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ABSTRAK 

 Ramayana Ballet Prambanan merupakan salah satu  daya tarik wisata 

di Yogyakarta yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang harus dijaga. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip pariwisata 

berkelanjutan pada objek wisata Ramayana Ballet Prambanan, sehingga generasi 

yang akan datang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati 

keindahan budaya, sejarah dan kesenian Ramayana Ballet Prambanan. Melibatkan 

masyarakat lokal juga merupakan salah satu prinsip-prinsip yang menjadi acuan 

dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti 

menulis skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pariwisata Berkelanjutan 

sebagai Upaya Pelestarian Ramayana Ballet Prambanan”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prinsip pariwisata 

berkelanjtan di objek wisata Ramayana Ballet Prambanan untuk mempertahankan 

kebudayaan, sejarah dan kesenian yang ada saat ini hingga generasi yang akan 

datang. 

 Hasil penelitian ini adalah upaya pengelolaan yang dilakukan Unit 

Teater dan Pentas dalam pementasan Ramayana Ballet Prambanan sudah cukup 

baik. Upaya pengelola untuk melestarikan Ramayana Ballet Prambanan yaitu 

dengan memperhatikan daya dukung kawasan dan memperhatikan upah penari. 

Prinsip pariwisata berkelanjutan yang sudah diterapkan dengan baik adalah 

partisipasi, keikutsertaan para pelaku/stakeholders, kepemilikan lokal, 

penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan masyarakat, 

monitoring dan evaluasi, akuntabilitas, dan promosi. Prinsip daya dukung di 

Ramayana Ballet Prambanan belum diterapkan dengan baik karena pengelola 

belum membatasi jumlah kunjungan wisatawan. 

 

Kata Kunci: Ramayana Ballet Prambanan, pengelolaan, pariwisata berkelanjutan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di 

berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa 

tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan 

pariwisata sebagai sektor unggulan di dalam perolehan devisa, penciptaan 

lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mengembangkan 

perekonomiannya melalui industri pariwisata. Melalui kekayaan alam dan 

budaya yang dimilikinya dijadikan potensi besar bagi pengembangan 

pariwisata. Pembangunan industri pariwisata tidak hanya memikirkan 

pendapatan secara finansial saja, namun juga mempertahankan potensi 

destinasi wisata yang ada agar tetap lestari baik potensi wisata alamnya, 

potensi wisata budayanya maupun potensi-potensi tertentu yang mampu 

menarik para wisatawan (Pitana, 2009:2). 

Pariwisata harus mengenalkan  potensi sebagai instrumen untuk 

meningkatkan upaya pelestarian alam, budaya  dan  kesejahteraan 

masyarakat, baik melalui ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. 

Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan 

keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan 

datang. Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya manusia untuk 

memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui 
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ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pariwisata apapun jenis dan 

namanya, hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan pariwisata 

selain harus menjamin keberlanjutannya juga harus terkait dengan aspek 

pendidikan dan partisipasi masyarakat lokal (Fandeli, 2005:24). 

Keberlanjutan pariwisata tidak hanya dapat dijalankan oleh salah satu 

pihak saja namun perlu melibatkan peran serta dari beberapa pihak terkait. 

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha 

menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan 

untuk pembangunan pariwisata pada saat ini agar dapat dinikmati untuk 

generasi yang akan datang. 

Fandeli (2005:34) mengemukakan bahwa pengembangan produk 

wisata dimungkinkan dilaksanakan oleh multi sektor dengan motivasi yang 

berbeda-beda. Peran yang sangat dibutuhkan  meliputi keikutsertaan 

lembaga/stakeholder, jasa konsultan pariwisata, ataupun instansi pariwisata 

terkait dalam mewujudkan pariwisata di masa depan yang berkelanjutan. 

Salah satu wujud pariwisata keberlanjutan dengan melakukan pelestarian 

terhadap peninggalan sejarah. 

