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ABSTRAK 

Yogyakarta adalah kota yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sampai 

saat ini masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan kepariwisataan di 

kota Yogyakarta mengedepankan konsep pariwisata yang berbudaya mengingat begitu 

besarnya potensi budaya.Maraknya event seni budaya bisa dilihat dari semakin banyaknya 

event budaya yang dilaksanakan seperti festival, karnaval, gelar budaya, pasar rakyat dan 

event-event lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Menarik untuk 

dicermati bahwa berbagai event ini diselenggarakan baik oleh pemerintahswasta, maupun 

masyarakat. Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) adalah event tahunan seni budaya yang 

telah menasional dan selalu menjadi event favorit bagi masyarakat Yogyakarta yang dimulai 

sejak tahun 1989.Festival Kesenian Yogyakarta menjadi suatuwadah kegiatan positif yang 

merupakan  wujud komitmen Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk senantiasa 

meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan 

kebudayaan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagai 

implementasi dari paradigm kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam  makna 

lebih luas governance merupakan jaringan (network) kinerja diantara organisasi-organisasi 

lintas horizontal dan vertical untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Penyajian istilah network 

dalam governance menjadi kata kunci agar menjadikan governance yang efektif. Karenanya, 

governance network mengarahpada actor jaringan.  

Secara umum pelaksanaan governance network dan promosi wisata dalam festival kesenian 

Yogyakarta sudah baik karena ada dampak social ekonomi 'melalui target pengunjung yang 

melebihi dari target yang ditentukan. hanya saja untuk pelaksanaandalam festival kesenian 

Yogyakarta selanjutnya diperlukan koordinasi yang lebih baik agar terjalin hubungan antar 

stakeholder suntuk menghasilkan tujuan yang ingin dicapai lebih maksimal, model 

governance network yang bias diterapkan kedepannya yaitu self governed. Self Governed 

merupakan jaringan yang mengatur diri sendiri yang terdiri dari kelompok organisasi yang 

bekerja secara kolektif sebagai jaringan tetapi tidak memiliki struktur pemerintahan yang 

terpisah. Tata Kelola kegiatan berada sepenuhnya dengan anggota jaringan sendiri.Hal 

inidapatdicapaibaiksecara formal, melaluikoordinasirutindariperwakilanorganisasi yang 

ditunjuk tetapi tidak focus pada orang-orang yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan 

jaringan seperti pemerintah. 

Kedepannya, festival kesenian Yogyakarta ini dapat diharapkan lebih baik lagi ,terselenggara 

tidak hanya sebagai event pemerintah, namun dapat menjadi event bersama antara 
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pemerintah, para pelaku seni dan masyarakat untuk mencapai target sukses dan tetap 

melestarikan festival kesenian Yogyakarta pertahunnya. 

 

Kata Kunci : Good Governance, governance network, promosi wisata, festival kesenian 

Yogyakarta, FKY 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kota Yogyakarta memiliki 

beberapa predikat, antara lain sebagai kota 

perjuangan, kota pelajar, kota budaya, dan 

kota wisata. Apabila kota Yogyakarta 

dikembangkan sesuai dengan predikat-

predikat tersebut serta dikelola dengan 

baik, diharapkan akan berdampak positif 

pada kesejahteraan masyarakatnya. 

Yogyakarta adalah kota yang memiliki 

keanekaragaman seni dan budaya yang 

sampai saat ini masih tetap hidup di 

tengah-tengah masyarakat. Pengembangan 

kepariwisataan di kota Yogyakarta 

mengedepankan konsep pariwisata yang 

berbudaya mengingat begitu besarnya 

potensi budaya.1 

                                                           
1 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 

557/Kep/2007 tentang Rencana Aksi Daerah 

Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kota 

Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 

Maraknya event seni budaya bisa 

dilihat dari semakin banyaknya event 

budaya yang dilaksanakan seperti festival, 

karnaval, gelar budaya, pasar rakyat dan 

eventevent lainnya baik yang bertaraf 

lokal, nasional maupun internasional. 

