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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

setidaknya 2 upaya yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta 
dalam mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri. 

Upaya pertama adalah pengiriman tim ahli dalam bidang 

kesenian ke luar negeri dalam rangka mengenalkan serta 

mempromosikan budaya jawa berupa kesenian musik, tari, 
wayang, dan kesenian lainnya kepada masyarakat internasional 

secara langsung. Upaya yang kedua berupa kegiatan siar budaya 

ke dalam dan luar negeri dengan menggunakan teknologi 
komunikasi dan informasi sehingga dapat melakukan 

komunikasi kepada masyarakat internasional secara tidak 
langsung. 

Kegiatan penambilan budaya ke luar negeri ini menjadi 

sebuah diplomasi budaya dengan bentuk eksibisi karena 

Keraton Yogyakarta secara langsung dapat mengirimkan 
perwakilan resminya berupa para ahli bidang kesenian untuk 

menampilkan seni musik, tari, wayang, serta kesenian lainnya 

yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta kepada masyarakat di 
negara lain. Selama rentan waktu 2015 hingga 2019, Keraton 

Yogyakarta telah melaksanakan setidaknya 2 kali penampilan 
budaya yakni ke Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat. 

Tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah membentuk 

good image atau citra positif. Keraton Yogyakarta dapat 
membentuk citra yang postifi terkait kebudyaan Yogyakarta 

karena penampilan budaya dapat mengenalkan keindahan, 

keberagaman, dan keunikan dari kebudayaan Yogyakarta 
kepada masyarakat luar negeri. Sehinga dari kegiatan 

penampilan budaya ini dapat menarik perhatian penonton untuk 

mengetahui, mempelajari, dan bahkan datang dan melihat 
langsung kesenian tersebut di Keraton Yogyakarta. Upaya ini 
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tentu akan membantu untuk meningkatkan jumlah wisatawan 

mancanegara yang akan datang ke Yogyakarta.  

Upaya diplomasi kebudayaan Keraton Yogyakarta 
berupa siar budaya juga dapat memiliki signifikansi karena 

adanya perluasan aktor dalam hubungan internasional membuat 

peran publik diperluas, tidak hanya sebagai aktor pasif atau 

target namun juga bersifat aktif atau sebagai pelaku dari 
kegiatan diplomatik. Sehingga Keraton yang merupakan aktor 

non-pemerintah yang dapat menjadi pelaku dalam kegiatan 

diplomatik. Salah satu bentuk kegiatan diplomatik yang dapat 
dilakukan oleh keraton adalah diplomasi kebudayaan. Salah 

satu tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah mendorong 

masyarakat dari negara lain untuk datang ke suatu negara baik 
untuk berlibur, belajar, dan mengkonsumsi produk barang atau 

jasa dari negara tersebut. Cara untuk membuat orang datang ke 

negara lain yakni melalui penginformasian kebudayaan 

setempat. Hal ini menjadi strategi dalam memperluas peran 
publik dalam kegiatan diplomasi kebudayaan. 

Selain itu, diplomasi kebudayaan Keraton Yogyakarta 
juga turut didukung dengan adanya bantuan dari media digital. 

Media digital ini merupakan sebuah inovasi dalam 

mempromosikan kebudayaanya Jawa gaya Yogyakarta ke 
dalam dan luar negeri. Adapun media digital yang digunakan 

dalam kegiatan siar budaya adalah website, Instagram, 

Facebook, YouTube, dan Twitter. Media-media digital tersebut 

memiliki keistimewaanya tersendiri dalam membantu Keraton 
Yogyakarta dalam menyebarluaskan informasi ke seluruh 
penjuru dunia. 

Kedua upaya yang dilaksankan Keraton Yogyakarta 

dalam mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 
ke Indonesia terkhusus ke Yogyakarta. Upaya peningkatan 

jumlah kunjungan pariwisata ini juga merupakan program 

pemerintah pusat. Pemerintah juga telah merancang rencana 
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strategi kementrian pariwisata yang sesuai dengan RPJMN 

2015-2019. Adanya upaya keraton yang selaras dengan tujuan 
pemerintah dalam meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata 

tentunya akan lebih membantu pemerintah dalam mewujudkan 
kepentingan nasional Indonesia bidang pariwisata. 
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