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BAB II 

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN 

PARIWISATA INDONESIA TAHUN 2015-2019 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bahwa 
pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting untuk 

menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pentingnya sektor 

pariwisata kemudian membuat pemerintah berupaya untuk 

mengembangkannya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 
untuk mengembangkan pariwisata pada masa pemerintahan 

Presiden Joko Widodo dilaksanakan berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 bidang pariwisata. RPJMN ini dirancang dan dibuat 
berdasarkan potensi pariwisata yang ada di Indonesia.  

A. Upaya Pemerintah dalam Mengembangkan Pariwisata 

Indonesia 

Pariwisata merupakan salah satu kepentingan nasional 

Indonesia karena sektor ini memiliki kontribusi yang besar 
terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan 

akuntabilitas kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2015, 

kondisi kepariwisataan nasional pada tahun 2015 secara makro 
menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang meningkat 

dan signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

nasional sebesar 4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan 

peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US$ 11,9 milyar, 
dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada 

kondisi mikro, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 10,4 

juta dan wisatawan nusantara sebanyak 255,20 juta perjalanan 
(Syakdiah, 2017).  

Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap 
perekonomian Indonesia bergantung pada kualitas dari 

pariwisata itu sendiri sehingga perlu adanya upaya dalam 

mengembangkan kualitas pariwisata Indonesia. pada tahun 

2016 World Economic Forum menetapkan indeks daya saing 
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pariwisata Indonesia berada pada peringkat 42 dunia. Hal ini 

mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014 yang 
berada pada peringkat 70 dan 2015 pada peringkat 50 dunia. 

Prestasi ini tentunya harus terus ditingkatkan agar pada tahun 

2019, Indonesia dapat mencapai target untuk berada pada 
peringkat 30. Upaya untuk mencapai target tersebut berupa 

memfokuskan sektor pariwisata sebagai satu dari 5 program 

utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penetapan 
pariwisata sebagai leading sektor karena dalam jangka pendek, 
menengah, dan panjang pertumbuhanya positif.   

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah 

mentargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat 

pada tahun 2019. Pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi 
pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp.280 

triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata 

sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara sebanyak 20 juta dan pergerakan wisatawan 
nusantara sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata 

Indonesia berada di ranking 30 dunia (Jaringan Pemberitaan 
Pemerintah, 2017).  

Dalam upaya mewujudkan target pariwisata pada tahun 

2019, Presiden Joko Widodo membuat 4 poin dari arah 
kebijakan dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata 

Tahun 2015-2019 yang ingin dikembangkan. Keempat poin 
tersebut adalah (Kementrian Pariwisata, 2015): 

1. Membangun Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing 

Dalam dan Luar Negeri 

Pembangunan destinasi pariwisata pada pemerintahan 
Joko Widodo diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah 

tujuan wisata sehingga memiliki daya saing dalam di dalam dan 
luar negeri. Adapun upaya ini yang dilakukan melalui: 

a. Pembangunan infrastruktur dan ekosistem pariwisata 

dengan (1) merancang destinasi pariwisata pada 
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kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan 

pengembangan pariwisata nasional serta (2) 
meningkatkan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan 

ekosistem pariwisata. 

b. Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan 
buatan melalui (1) pengembangan wisata kuliner dan 

spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni 

budaya, wisata perdesaan dan perkotaan serta (2) 

pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan 
petualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata 

konvensi, olahraga dan rekreasi. 

c. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan 
pemberdayaan masyarakat melalui (1) peningkatan tata 

kelola destinasi pariwisata; (2) pemberdayaan 

masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar 

wisata, dan pengembangan potensi usaha masyarakat di 
bidang pariwisata. 

d. Pengembangan industri pariwisata dengan cara (1) 

meningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi 
pariwisata; (2) mengembangan standar dan sertifikasi 

usaha pariwisata; (3) meningkatan keragaman dan daya 

saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi 
pariwisata. 

