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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Sendratari Ramayana adalah pentas seni yang sudah aja sejak 

tahun 1961 dan masih dilestarikan hingga saat ini, kisah cinta Rama dan 

Sinta yang diceritakan melalui gerak dan tari yang diiringi music dengan 

gamelan serta tata lampu yang apik membuat Sendratari Ramayana ini 

menjadi sebuah pertunjukan klasik yang sangat menarik. 

Kisah Rama yang menyelamatkan istrinya Sita yang dalam Bahasa 

Jawa disebut Sinta, Sinta di culik oleh aja dari Negara Alengka  yang 

bernama Rahwana. Kisah Sendratari Ramayana ini mirip dengan epos  

Ramayana karya Walmiki yang juga di gambarkan di relief Candi Siwa 

yang ada di komplek Candi Prambanan, membuat candi Prambanan dan 

Sendratari Ramayana inisaling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Pentas seni ini diadopsi dari Negara Kamboja yang kemudian 

dipentaskan di Sendratari Ramayana namun dengan nuansa yang berbeda 

yang kental dengan budaya Jawannya, maka banyak wisatawan yang 

datang ke Yogyakarta tertarik untuk melihat pertunjukan tersebut. 

Dari peneletian yang penulis lakukan di Sendratari Ramayana 

pengelolaan Sendratari Ramayana ini sudah sangat baik mulai dari 

aksesibilitas, fasilitas, dansistem pengelolaannya juga sudah baik, 

sehingga layak jika di jadikan sebagai Daya Tarik Wisata untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan ke Yogyakarta.  

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Sendratari Ramayana sudah sangat baik, dan diharapkan 

akan semakin baik lagi kedepannya agar Sendratari Ramayana lebih 

berkembang. 

2. Belum terlibatnya masyarakat sekitar secara penuh dalam pengelolaan 

Sendratari Ramayana. 
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3. Fasilitas yang ada di area Sendratari Ramayana sudah menunjang akan 

lebih baik fasilitas umum di tambah agar lebih mampu memberikan 

kepuasan terhadap wisatawan. Dengan di tambahnya fasilitas seperti 

penambahan jumlah toilet, adanya tempat ibadah, diharapkan akan 

lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. 

Sistem pengelolaan dan promosi yang terus ditingkatkan dengan 

mengikuti perkembangan jaman seperti yang sudah dilakukan 

sekarang ini maka akan semakin menarik minat wisatawan untuk 

menyaksikan pertunjukan Sendratari Ramayana, terutama wisatawan 

yang datang ke Yogyakarta, dengan demikian wisatawan yang datang 

ke Yogyakarta juga akan semakin bertambah. 

B. Saran 

Penulis mengajukan beberapa saran antara lain : 

1. Meningkatkan atau menambah fasilitas penunjang untuk meningkatkan 

kenyamanan wisatawan yang datang ke Sendratari Ramayana. Seperti 

menambah penerangan di sepanjang jalan menuju Sendratari 

Ramayana, menambah jumlah toilet serta menyediakan food court, 

cafeteria atau koprasi yang menyediakan makanan ringan atau 

makanan tradisional yang sudah di kemas dengan praktis tetapi tidak 

meninggalkan banyak sampah.  

2. Memberikan penyuluhan mengenai pariwisata kepada masyarakat 

sekitar agar masyarakat sekitar ikut berperan dalam mengembangkan 

pariwisata di Yogyakarta terutama Sendratari Ramayana. 

3. Meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan datang ke 

Yogyakarta terutama wisatawan mancanegara. 

 

 

 

 