Menarik untuk dicermati bahwa berbagai 

event ini diselenggarakan baik oleh swasta, 

masyarakat maupun pemerintah. Beberapa 

event budaya tersebut antara lain adalah 

sekaten, kirab budaya, fky, pekan budaya 

tionghoa, gelar budaya jogja, bienalle, 

gelar ketoprak, jogja fashion week, festival 

adat istiadat, festival dalang anak.2 

Setyo Harwanto sebagai ketua 

umum, memang menjadi tonggak penting. 

Terlebih dirinya merupakan penyambung 

antara panitia FKY 26 dengan Dinas 

Kebudayaan DIY. Dari sinilah 

                                                           
2 Laporan kinerja tahun 2014 Daerah Istimewa 

Yogyakarta  diakses dari  jogjaprov.go.id pada 

tanggal 18 februari 2016 jam 20.33 
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permasalahan inti dari FKY itu terbongkar. 

Masalah manajerial menjadi momok yang 

selama ini menghantui FKY. “Untuk dua 

tahun FKY 25 dan FKY 26 fokus strategi 

penyelenggaraan. Selain itu juga 

membenahi citra dari FKY, dimana 

mampu mewadahi semua elemen seni dan 

budaya di Jogjakarta. Awalnya dia 

mengubah citra bahwa FKY adalah milik 

semua kalangan.Yang terjadi selama ini 

yaitu ada kesan festival ini hanya milik 

segelintir seniman. Padahal anggapan ini 

salah besar, namun karena stigma ini cepat 

beredar luas, maka dia bersama timnya 

merombak mindset ini. 3 

Titik awal yang menjadi 

permasalahan adalah memandang siapa 

ketua FKY pada periode itu. “Semua 

melihat ketua dan penyelenggaranya 

sebagai patokan. Kalau yang diajak ada 

yang menghindar, bahkan menolak. Ini 

karena ada pemikiran jika ketuanya orang 

tradisi, maka kemasan tradisi, begitu juga 

                                                           
3http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/10/gabu

ngkan-tradisi-modern-rombak-total-kemasan-fky/ 

diakses tanggal 30 Januari 2016 jam 19.50 

sebaliknya jika kontemporer,” ungkap 

Tyo. Dari sinilah dirinya tertantang untuk 

merubah pola pikir itu. Bersama timnya 

yang baru, Tyo ingin menggambarkan 

bahwa FKY adalah milik semua 

kalangan.Tentunya bukan tugas yang 

mudah menggandeng semua 

elemen. Selain melakukan pendekatan, 

kemasan FKY pun dirombak total. 

Mengacu pada data tersebut 

menunjukkan bahwa Festival Kesenian 

Yogyakarta menjadi suatu wadah kegiatan 

positif yang merupakan wujud komitmen 

Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk 

senantiasa meningkatkan kinerja 

pemerintahan dalam mengoptimalkan 

tugas-tugas pembangunan kebudayaan, 

dan mewujudkan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat, sebagai implementasi 

dari paradigma kepemerintahan yang baik 

(good governance). Dari uraian tersebut, 

maka peneliti mengadakan penelitian 

tentang bagaimana networking dalam 

governance, karena keterlibatan dari 

berbagai pihak atau stakeholders, baik 

http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/10/gabungkan-tradisi-modern-rombak-total-kemasan-fky/
http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/10/gabungkan-tradisi-modern-rombak-total-kemasan-fky/
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pemerintah, swasta, masyarakat maupun 

para pelaku seni itu sendiri sangat 

diperlukan untuk merealisasikan sukses 

dan tercapainya target yang lebih besar 

dalameventfestival kesenian yogyakarta 

tiap tahunnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran masing-

masing stakeholders yaitu 

pemerintah, swasta dan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

festival kesenian 

yogyakartatahun 2014-2015 ? 

2. Bagaimana tingkat hubungan 

antar stakeholders dalam 

pelaksanaan festival kesenian 

yogyakarta 2014-2015 ? 

