
BAB III

TINJAUAN POTENSI YOGYAKARTA

SEBAGAI PASAR SENI

A. TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Pola Pengembangan Kerajinan di Yogyakarta

a. Pola Qperasional Pengembangan

1). Melalui Departemen Perindustrian

Realisasinya dengan pengadaan Proyek Bimbing

an dan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK),

dengan aparat pelaksananya yang terdiri dari

Proyek Pusat Pengembangan Industri Kecil

(PPIK) yang merupakan lembaga penyuluhan dan

pembinaan langsung kepada pengusaha/pengrajin

di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perangkat operasional dari PPIK z1^

a). Pusat Pelayanan Teknologi (PPT)

Berfungsi memberikan pengenalan terhadap

peralatan baru untuk produksi yang lebih

efisien dan mengenalkan teknologi maju

kepada para pengrajin.

b). Pusat Pelayanan Promosi (PPP)

. berperan dalam memberikan bantuan promo

si barang produk kerajinan dan mengusa-

hakan terjadinya kontak dagang.

. memberikan informasi timbal-balik dari

masyarakat konsumen kepada produsen

1). Hasil wawancara dengan Kantor Departemen Perdagangan
Prop. DIY.



c). Pusat Pelayanan Bahan Baku (PPBB)

. membantu penyediaan dan pengadaan bahan

baku serta bahan pembantu lainnya pada

suatu sentra industri kecil.

. membantu pengelolaan bahan tersebut ber

dasarkan pola produksi jenis tersebut.

d). Operasional Sektoral

. Mengadakan kontak dengan para pengusaha

atau pengrajin dalam wilayah pembinaan-

nya (per Dati II), terutama dalam sen-

tra-sentra tertentu dan juga merealisir

bantuan dalam bentuk peralatan maupun

bahan baku.

e), Proyek LIK (Lingkungan Industri Kecil)

Lingkungan Industri Kecil berfungsi :

. Sebagai sarana produksi, pembinaan dan

pemasaran industri kecil/kerajinan, de

ngan cara terpadu dan berkesinambungan.

. Memperbaiki arah perkembangan industri

kecil kerajinan melalui jenis industri

yang masuk dalam LIK, bagi pengrajin di

wilayah DIY.

2)« Melalui Departemen Perdagangan dan Koperasi

Secara garis besar adalah membantu Operasio

nal pemasaran produk kerajinan di lingkup DIY

dengan realisasi seperti :



a). Pameran Dagang Tetap.

Penyediaan Wadah tetap yang berfungsi :

- sebagai wadah promosi barang dan jasa.

- sebagai wadah adaptasi komoditi dan pe-

ngawasan mutu barang.

- sebagai area partisipasi perusahaan na-

sional untuk peningkatan produksi serta

mutu.

b). Bantuan Kontak Dagang Eksport.

Departemen Perdagangan membantu kontak da

gang eksport melalui aparatnya yaitu Ba-

dan Pengembangan Eksport Nasional serta

perwakilan-perwakilannya di luar negeri.

b. Tinjauan Atas Wadah Pengembangan Yang Ada

1. Lingkungan Industri Kecil (LIK)

- sebagai rea produksi kerajinan, ternyata ku

rang mencapai sasaran, mengingat hanya + 20%

yang berproduksi.

- sebagai tempat pemasaran, faktor lokasi sa

ngat menghambat pencapaian dari konsumen lo-

kal maupun wisatawan Yogyakarta, karena jauh

dari pusat kota yang merupakan juga pusat tu-

juan wisata.

2. Pusat Pelayanan Promosi

Sebagai perangkat dari PPIK termasuk organisasi

baru, mengingat mulai beroperasi tahun 1982.

Sifat dari pelayanan terutama ditujukan terha -

dap intern pengrajin, sedangkan pelayanan



publik menumpang pada fasilitas Art and Craft

Centre di Ambarukmo Hotel.

3* Proyek Pameran Dagang Tetap

Pameran ini berlokasi di Kanwil Perdagangan, de

ngan luasan lantai yang kurang mencukupi untuk

seluruh jenis kerajinan, dengan luas + if38 m .