Beberapa kegiatan strategis Pengembangan Destinasi 
dan Industri Pariwisata meliputi: 

a. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata 

melalui Penyusunan Masterplan dan Rencana Detail 
KSPN/KPPN (dekonsentrasi); koordinasi strategis 

lintas sektor pembangunan KSPN serta sinergi program 

dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah; 
pengembangan kawasan ekonomi khusus zonasi 

pariwisata melalui koordinasi dengan Pemerintah 

Provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam 

mempersiapkan proposal penetapan Kawasan Ekonomi 
Khusus Zonasi Pariwisata; koordinasi lintas sektor 
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pendukung infrastruktur aksesibilitas dan amenitas 

pariwisata dengan  Kementerian terkait.  
b. Pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan 

buatan melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, 

pengembangan wisata sejarah dan religi, 
pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, 

pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan, 

pengembangan wisata bahari, pengembangan wisata 

ekologi dan petualangan, pengembangan kawasan 
wisata dan pengembangan wisata konvensi, olahraga 

dan rekreasi.  

c. Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan organisasi 

pengelola destinasi (Destination Management 

Organisation/ DMO), penguatan kelompok sadar 

wisata, peningkatan kapasitas masyakarat, serta 
internalisasi sadar wisata dan sapta pesona.    

d. Peningkatan kemitraan industri pariwisata melalui 

penerapan pedoman green hotel, penyusunan SNI 
usaha jasa dan usaha sarana pariwisata, fasilitasi 

investasi usaha pariwisata, pengembangan dan 

peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal 
dalam bidang pariwisata.  

2. Meningkatkan Kerjasama Internasional Kepariwisataan. 

Pemasaran pariwisata nasional diarahkan untuk 
meningkatkan kerjasama internasional kepariwisataan dan 

mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan 

mancanegara, mencakup pasar wisata kawasan Asia Tenggara, 
Australia dan Amerika, Asia Pasifik,Eropa, dan Middle East 
dan Africa (EMEA). Adapun upaya ini yang dilakukan melalui: 

a. Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi 

Utama Wisata Dunia melalui media elektronik, 

digital/non digital serta sosial media untuk pasar 

mancanegara antara lain: Discovery Channel, Fox, 
MNC, Google Indonesia, Trip Advisor, Amazing 

Race. 



17 
 

b. Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata 

Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota. 

c.     Pemasaran pariwisata dengan pendekatan BAS, 

DOT dan POS:  
1) BAS Pendekatan B-A-S (branding, advertising, 

selling) digunakan dalam pemasaran pariwisata 

sebagai bagian dari strategi komunikasi pemasaran 

dengan melakukan: publication dan brand 
activation untuk mengoptimalkan branding; 

optimalisasi terhadap marketing communication 

portfolio; dan melakukan aktivitas promosi dan 
event penjualan.  

a) Branding: Promosi branding nasional dan 

destinasi melalui festival, famtrip dan 

placement promosi di berbagai media. 
Branding Nasional (Country Branding) 

adalah “Wonderful Indonesia” atau 

”Pesona Indonesia” yang diikuti oleh 
Branding Destinasi dan Branding Tematik 

yang digunakan secara konsisten dan 

berkelanjutan baik melalui media online 
maupun offline. 

b) Advertising: Promosi destinasi dan event 

melalui pembuatan bahan promosi, 

kerjasama promosi dengan pelaku industri 
pariwisata, event, blocking sale di televise 

dan placement promosi di berbagai media. 

Contohnya pada tahun 2018 pemerintah 
pemasangan iklan pariwisata di Malaysia 

yang dipasang melalui gantry dan 

billboard di beberapa lokasi seperti KLIA 
Expressway (Kementrian Pariwisata, 

2018). 

c) Selling: Penjualan pariwisata mancanegara 

dapat dilakukan melalui berbagai cara. 
Misalnya tradeshows, festival, pameran, 
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misi penjualan ke negara pasar, 

pendukungan event di dalam negeri dan 
fasilitasi penjualan Paket Wisata yang 

dibuat oleh Industri. Contoh pelaksanaan 

pameran pada tahun 2018 oleh pemerintah 
yakni dalam acara New York Times Travel 

Show (NYTTS) dan Internationale 

Tourismus-Borse Berlin (ITB Berlin) 

(Kementrian Pariwisata, 2018). 
B) DOT Strategi dengan melakukan identifikasi terhadap 

D-O-T (destination, origin dan time) yang terfokus dan 

teridentifikasi dari beberapa pasar utama kawasan asal 
wisman antara lain: Asia Tenggara, Asia-Pasifik, 

Eropa, Timur-Tengah dan Afrika melalui identifikasi 

terhadap segmen pasar yang akan secara spesifik 

mempunyai karakteristik strategi komunikasi 
pemasaran yang berbeda.  