3. Bagaimana model governance 

network dalam pelaksanaan 

festival kesenian yogyakarta 

tahun 2014-2015 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan 

antara lain : 

1. Mengidentifikasi peran dari 

masing-masing stakeholders yaitu 

pemerintah, swasta dan masyarakat 

dalam pelaksanaan Festival 

Kesenian Yogyakartatahun 2014-

2015 

2. Mengetahui tingkat hubungan antar 

stakeholders dalam pelaksanaan 

festival kesenian yogyakarta 2014-

2015 

3. Mengetahui bagaimana model 

governancenetwork dalam 

pelaksanaan festival kesenian 

yogyakarta 

 

1.4 Metode penelitian 

Pendekatan kualitatif yang 

dilakukan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana governance network 

didalam pelaksanaan festival kesenian 

yogyakarta. Dalam pelaksanaan 

festival ini, pemerintah sebagai 

stakeholder paling signifikan, 

kemudian pihak swasta dan juga 

masyarakat berperan sangat penting. 

Sehingga apabila para stakeholders 
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menjalankan posisi dan  sesuai 

perannya masing-masing dapat 

menjadi model governance network 

yang ideal. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Governance Network 

Penggunaan istilah governance 

mulai dipopulerkan secara efektif oleh 

World Bank sejak tahun 1989, governance 

dipandang sebagai konsep berbeda dari 

government. Governance menurut defenisi 

dari World Bank adalah “the way state 

power is used in managing economic and 

social resources for devolepment and 

society”. Suatu cara yang digunakan dalam 

mengatur sumber daya sosial dan ekonomi 

untuk pembangunan dan masyarakat".   

Governance merupakan bentuk 

kolaborasi sektor publik.Governance 

diartikan sebagai mekanisme, praktek dan 

tata cara pemerintahan dan warga 

mengatur sumber daya serta memecahkan 

masalah-masalah publik. Dalam konsep 

governance, pemerintah hanya menjadi 

salah satu aktor dan tidak selalu menjadi 

aktor yang menentukan. Governance 

menuntut redefinisi peran pemerintah, dan 

itu berarti adanya redefinisi pada peran 

warga. Adanya tuntutan yang lebih besar 

pada warga, antara lain untuk memonitor 

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.4  

Tiga domain dalam good governance 

 

Sumber : www.unescap.org 

Keterangan : adapun hubungan antar 

sektor yang meliputi 3 domain yaitu : State 

(negara atau pemerintah), private sector 

(sektor swasta atau dunia usaha), dan 

society (masyarakat), yang saling 

berinteraksi dan saling menjalankan 

fungsinya masing – masing.  

Dalam dunia ilmu politik dan 

administrasi Negara, ada dua istilah yang 

dikenal dengan konsep “governance 

network” jenis tertentu dari jaringan dan 

bentuk khusus dari pemerintahan. 

Penyajian istilah network dalam 

                                                           
4 Sumarto dan Hetifa Sj. 2003.“Inovasi, Partisipasi 

dan Good governance”.Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia. Hal 1-2 
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governance menjadi kata kunci agar 

menjadikan governance yang efektif.  

Karenanya, governance network mengarah  

pada jaringan aktor, seperti politisi, 

administrasi, organisasi kepentingan, 

perusahaan swasta dan kelompok 

masyarakat sosial yang terlibat dalam 

pemerintahan. Berkaitan dengan 

permasalahan 'Governance' dan 'network' 

pemerintah yang memiliki kekuatan 

berkuasa, telah dikenal luas dari gagasan 

'governance’. Kemudian pluralisme dari 

ekonomi, sosial, politikaktor, situs dan 

proses  stimulasi dari penggunaan 

'network'.  

1.5.2 Promosi Wisata  

Istilah wisata merupakan padanan 

dari kata tour (bahasa inggris), dalam 

bahasa sansekerta istilah wisata memiliki 

pengertian perjalanan, namun karena 

perjalanan telah memiliki pengertian yang 

jelas maka kata wisata dikutip dari kata 

tour. Wisata adalah kegiatan perjalanan 

atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta 

bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata.5 

Pemasaran wisata adalah proses 

manajemen dimana organisasi pariwisata 

nasional dan badan-badan usaha wisata 

dapat mengidentifikasi wisata pilihannya 

baik yang aktual maupun potensial, dapat 

berkomunikasi dengan mereka untuk 

meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, 

kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal 

yang tidak disukai, baik pada lokal, 

regional, nasional atau internasional, serta 

merumuskan dan menyesuaikan produk 

wisata mereka secara tepat, dengan 

maksud mencapai kepuasan optimal 

wisatawan sehingga dengan begitu mereka 

dapat meraih saran-sarannya. Tujuan 

pemasaran pariwisata antara lain yaitu 

dalam jangka panjang terus meningkatkan 

keuntungan, mendorong pertumbuhan 

pariwisata yang serasi dan memperkokoh 

dampak ekonomi bidang pariwisata, 

membawa keamanan dan keseimbangan 

dalam perencanaan pengembangan sosial 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
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dan ekonomi, memantapkan dan memacu 