Partisipasi pameran pada umumnya dalam lingkup

kota Yogyakarta, daerah sekltarnya belum dapat

memanfaatkannya.
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2. Permasalahan Industri Kerajinan di Yogyakarta

Ada beberapa tinjauan permasalahan mengenai perkem

bangan Industri kerajinan di Yogyakarta. Tinjauan

ini menyangkut beberapa aspek permasalahan, seperti:

a. Aspek Pemasaran

- keberadaan lokasi para pengrajin dan konsumen

potensial yang berjauhan, menyebabkan ketergan-

tungan terhadap pedagang perantara.

- kurang menyadari arti koperasi pemasaran, sehi

ngga tidak dapat melayani pesanan dalam jumlah

besar, dan timbulnya persaingan yang sengit.

- keterbatasan pengetahuan tentang informasi pa

sar, sehingga tidak mengetahui selera konsumen

dan teknik pemasaran.

- besarnya beaya promosi yang tidak terjangkau.

- kaitannya dengan sektor wisata yang dikelola

oleh pemandu wisata dan sebagainya, sering menim

bulkan dampak negatif terhadap kebijaksanaan

harga.

b. Aspek Permodalan

- keterbatasan modal kerja yang diakibatkan ku

rang mampunya mengelola modal dan kondisi ekono

mi mereka.

- belum memanfaatkan jasa kredit pemerintah, ka

rena keseganan dalam persyaratan untuk mendapat.

kannya.
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c. Aspek Bahan Baku

- bahan baku bagi industri kerajinan umumnya ber

sifat musiman, seperti bambu, rotan, gerabah

dan sebagainya, sedang sumber bahan baku semakin

menipis dan sering dikuasai oleh pedagang peran-

tara.

- penyedian bahan baku oleh 'bapak angkat' terka-

dang tidak sesuai dengan permintaan pengrajin.

- sisetm penyimpanan bahan baku belum sempurna.

d. Aspek Organisasi dan Manajemen

- kurang adanya pengertian untuk berorganisasi,

sehingga timbul persaingan antara yang kuat dan

yang lemah.

- kurang memahami pentingnya usaha bersama, kope

rasi dan sebagainya.

- titik tolak permasalahan pada sikap mental para

pengrajin yang umumnya bersifat tertutup, ku-

berpartisipasi guna memajukan usahanya dan mene

rirna apa adanya.

e. Aspek Teknologi

- penguasaan teknik berproduksi yang kurang, aki-

bat dari dasar ketrampilan yang sederhana.

- peralatan produksi yang digunakan sangat seder

hana dan tradisional terkadang kurang memadai

kuantitas permintaan pasar.

- kurang memperhatikan kontrol terhadap kualitas

produk mengakibatkan menurunnya konsumen.



B. TINJAUAN KHUSUS

B.l. Bidang Seni

Potensi bidang seni di Yogyakarta meliputi seni yang

bersifat kebudayaan yang bertujuan menghibur/pertun-

jukan, dan potensi seni yang menghasilkan barang ke

rajinan yang dapat menghasilkan pendapatan/dijual.

a. Potensi kesenian

Potensi kesenian yang bersifat kebudayaan melipu

ti:

- Seni tari. berupa seni tari tradisional dan kla,

sik seperti tari serimpi, gambyong, tari topeng

dan tari-tari kreasi baru lainnya.

Kecuali itu ada tari yang dipadu dengan gerak ,

dan mempunyai alur cerita, khususnya cerita rak

yat yang disebut sendratari*

~ Seni pedalangan. yaitu suatu seni yang memadu -

kan antara unsur gerak (tangan), danoolah vokal

dengan media berupa layar dan wujud visual dua

dimensi (wayang). Adapuh macamnya: wayang kulit

wayang golek, dan wayang tengul.

- Seni musik tradisional

berupa :

- seni karawitan

- seni samproh (rebana).

- Seni sastra Tradisional

Seni ini merupakan seni yang berhubungan dengan

olah vokal semata yang biasanya di lantungkan

dalam bahasa jawa dan diiringi dengan karawitan.