Peninggalan sejarah yang tersebar di Indonesia merupakan kekayaan 

budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Peninggalan sejarah 

menjadikan bangsa Indonesia dapat belajar dari kekayaan budaya masa lalu 

untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada 

saat ini dan masa yang akan datang. Peninggalan sejarah yang tersebar 
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diseluruh wilayah Indonesia harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai 

luhur budaya bangsa Indonesia tetap terpelihara. Indonesia memiliki banyak 

peninggalan sejarah, baik yang berupa bangunan (candi, keraton benteng 

pertahanan), seni tari, artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Salah satu daerah di 

Indonesia yang menyimpan banyak peninggalan sejarah adalah Yogyakarta 

(https://azizalfarizy.wordpress.com/2012/06/24/melestarikan-dan-menjaga-

aset-bangsa/). 

Yogyakarta selain terkenal sebagai kota pelajar juga terkenal dengan 

peninggalan sejarahnya. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta sangat 

kaya peninggalan sejarah masa lalu baik dari zaman klasik atau masa 

pengaruh Hindu Budha maupun pengaruh dari pemerintah kolonial Hindia 

Belanda. Peninggalan dari zaman klasik tersebar di berbagai wilayah 

Yogyakarta antara lain kompleks Candi Prambanan di Sleman maupun 

berbagai macam situs Hindu Budha di wilayah Bantul seperti situs Payak dan 

sebagainya. Peninggalan dari masa Islam juga tidak kalah banyaknya antara 

lain situs Kotagede, Keraton Yogyakarta, maupun Tamansari. Selain 

bangunan peninggalan sejarah, Yogyakarata juga memiliki banyak 

kebudayaan yang terus dilestarikan. Salah satu kebudayaan yang dilestarikan 

melalui pementasan yaitu Sendratari Ramayana atau yang lebih dikenal 

dengan Ramayana Ballet Prambanan (http://pariwisata.slemankab.go.id/). 

Ramayana Ballet Prambanan atau Sendratari Ramayana merupakan 

sebuah pertunjukan tari secara kolosal dengan latar belakang Candi 

Prambanan. Sendratari Ramayana ini tidak menggunakan dialog dalam 
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komunikasi antar tokoh, tetapi semuanya menggunakan media gerak.  

Pertunjukan Ramayanan Ballet Prambanan menceritakan tentang kisah 

Ramayana hasil karya Walmiki yang diambil dari cerita legenda yang ditulis 

degan bahasa Sansekerta. KGPH Djati Koesoemo sebagai pencetus ide 

adanya pertunjukan Sendratari Ramayana ini, beliau merupakan kerabat dari 

Kraton Kasunanan Surakarta yang menjabat sebagai Mentri Pariwisata dan 

Perhubungan Darat pada era Presiden Sukarno. Cerita Ramayana tersebut 

juga merupakan gambaran dari terjemahan relief yang terdapat di candi 

Prambanan (Siswokartono, 2011:5). 

Cerita Ramayana terdapat pada relief Candi Prambanan yang juga 

terukir pada Candi Siwa dan Candi Brahma mengisahkan tentang Rama 

Wijaya seorang putra mahkota dari kerajaan Ayodya yang akhirnya berhasil 

memenangkan sayembara untuk memperistri Dewi Shinta putri dari Prabu 

Janaka dari negeri Mantili. Cerita tersebut dikemas melalui sebuah 

pertunjukkan yang melibatkan banyak penari dalam pementasannya 

(http://borobudurpark.com/). 

Pementasan Ramayana Ballet Prambanan dilaksanakan setiap tiga kali 

dalam satu minggu secara regular yaitu hari Selasa, Kamis & Sabtu pukul 

19.30 – 21.30 WIB serta pada bulan tertentu (Bulan Juni dan Agustus 

terdapat jadwal tambahan setiap hari Rabu). Pertunjukan Ramayana Ballet 

Prambanan ini dikelola oleh Unit Teater dan Pentas, yang merupakan salah 

satu Unit Kerja dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Taman 

Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero).  
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pengelolaan 

yang dilakukan Unit Teater dan Pentas PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko (Persero) belum menerapkan konsep pariwista 

berkelanjutan secara optimal. Beberapa permasalahan yang ada yaitu tidak 

adanya pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung, sehingga melebihi 

kapasitas jumlah kursi yang tersedia. Seharusnya perlu diperhatikan 

pembatasan jumlah wisatawan yang sesuai dengan kapasitas (carying 

capacity). Hal itu didukung oleh Mathieson dan Wall dalam (Pitana dan 

Diarta, 2009:135) yang mengemukakan bahwa suatu daya tarik wisata 

memiliki jumlah maksimum untuk menerima wisatawan yang sesuai dengan 

lingkungan fisik dan tidak mengurangi kualitas pengalaman yang diperoleh 

wisatawan. 

