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Manajemen adalah kegiatan-kegiatan dalam usaha mencapai tujuan yang 

telah ditentukan melalui kegiatan-kegiatan orang lain yang didalamnya terdapat 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Sanggar Tari Lestari di Desa 

Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Subjek 

pada penelitian ini adalah ketua, bendahara, sekretaris, dan dua orang penari 

sanggar.  Metode penelitian ini adalah deskriptif. Teori yang digunakan adalah R. 

Soemarto (1983:41). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Kesimpulan pada 

penelitian ini adalah bahwa Sanggar Tari Lestari mempunyai tujuan untuk 

melestarikan budaya melayu yang ada di Riau dengan melestarikan Tari Tradisi 

Zapin Berkampung. Pengelolaan manajemen pada Sanggar Tari Lestari di Desa 

Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang 

dipimpin oleh Sukaini ini sudah tergambar dengan jelas dan sudah baik dalam 

menjalankan fungsi manajemennya. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya fungsi 

manajemen mulai dari perencanaan seperti perencanaan program, kemudian 

pengorganisasian juga telah berjalan di Sanggar Tari Lestari yang terlihat dari 

struktur organisasinya. Tahap manajemen penggerakan juga sudah berjalan cukup 

baik, misalnya adanya keikutsertaan Sanggar Tari Lestari dalam event-event dan 

perlombaan. Tahap pengawasan yang dilakukan di Sanggar Tari Lestari juga 

berjalan cukup baik, misalnya adanya pengawasan langsung dari pemimpin 

sanggar bahkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan 

pengelolaan sanggar ini bisa dilihat dari berbagai prestasi yang sudah 

diperolehnya. Berbagai prestasi yang telah diperolehnya ini pasti karena adanya 

kegiatan pengelolaan dengan baik untuk pencapaian tersebut, dan kegiatan inilah 

yang dikatakan dengan manajemen. Dari prestasi-prestasi inilah bisa dikatakan 

bahwa Sanggar Tari Lestari sudah menjalankan fungsi manajemennya dengan 

baik. 
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