Macamnya : mocopat, pangkur, dandang gula, dsb.



- Seni Teater : merupakan seni gerak yang dipadu-

kan dengan olah vokal dan karakter mimik para

pelakunya. Adapun isi cerita dstpat mengangkat

dari cerita rakyat ataupun tentang kehidupan se,

hari-hari.

Dalam seni teater dibagi menjadi :

• kethoprak

• wayang orang

• sendratari

• sndiwara

- Seni Modern : merupakan perkembangan dan pengem

bangan dari seni-seni yang ada baik musik mau

pun gerak, seperti dangdut, musik modern, tari

kreasi baru dan lain sebagainya.

b. Potensi Seni Rupa

- Seniman

Sebagai kota budaya, Yogyakarta banyak sekali

melahirkan seniman-seniman berbobot dan mempu -

nyai nama besar seperti: pelukis Amry Yahya,Sa£

to Hudoyo, Aim. Effendi dan masih banyak lagi.

Bahkan akhir-akhir ini banyak para seniman muda

bermunculan yang berkreatif dan produktif meng

hasilkan karya seni yang bermutu.

Dilihat dari sifatnya, potensi seniman Yogyakar

ta dapat dibedakan menjadi:

• Senlmah:ift^-»mi

adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang

seni karena bakat dan ketrampilan serta krea-

tifitas yang dimiliki secara alami/turun- te-

murun diwariskan pada anak-cucunya, atau dipe



roleh selain dari bangku sekolah.

• Seniman Pendidlkam

adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibi

dang seni yang diperoleh dengan menempuh di-

bangku pendidikan formal seperti: ASRI, ASTI,

ATSRI, SMSR, ISI dan lain sebagainya.

Karya Seni Rupa

Seni rupa adalah salah satu cabang yang berkar

ya menghasilkan bentuk fisik yang dapat diraba

dan dilihat untuk dihayati, baik melalui media

dua dimensional maupun tiga dimensional.

Adapun potensi hasil karya seni rupa dari para

seniman Yogyakarta dapat berupa:

. seni lukis

Karya seni lukis ini sangat mendominasi dalam

bidang karya seni rupa. Karya seni yang meng-

ekspresikannya melalui dua dimensional ini ba.

nyak sekali aliran dan teknik, maupun media

yang digunakan.

Aliran yang ada dalam seni lukis antara lain:

naturalisme, ekspresiomisme, kubisme, abstrak

dan sebagainya.

Adapun media yang digunakan dapat berupa: lu-

kisan kanvas, lukisan bulu, lukisan kaca, lu-

kisan kulit dan lain sebagainya.

• seni grafis

Akhir-akhir ini seni grafis mulai berkembang

pesat di Yogyakrta. Berupa seni cap atau seni



sablon. Seni ini kebanyakan digunakan sebagai

media reklame, dan untuk memperbanyak dengan ha.

sil yang sama.

• seni patung

Karya dari cabang seni patung juga banyak diha-

silkan oleh para seniman Yogyakarta, antara la

in seni patung dari batu dan kayu.

Produk karya seni patung kayu lebih diminati pa

ra pecinta seni, karena karya seni patung kayu

dari Yogyakarta mempunyai ciri yang khaB dan me

miliki nilai seni yang tinggi.

. seni kriya

Disamping cabang seni lukis, cabang seni ini ju

ga mempunyai potensi yang menonjol.

Cabang seni ini membutuhkan ketrampilan dan ke-

tlatetan serta bakat yang tinggi. Sedangkan ke*

rajinan ini termasuk kerajinan batik, anyaman ,

bambu/mendong, perak dan sebagainya.

• seni ukir

Potensi seni ukir kayu adi Yogyakarta dapat beru

pa ukiran dekoratif, perabot furniture, dan ben

seni ukiran lain.

Produk seni ukir Yogyakarta mempunyai ciri dan

motif yang khusus, sebagai contoh ukiran kayu

dengan motif daun mataram dan sebagainya.