Kemudian dalam hal regenerasi penari, setiap sanggar tari atau 

kelompok-kelompok tari yang mementaskan Ramayana Ballet Prambanan 

kurang memperhatikan regenerasi penari. Hal tersebut dapat dilihat dari 

adanya beberapa sanggar atau kelompok tari yang belum mengadakan 

pelatihan tari untuk generasi selanjutnya. Sehingga penari yang mementaskan 

Ramayana Ballet Prambanan hanya penari-penari senior. 

Permasalahan lainnya dalam hal upah yang didapat oleh sanggar tari 

yang dirasa kurang. Hal ini dikarenakan upah yag diterima oleh sanggar tari 

hanya cukup untuk membayar penari, sementara untuk biaya pemeliharaan 

kostum dan alat make up penari ditanggung secara pribadi oleh ketua sanggar 

tersebut. Informasi tersebut didapat dari salah seorang ketua sanggar yang 



6 

 

mengisi pentas Ramayana Ballet Prambanan. Masalah-masalah tersebut 

tentunya tidak sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan 

sebagai upaya pelestarian Ramayana Ballet Prambanan. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Spillane (1987:47) bahwa pariwisata harus bisa 

memberi kenikmatan kepada pendatang dan kesejahteraan bagi pelaku 

pariwisata serta penduduk di sekitarnya.  

Dilihat dari penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pariwisata 

Berkelanjutan sebagai Upaya Pelestarian Ramayana Ballet Prambanan”. 

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui penerapan konsep 

pariwisata berkelanjutan yang dilakukan oleh Unit Teater dan Pentas PT 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) agar 

pementasan Ramayana Ballet Prambanan tetap menjadi daya tarik wisata 

budaya. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan beberapa permasalahan 

yang tidak sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan 

Ramayana Ballet Prambanan. Sehingga penulis memfokuskan permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan daya dukung kawasan (carrying capacity) di 

Ramayana Ballet Prambanan yang dilakukan oleh Unit Teater dan Pentas 
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PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 

(Persero)? 

2. Bagaimana regenerasi penari yang dilakukan oleh sanggar atau kelompok 

tari dalam pementasan Ramayana Ballet Prambanan? 

3. Bagaimana pendapatan yang diterima sanggar atau kelompok tari untuk 

menunjang keberlanjutan pementasan Ramayana Ballet Prambanan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan daya dukung kawasan (carrying 

capacity) di Ramayana Ballet Prambanan yang dilakukan oleh Unit 

Teater dan Pentas PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan 

Ratu Boko (Persero). 

2. Untuk mengetahui regenerasi penari yang dilakukan oleh sanggar atau 

kelompok tari dalam pementasan Ramayana Ballet Prambanan. 

3. Untuk mengetahui pendapatan yang diterima sanggar atau kelompok tari 

untuk menunjang keberlanjutan pementasan Ramayana Ballet 

Prambanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah: 

1. Bagi Unit Teater dan Pentas PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko (Persero): 
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Membantu Unit Teater dan Pentas  PT Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dalam mengevaluasi 

prinsip pariwisata berkelanjutan sebagai dasar penyusunan strategi yang 

mampu diimplementasikan. 

2. Bagi Lembaga STP AMPTA Yogyakarta: 

a. Sebagai ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menyerap ilmu dan 

menerapkan di dunia kerja 

b. Sebagai referensi mengenai gambaran implementasi prinsip pariwisata 

berkelanjutan pada suatu daya tarik wisata. 

3. Bagi Mahasiswa: 

a. Memperdalam wawasan dan tingkat kemampuan berpikir mahasiswa 

sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta terhadap 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat 

digunakan sebagai bekal bagi mahasiswa ketika terjun di dunia kerja. 

c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menganalisis, 

menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan 

pengetahuan yang telah diterima. 
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