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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat 
(community based tourism).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kepala Bidang dan staff di Pembinaan dan 
Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 
pengelola Kelompok Rumangsa di 7 Kecamatan di Kota Yogyakarta, Kepala UPT 
Malioboro, Ketua LPKKM, dan pihak swasta di bidang usaha jasa pariwisata yaitu 
pengusaha hotel, restoran dan agen perjalanan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan 
mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan beberapa 
komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Peran Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat 
(community based tourism) secara umum belum optimal dikarenakan keterbatasan 
anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Yogyakarta juga kondisi masyarakat Yogyakarta yang majemuk 
dan terdiri dari masyarakat pendatang dengan beragam kompleksitas yang 
dimilikinya. 2) Peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta dalam 
membangun pariwisata berbasis masyarakat lebih dominan sebagai fasilitator dalam 
bentuk fisik. Sedangkan untuk non fisik kegiatan lebih terfokus pada sektor swasta, 
sehingga tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara kemitraan yang dilakukan 
dengan swasta dan masyarakat. Untuk peran sebagai implementor Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan hanya menjalankan mandat maupun instruksi dari Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terlihat inovasi yang berarti bagi 
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Peran 
motivator masih minim dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Yogyakarta dan lebih dominan dilakukan terhadap pihak swasta sedangkan kepada 
masyarakat dilakukan secara insidental, begitu pula untuk peran dinamisator Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta lebih banyak melakukan upaya 



 
 

dinamisasi terhadap pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang 
pariwisata melalui usaha jasa pariwisata.  

  
Kata kunci  : Pariwisata Berbasis Masyarakat (community based tourism) 
 
 
I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pariwisata merupakan sektor penting dalam peningkatan pendapatan 

nasional maupun daerah.  Pariwisata dapat menjadi sektor utama dalam 

meningkatan sektor-sektor lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah, 

seperti sektor ekonomi, budaya maupun sosial. Hal tersebut dapat terlihat 

dari efek sektor pariwisata pada tahun 2012. Menurut Direktur Perencanaan 

Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dam Ekonomi 

Kreatif, Lokot Ahmad Enda, pada 2012 : “sektor pariwisata 

menyumbangkan devisa sebesar Rp 80 triliun”. Pariwisata menempati urutan 

ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi 

serta minyak kelapa sawit 

(http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/06/kemparekrap-targetkan 

pendapatan-250.html Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013 Pukul 

16.45WIB). 

Setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, tergantung 

bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat membangun potensi tersebut 

menjadi destinasi wisata yang menarik dan mengundang banyak wisatawan 

yang berkunjung. Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 25 kota di 

Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sebagai Kota Tujuan Wisata Favorit di Indonesia. Selain itu 

prestasi yang membanggakan ditorehkan oleh Kota Yogyakarta dan 

mendapatkan penghargaan pariwisata tingkat internasional untuk kategori 

The Best Print Advertisement dari Tourism Promotion Organization (TPO) 

for Asia Pacific Cities yang berpusat di Korea Selatan. Kota Jogja telah 



 
 

mendapatkan empat kali penghargaan dari TPO sejak tahun 2009 secara 

berturut-turut dalam kategori berbeda. Tahun 2009 Kota Jogja mendapatkan 

penghargaan The Best Public Relations, tahun 2010 memperoleh 

penghargaan The Best Campaign dan penghargaan sebagai The Best Website 

pada tahun 2011 (http://mediainfokota.jogjakota.go.id. diakses pada tanggal 

27 Maret 2013 pukul 18.00 WIB). 

Kota Yogyakarta yang memiliki banyak kelebihan dan potensi wisata 

yang sangat khas tetap saja memiliki kelemahan. Kurangnya kesadaran 

pariwisata yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu kelemahan yang 

sangat menonjol. Karena kurang sadarnya masyarakat akan pariwisata tentu 

berdampak besar terhadap wisatawan yang mendapatkan perlakuan langsung 

ataupun  tidak langsung dari masyarakat. Sehingga timbul keluhan dari para 

wisatawan yang tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari 

masyarakat. Keluhan yang dilontarkan oleh wisatawan antara lain kurang 

ramahnya para pelaku wisata seperti kusir andong dan tukang becak, 

Pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek 

wisata sehingga lingkungan terlihat kumuh dan kotor, tarif parkir yang 

menjengkelkan dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, jalan 

yang macet dan tidak ramahnya pengguna jalan terhadap wisatawan serta 

fasilitas umum penunjang wisata yang kurang memadai. Fasilitas umum 

yang kurang memadai dilihat dari belum tersedianya toilet umum yang 

memenuhi standard kelayakan untuk wisatawan.  

Permasalahan kurang sadarnya masyarakat terhadap pariwisata 

bukanlah satu-satunya kelemahan pariwisata di Kota Yogyakarta. Namun, 

dengan banyaknya masyarakat pendatang dari luar Kota Yogyakarta 

membuat suasana Kota Yogyakarta semakin padat dan kurang nyaman. Hal 

tersebut dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di 

jalanan Kota Yogyakarta sehingga membuat arus lalu lintas macet di setiap 

harinya apalagi pada saat waktu liburan tiba. Perilaku buruk para pengendara 



 
 

yang terdiri dari masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal semakin 

menambah buruk keadaan lalu lintas yang ada. Bahu jalan yang digunakan 

untuk parkir mobil dan motor membuat ruas jalan semakin sempit. Bukan 

keindahan yang ada apabila sudah terjadi macet dimana-mana, namun 

ketidaknyamanan lah yang dirasakan oleh masyarakat.  