B.2. Bidang Kerajinan

1. Potensi Pengrajin

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Potensi sen

tra Industri Kecil sebesar 2ifl (pada tahunl991)^

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak Triwu

Ian III tahun 1990 sejumlah 225 sentra dengan 11.

189 unit usaha dan menyerap tenaga kerja 31.788

orang, sedangkan pada Triwulan ke III tahun 1991

jumlah sentra berkembang menjadi 2ifl sentra de

ngan 11570 unit usaha dan menyerap tenaga kerja

31.583 Orang.

Jumlah tersebut tersebar di lima Daerah Tingkat IT

masing-masing adalah Kodya 29 sentra, Kabupaten

Gunung Kidul 50 sentra, Kabupaten Bantul 58 sen

tra, Kabupaten Kulon Progo 60 sentra dan Kabupa

ten Sleman ifif sentra.

Dari jumlah tersebut terdiri dari 11.731 unit usa

ha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 33.765 peke

rja dengan nilai produksi sebesar ty 55.227.383565

Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel:

Tabel: berdasarkan Daerah Tingkat II
No ! Dati II ! Jumlah , Unit , tenaga , nilai

! sentra ' usaha * kerja ' produksi

1. ! Kodya Yogya ! 29 ! 695 ! if229 ! 16.776.068,7
2. ! Kab. Bantul ' .58 ! 3030 » 11.390 ! 23.042.095,1
3. ! Kab.K.Progo 60 » 1275 8.57'5 3.88if.076,2
k- ! Kab.G.Kidul ! 50 1298 ! 3.8if6. 3*733.558,7
5. ! Kab. Sleman ! ifif ! 28i+8 ! 6.550! 9.217.897,2

Jumlah • 2ifl ! 11.H6 ! 3if.230! 61.78if.010,8

Sumber: Informasi Sentra Industri Kecil Prop. DIY,1993
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Adapun tabel berdasarkan Cabang Industri adalah

aebagai berikut :

Tabel berdasarkan Cabang Industri :

No ! Dati II ! JML Unit

sentra* usaha

1. ! Pangan ! 68 ! 3.918
2. 1 Sandang-Kulit 37 ' 716

3* .» Kimia-B.Bang! 66 ! 2v993
if. . Kerajin.Umum! 5if 3.076

5. ! Logam » 16 kk3

Jumlah ! 2ifl ! ll.lif6

fcke?ja !nilai Produksi
10.267

if.477

8.905

8.395

2.186

32.230

18.929.373,8

lif.318.635,1

11.155.316,2

10.0if0.if39,l

7.3if0.2if6,6

61.78if.010,8

Sumber : Informasi Sentra Industri Kecil Prop. DIY, 1993
Dinas Perindustrian DIY.

2. Jenis Kerajinan

Daerah Istimewa Yogyakarta banyak menghasilkan ba

rang-barang kerajinan. Ada beberapa jenis keraji

nan yang menjadi andalan Yogyakarta sebagai komo-

diti eksport seperti kerajinan batik, lukisam, ke

rajinan perak Kota Gede, ukiran kayu / bambu dan

lain sebagainya.

Hasil barang seni dan kerajinan dari Yogyakarta

mempunyai corak dan keunikan yang khas sehi -

ngga banyak menarik perhatian dan minat wisatawan

untuk menikmati dan memiliki "chindera mata" khas

Yogyakarta, serta dikerjakan dengan ketlatenan,

ketrampilan dan ketelitian yang tekun dalam membn

at karya seni.

Sedangkan jenis kerajinan yang dihasilkan para pe

ngrajin Yogya banyak jenis dan ragamnya, yang se

muanya menampilkan karya seni tinggi.