porsi pasar dalam menghadapi persaingan 

dalam bidang pariwisata, serta memajukan 

citra pariwisata negeri itu6 

Bauran pemasaran pada dasarnya 

merupakan koordinasi interaksi dari empat 

komponen,yang sering disebut dengan 4P, 

yaitu produk (product), harga (price), 

lokasi distribusi (place), dan promosi 

(promotion).7 

1. Product (produk) yaitu segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh 

sebuah objek wisata untuk menarik 

wisatawan datang ke obyek wisata 

tesebut. Misalnya, layanan, fasilitas 

maupun suvenir 

2. Price (harga)yaitu harga dari 

berbagai produk yang tersedia pada 

obyek wisata tersebut dengan 

ketentuan harga yang memadai, 

terbukti dan tidak selalu berubah 

                                                           
6 Wahab, Salah. 1989. Manajemen Pemasaran. 

Pradamyta:Bandung 
7 Sunaryo, Bambang, 2013. Kebijakan 

Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan 

Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava 

Media. 

3. Place (tempat) yaitu tempat atau 

segala sesuatu yang dilaksanakan 

pada obyek wisata menyebabkan 

wisatawan ingin berkunjung seperti 

pameran dan penunjang lainnya. 

4. Promotion (promosi) yaitu 

periklanan atau publikasi untuk 

memperkenalkan obyek wisata 

Promosi merupakan salah satu dari 

empat alat dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) setelah produk, harga dan 

tempat. Promosi memiliki fungsi sangat 

signifikan, sesuai dengan definisi promosi 

yang dipaparkannya yaitu “the fourth 

marketing mix tools, stand for various 

activities, the company undertakes to 

communicate its products merits and 

topersuade target customers to buy them”. 

Definisi tersebut mengandung arti bahwa 

promosi berfungsi sebagai alat komunikasi 

yang dapat menjalankan ketiga alat lainnya 

yaitu produk, tempat, dan harga dalam 

upaya memengaruhi target konsumen.8 

                                                           
8 Infizah Ambiya,Promosi Pariwisata Budaya 

Melayu Siak (Strategi Promosi Oleh Dinas 
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Promosi wisata adalah komunikasi dalam 

pemasaran wisata. Wisata mengendalikan 

peranan penting dalam pemasaran wisata. 

Keberhasilan promosi akan menghasilkan 

daya tarik dan motivasi wisatawan untuk 

berkunjung dan mengeluarkan duit tujuan 

wisata yang merekan kunjungi.9 

1. Tujuan Promosi 

Tujuan utama promosi adalah  

memberi  informasi,  menarik  perhatian  

dan  untuk  selanjutnya  memberi pengaruh  

terhadap meningkatnya  penjualan.  Secara  

mendasar  tujuan  promosi  dapat diuraikan 

sebagai berikut: 1)  Menginformasikan  

produk  yang  dihasilkan, 2)  Membujuk 

pelanggan sasaran, 3) Mengingatkan para 

pembeli. 

2. Langkah-Langkah Pengembangan 

Promosi  

Dalam promosi mengembangkan 

suatu potensi wisata diperlukan langkah - 

langkah pengembangan promosi yang 

efektif, yaitu : 

                                                                                    
Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora) 

Dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya 

Melayu Kabupaten Siak),S1 Ilmu Komunikasi 

Ugm, 2015 
9 Oka A, Yoeti. 2005. Perencanaan Strategis 

Daerah Tujuan Wisata. Jakarta: Pradaya Paramita 

1) Mengindentifikasi target pasar 

2) Menentukan tujuan komunikas 

3) Merancang pesan 

4) Menyelesikan saluran komunikasi.  

5) Menetapkan jumlah anggaran 

promosi 

6) Menentukan Alat Promosi.  