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah Kota Yogyakarta 

tidak lagi menjadi tujuan wisata kedua setelah Bali khususnya bagi 

wisatawan mancanegara. Walaupun setiap tahun wisatawan mancanegara 

selalu mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut masih terbilang 

rendah bila dibandingkan dengan Kota Bandung maupun Lombok. Ternyata 

yang menjadi titik permasalahan adalah harga tiket masuk wisata yang mahal 

dibandingkan dengan kota lainnya.  

Permasalahan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta diatas bersifat 

kompleks dan melibatkan seluruh stakeholders yang ada. Hal tersebut 

tentunya akan menghambat pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta, 

maka sinergitas dan peran aktif dari seluruh stakeholder yang ada yaitu 

masyarakat, pemerintah dan swasta harus bekerja sama dengan baik terutama 

masyarakat sebagai pelaksana dan subjek pengembangan pariwisata untuk 

mengatasi permasalahan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Karena 

untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks tidak bisa dilakukan oleh 

satu pihak saja. 

Kondisi masyarakat Yogyakarta yang majemuk dan terdiri dari 

banyak masyarakat pendatang dapat memberikan dampak positif maupun 

negatif bagi aktualisasi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Yogyakarta. Secara positif dengan banyaknya masyarakat pendatang maka 

akan memudahkan promosi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Disisi 

lain masyarakat Kota Yogyakarta yang majemuk menjadi tantangan 

tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam 

mensosialisasikan sadar wisata.  



 
 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

kebudayaan kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism) antara lain adalah dengan melakukan 

pendekatan dan sosialisasi sadar wisata terhadap beberapa paguyuban yang 

ada di Kota Yogyakarta khusunya yang berhubungan dengan bidang 

pariwisata dan kebudayaan seperti paguyuban pedagang kali lima di kawasan 

wisata, paguyuban pengelola parkir, paguyuban becak dan paguyuban kusir 

andong. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka membina kesadaran wisata para 

pelaku wisata di Kota Yogyakarta untuk membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism). Namun hal tersebut belum optimal, 

karena hingga saat ini masih banyak keluhan yang masih dirasakan oleh 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.  

Berbagai upaya harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai pihak pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Hal tersebut menjadi 

kewajiban instansi pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan untuk 

menciptakan iklim yang kondusif dan pasrtisipasi masyarakat yang aktif 

dalam rangka pencapaian good tourism governance atau tata kelola 

kepariwisataan yang baik. Tata kelola kepariwisataan yang baik merupakan 

harapan maupun cita-cita dari seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat 

maupun swasta agar pariwisata di Kota Yogyakarta semakin maju dan 

berkembang pesat.   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism) agar mengetahui lebih detail 

mengenai keseluruhan peran yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata 



 
 

dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism). 

B. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism). 

II  KAJIAN TEORI  

A. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

 Siagian (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) 

menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha 

(entrepreneur) sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis, koordinator pemerintah daerah dapat bertindak 

sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-

strategi bagi pembangunan di daerahnya, fasilitator pemerintah daerah dapat 

mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di 

daerahnya dan stimulator pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan 

dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan 

mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan 

menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. 

Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki 

peran untuk  mengembangkan potensi  pariwisata  daerahnya sebagai 

motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai 

motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, fasilitator, 

sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah 

menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. dinamisator, dalam 



 
 

pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka 

pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. 

 

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pengoptimalan Peran Pemerintah 

1. Ketersediaan anggaran 

2. Ketersediaan sarana dan prasarana  

3. Kemitraaan (partnership) 

4. Peran serta masyarakat (participation) 

C.  Pariwisata  

1.  Pengertian Pariwisata  
Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. pari   

berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti 

perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian 

yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah 

padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa Inggris. 

World Tourism Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah 

berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan 

untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu 

tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain (dalam 

Muljadi A.J, 2009: 8-9). 

2.  Sarana dan Prasarana Kepariwisataan 

 Muljadi (2009:13) mengemukakan sarana kepariwisataan adalah 

perusahaan- perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, 

baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya. 

tergantung dari wisatawan yang datang. Jenis-jenis sarana pokok 

kepariwisataan antara lain : perusahaan perjalanan, perusahaan angkutan 

wisata, perusahaan akomodasi,  perusahaan makanan dan minuman, 

perusahaan daya tarik wisata dan hiburan, perusahaan cindera mata.  



 
 

3. Tata Kelola Kepariwisataan yang Baik 

 Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan 

dampak positif maupun negative. Namun, pada dasarnya tergantung pada 

manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh 

segenap pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari unsur pemerintah-

industri-masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan 

misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (sustainable 

tourism) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala 

dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola 

kepariwisataan yang baik (good tourism governance).  