a) Destinasi: berdasarkan 3 pintu masuk utama 

ditetapkan sebagai Greater Bali, Greater 
Jakarta, dan Greater Batam serta pintu-pintu 

masuk internasional lainnya. Event yang 

berskala internasional pada daerah-daerah 
pariwisata, mendapat dukungan promosi 

seperti Perayaan Imlek, Tambora Menyapa 

Dunia, dan Konfrensi Asia Afrika; 

b) Originasi (asal wisman dengan lima pasar 
utama: Singapura, Malaysia, Tiongkok, 

Australia dan Jepang);   

c) Time/Seasonality: ketepatan waktu 
berpromosi menurut segmen pasar);  

C) POS Pendekatan P-O-S-E (Paid Media, Owned Media, 

Social Media, Endorser) digunakan dalam setiap 
aktivitas B-A-S yang difokuskan untuk melakukan 

kegiatan promosi yang dapat membangun awareness, 

interest, desire dan action (AIDA) dari calon 

wisatawan yang mempunyai potensi untuk melakukan 
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kunjungan ke Indonesia dengan mengoptimalkan 

penggunaan promotion channel yang sesuai.  
a) Paid Media: Placement promosi melalui 

berbagai media baik di media online, elektronik, 

cetak maupun ruang. Bahkan bisa juga 
dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan 

seperti famtrip (misalnya Jurnalis dan Travel 

Agent), festival dan pameran (misalnya ATM 

Dubai dan ITB Berlin), misi penjualan ke 
negara pasar dan pendukungan event di dalam 

negeri (misalnya Jember Fashion Carnival dan 

Jakarta Marathon)  
D) Own Media: Placement promosi melalui website 

Indonesia.travel, website pemda dan website event.  

E) Social Media: Placement di channels sosial media 

seperti Facebook, Instagram, Twitter, Path, Blog, dan 
lain-lain.  

F) Endorser: Penggunaan icon atau sosok tertentu untuk 

mempromosikan pariwisata Indonesia. Misalnya 
Blogger Mae Tan (dengan jumlah folowers Instagram 

sebanyak 617.000) dan Artis Indonesia Pevita Pearce. 

G) Promosi Wisata Kuliner Nusantara di fokus pasar; dan  
H) Promosi Wisata Tematik (Maritim).  

3. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Nusantara. 

Pengembangan pemasaran pariwisata nusantara untuk 
meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara 

dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis 

dan pemerintah, melalui promosi yang mencakup tiga produk 
utama yakni pertama, wisata alam yang terdiri dari wisata 

bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; kedua, wisata 

budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata 
kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan ketiga, wisata 

ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, 

dan wisata kawasan terpadu. Pengembangan strategi pemasaran 

pariwisata nusantara ini dikembangkan melalui strategi yang 



20 
 

terfokus dan mengintegrasikan antara aspek Pemasaran (DOT), 
aspek Promosi (BAS, dan aspek Media (POS). 

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan 
pemasaran pariwisata nusantara meliputi :  

a. Branding Pesona Indonesia terintegrasi dengan 

semua stakeholder pusat dan daerah melalui 

media elektronik, digital/non digital dan sosial 
media antara lain: Metro, Kompas Group, 

MNC, serta melibatkan partisipasi 

BUMN/BUMD dan private sektor;  
b. Promosi event-event daerah sebagai bagian dari 

pengembangan destinasi pariwisata tersebut, 

meliputi : Wisata Alam, antara lain : Festival 
Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival 

Raja Ampat; Wisata Budaya, antara lain : 

Festival Keraton Ambon,  Festival Kuliner 

Nusantara di beberapa ibu kota propinsi;  Wisata 
Buatan, antara lain: Tour de Singkarak (TdS) di 

Sumatera Barat,  Jakarta Maraton; Wisata 

Bahari, antara lain: Festival Bahari Tambora, 
Sail Karimata, Peringatan Hari Nusantara, dsb.  

c. Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan 

Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak 
acara;  

d. Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau 

Timur Indonesia; 

e. Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;  
f. Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan 

insentif dan pameran serta wisata olahraga;  

g. Pendataan dan Pengembangan Strategi 
Pemasaran Segmen Pasar Wisatawan Nusantara   

2. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata 
 Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan 

untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDM nya 
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yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, 
melalui:   

a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan 

pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan 
kepariwisataan  

b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja 

kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi  

c. Pengembangan hubungan kelembagaan 
kepariwisataan di tingkat nasional dan 

internasional   

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan 
Perguruan tinggi pariwisata  

e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 

kepariwisataan  
f. Pendirian lembaga diklat pariwisata  

g. Akselerasi transformasi kelembagaan 
kepariwisataan yang terkendali dan dinamis    

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan 
kelembagaan pariwisata meliputi:   

a. Pilot Project Revolusi Mental dan Restorasi Sosial 

Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi 

Wisata; dan,   
b. Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan 

Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata 
di 5 Daerah.  

Penetapan 4 poin dari rencara strategis kementrian 

pariwisata yang sesuai dengan RPJMN 2015-2019 merupakan 

sebuah dasar atau landasan dari upaya pemerintah dalam 
mengembangkan pariwisata Indonesia baik upaya dalam dan 

luar negeri. Upaya tersebut harus dilakukan dan tentunya 

diimplementasikan dalam bentuk kebijakan baik kebijakan 
dalam dan luar negeri agar kepentingan Indonesia dalam hal 

pariwisata dapat terlaksana dan tentunya mencapai target yang 
telah ditetapkan. 
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B. Potensi Pariwisata Indonesia  

Proses perancangan dan pembuatan RPJMN 2015-
2019 bidang pariwisata tentunya sesuai dengan potensi 

pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelum masuk pada 

penjelasan terkait potensi pariwisata yang ada di Indonesia kita 
perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 
pariwisata.  

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri 
dari dua suku kata yakni “pari” yang bermakna banyak, berkali-

kali, berputar-putar serta lengkap dan “wisasta” yang berarti 

perjalanan dan bepergian. Maka dari hal ini pariwisata dapat 
diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali 

dan berputar putar dari suatu tempat ke tempat lain 

(Bakaruddin, 2009). Perjalanan wisata merupakan perpindahan 
untuk sementara ke suatu tujuan diluar tempat tinggal maupun 

tempat kerjanya yang biasa. Saat orang atau sekelompok orang 

melakukan perpindahan dengan tujuan pariwisata nantinya 

akan ada aktivitas yang dilakukan selama tinggal ditempat yang 
dituju serta akan adanya dukungan fasilitas atau kemudahan-

kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan orang 
yang berwisata (Yoeti, 2006).  

   Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 

tentang Pariwisata Pasal 1 yang menyatakan bahwa 
(Pemerintah Indonesia, 1990) : 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari 

kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta 
bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya 

tarik wisata. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan 
wisata. 

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya 
tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut.  
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4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 

menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan 

atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha 
sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang 

tersebut. 

6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata. 
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas 

tertentu yang dibangun atau disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan pariwisata. 
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di 

bidang kepariwisataan. 

  Kata Pariwisata mulai populer digunakan di Indonesia 

paska diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke-2 di 

Tretes, Jawa Timur pada tanggal 12 hingga 14 Juni 1958. 

Sebelumnya kata yang digunakan adalah tourisme yang diambil 
dari bahasa belanda. Kata pariwisata pertama kali disampaikan 

oleh mantan menteri Pariwisata dan Budaya pada masa 

pemerintahan Presiden Soekarno yakni Prof. Prijono pada 
musyawarah yang diadakan di Gedung Pemuda. Beliau 

menyampaikan bahwa kata pariwisata adalah sebuah istilah 

yang digunakan untuk menunjukan sebuah perjalanan keluar 

negeri sedangkan untuk perjalanan yang antar kota atau lokal 
digunakan istilah dharmawisata. Setelah itu, kata pariwisata lalu 

diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti kata 
tourisme dan hingga saat ini masih digunakan (Yoeti, 2006). 

Pariwisata memiliki banyak jenisnya, berikut adalah 

jenis-jenis pariwisata jika dilihat dari objeknya, yaitu (Wibowo, 
2008): 

1. Pariwisata Budaya / Cultural Tourism 

  Jenis pariwisata budaya dilakukan karena adanya 

motivasi untuk melihat daya tarik dari seni-budaya suatu tempat 
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atau daerah. Objek yang dikunjungi adalah warisan nenek 

moyang dan benda-benda kuno. Seringkali terbuka kesempatan 
bagi wisatawan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan 
kebudayaan di tempat yang dikunjunginya. 