7) Mengukur Hasil Promosi 

8) Mengelola dan Mengkoordinasi 

Proses Komunikasi10 

 

3. Strategi Promosi  

Strategi promosi merupakan 

perencanaan, penerapan, dan pengendalian 

komunikasi dari sebuah organisasi kepada 

para pelanggan dan para pemirsa sasaran 

lainnya dengan menggunakan alat-alat atau 

instrumen guna mengoptimalkan 

tujuannya.11  

1.6 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan dari hasil pembahasan 

                                                           
10 Kotler, Philip.1995.Manajemen Pemasaran. 

Jakarta. Penerbit Erlangga 
11 Henri Simamora, 2000. Manajemen Pemasaran 

Internasional, Surabaya:Pustaka Utama 
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mengenai governance network dalam 

pelaksanaan festival kesenian yogyakarta 

maka ditemukan hambatan-hambatan. 

Melalui prinsip-prinsip governance 

network didalam festival kesenian 

yogyakarta, beberapa telah berjalan 

dengan baik namun ada beberapa yang 

tidak maksimal dalam pelaksanaan 

nya.Dalam pelaksanaan festival kesenian 

yogyakarta, tujuan diselenggarakan FKY 

yaitu menjadi event bergengsi yang 

memiliki daya dukung terhadap pelestarian 

dan pengembangan seni budaya di 

yogyakarta, serta memberikan dampak 

pada peningkatan kesejahteraan ekonomi 

maupun sosial masyarakat berkelanjutan. 

Secara umum pelaksanaan governance 

network sudah baik karena ada dampak 

sosial ekonomi 'melalui target pengunjung 

yang melebihi dari target yang ditentukan. 

1. Identifikasi Peran Dari 

Masing- Masing Stake 

Holders 

Peranan stakeholder didalam FKY 

sudah sesuai dengan fungsi dan tugas 

masing-masing sebagai stakeholder. 

Namun didalam pelaksanaan festival 

kesenian Yogyakarta pihak stakeholders 

yang mendominasi atau paling signifikan 

yaitu Dinas Kebudayaan selaku 

penyelenggara melalui steering committee. 

Dan juga keterlibatan pihak swasta dalam 

festival kesenian yogyakarta hanya secara 

parsial atau tidak multak artinya sangat 

diperlukan kesadaran dari pihak swasta 

untuk ikut aktif berpartisipasi. 

2. Tingkat hubungan Antar 

Stakeholders Dalam 

pelaksanaan Festival 

Kesenian Yogyakarta 

Hubungan saling ketergantungan 

(interdependent relation) didalam FKY 

melalui koordinasi antar stakeholder. 

Secara umum, koordinasi sudah cukup 

baik, selalu dilakukan dengan para 

stakeholder selama persiapan maupun 

pelaksanaan, koordinasi internal juga 

dilakukan oleh panitia pelaksana dalam 

waktu 2 minggu. Pada pelaksanaan festival 

kesenian yogyakarta 2014 dan 2015 
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adabeberapakendalayang dihadapi dirasa 

belum maksimal mulai dari koordinasi 

tentang pencairan anggaran sering 

terlambat. Sebelum persiapan maupun 

pelaksanaan kegiatan FKY, negosiasi 

melalui musyawarah selalu dilakukan, 

namun banyak  permasalahan yang 

dihadapi, seperti dari segi keamanan, 

perizinan tempat pelaksanaan, bahkan 

kontak dengan masyarakat disekitar tempat 

yang digunakan untuk pelaksanaan 

festival.  Kemudian dalam 

menyelenggarakan festival seperti festival 

kesenian yogyakarta diharapkan 

memberikan dampak sosial ekonomi 

melalui seni budaya agar dapat 

mewujudkan pelaksanaan festival dengan 

eskalasi yang lebih besar dan dampak 

sosial ekonomi bagi para stakeholders. 

Prinsip kepentingan yang sama dengan 

publik dilaksanakan dengan baik, 

pemilihan tempat pelaksanaan sesuai 

dengan tempat yang dianggap strategis 

bagi masyarakat, saran dan kritikan dari 

masyarakat disampaikan saat rapat yang 

kemudian dijadikan masukan untuk tema 

dan konsep FKY. 