 Bambang Sunaryo menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari 

penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan 

berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance 

akan dapat  dengan mudah dikenali melalui berbagai cirri penyelenggaraan 

yang berbasis pada prinsip-prinsip : partisipasi masyarakat terkait, 

keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, 

pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasikan aspirasi 

masyarakat, daya dukung lingkungan, monitor dan evaluasi program, 

akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, promosi dan 

advokasi nilai budaya kelokalan.  

 

D. Pariwisata Berbasis Masyarakat  

 Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi 

melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model 

pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai 

kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan 

kepariwisataan ke depan. Menurut Adimihardja (1999) dalam Bambang 

Sunaryo (2013: 215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu 

proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat 



 
 

yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat 

meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta 

terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.  Pemberdayaan masyarakat 

dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau 

empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), 

biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.  

E. Penelitian yang Relevan  

1. Fajrul Falah Muhamad Al-Husaini (2013) dengan judul “ Peran Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan 

Potensi Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten 

Kulon Progo dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran 

lainnya motivator dan dinamisator. Relevansinya dengan penelitian ini 

adalah kesamaan subjek penelitiannya yaitu Dinas Pariwisata dan topik 

penelitian yaitu membahas mengenai peran suatu Dinas Pariwisata.  

2. Dhanik Nor Palupi Rurah (2012) dengan judul “Pengelolaan Berbasis 

Masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Wisata Kebonagung 

Kecamatan Imogiri”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan 

Desa Kebonagung dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat lokal 

melalui kelompok sadar wisata POKDARWIS. POKDARWIS adalah 

organisasi yang dibentuk dan anggotanya adalah masyarakat Desa 

Kebonagung. Relevansinya dengan penelitian ini adalah kesamaan 

tujuannya yakni mengetahui pengembangan pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism) di suatu daerah dan peran 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. 

 

 



 
 

F. Kerangka Pikir  
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Gambar 2. Kerangka pikir peneliti 

 

G. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (Community Based 

Tourism)? 

Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota 

Yogyakarta 

Terciptanya Community 
Based Tourism  

     Kemitraan 

     Partisipasi 
masyarakat  

     Sarana dan 
Prasaranna  

    Anggaran 

  Kurangnya kesadaran pariwisata para 
pelaku wisata Kota Yogyakarta 



 
 

2. Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (Community Based 

Tourism)? 

3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat upaya membangun 

pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism)?  

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, di 7 Kecamatan Kota Yogyakarta 

antara lain Kecamatan Jetis, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, 

Kecamatan Keraton, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, dan 

Kecamatan Danurejan, Unit Pelaksana Teknis Malioboro, Kawasan Malioboro dan juga 

Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Staff 

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta, Kepala UPT Malioboro, Ketua LPKKM  (Lembaga Pemberdayaan 

Komunitas Kawasan Malioboro), Pengelola Kelompok Rumangsa di 7 Kecamatan  yaitu 

Kecamatan Jetis, Wirobrajan, Keraton, Gedongtengen, Mantrijeron, Danurejan, 

Gondokusuman.  

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data terdiri 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data 

menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

  

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam 

Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat  



 
 

Dinas pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu dinas yang 

terletak di Kota Yogyakarta dengan peran yang disandangnya sebagai 

penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata dan 

kebudayaan Kota Yogyakarta. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki peranan yang sangat 

besar terutama dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian kebudayaan 

yang ada di Kota Yogyakarta. Seperti yang tercantum pada misi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yaitu “terwujudnya Kota 

Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang bertumpu pada 

kekuatan dan keunggulan budaya lokal dan dapat menjadi lokomotif 

pembangunan Kota Yogyakarta secara menyeluruh”, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta berusaha mewujudkan Kota Yogyakarta 

sebagai Kota wisata yang bertumpu pada kekayaan budaya yang melekat pada 

kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan keunggulan lokal, termasuk 

pemberdayaan masyarakat lokal. 

Masyarakat merupakan pelaku pengembangan pariwisata yang memiliki 

peranan yang sangat sentral, karena masyarakat sebagai tuan rumah (host) 

secara umum bersentuhan langsung dengan wisatawan yang berkunjung di 

Kota Yogyakarta seperti memberikan pelayanan jasa maupun menjaga 

ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak akan berdiri sendiri untuk senantiasa 

mengembangkan pariwisata di kota Yogyakarta, tanpa kerjasama antar 

stakeholder yang ada yaitu masyarakat dan pihak swasta. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi masyarakat demi 

mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat adalah memfasilitasi berbagai 

macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kegiatan 

kepariwisataan. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan 



 
 

pihak swasta maupun masyarakat. Pihak swasta yang bekerja sama dalam 

bidang pariwisata adalah pemilik hotel, restoran ataupun Rumah makan, agent 

travel dan biro perjalanan wisata. Adapun sarana dan prasarana dalam bidang 

pariwisata yang telah terdata selain hotel, restoran/ rumah makan, dan usaha 

perjalanan pariwisata antara lain di kelola oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta itu   sendiri yaitu gedung pertemuan dan 

peralatan seni budaya untuk atraksi budaya/ kesenian.  

