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Abstrak 

Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata yang menjadi destinasi wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Pencak Malioboro Festival merupakan 

kegiatan rutin tahunan dengan agenda kompetisi koreografi Pencak Silat, 

Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya dan lomba foto Pencak Silat. 

Dalam Pencak Wisata Budaya, Pencak Silat tradisional dan budaya Indonesia  

dikenalkan kepada peserta dari negara lain melalui workshop Pencak Silat 

tradisional, pengenalan batik, pembuatan keris, jemparing, gamelan, serta tata 

cara memakai udheng. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana Pencak 

Malioboro Festival memberikan kontribusi terhadap promosi pariwisata di 

Yogyakarta. Wawancara dan studi kepustakaan dilakukan dalam pengumpulan 

data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah peserta yang 

mengikuti Pencak Malioboro Festival di Yogyakarta dari tahun ke tahun. 

Peserta tersebut berasal berbagai daerah di tanah air serta mancanegara. 

Kegiatan tersebut termasuk ke dalam diplomasi budaya yang dilakukan oleh 

non-state actor yaitu Peseduluran Angkringan Silat, Tantungan Project, dan 

perguruan Pencak Silat di Indonesia. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan 

Propinsi Yogyakarta telah menjadikan Pencak Malioboro Festival sebagai 

agenda tujuan wisata budaya tahunan.  Pencak Malioboro Festival yang telah 

digelar sebanyak 6 kali mulai dari tahun 2012 – 2019 memiliki peran penting 

sebagai soft power Indonesia terutama dalam promosi pariwisata dan 

kebudayaan di Yogyakarta. 

Kata Kunci 

Diplomasi Budaya, Pariwisata, Pencak Silat, Pencak Malioboro Festival, Soft Power, 

Yogyakarta 

Pendahuluan 

Sektor pariwisata menjadi program prioritas dalam Nawacita yang digasas oleh 

Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terdapat pada point ke tujuh yaitu mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 
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yang salah satunya adalah melalui pariwisata (Asdiana, 2016). Pariwisata merupakan  

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan kepariwisataan 

diselenggarakan dengan tujuan: a) memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan 

dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; b) memupuk rasa cinta tanah air 

dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c) memperluas dan memeratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d) meningkatkan pendapatan nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; d) mendorong 

pendayagunaan produksi nasional (Undang-Undang, 1990). 

Pariwisata di Indonesia tumbuh pesat melebihi industri lainnya. Dalam rentang waktu 

2013-2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penanaman 

modal di bidang industri pariwisata tumbuh rata-rata sebesar 20% per tahun. 

Berdasarkan capaian tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2009 - 2014, 

Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari 

pertumbuhan pariwisata di Indonesia bukan hanya secara ekonomi namun juga secara 

diplomasi.  Selain itu, soft power merupakan instrumen yang bisa mempengaruhi cara 

pandang negara lain dengan cara-cara budaya dan pariwisata adalah elemen penting 

dari soft power tersebut (Sunata, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan kegiatan 

diplomasi budaya di Yogyakarta yang dilakukan oleh non-state actor seperti 

komunitas kebudayaan dan masyarakat Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan 

dan promosi pariwisata melalui berbagai sarana serta aktifitas budaya sehingga terjalin 

hubungan diplomasi dengan negara lain dan mendorong mereka untuk datang ke 

Yogyakarta. 

Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun 

mancanegara karena memiliki keunggulan berupa adat budaya, bangunan heritage, 

wisata sejarah, serta kekayaan alamnya. Sebagai kota wisata, Yogyakarta masih 

menjaga keaslian dan keindahan seni budaya seperti di lingkungan istana raja, 

bangunan candi, monument sejarah, serta seni tari. Arsitektur di Yogyakarta juga 

mencerminkan tingginya nilai budaya di Yogyakarta. Undang-undang Keistimewaan 

Daerah Yogyakarta No. 13 Tahun 2012 memantapkan posisi dan peran penting Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan 

kekayaan budaya baik pada tingkat logal, regional maupun nasional. Kentalnya aspek 

kebudayaan telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masayarakat Yogyakarta 

termasuk pembangunan serta sektor pariwisata (DIY, 2019).  

Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X menyatakan bahwa Yogyakarta tidak 

didorong untuk menjadi kota wisata, melainkan kota budaya. Akar budaya tidak akan 

dilepaskan karena merupakan salah satu bentuk daya tarik dari Yogyakarta (Fauziah, 

2017). Arief Yahya, Menteri Pariwisata, mengungkapkan tiga kunci sukses untuk 

mendatangkan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 

konsistensi pengembangan atraksi, akses dan amenitas atau biasa disebut program 3A. 



Pencak Malioboro Festival Sebagai Soft Power 

25 

Keterbatasan wilayah yang ada di Yogyakarta menyebabkan belum adanya 

penambahan lokasi objek wisata. Alternatif yang ditempuh Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta adalah dengan diselenggarakannya berbagai macam kegiatan dengan 

tujuan menarik minat wisatawan seperti Malioboro Night Carnival, Festival Gamelan,  

Ngopi Gratis di Malioboro, Famtrip, dan Wayang Night Carnival (Nalendra, 2018). 

