan Dalam
Kebhinekaan) mengacu pada isu publik, program-program
pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

6.

Prosedur pemilihan sekaa mengacu pada ketokohan, profesional, dikenal masyarakat luas,
mampu menyampaikan materi secara jelas.

Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, aspirasi
masyarakat serta data file video contoh tampilan sekaa

7.

Untuk menguatkan kerjasama didasarkan pada Nota Kesepakatan (MOU) antara Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan Sekaa yang dipilih.

Sebagai dasar penentuan kesepakatan serta persetujuan
harga mengikat selama kontrak kerja sama berlaku 1 tahun.

8.

Surat permohonan pementasan kesenian rakyat dari masyarakat akan diproses lebih lanjut sesuai
presedur yang berlaku

Surat masuk melalui bidang sekretariat (penerimaan surat)
yang selanjutnya akan di ajukan ke pimpinan

9.

Surat permohonan pementasan akan ditindaklanjuti sesuai disposisi atasan serta dilakukan
komunikasi lebih lanjut dengan penanggung jawab/CP yang tertera di surat.

Surat diteruskan ke Bidang yang menangani sesuai dengan
rahan dan disposisi pimpinan.

Selanjutnya dilakukan penjajakan kelokasi pementasan dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran Penjajakan kelokasi menentukan disetujui atau ditunda
informasi serta sebagai bahan laporan kepimpinan
permohonan pementasan sesuai dengan syarat dan
prosedur pertunjukan kesenian rakyat.
10.

Laporan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali hasil penjajakan
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Layak : Koordinasi lebih lanjut dengan pemohon dan Sekaa
Tidak Layak : Informasi lewat Surat Dinas kepada
masyarakat pemohon.