Selain menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan 

pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism). Diantaranya adalah gelar kreatifitas 

pelaku pariwisata. Gelar kreatifitas pelaku pariwisata merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku wisata untuk 

mengembangkan kreatifitasnya. Hal tersebut menjadi salah satu aplikasi peran 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengakomodir kreatifitas pelaku 

wisata Kota Yogyakarta dalam bentuk pementasan, promosi wisata Kota 

Yogyakarta, kegiatan rutin dalam memperingati hari jadi Kota Yogyakarta 

hingga pentas yang dilakukan rutin setiap awal bulan. Dinas memfasilitasi 

dari setiap komunitas yang ingin turut serta dalam kegiatan gelar kreatifitas. 

Selain melakukan kegiatan untuk mengakomodir kreatifitas 

masyarakat memalui gelar kreatifitas masyarakat, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan Kampanye sapta pesona. Kampanye 

sapta pesona dilakukan sesuai dengan instruksi nasional yang ditetapkan 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk seluruh kawasan wisata di 

seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk Kota Yogyakarta sebagai destinasi 

wisata utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan kampanye sapta 

pesona dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota secara 



 
 

insidental disetiap kegiatan pertemuan dengan paguyuban/ komunitas 

masyarakat dan pelaku wisata kota Yogyakarta.  

  Sebagai upaya berupa non fisik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta memfasilitasi masyarakat untuk membentuk suatu forum 

sadar wisata dan pengembangan pariwisata yang tersebar diseluruh kecamatan 

di Kota Yogyakarta dan berjumlah 14. Forum tersebut dinamakan 

“Rumangsa” Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata namun masyarakat Kota 

Yogyakarta lebih mengenal dengan “Rumongso”. Hal tersebut menjadi 

program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata yaitu 

pendampingan rumangsa agar bisa menjadi forum sadar wisata yang bisa 

meningkatkan kesadaran pariwisata yang baik bagi masyarakat Kota 

Yogyakarta. Rumangsa merupakan suatu upaya pemerintah untuk 

membangun pariwisata berbasis masyarakat (commmunity based tourism), 

karena output dari rumangsa adalah masyarakat bisa lebih sadar akan potensi 

pariwisata yang dimilikinya, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih 

mengeksplore potensi di sekitarnya untuk dijadikan suatu alternatif objek 

wisata di Kota Yogyakarta. Selain memfasilitasi secara nonfisik, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga memberikan dana sebesar 

Rp.3.000.000,- untuk penguatan lembaga rumangsa ini. 

Berkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta maka 

rumangsa disetiap kecamatan terbentuk dan diberi nama oleh masing-masing 

pengelola. Kelompok rumangsa menjadi salah satu hal yang diprioritaskan 

sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta menggelontorkan sejumlah dana untuk 

penguatan lembaga ini. Karena diharapkan dengan aktifnya kelompok 

rumangsa maka akan ada inisiatif masyarakat untuk menggali potensi wisata 

di lingkungannya. Setelah masyarakat sadar akan potensi pariwisata yang 

dimiliki disekitarnya, mereka akan membentuk kampung wisata sehingga 

mengundang banyak wisatawan dan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat.  Sejak terbentuk di masing-masing kecamatan pada tahun 2010 



 
 

beberapa kelompok rumangsa telah aktif melakukan berbagai kegiatan seperti 

promosi sadar wisata di kecamatan masing-masing. Karena salah satu 

pengembangan dari kelompok rumangsa ini membentuk kampung wisata dan 

sampai tahun 2013 ada 4 kampung wisata yang telah aktif dan menjadi salah 

satu alternatif obyek wisata di Kota Yogyakarta, yaitu kampung wisata 

Pandean, Kota gede, Dipowisata dan Sosromenduren. Kampung wisata akan 

sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, karena dapat menambah 

income atau pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain program-program kerja yang 

dilakukan diatas dan melibatkan masyarakat maupun swasta Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis 

masyarakat adalah mengadakan pentas atau acara seni dan budaya di Toegoe 

Serangan Umum 1 Maret atau di kawasan 0 KM untuk menghibur wisatawan 

domestik maupun internasional yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. 

Kegiatan pertunjukkan seni dan budaya dilakukan setiap awal bulan dan akhir 

bulan serta menghimpun seluruh paguyuban yang ada di Kota Yogyakarta 

untuk mengisi acara pertunjukkan tersebut. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung Pengoptimalan Peran Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

a. Ketersediaan anggaran  

Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau 

kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala 

bentuk program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu 

akan mempengaruhi efektivitas suatu program dan bisa menjadi kendala 

apabila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai.  

Berkaitan dengan pariwisata Kota Yogyakarta yang perkembangan 

setiap tahunnya cukup pesat. Maka anggaran yang dimiliki oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta  cukup besar. Namun untuk 



 
 

porsi pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta lebih 

besar diberikan pada Bidang Kebudayaan, karena citra Kota Yogyakarta 

sebagai Kota Budaya harus terus melekat sehingga suntikan dana untuk 

bidang kebudayaan lebih besar dibandingkan bidang pariwisata.  

Dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat 

maka diperlukan banyak kegiatan untuk bisa merangkul masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata, seperti kampanye sadar wisata, meningkatkan 

softskill masyarakat dan pelaku wisata hingga memfasilitasi masyarakat 

untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata seperti LPKKM 

(Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro) yang ada di 

Kawasan Wisata Malioboro. Namun kesemua kegiatan tersebut 

memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kegiatan dan program 

diprioritaskan kepada hal yang sifatnya darurat dan sangat penting saja. 

