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                                                               BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai Pemanfaatan 

Pertunjukan Sulap Sebagai Alternatif  Daya Tarik Wisata di Yogyakarta dapat  

diambil kesimpulan bahwa sesuai data yang didapat oleh peneliti, pelaksanaan 

Pemanfaatan Pertunjukan Sulap Sebagai Alternatif Daya Tarik Wisata di 

Yogyakarta yang dilakukan oleh Komunitas Magic Jogja adalah mengadakan 

event rutin tahunan. Event yang diselenggarakan secara besar besaran seperti 

Ngejowantah yang menggabungkan seni sulap dengan pertunjukan teater yang 

dikemas mengikuti budaya di Yogyakarta serta menampilkan beberapa 

bintang tamu. Charity merupakan kegiatan sosial yang dilakukan Komunitas 

Magic Jogja untuk berbagi kebahagiaan dan menghibur bagi masyarakat. 

Malioboro Night Festival dilakukan untuk menghibur pengunjung lokal 

ataupun wisatawan asing disepanjang jalan malioboro. Bekerja sama dengan 

Dinas Pariwisata Kota maupun Propinsi Yogyakarta dalam menyambut tamu 

penting ataupun tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta. 

Dengan adanya kegiatan bersifat positif yang Komunitas Magic Jogja 

adakan tentunya diharapkan berpengaruh dalam meningkatkan daya tarik dan 

wisata di Yogyakarta. Berbagai cara dilakukan oleh Komunitas Magic Jogja 

untuk memperkenalkan dunia sulap kepada para pengunjung. Salah satunya 
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bekerja sama dengan stakeholder dibidang pariwisata seperti dinas pariwisata, 

BP2KY (Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta), PHRI (Perhimpunan 

Hotel Restoran Indonesia), serta Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam menarik minat para 

wisatawan terhadap seni sulap ada beberapa kendala-kendala yang dialami 

dalam pemanfaatan pertunjukan sulap sebagai daya tarik wisata. Berikut 

beberapa kendala menurut hasil wawancara yang dilakukan antara lain : 

1. Belum dikenalnya dunia sulap oleh wisatawan karena jarang sekali dijadikan 

daya tarik wisata. Biasanya hanya dijadikan sebuah pertunjukan diatas 

panggung. 

2. Seni sulap tidak bisa berdiri sendiri harus dikolaborasikan dengan seni lainnya 

terutama seni budaya agar bisa menarik wisatawan. 

3. Penikmat seni sulap tidak sebanyak dengan penikmat seni lainnya. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

permasalahan dalam pemanfaatan pertunjukan sulap sebagai alternative daya 

tarik wisata di Yogyakarta, sehingga peneliti memberikan beberapa saran, 

diantaranya : 

a. Komunitas magic jogja harus mengevaluasi publikasi mengenai sulap 

terhadap pengunjung.  
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b.  Mengenai minimnya ruang public untuk pertunjukan sulap, mungkin para 

seniman dapat bekerja sama dengan pemerintah sebagai pengelola tempat 

wisata di Yogyakarta. Kegiatan ini dapat diikutsertakan dalam paket 

wisata pengunjung. 

c. Seni sulap tidak dapat berdiri sendiri jika ingin dimanfaatkan menjadi 

daya tarik wisata dalam menampilkan keseniannya karena akan terasa 

tidak spesial. Seni sulap dapat dikonsep dengan menarik atau 

berkolaborasi dengan seni yang lain sehingga dapat menimbulkan rasa 

ingin tahu yang besar terhadap pengunjung. Hal tersebut dapat 

meningkatkan daya tarik pengunjung terhadap dunia sulap. 

d. Penikmat dunia sulap tidak sebanyak dibandingkan dengan seni yang lain. 

Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai sulap. Beberapa orang 

mungkin mengetahui sulap hanya sebatas menghilangkan koin. Pada 

dasarnya di era modern seperti sekarang, sulap sudah berkembang menjadi 

lebih modern dan merupakan seni yang dapat berkolaborasi dengan seni 

yang lain.  
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Bersama Bp. Walikota Yogyakarta Drs. H. Haryadi 

Suyuti seusai audensi Komunitas Magic Jogja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama Bp. Edi Sugiarto Kabid Atraksi 

Pariwisata Kota Yogyakarta seusai 

wawancara. 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Kepala Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta 

Nama  : Edi Sugiarto 

Tanggal : 1 November 2018 

Tempat : Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 

Sumber : data reduksi hasil wawancara 2018 

 

  

PERTANYAAN JAWABAN 

Apa pendapat bapak tentang pertunjukan sulap yang 

dilakukan oleh KMJ saat tampil di TBY ? 

Tidak menyangka bahwa anak-anak Komunitas 

Magic Jogja mampu memadukan budaya jawa 

dengan seni sulap sehingga dapat memberikan 

penampilan yang sangat luar biasa. pertunjukan ini 

sangat menarik jika dijadikan daya tarik wisata 

Apakah pertunjukan sulap dapat dimanfaatkan 

sebagai daya tarik di Yogykarta ? 

Sangat bisa akan tetapi harus lebih dipublikasikan 

dan dirutinkan penyelenggaraannya supaya tidak 

hanya wisatawan yang tertarik melainkan warga 

lokal juga. Dan jangan meninggalkan konsep sapta 

pesona 

Bagaimana cara agar pertunjukan sulap bisa menjadi 

alternative daya tarik wisata di Yogyakarta ? 

Mengikuti beberapa event yang diselenggarakan oleh 

pemerintah khususnya event Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta. 