3* Sentra Kerajinan

Ada beberapa sentra kerajinan di Daerah Istime

wa Yogyakarta antara lain :

a. Kerajinan Perak

Kerajinan Perak dari Yogyakarta sangat terke-

nal sejak dulu kala, terutama kerajinan perak

yang dihasilkan dari Kota Gede yang merupakan

pusat pengrajin perak.d

Hasil kerajinan perak di daerah ini kebanyakan

merupakan industri rumah tangga, dimana mereka

memproduksi kerajinan perak di rumah masing-ma.

sing yang sekaligus digunakan sebagai showroom

atau tempat penjualan. Adapun produk dari kera

jinan perak dapat berupa: assesoire, elemen de

koratif, hiasan-hiasan furniture, peralatan ru

mah tangga (teko/ceret, piring, gelas, cawan,

dan lain sebagainya).

bg Kerajinan Tatah Sungging

Kerajinan tatah sungging ini sudah lama hidup

dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ,

merupakan warisan budaya leluhur secara turun-

temurun. Dari sektor kerajinan tatah sungging

ini menghasilkan berbagai jenis wayang kulit

dan aneka macam seni ukir dari kulit. Bahkan

akhir-akhir ini seni dari tatah sungging ini

berkembang pesat dan mempunyai seni kreativi -

tas yang tinggi, misalnya ukiran pada kulit bi

t natang tertentu yang masih mempunyai bentuk tu

buh binatang tersebut.



, Kerajinan Bambu

Di Indonesia bahan baku ini banyak kita jum

ped hampir di semua daerah. Dilihat ujud ba-

hannya merupakan bahan yang sangat tidak me

narik dan sederhana, akan tetapi dengan sen

tuhan tangan-tangan trampil dan kreatif,para

pengrajin dan seniman mampu membuat sesuatu

barang yang lebih berharga.

Di Yogyakarta sendiri, kerajinan bambu ba

nyak dihasilkan dari daerah Kabupaten Sleman

khususnya desa Malangan dan Moyudan, juga da.

erah Gunung Kidul (desa Melikan dan Randu ku

ning). Kebanyakan produksi industri kerajin

an bambu ini masih bersifat tradisional de

ngan peralatan yang sangat sederhana, dan di

lakukan di rumah-rumah sebagai usaha earnpi-

nggn bagi masyarakat pengrajin. Akan tetapi

akhir-akhir ini seni kerajinan bidang ini ju

berkembang baik dan juga adanya peningkatan

mutu dan kreativitas, hal ini tidak terlepas

dari peranan pemerintah yang memberikan pern

binaan dan pengarahan berupa teknik dan de-

saign baru untuk menambah wawasan kreativi -

tas, sehingga dapat menghasilkan bentuk- ben

tuk kreasi baru yang mempunyai nilai seni.

Hasil kerajinan bambu dapat berupa: kap 1am-

pu, kipas, keranjang-keranjang antik, hiasan

dinding dan hiasan furniture lainnya.



d. Kerajinan Gerabah.

Kerajinan gerabah merupakan kerajinan tradisi

onal Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ada

sejak dahulu kala. Yang pada awalnya kerajinan

gerabah ini menghasilkan berupa barang- barang

untuk memenuhi kebutuhan peralatan dapur anta

ra lain: kwali, kendi, gentong (tempat air),ju

ga peralatan dapur lainnya-

Pekerjaan industri ini sebagian besar masih di

kerjakan secara tradisional dan sederhana, de

ngan bahan baku yang berasal dari tanah liat

di sekitar tempat tinggalnya ataupun dari dae

rah sekitarnya.

Di Yogyakarta daerah yang banyak menghasilkan

gerabah adalah daerah Kasongan Kabupaten Ban

tul. Dalam perkembangannya produksi gerabah i-

ni dapat berkembang menjadi kerajinan keramik,

juga baik dalam bentuk maupun designnya dimana

dapat menambah keindahan dan seni.

e. Kerajinan Anyaman Mendong/ Pandan

Merupakan kerajinan yang diperoleh secara tu-

run-temurun, yang dulunya hanya untuk memenu

hi kebutuhan rumah tangga seperti alas tikar.

Akan tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini

hasil kerajinan anyaman mendong merupakan ha

sil karya seni yang bertujuan untuk keindahan.

Barang-barang yang termasuk dalam kerajinan i-

ni adalah:



anyaman tikar, tas, dompet, dsb.