Melihat kondisi pariwisata Kota Yogyakarta yang perlu ada pembenahan 

terutama dalam bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata maka 

anggaran menjadi hal penting dan sangat mendukung untuk melakukan 

pembenahan tersebut.   

   b.    Ketersediaan sarana dan prasarana  

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal pemerintah 

untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang memadai 

lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang 

sudah direncanakan. Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi 

ukuran optimal atau tidaknya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat. 

   Sarana dan prasarana dinas pariwisata dan kebuidayaan kota 

Yogyakarta terdiri dari sarana prasarana fisik di kantor dinas dan sarana 

prasarana penunjang kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta. Secara 

umum sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Pariwisata dan 



 
 

kebudayaan Kota Yogyakarta sudah memenuhi tetapi belum ideal jika 

dilihat dari jumlah pegawai dan luas ruangan Dinas.  

Untuk sarana dan prasarana lain seperti sarana teknis untuk 

menggelar pertunjukkan seni dan budaya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup memiliki alat yang lengkap, dan 

sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti klangenan Jogja, Ketoprak, 

pentas budaya, Jogja Java Carnaval, wayang kulit juga sekatenan. Hal 

tersebut bisa terpenuhi karena berhubungan dengan kebudayaan Kota 

Yogyakarta yang menjadi prioritas pemerintah Kota Yogyakarta.  

Selain sarana prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta, maka perlu ada fasilitas penunjang kegiatan 

kepariwisataan. Fasilitas yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan kepariwisataan adalah : 

 

Tabel 8. Sarana Penunjang Bidang Pariwisata Kota Yogyakarta.  

No Jenis 2011 2012 

1 Pramuwisata 175 175 

2 gedung pertemuan  18 18 

3 industri kerajinan 450 450 

4 atraksi budaya/kesenian  628 628 

5 Asosiasi wisata 27 27 

6 Kampung/ desa wisata 6 6 

Sumber : Data Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota  

Yogyakarta. 

Sarana penunjang bidang pariwisata dengan jumlah diatas cukup 

baik apalagi dengan adanya 6 kampung wisata yang ada di Kota 

Yogyakarta dapat menambah alternatif wisata bagi wisatawan untuk 



 
 

tidak hanya berkunjung ke tempat-tempat familiar saja seperti 

Malioboro.  

c.    Kemitraan (Partnership) 

Kemitraan yang dijalin oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat 

adalah dengan pihak swasta maupun masyarakat. Sehingga 3 elemen 

penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yaitu 

pemerintah, masyarakat dan swasta harus berjalan seiringan tanpa ada 

ketimpangan apapun. Agar tercipta sinergitas dan hubungan yang solid 

antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta.  

Kemitraan yang telah dijalin sampai saat ini dengan pihak swasta 

meliputi organisasi atau komunitas pengusaha hotel dan restoran PHRI 

(Persatuan Hotel dan Resoran Indonesia), GPY (Gabungan Perhotan 

Yogyakarta), APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia). untuk 

PHRI di khususkan untuk hotel-hotel berbintang, sedangkan GPY untuk 

Hotel non bintang. Dengan pramuwisata antara lain HPI (Himpunan 

Pramuwisata Indonesia), Rumah Guide, PPTSY (Pguyuban  Pemandu 

Taman Sari Yogyakarta), P2WKS (Paguyuban Pemandu Wisata 

Keraton dan Sekitarnya. Kemitraan yang dilakukan dengan pihak swasta 

biasanya berupa sponsorship, promosi, menyelenggarakan event-event 

yang bersifat momentum dan insidental, juga monitoring dan pembinaan 

bagi pelaku wisata Kota Yogyakarta baik itu swasta maupun 

masyarakat. 

Sedangkan kemitraan yang dijalin dengan masyarakat meliputi 

organisasi berbasis masyarakat yang sering dikenal dengan nama  

paguyuban. Paguyuban merupakan sebuah kumpulan orang atau 

masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama dan memiliki 

struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, perbedaannya 

dengan organisasi yang lain, organisasi ini merupakan organisasi yang 



 
 

lebih bersifat fleksibel, dan dibentuk atas dasar kesamaan hobi, profesi 

dan kepentingan.  

Paguyuban atau komunitas yang ada di Kota Yogyakarta dan 

berhubungan dengan pariwisata antara lain Paguyuban becak yaitu 

Aspabeta (Asosiasi Paguyuban Becak Pariwisata), PBWY (Paguyuban 

Becak Wisata Yogyakarta), paguyuban pedagang kaki lima antara lain, 

Pelmani (PKL yang membelakangi toko), Paguyuban Tridharma 

(Pedagang kaki lima menghadap toko), Paguyuban Padma (Pedagang 

kaki lima angkringan), Paguyuban Handayani (Pedagang kaki lima 

makanan siang hari), paguyuban pasar sore, PPLM (Pedagang kaki lima 

lesehan malam hari). Selain Paguyuban Pedagang Kaki Lima, ada pula 

paguyuban  kusir andong, juru parkir, Kelompok Forum masyarakat 

Penggiat Pariwisata “Rumangsa” yang tersebar di 14 Kecamatan Kota 

Yogyakarta, dan juga pengelola kampung wisata yang relative sudah 

aktif di Kota Yogyakarta yaitu kampung wisata Dipowinatan, 

Cokrodiningratan, Kadipaten, Purbayan, Sosromenduran. Semua 

paguyuban tersebut menjadi mitra kerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka membangun pariwisata 

berbasis masyarakat. 

d.    Peran Serta masyarakat (participation) 

 Kiprah masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya 

peran yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di suatu 

wilayah sangat berbeda, ada masyarakat yang kooperatif dan sangat 

mudah untuk diajak bekerja sama, namun ada pula masyarakat yang 

tidak kooperatif, apatis dan acuh terhadap segala program pemerintah. 