2. Pariwisata Kesehatan/ Recuperational Tourism 

Jenis pariwisata ini memiliki tujuan untuk untuk 

menyembuhkan suatu penyakit. Seperti halnya mandi di sumber 
air panas, mandi lumpur yang biasa dijumpai di Eropa, serta 

mandi kopi di Jepang yang diyakini dapat membuat wajah 
terlihat awet muda. 

3. Pariwisata Perdagangan/ Commercial Tourism 

Perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan 

perdagangan nasional atau internasional, di mana sering 
diadakan expo, fair, exhibition, dan lain-lain. 

4. Pariwisata Sosial/ Social Tourism 

Pariwisata sosial dilihat dari segi penyelenggaraannya 
yang tidak menekankan pada usaha untuk mencari keuntungan. 

Misalnya study tour, youth tourism yang dikenal dengan istilah 
pariwisata remaja. 

5. Pariwisata Religi/ Religion Tourism 

Jenis pariwisata ini memiliki tujuan perjalanan untuk 

melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Seperti 

halnya Ibadah Haji atau Umroh ke Mekah bagi penganut agama 
Islam, kunjungan ke Lourdes bagi penganut agama Katolik, dan 
lain-lain. 

Dari jenis-jenis pariwisata diatas, pariwisata budaya 
merupakan salah satu jenis pariwisata yang memiliki potensi 

yang besar untuk dikembangkan di Indonesia mengingat 

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang besar 
bahkan United Nations Educational, Scientific and Cultural 



25 
 

Organization (UNESCO) mengakui kehebatan Indonesia 

dibidang budaya (Republika, 2018). Kehebatan Indonesia akan 
budaya ini disebabkan tingginya keberagaman budaya yang ada 

di Indonesia. Keindahan dan keberagaman budaya ini membuat 

Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan 
pariwisatanya ke luar negeri karena budaya merupakan salah 

satu komponen penting untuk mengembangkan pariwisata 

(Sentra Berita, 2015). Budaya menjadi komponen penting 

karena salah satu motivasi orang untuk berwisata adalah adanya 
keinginan untuk mengetahui budaya, adat istiadat, tradisi dan 

kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan terhadap 

berbagai obyek tinggalan budaya atau monumen-monumen 
bersejarah (Pitana, 2005).  

Pariwisata apabila dilihat dari segi budaya secara tidak 
langsung memberikan peran penting bagi perkembangan 

budaya Indonesia karena dengan adanya suatu objek wisata 

maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki 

suatu negara ke masyarakat luar negeri. Budaya seperti 
kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat akan 

menarik perhatian wisatawan domestik dan juga wisatawan 

mancanegara. Hal ini tentu akan mengembangkan industri 
pariwisata dengan pesat karena dengan berwisata orang akan 

mendapatkan pemahaman dan pengertian berbagai budaya 

melalui interaksi pengunjung selama berwisata. Pemahaman 

dan pengertian akan budaya menjadikan para wisatawan dapat 
mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat serta 

memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh 
masyarakat tersebut (Sugiyarto & Amaruli, 2018).  

Salah satu daerah di Indonesia yang sangat terkenal 

akan pariwisata budayanya adalah Yogyakarta. Yogyakarta 
merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pengunjung 

domestik dan mancanegara yang sangat besar karena memiliki 

keunikan budaya dibandingkan daerah lain di Indonesia. 

Sehingga Yogyakarta hingga saat ini masih tetap menjadi 
daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan 

mancanegara. Pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan 
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mancanegara berjumlah 355.315, dimana dari jumlah tersebut 

terjadi pertumbuhan sebesar 15,18% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Sedangkan untuk wisatawan dalam negeri 

berjumlah 4.194.261 dengan pertumbuhan sebesar 9.98% dari 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan 
ini selalu mengalami pertumbuhan sejak tahun 2011. Hal ini 

terjadi karena adanya arah pembangunan kepariwisataan 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin jelas dan baik 

dengan mengacu pada peraturan daerah No. 1 Th. 2012 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang menjadi 

sumber rujukan utama untuk memandu arah pengembangan 

kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwawasan 
budaya (Dinas Pariwisata DIY, 2017).  