Daerah yang banyak menghasilkan barang keraji

nan ini adalah daerah Bantul, Sleman dan Kulon

Progo.

f».Kerajinan Batik

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kota Yog

yakarta sangat identik dan erat dengan hasil

kerajinan batik ini. Kerajinan ini sudah cukup

tua usianya. Pada jaman dulu kegiatan keraji

nan batik ini diawali dari lingkungan keraton

yang dikerjakan oleh para abdi dalem sebagi pe

kerjaan sambilan. Kemudian dalam perkembangan-

nya ditularkan kepada masyarakat umum umum se

cara turun-temurun hingga sekarang. Kegiatan

kerajinan ini kebanyakan dikerjakan oleh kaum

wanita, serta membutuhkan ketlatetan dan kesa-

baran.

Hasil kerajinan batik dari Yogyakarta merupa

kan komoditi eksport yang cukup handal. Keraji

nan ini banyak dihasilkan dari daerah:

- kabupaten Bantul: Wukir sari, Wijirejo dan

Sidorejo.

- kabupaten Kulon Progo: Kukur dan Hargo Mulyo

- ko.taj Yogyakarta : Kec. Kraton, Margoyasan

dan Mantrijeron.

Bahkan sekarang banyak kita jumpai hasil karya

seni batik yang dipadukan dengan karya seni lu

kis, yang hasilnya merupakan sebuah lukisan/hi

san dinding yang sangat indah penuh seni.



g. Kerajinan Kulit

Kerajinan ini sedang berkembang baik dari segi

mutu maupun design, dan mempunyai prospek yang

cerah di masa datang. Berbagai ragam jenis ben

tuk kerajinan dapat dihasilkan dari bahan ku

lit yang dikombinasikan dengan bahan jenis la

in seperti rotan atau dengan anyaman bambu.

Kerajinan kulit banyak dihasilkan dari daerah

Gunung Kidul, Kodya Yogyakarta (Wirobrajan),

dan daerah Bantul (Mandingan)-

Sedangkan jenis barang yang dihasilkan dari ke

rajinan kulit berupa tas, dompet, sepatu, asse

soire, jacket dan lain sebagainya.

h. Kerajinan Ukir Kayu/Topeng

Sentra kerajinan ini banyak terdapat di daerah

Gunung Kidul dan Yogyakarta. Bahan baku yang

digunakan adalah jenis kayu keras seperti kayu

jati atau sejenis sonokeling yang banyak terda.

pat di daerah Gunung Kidul dan sekltarnya.

Adapun hasil kerajinan dari ukir kayu berupa:

- ukiran perabot rumah tangga (meubel, almari,

dipan, kap lampu, dan Iain-lain).

- ukiran hiasan dinding (lukisan relief)

- aneka topeng kayu

- dan aneka patung kayu, dll.

Dan perkembangan. terakhir ini banyak muncul pa

ra seniman yang mencoba berkreasi dengan membe

ri cat warna-warni pada topeng hasil kerajinan.



i. Kerajinan Logam

Kerajinan logam yang umum selain perak adalah

logam lain seperti kuningan, kerajinan tembaga

dan juga kerajinan alumunium.

Kerajinan ini banyak dihasilkan dari daerah

Bantul dan Kabupaten Sleman.

Barang-barang yang dihasilkan dapat berupa ba

rang perlengkapan rumah tangga, hiasan-hiasan

dekoratif, bokor ukir dan lainnya.

j• Garmen

Kerajinan di bidang garmen berkembang belum la.

ma dan mempunyai prospek yang cukup cerah dima.

sa mendatang.

Perkembangan kerajinan pakaian jadi di Yogya

karta tumbuh menjamur. Berbagai macam corak ra,

gam dan aneka design bermunculan, berbagai ma

cam warna-warni dipasarkan di pertokoan di da

erah Yogyakarta.
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B.3. Bidang Pariwisata

Telah diketahui bersama, bahwa Daerah Istime

wa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata kedua

di Indonesia setelah Pulau Dewata (Bali), yang menyi

mpan banyak potensi obyek wisata baik wisata budaya

maupun wisata alanu Yang kesemuanya merupakan poten

si besar bidang kepariwisataan Yogyakarta.