Masyarakat Kota Yogyakarta merupakan masyarakat yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki nilai kebudayaan yang sangat 

kental dan cukup disiplin dalam berbagai hal. Menurut apa yang 

disampaikan oleh Bapak SS Masyarakat Kota Yogyakarta sangat mudah 



 
 

untuk diajak kerja sama dan cukup peduli terhadap kemajuan Kota 

Yogyakarta. Namun adakalanya akan terlihat tidak peduli apabila yang 

menjadi ajakan, himbauan dan larangan itu secara tidak langsung 

bersinggungan dengan kepentingannya. Sehingga Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta mengupayakan mengakomodasi seluruh 

kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kepariwisataan Kota 

Yogyakarta melalui paguyuban dan komunitas-komunitas yang ada. 

Agar saran, kritik, keluhan dan aspirasi dari setiap masyarakat Kota 

Yogyakarta melalui paguyuban bisa menjadi masukan dan kemudian 

bisa ditindak lanjuti oleh  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.   

3.  Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam   

Membangun Pariwisata Bewrbasis Masyarakat  

  Setiap organisasi pasti merancang dan melakukan upaya maupun 

strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Begitu pula dengan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogykarta sebagai salah satu 

instansi pemerintah yang menangani pariwisata dan kebudayaan di Kota 

Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Yogyakarta, 

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami berbagai hambatan ketika 

menjalankan peran dan fungsinya.  Berbagai hambatan disebabkan oleh 

berbagai faktor, diantaranya adalah :  

a. Keterbatasan Anggaran 

Anggaran merupakan hal yang penting untuk menentukan 

terselenggaranya program atau kegiatan. Tanpa adanya anggaran 

yang memadai maka program pun akan sulit dijalankan secara 

optimal. Dengan terbatasnya anggaran yang dimilki Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta khusunya untuk porsi 

bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata Kota 

Yogyakarta menyebabkan program-program yang dilakukan hanya 

bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin. Karena Dinas 



 
 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak mampu 

melakukan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat maupun 

pihak swasta tanpa dana yang mencukupi, sehingga berakibat dari 

kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku 

wisata Kota Yogyakarta dan hanya dilakukan setelah ada kasus 

yang mendesak.  

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat 

(Community Based Tourism) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia 

yang tidak memadai. Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta hanya terdiri dari 5 

pegawai. Padahal program yang dicanangkan dan harus 

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cukup berart 

dan membutuhkan banyak personil untuk pengoptimalan 

pelaksanaan program-programnya. Apalagi program-program yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

secara keseluruhan berhubungan langsung dengan seluruh 

stakeholders bidang pariwisata. Banyak kegiatan yang dilakukan 

dilapangan dan sangat membutuhkan banyak pegawai dengan 

kuantitas dan kualitas yang mumpuni. 

Kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai 

berakibat pada  kurang optimalnya aktualisasi dari peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk melakukan 

monitoring atau memberikan motivasi terhadap para pelaku wisata 

Kota Yogyakarta sehingga program hanya bersifat insidental. 

Selain itu kurang optimalnya juga aktualisasi peran untuk 

merangkul seluruh stakeholders untuk bersama-sama melakukan 

pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat 



 
 

terlihat bahwa belum adanya kegiatan koordinasi atau evaluasi 

bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan 

Pariwisata.   

c.     Kondisi Masyarakat yang Majemuk 

  Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta selain keterbatasan anggaran dan 

sumber Daya Manusia adalah kondisi masyarakat yang majemuk 

dan terdiri dari banyak masyarakat pendatang dari berbagai daerah 

di Indonesia maupun mancanegara. Hal tersebut menjadi tantangan 

dan permasalahan tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta untuk menjalankan peran dan fungsinnya.  

  Kondisi masyarakat yang majemuk juga memberikan dampak 

akulturasi budaya lokal. Sehingga Peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta akan lebih sulit karena selain 

mempertahankan kebudayaan lokal yang ada, juga menata dan 

mengkomunikasikan segala susuatunya terhadap masyarakat yang 

majemuk tersebut. Yang terjadi adalah misalnya ketika Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta telah melakukan 

pembinaan terhadap pelaku wisata asli masyarakat Kota Yogyakarta 

namun yang membuat masalah adalah masyarakat pendatang yang 

tidak tertib dan tidak mentaati aturan yang berlaku.   