C. Pariwisata Budaya Yogyakarta 
Yogyakarta merupakan provinsi di Indonesia dengan 

Cultural Development Index (CDI) tertinggi di Indonesia 

dengan angka 73,79 (Direktorat Jendral Pajak, 2019). 

Tingginya index salah satunya disebabkan karena kondisi 
kehidupan sosial budaya masyarakat Yogyakarta tidak lepas 

dari unsur-unsur Kebudayaan Jawa yang sangat kental. Unsur-

unsur kebudayaan tersebut telah membentuk struktur sosial 
kemasyarakatan di daerah Yogyakarta. Kebudayaan dari 

peradaban Kasultanan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

hingga saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.  

Warisan leluhur masih dijaga secara bentuk maupun nilai yang 
ada didalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat terlihat jelas melalui 

berbagai aspek sosial budaya yang masih dilestarikan seperti 

bentuk arsitektur rumah, adat istiadat serta kesenian dan filosofi 
hidup masyarakat jawa. 

Yogyakarta memiliki beragam potensi budaya yang 
merupakan hasil warisan budaya leluhur. Warisan-warisan 

budaya tersebut dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. 

Bentuk fisik dari warisan budaya dapat dilihat melalui Kawasan 

budaya dan benda cagar budaya yang ada di Yogyakarta. 
Warisan budaya dalam bentuk non-fisik tercermin dari karya 
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seni, norma dalam masyarakat atau struktur sosial, adat istiadat 
dan gagasan yang ada dimasyarakat. 

Yogyakarta memiliki sebuah Lembaga Pemangku 

Adat, yakni Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta selain 
sebagai sebuah Lembaga juga merupakan sebuah warisan 

budaya. Keraton Yogyakarta memiliki kontribusi yang sangat 

besar dalam melestarikan dan terus menerus memberikan 

semangat bertumbuhnya dinamika kehidupan bermasyarakat 
bahkan menjadi suatu pusat kebudayaan jawa yang hingga saat 
ini masih dapat bertahan ditengah arus globalisasi yang kuat. 

Unsur budaya yang tinggi di Yogyakarta membuat 

daerah ini memiliki nuansa budaya dan kearifan lokal yang 

sangat kental. Kondisi tersebut membuat Yogyakarta sebagai 
salah satu ikon pariwisata budaya di Indonesia. Potensi budaya 

yang sangat tinggi ini sangat berharga bagi Yogyakarta dalam 

upaya mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan karena 

adanya potensi berupa warisan budaya ini tidak ternilai 
harganya (Malik, 2017). 

Sebagai salah satu potensi pariwisata Yogyakarta, 
wisata budaya telah menjadi daya tarik utama dari pariwisata di 

Yogyakarta. Wisata budaya telah menjadi daya Tarik yang 

sangat kuat bagi kedatangan para wisatawan mancanegara 
untuk berkunjung ke Yogyakarta. Wisatawan mancanegara 

sangat tertarik dengan kehidupan asli masyarakat Yogyakarta 

terkhusus dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Bisnis 
Wisata, 2015).  

Berikut ini berbagai macam wisata budaya di 
Yogyakarta, diantaranya adalah: 

a. Kraton Kesultanan Ngayogyakarta atau yang sekarang 

lebih dikenal dengan nama Keraton Yogyakarta. 
Keraton Yogyakarta merupakan pusat dari musium 

hidup kebudayaan jawa yang ada di Yogyakarta. Tidak 

hanya menjadi tempat kediaman raja, Keraton juga 
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menjadi pusat perkembangan budaya jawa sekaligus 

penjaga kebudayaan tersebut. Wisatawan dapat yang 
berkunjung ke keraton dapat belajar dan melihat 

langsung bagaimana budaya jawa terus hidup dan 

dilestarikan (Keraton Yogyakarta, n.d.).  Banyak hal 
yang bisa disaksikan di Keraton Yogyakarta, mulai 

dari melihat koleksi barang-barang Keraton serta 

melihat abdi dalem yang sedang melakukan tugas dan 

aktivitasnya. Di keraton terdapat koleksi yang 
disimpan dalam kotak kaca yang tersebar diberbagai 

ruangan tersebut mulai dari senjata, keramik dan 

barang pecah belah, foto, miniatur dan replika, hingga 
aneka jenis batik beserta deorama proses 

pembuatannya. Selain itu, wisatawan juga bisa 

menikmati pertunjukan seni dengan jadwal berbeda-

beda setiap harinya. Pertunjukan tersebut mulai dari 
macapat, wayang golek, wayang kulit, dan tari-tarian 