3. Model Governance 

Network 

Secara umum governance network 

dalam festival kesenian yogyakarta sudah 

cukup baik, hanya saja untuk pelaksanaan 

dalam festival kesenian yogyakarta 

selanjutnya diperlukan koordinasi yang 

lebih baik agar terjalin hubungan 

antarstakeholders untuk menghasilkan 

tujuan yang ingin dicapai lebih maksimal, 

model governance network yang bisa 

diterapkan kedepannya yaitu self 

governed. Self Governed merupakan 

jaringan yangmengaturdirisendiri  yang 

terdiri dari kelompok organisasi yang 

bekerja secara kolektif sebagai jaringan 

tetapi tidak memiliki struktur 

pemerintahan yang terpisah. Tata Kelola 

kegiatan berada sepenuhnya dengan 

anggota jaringan sendiri.  

Hal ini dapat dicapai baik secara 

formal, melalui koordinasi rutin dari 
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perwakilan organisasi yang ditunjuk tetapi 

tidak fokuspada orang-orang yang 

memiliki kepentingan dalam keberhasilan 

jaringan seperti pemerintah.Anggota 

jaringan mengatur sendiri secara eksklusif 

dalam keterlibatan dan komitmen 

organisasi. Para peserta jaringan itu sendiri 

bertanggung jawab untuk mengelola 

hubungan jaringan internal dan 

operasionalserta hubungan eksternal 

dengan anggota jaringan seperti 

pemerintah, dan lainnya.Dengan semua 

jaringan anggota berpartisipasi, atas dasar 

kesetaraan, maka dapat dicapai tujuan 

yang ditargetkan. 

4. Promosi Festival Kesenian 

Yogyakarta 

 Periklanan festival kesenian 

yogyakarta melalui banyak media promosi 

dirasa sudah maksimal dilihat dari semua 

upaya yang dilakukan untuk 

mempromosikan FKYtelahmencapai target 

pengunjung yang ditargetkan.Hubungan 

masyarakat atau public relation didalam 

festival kesenian yogyakarta sudah baik, 

dengan memanfaatkan media sosial, ide-

ide kreatif dengan konsep yang unik 

sehingga menarik minat 

masyarakatuntukberpartisipasimaupundata

ng.Pemasaran interaktif yang dilakukan 

sudah efektif, pemasaran dilakukan 

melalui media sosial yaitu instagram, 

facebook, twitter website dan lain-lain. 

Media sosialmerupakan media promosi 

yang sangatberpengaruh di zamanserba 

modern saatini, target 

terbanyakbiasanyaanak-

anakmuda.Pemasaran dari mulut ke mulut 

juga efektif terbukti dari beberapa 

koresponden yang diwawancarai sebagian 

mengatakan mengetahui festival kesenian 

yogyakarta dari ajakan teman. 

Untuk promosi festival kesenian 

yogyakarta selanjutnya, agar menjangkau 

seluruh audience yang beragam sebaiknya 

lebih maksimal mempromosikan FKY 

melalui public relation, pemasaran 

interaktif melalui media sosial dan 

pemasaran dari mulut ke mulut yang lebih 

efektif dan efisien. karena, di era modern 
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seperti sekarang penggunaan teknologi dan 

media sosial yang sudah canggih lebih 

diminati oleh sebagian besar masyarakat 

dan cenderung menargetkananak-

anakmudaseperti pelajar ataupun 

mahasiswa. 

Diharapkan  penyelenggaraan FKY ke 

depan diharapkan sebagai sarana untuk 

melestarikan budaya dan dapat menjadi 

salah satu sarana untuk menggali, 

mengenalkan, memasyarakatkan, dan 

mengukuhkan budaya dan kesenian, yang 

juga merupakan bagian dari ruh 

keistimewaan Yogyakarta 

 

REGULASI 

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 

557/Kep/2007 tentang Rencana Aksi 

Daerah Pengembangan Pariwisata 

Berbasis Budaya Kota Yogyakarta 

Tahun 2007 – 2011 

Laporan kinerja tahun 2014 Daerah 

Istimewa Yogyakarta  diakses dari  

jogjaprov.go.id pada tanggal 18 

februari 2016 jam 20.33 

 

WEBSITE 

http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/

10/gabungkan-tradisi-modern-rombak-

total-kemasan-fky/ diakses tanggal 30 

Januari 2016 jam 19.50 
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