Apa yang dilakukan oleh dinas pariwisata Kota 

Yogyakarta terhadap komunitas seni yang ada di 

Yogyakarta ? 

Sampai saat ini pemerintah kota memberikan ruang 

public kepada para seniman untuk memberikan 

pertunjukannya. Khususnya di kawasan wisata 

seperti di Malioboro, Panggung Pasar Ngasem, Titik 

0. 

Strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk 

memajukan seni sulap di Yogyakarta agar bisa 

dikenal oleh wisatawan ? 

Selalu mengikutsertakan para seniman jogja untuk 

turut serta memeriahkan acara yang diselenggarakan 

oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. 



B. Ketua Komunitas Magic Jogja 

Nama  : Ridwan Rahman 

Tanggal : 30 September 2018 

Tempat : Taman Budaya Yogyakarta 

Sumber : data reduksi hasil wawancara 2018 

 

 

 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

Kendalaa apa saja jika pertunjukan sulap dijadikan 

sebagai daya tarik wisata di Yogyakarta ? 

Belum dikenalnya dunia sulap oleh wisatawan 

karena jarang sekali dijadikan daya tarik wisata. 

Maka dari itu saya bertekad untuk bekerjasama 

dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Biasanya 

sulap hanya dijadikan sebuah pertunjukan diatas 

panggung. Dan sulap sendiri tidak bisa berdiri 

sendiri harus di kolaborasikan dengan seni lainnya 

terutama seni budaya agar bisa menarik wisatawan. 

Apakah pertunjukan sulap bisa dimanfaatkan sebagai 

alternative daya tarik wisata di Yogyakarta ? 

Sangat bisa. Karena dijaman sekarang masyarakat 

lebih terbuka dan menghargai sebuah pertunjukan 

yang dilakukan oleh para seniman. tak hanya 

pertunjukan, bahakan edukasi pun dapat diberikan 

dipertunjukan ini. Dan sulap sendiri merupakan 

bagian dari seni yang merupakan atraksi wisata yang 

diharapkan bisa ikut berkontribusi dalam 

membangun daya tarik wisata di Yogyakarta.  

Apa respon dari wisatawan jika KMJ membuat 

pertunjukan sulap di TBY ? 

Sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya tiket yang terjual ketika Komunitas 

Magic Jogja membuat sebuah acara. Bahkan dalam 

pelaksanaannya pun masih banyak yang ingin 

menonton tetapi tiket sudah habis. Dan juga respon 

wisatawan mancanegara maupun lokal yang antusias 

dalam menonton pertunjukan sulap ketika 

Komunitas Magic Jogja bermain sulap di obyek-

obyek wisata. 

Apa rencana kedepannya dengan Dinpar Yogyakarta 

dalam membuat suatu event khusus ? 

Berpartisipasi dalam event car free day dan ikut 

dalam kalender event pariwisata di Yogyakarta 

Support apa saja yang dilakukan oleh Dinpar 

Yogyakarta terhadap KMJ ? 

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memberikan 

sarana prasarana, ruang public, dan mempromosikan 

ke wisatawan maupun pelaku wisata untuk 

memperkenalkan seni sulap. 



C. Wisatawan/ Pengunjung 

Nama  : Wahyu Fitrianti 

Tanggal : 29 September 2018 

Tempat : Taman Budaya Yogyakarta 

Sumber : data reduksi hasil wawancara 2018 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

Apa pendapat Anda setelah melihat pertunjukan 

sulap yang dilakukan oleh KMJ ? 

Sangat senang dan bagus. Karena saya 

jarang sekali menonton acara seperti ini. 

Dan saya tidak menyangka ternyata 

pertunjukannya sangat menarik apalagi di 

konsep dengan budaya dan banyak sekali 

penonton yang datang 

Apakah pertunjukan sulap bisa dijadikan daya tarik 

wisata di Yogyakarta ? 

Saya yakin bisa dijadikan daya tarik wisata. 

Karena beberapa orang hanya mengenal 

sulap melewati tv dan saya rasa itu kurang 

menarik. Terkadang beberapa orang 

membutuhkan bukti yang nyata tentang 

sulap. karena yang saya tahu sulap itu hanya 

permainan trik. Dan akan sangat 

menyenangkan apabila saya melihatnya 

langsung. 

Apa harapan Anda terhadap pertunjukan sulap yang 

dilakukan oleh KMJ ? 

Harapan saya mengenai pertunjukan sulap 

yang dilakukan oleh KMJ yaitu mengadakan 

event seperti ini lebih sering lagi. Mungkin 

mengadakan event kecil supaya kami para 

penonton tidak menunggu waktu lama untuk 

menonton pertunjukan sulap. karena sulit 

menemukan pertunjukan sulap yang seperti 

ini. 

Apa kritik dan saran Anda terhadap pertunjukan 

sulap yang dilakukan oleh KMJ agar bisa diterima 

oleh wisatawan ? 

Menggabungkan sulap dengan beberapa 

unsur budaya ataupun jenis seni yang lain 

dan mengikuti jaman. Karena anak jaman 

sekarang mudah mengikuti trend yang 

sedang popular dikalangan mereka. 

Apakah anda sebagai wisatawan merasa terhibur 

oleh penampilan dari KMJ ? 

Tentu saja saya sangat terhibur. Mereka 

melakukan pertunjukan dengan sangat bagus 

dan menarik. Para pemain sangat ahli dalam 

memainkan perannya. Sebuah pertunjukan 

sulap yang memadukan dengan budaya jawa 

dikemas dengan apik dan tak lupa 

memberikan unsure edukasi bagi para 

penonton. 
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