B. Pembahasan  

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana Gayatri (2005:95) dan 

Siagian (2000: 142-150) Pemerintah daerah memiliki peran untuk  

mengembangkan bidang pariwisata sebagai :  

1. Fasilitator 

Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (community 

based tourism), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 



 
 

sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah bertanggung jawab 

memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam hal sarana 

prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan bisa berupa fisik maupun non fisik.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai fasilitator yang lebih dominan adalah memfasilitasi 

dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk non fisik seperti fasilitas 

pembinaan dan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan 

pariwisata masih kurang optimal. Hal tersebut bisa terlihat untuk 

kelembagaan rumangsa, Dinas Pariwisata dan kebudayaan hanya 

memfasilitasi pembentukan, namun tidak memperhatikan dan 

memonitoring kegiatan-kegiatan rumangsa. Jadi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan hanya sekedar membentuk tanpa memberikan fasilitas untuk 

mengembangkan dan membina.   

   Menurut Bambang Sunaryo (2013: 23) masyarakat menjadi salah satu 

fasilitas utama yang perlu dipersiapkan dalam rangka membangun 

pariwisata berbasis masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi di Kota 

Yogyakarta adalah kurang siap dan sadarnya masyarakat akan pariwisata 

sehingga menimbulkan banyak keluhan dari wisatawan akibat pelayanan 

yang buruk dari para pelaku wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta sebagai fasilitator seharusnya bisa memfasilitasi 

masyarakat untuk mengetahui dan melakukan sinergitas untuk bersama-

sama mengembangkan pariwisata di Kota Yogyakarta. Masyarakat di 

sekitar destinasi wisata merupakan komponen pokok dalam pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Keberadaanya 

dapat menjadi cerminan atau citra dari destinasi tersebut. Yang lebih 

dibutukan dalam permasalahan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta 

salah satunya adalah mempertahankan citra positif dengan slogan berhati 



 
 

nyaman, namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat minim 

memfasilitasi akan kesiapan pelaku wisata Kota Yogyakarta dan hanya 

melakukan pembinaan ketika terjadi kasus yang dilaporkan oleh 

wisatawan, sehingga bersifat insidental saja. Apabila dikaitkan dengan 

indikator ketercapaian peran sebagai fasilitator seharusnya Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta harus bisa menyediakan 

segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas. 

Salah satunya adalah fasilitas pembinaan dan pengembangan pelaku 

masyarakat, namun hal ini belum dilakukan secara efektif oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dikarenakan kendalanya 

adalah anggaran dan SDM Dinas Pariwisata yang minim. Penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Fajrul Fallah 

yang berjudul Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo 

bahwasanya peran fasilitator sangat dominan dalam aktualisasi perannya 

sebagai pemerintah. Walaupun sebenarnya untuk pengembangan pariwisata 

yang dibutuhkan tidak hanya fasilitas namun dukungan dan partisipasi dari 

seluruh stakeholder terkait.   Namun satu hal yang menjadi kebanggan 

tersendiri bagi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta adalah 

permasalahan perijinan, baik itu perijinan usaha bidang pariwisata seperti 

hotel, rumah makan maupun restoran telah dikelola melalui satu atap yaitu 

Dinas Perijinan Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadi keunggulan dari 

pihak pemerintah Kota Yogyakarta karena bisa mengurangi praktek 

korupsi, apalagi masalah perijinan yang riskan terhadap praktek korupsi.   

2.  Implementor  

Sebagai pemerintah, Dinas pariwisata dan kebudayaan tentu memiliki 

tanggung jawab yang besar demi terlaksananya semua program kerja dan 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pariwisata. Namun tidak  

sepenuhnya peran itu dapat diserahkan kepada swasta maupun masyarakat. 



 
 

Karena adakalanya tugas tertentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. 

Berbagai program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk pengembangan pariwisata di Kota 

Yogyakarta dilakukan atas dasar instruksi dari Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif maupun dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut 

menjadi suatu kewajiban karena memang merupakan mandat yang harus 

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. 

Namun selain melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi instruksi 

dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan juga perlu melakukan inovasi program maupun kegiatan 

dalam rangka pengembangan pariwisata. Namun, hingga saat ini 

berdasarkan penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

hanya menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan 

fungsinya tanpa ada inovasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

 

3.    Motivator  

Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat di Kota 

Yogyakarta, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar 

masyarakat dapat sadar akan pentingnya pariwisata, selain itu untuk 

stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat 

usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja 

sama yang baik antara seluruh stakeholder.  

Untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat atau 

community based tourism maka yang perlu ditingkatkan adalah peran 

motivator agar dapat memberikan pemahaman secara komperehensif 

kepada masyarakat maupun swasta. Dinas perlu berperan aktif dan agresif 

untuk memainkan peran motivator demi terbangunnya pariwisata berbasis 

masyarakat di Kota Yogykarta.   



 
 

Pariwisata bisa dikatakan sebagai suatu industri, maka didalamnya 

akan sangat butuh dukungan dari investor atau pengusaha swasta serta 

masyarakat. Investor sebagai pemilik modal bisa menanamkan modalnya 

di objek-objek wisata, pengusaha swasta bisa mengembangkan usahanya 

dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja untuk 

pengembangan usahanya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah melalui 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  kota Yogyakarta telah melakukan 

beberapa upaya untuk memotivasi masyarakat maupun pihak swasta agar 

bisa bekerja sama dengan baik membangun pariwisata di Kota 

Yogyakarta. Namun apabila dilihat dari indikator ketercapaian suatu 

peran motivator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

belum menjalankan peran motivator secara efektif. Hal tersebut bisa 

terlihat dari kegiatan-kegiatan untuk memotivasi para pelaku wisata 

hanya bersifat momentum dan insidental, sehingga hasil yang diharapkan 

yaitu kesadaran pariwisata pelaku wisata Kota Yogyakarta belum 

memberikan hasil yang maksimal. 