Dengan adanya obyek wisata tersebut, sudah barang te

ntu arus wisata yang berkumjung ke Yogyakarta sema -

kin meningkat. Potensi ini sangat mendukung keberada,

an pasar seni, karena bidang kepariwisataan erat hu-

bungannya dengan bidang kerajinan dan barang seni.

Adapun potensi bidang kepariwisataan dapat be.

rupa potensi obyek wisata maupun potensi pengunjung.

Keduanya saling berpengaruh dalam perwujudan dan pen

jualan pasar seni.

3. 1. Potensi Obyek Wisata

Obyek-obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

dapat dikelompokan menurut jenis obyek wisata :

a. Wisata Sejarah/Budaya

- Bangunan Komplek Keraton Yogyakarta

- Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko

- Makam Raja-raja Mataram Imogiri Bantul

- Keraton Kota Cede dan Watu Giwang

- Benteng Verderberg

- Istana Kepresidenan Gedung Agung

- Komplek Taman Sari

- Museum Sono Budaya

- dan lain.-lain



. b. Wisata Pendidikan

- Museum Biologi UGM

- Museum Jendral Soedirman

- Museum AD Wiratama Bakti

- Museum Yogya Kembali

- Museum Perjuangan

c. Wisata Alam:

. Pegunungan : Hutan Wisata Kaliurang

. Pantai:

- Parangtritis

- Samas

- Baron

- Kukup

- Krakal

- Sundak

- Drini

- Glagah Indah, dll

d. Wisata Hiburan

- Kebun Binatang Gembira Loka

- Pura Wisata

- dan Iain-lain

- komplek Malioboro. '

*). Komplek Malioboro merupakan obyek wisata

yang unik dengan cirikhas yang tertentu pu

la. Bahkan Malioboro merupakan "land mark"

nya kota Yogyakarta, yang sudah dikenal o-

leh banyak turis asing. Disana ditampilkan

beraneka ragam hiburan dan fasilitasnya,se.

jak dari hotel berbintang, pertokoan, lese

han (malam hari) sampai kaki lima emperan.



3. 2. Potensi Arus Pengunjung

Sesuai dengan status kota Yogyakarta sebagai kota

Pariwisata dan budaya di kawasan Daerah Istimewa

Yogyakarta, maka tidaklah mengherankan bila kota

Yogyakarta menjadi tujuan bagi para wisatawan.

Sedangkan arus wisatawan yang berkunjung ke Yogya

karta dari tahun ke tahun terus meningkat.

Bari tabel Dinas Pariwisata Yogyakarta diperoleh

data pengunjung wisata manca negara dan domestik

sebagai berikut :

TABEL :

Obyek Wisata Dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak

di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-1991.1)

No ! Nama Obyek Wisata ! Wisman ! Wisdom { ! Jumlah !

1. ! Parangtritis ! 6.665! 1.067.852! 1.07if.517 !
2. ! Prambanan ! 126.665! 757.7951 927.832 !

3. Bonbin Gmb. Loka r 9.l8if! 980.6H! 917.798 !

if. ! Kraton Yogya 1 166.628! 280.676! W.30if !
5. .' Baron,Kukup,Kraka 369! 115.930! 116*299 !
6. ! Taman Sari ! 50 .if53! 59.8ifO! 110.293 !
7. ! Glagah Indah j 202! 101.921! 102 ..123 !
8. ! Kaliurang ! 6.7921 75.783! 99.ifOO !

9. ! Kraton Ratu Boko ! 2.656! if5.806! if8. if62 !

1). Data Statistik Kepariwisataan Yogyakarta 1991, Kantor
Dinas Pariwisata Yogyakarta.



TABEL:

Perkembangan Arus wisatawan Yogyakarta berdasarkan obyek
wisata yang ada di Yogyakarta.