(Yogyes, n.d.). 

b. Sendratari Ramayana atau yang lebih dikenal dengan 
nama Ramayana Ballet merupakan sebuah seni 

pertunjukan yang mengagumkan, indah, dan 

mempunyai nilai seni budaya yang tinggi. Pertunjukan 
Ramayana Ballet mampu menyatukan ragam kesenian 

Jawa berupa drama, tari, dan musik dalam satu 

panggung dan satu momentum untuk menyuguhkan 

kisah Ramayana. Kisah Ramayana yang dibawakan 
pada pertunjukan ini serupa dengan yang terpahat pada 

Candi Prambanan. Seperti yang banyak diceritakan, 

cerita Ramayana yang terpahat di candi Hindu 
tercantik mirip dengan cerita dalam tradisi lisan di 

India. Jalan cerita yang panjang dan menegangkan itu 

dirangkum dalam empat lakon atau babak, penculikan 
Sinta, misi Anoman ke Alengka, kematian 

Kumbakarna atau Rahwana, dan pertemuan kembali 

Rama-Sinta. Seluruh cerita disuguhkan dalam 

rangkaian gerak tari yang dibawakan oleh para penari 
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yang rupawan dengan diiringi musik gamelan 

(Yogyes, n.d.) 
c. Candi Prambanan adalah salah satu candi yang ada di 

Yogyakarta dan merupakan Candi terbesar. Candi 

Prambanan terletak di lingkungan Taman Wisata 
Prambanan, kurang lebih 17 km ke arah timur dari 

Yogyakarta, tepatnya di Desa Prambanan Kecamatan 

Bokoharjo. Candi Prambanan merupakan candi Hindu 

yang terbesar di Indonesia. Relief Candi Prambanan 
memuat kisah Ramayana. Menurut para ahli, relief itu 

mirip dengan cerita Ramayana yang diturunkan lewat 

tradisi lisan. Relief lain yang menarik adalah pohon 
Kalpataru yang dalam agama Hindu dianggap sebagai 

pohon kehidupan, kelestarian dan keserasian 

lingkungan (Perpustakaan Nasional, n.d.). Candi 

Prambanan dapat menjadi destinasi yang cocok bagi 
wisatawan yang ingin menikmati wisata sejarah dan 

budaya jawa yang agung. 

d. Kotagede atau sering disebut juga dengan Sargede 
terletak sekitar 5 kilometer kearah tenggara Kota 

Yogyakarta. Kotagede adalah sebuah daerah yang 

memiliki nuansa jawa kuno yang kental, Kotagede 
dulunya adalah tempat Kerajaan Mataram. Kotagede 

menawarkan wisata yang menarik karena terdapat 

bangunan-banguan kuno yang ada di komplek wisata 

Kotagede, nuansa yang ada di tempat ini seolah 
membawa wisatawan kejaman dahulu. Tidak hanya 

wisata budaya, Kotagede juga terkenal dengan 

kerajinan perak.  Kotagede menjadi salah satu ciri khas 
yang ditawarkan Yogyakarta (Kompas, 2015). 

Selain memiliki wisata budaya, Yogykarta juga 
memiliki destinasi wisata lainnya seperti wisata alam dan 

wisata pendidikan. Adapun berbagai macam wisata alam yang 

ada di Yogyakarta yakni seperti Gunung Merapi, Goa 

Kiskendo, Goa Slarong, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, 
Pantai Samas, dan lain-lainnya. Sedangkan wisata pendidikan 
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di Yogyakarta seperti Museum Sonobudoyo, Museum Yogya 

Kembali, Museum Ullen, Museum Gunung Merapi, Makam 
Imogiri dan lain-lainnya (Malik, 2017).  

Keberadaan wisata budaya di Yogyakarta ini tentunya 
benar-benar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan 

mancanegara ditambah dengan keberadaan wisata alam dan 

pendidikannya. Potensi pariwisata yang besar ini tentunya perlu 

untuk terus dikembangkan sehingga dapat menjadikan 
Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata mancanegara 

sehingga berdampak baik bagi perekonomian Yogyakarta serta 

dapat menjalankan kepentingan nasional Indonesia bidang 
pariwisata.   
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