4.    Dinamisator  

Peran dinamisator merupakan upaya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan good tourism 

governance. Peran Dinas sebagai pemerintah daerah yang bertanggung 

jawab dalam bidang kepariwisataan sangat menentukan pengembangan 

kepariwisataan di Kota Yogyakarta ke depannya. Kerjasama maupun 

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata perlu 

difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta. Karena sudah dipastikan Dinas tidak bisa 

berjalan sendiri dan bekerja sendiri untuk mengembangkan pariwisata di 

Kota Yogyakarta tanpa campur tangan stakeholder yang ada yaitu swasta 

dan masyarakat. Kegiatan pariwisata bersifat sistemik dan 



 
 

pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara terpisah, sehingga mau 

tidak mau memang harus ada sinergitas antar stakeholder yang ada.   

Keterlibatan masyarakat dan swasta juga sangat penting dalam dalam 

penyusunan suatu regulasi dalam konteks wilayah ini adalah Peraturan 

daerah atau Perda. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam 

perencanaan dan penyusunan peraturan daerah masih minim. Mereka 

lebih dilibatkan dalam tahap pelaksanaan karena memang pelaku wisata 

atau swasta maupun masyarakat merupakan objek dari kebijakan yang 

dibuat. 

Hubungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

dengan seluruh stakeholder baik itu masyarakat maupun swasta secara 

umum dikatakan belum cukup baik karena ternyata Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta belum bisa merangkul seluruh stakeholder 

untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di Kota 

Yogyakarta terutama dalam hal pembuatan kebijakan.  

V KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh 

peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam 

membangun pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) 

secara umum belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran, 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta juga kondisi masyarakat Yogyakarta yang 

majemuk dan terdiri dari masyarakat pendatang dengan beragam 

kompleksitas yang dimilikinya 

2. Peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta dalam 

membangun pariwisata berbasis masyarakat lebih dominan sebagai 

fasilitator dalam bentuk fisik. Sedangkan untuk non fisik kegiatan lebih 



 
 

terfokus pada sektor swasta, sehingga tidak adanya keseimbangan yang 

terjadi antara kemitraan yang dilakukan dengan swasta dan masyarakat. 

Untuk peran sebagai implementor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

hanya menjalankan mandat maupun instruksi dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terlihat inovasi yang berarti bagi 

pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based 

tourism). Peran motivator masih minim dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan lebih dominan dilakukan terhadap 

pihak swasta sedangkan kepada masyarakat dilakukan secara insidental, 

begitu pula untuk peran dinamisator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta lebih banyak melakukan upaya dinamisasi terhadap 

pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang 

pariwisata melalui usaha jasa pariwisata.   

 

 

B. Saran  

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diambil diatas, maka saran 

yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kegiatan sosialisasi sadar wisata harus lebih digalakkan lagi demi 

meningkatnya kesadaran wisata masyarakat Kota Yogyakarta, adapun untuk 

keterbatasan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

bisa memanfaatkan banyak sponsor dari pihak swasta maupun melalui media 

sosialisasi seperti media cetak, maupun internet.  

2.  Walaupun setiap tahun kunjungan wisatawan Kota Yogyakarta meningkat, 

namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta perlu 

memperhatikan perlakuan pelaku wisata Kota Yogyakarta terhadap wisatawan 

demi memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan. Kegiatan 

yang dilakukan jangan hanya terfokus pada monitoring pelaku usaha 

pariwisata namun pembinaan terhadap pelaku wisata perlu dilakukan secara 



 
 

rutin agar bisa meminimalisir perilaku yang tidak menyenangkan bagi 

wisatawan.  

3. Untuk mengetahui perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta maka Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan pelu melakukan pertemuan rutin dari seluruh 

stakeholder sebagai wujud koordinasi, monitoring dan  evaluasi bersama 

terhadap peta permasalahan pariwisata di Kota Yogyakarta, karena masalah 

bidang pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta tidak bisa hanya 

diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh stakeholder pariwisata 

yang ada.  

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun 

pariwisata berbasis masyarakat maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan 

melalui sektor pariwisata. Akan lebih baik jika Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan 

disperindagkoptan untuk mengadakan pelatihan atau peningkatan softskill 

kewirausahaan terhadap masyarakat sekitar objek wisata.  

5. Dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diutamakan adalah 

inisiatif dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pengembangan 

pariwisata di Kota Yogyakarta, akan lebih efektif apabila Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Yogykarata sering melakukan kegiatan rutin bersama 

masyarakat dan pelaku wisata Kota Yogyakarta tanpa menunggu momentum 

yang tepat. Setidaknya  perlu diagendakan agar tercipta hubungan yang 

harmonis dan kedekatan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai elemen penting 

dalam sektor pariwisata. 
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