NO ! Obyek Wisata ! 1987 ! 1988 ! 1989 ! J rata 2

1. ! Kraton Yogya ! 28?.78it ! 300.186 ! ifO1^023 ! 18,3 *!
2 ! Taman Sari ! 57.k5Q ! 69.267 ' )86.725 ! 15,if *!
3 M. Sn. Budaya ! if3.826 ! 69.968 ! 50.438 ! 7,75#!
if B. Verderberg ! 18.19if 57*893 39.291 21,2 %\
5 ! Gembira Loka ! 925.299 . 1.231.197! 928.719 ! l,if %\
6 ! Purawisata ! ! ! 175.715 ! - J

7 ! M. Yogya Kembal ! ! if83.809 ! mm f

Sampel data tersebut di atas diambil dari obyek pariwisa

ta yang sering dikunjungi wisatawan baik asing maupun do-

mestik.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkemban^

an jumlah pengunjung (wisatawan) yang datang ke Yogyakar

ta terus meningkat dengan kenaikan rata-rata + 9,15 %per

tahun, pada masing-masing obyek wisata di Yogyakarta-

Sedangkan fasilitas penunjang pariwisata lainnya adalah

berupa fasilitas akomodasi, yang berupa hotel atau losmen.

Fasilitas akomodasi Yogyakarta cukup banyak jumlahnya dan

tersebar di seluruh wilayah sehingga memudahkan (wisata -

wan) mendapatkan pelayanan akomodasi baik hotel maupun

losmen.



B.if. Fasilitas Pemasaran

4* a.Art ahop dan Gallery

Dengan banyak terdapatnya seniman-seniman terkenal

dan profesional, maka banyak pula terdapat sanggar

atau padepokan-padepokan seni, art shop dan galle

ry-gallery yang kebanyakan dikelola oleh pribadi.

Di Yogyakarta banyak sekali terdapat art shop dan

gallery yang tersebar di seluruh daerah-daerah de

ngan menampilkan bermacam-macam karya seni sesuai

dengan pemiliknya masing-masing.

Akan tetapi kapasitas jenis karya seni yang diwada

hi/dipamerkan sangat terbatas dan kurang komplek.

- gallery Gramedia

- gallery Amry Yahya

- gallery Sapto Hudoyo

- gallery Affandi, dll.

Tabel:

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Art shop/Sou

venir Shop di Daerah Istimewa Yogyakarta,1989-1991

No ! Daerah ! 1989 ! 1990 ! 1991 1

1 ! Kotamadya Yogyakarta 157 ! 158 158
2 ! Kab. Bantul » 21 ! 2.3 .1 ^5
3 ! Kab. Sleman » 30 ! 3k ! 35
if ! Kab. Kulon Progo !

• *"* —

5 ! Kab. Gunung Kidul ! 1 w 1 !

^ Jumlah ! 208 ! 215 ! 218 !

Tabel: Data Statistik Kepariwisataan Yogyakarta Th. 1991
Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
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if. b.Kios-kios Pada Tempat Rekreasi

Kios-kios seperti ini hampir dapat kita jumpai pa

da tempat-tempat rekreasi yang banyak dikunjungi 6

leh para pengunjung. Mereka para penjual/penjaja

berharap dapat langsung menemui para pembeli/wisa-

tawan yang berkunjung.

Adapun obyek wisata yang terdapat kios-kios sema -

cam ini adalah :

- komplek Bonbin Gembira Loka

- komplek wisata Candi Prambanan

- pantai wisata Parangtritis

- Purawisata

- Monumen Yogya Kembali

if. c*Kaki lima emperan Malioboro

Malioboro sebagai pusat perbelanjaan yang mempu

nyai ciri khas khusus merupakan ajang yang strate-

gis untuk memasarkan barang-barang cindera-mata be

rupa barang kerajinan seni Yogyakarta.

Keberadaan kios-kios ini sudah tidak dapat dipisah

kan dengan Malioboro, walaupun terkesan liar serta

bebas. Hal ini dirasa menggangu keberadaan trotoar

yang dipakai oleh para pejalan kaki sepanjang per-

tokoan, tetapi perkembangannya justru merupakan ke

unikan karena pejalan kaki dapat lewat sambil me-

nikmati barang-barang yang dijajakan.

Biasanya yang menempati pada komplek Malioboro ini

adalah para pedagang ekonomi lemah dan para pengra

jin/seniman yang membutuhkan kebebasan berkarya se.

ligus menjajakan hasil seninya.