Yogyakarta memiliki komunitas pecinta Pencak Silat yang aktif dalam melakukan 

kegiatan pelestarian budaya. Pencak Silat bukan saja sebagai olah raga bela diri, 

melainkan warisan seni budaya luhur yang harus  didukung, dilestarikan, dan 

dikembangkan. Event Pencak Malioboro Festival yang dilaksananakan sejak tahun 

2012 hingga tahun 2019 oleh Paseduluran Angkringan Silat dan Tangtungan Project 

dengan dukungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Yogyakarta merupakan salah satu 

kegiatan yang telah menjadi sarana wisata budaya di Yogyakarta. Kegiatan yang 

diikuti para pesilat dari berbagai perguruan dan berbagai daerah baik di tanah air 

maupun mancanegara tersebut memiliki agenda yang secara garis besar meliputi 

kompetisi koreografi Pencak Silat, Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya 

dan lomba foto Pencak Silat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan difokuskan pada bagaimana Pencak 

Malioboro Festival sebagai soft power memberikan kontribusi dalam promosi 

pariwisata di Yogyakarta, dikarenakan kegiatan tersebut melibatkan banyak elemen 

yang terdiri dari komunitas Pencak Silat di Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta, 

perguruan Pencak Silat dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara, serta Dinas 

Pariwisata Yogyakarta.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. 

Pengertian deskriptif analitis adalah permasalahan digambarkan berdasarkan fakta- 

fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lainnya, untuk selanjutnya 

ditarik sebuah kesimpulan berupa gambaran dari situasi yang menjadi bagian 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, pengetahuan dibangun 

melalui interprestasi terhadap multi pesrpektif dari berbagai masukan yang diperoleh 

dari partisipan (Creswell, 1994). Data diambil melalui wawancara dan studi pustaka 

dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek 

penelitian dan kemudian menganalisanya. Sumber literatur utama berasal dari buku, 

arsip serta dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan situs- 

situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian.  Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. 
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Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Soft Power 

Soft power mulai diperkenalkan dalam menganalisa perkembangan kebijakan luar 

negeri AS pasca perang dingin. Soft power dipergunakan setelah sebelumnya Amerika 

Serikat (AS) lebih banyak menggunaan pendekatan hard power dalam berinteraksi 

dengan negara lain. Pada saat itu AS lebih banyak menggunakan pendekatan 

militerisme dan ekonomi dalam menjalankan interaksinya dengan negara lain terutama 

dalam meningkatkan pengaruh kepada negara lain. Akibat yang muncul ternyata tidak 

sesuai dengan yang diharapkan AS berupa meningkatnya pengaruh serta aliansi. Soft 

power lebih bersifat coopt daripada coersive. Soft power tidak sama dengan pengaruh 

(influence), lebih dari sekedar bujukan (persuasion) namun soft power adalah 

kemampuan untuk menarik pihak lain melakukan sesuatu tanpa mereka menyadari 

bahwa mereka ditarik untuk mengikuti kehendak yang dimaksud. Sumber-sumber soft 

power adalah sesuatu yang bisa menimbulkan daya tarik (attraction) pihak lain (Nye, 

Soft Power The Means to Succes in World Politics, 2004). Dengan pendekatan-

pendekatan soft power ini maka akan memudahkan negara dalam melaksanakan 

diplomasinya (Hennida, 2010) 

Sumber soft power yang berasal dari budaya adalah salah satu sumber potensial yang 

sangat bermanfaat. Sumber budaya tersebut adalah serangkaian nilai dan aktifitas yang 

bermakna bagi masyarakat. Beberapa bentuknya yaitu  sastra, seni dan pendidikan 

pada masyarakat yang fokusnya adalah mass entertainment. Cara-cara yang dilakukan 

secara komunikatif, perwujudannya akan berupa dialog, diplomasi, kerjasama, atau 

kerja bersama. Melalui pendekatan tersebut Indonesia dapat terangkat di mata dunia 

internasional lewat makanan/kuliner (nasi goreng, kopi luwak), pariwisata (Bali dan 

pulau-pulau lain), kerajinan tradisional (batik, handycraft dan lain-lain), kesenian 

(angklung)  dan olahraga (bulu tangkis dan pencak silat) (Machya Astuti Dewi dan Sri 

Issundari, 2016). 

Diplomasi Budaya 

Diplomasi merupakan kajian ilmu Hubungan Internasional yang digunakan sebagai 

salah satu inisiatif dalam meningkatkan eksistensi, mempromosikan negara, atau 

menyebarkan pengaruh ke negara lain untuk meraih kepentingan nasional bagi 

masing-masing negara (Panikkar, 1995). Pola hubungan diplomasi kebudayaan bisa 

terjadi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta 

dengan swasta, individu dengan individu, pemerintah dengan individu dan lain 

sebagainya, dengan tujuan utama mempengaruhi pendapat umum pada level nasional 

maupun internasional (S.L.Roy, 1991) 

Budaya, terutama yang menarik bagi masyarakat lain, adalah salah satu sumber 

penting dari soft power (Nye, The Future of Power, 2011). Melalui penjelasan tersebut 

maka diplomasi berusaha mencapai kepentingan nasional suatu bangsa dengan cara 
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yang damai dan mengedepankan soft power. Aktivitas diplomasi kebudayaan 

merupakan kegiatan yang berpotensi bagi suatu negara untuk dapat memaksimalkan 

soft power mereka dalam meyakinkan dan mempengaruhi  negara lain baik pemerintah 

ataupun warga negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka Diplomasi 

kebudayaan ini dianggap efektif mencapai tujuan karena pelaksanaannya dapat 

berlangsung dalam situasi apapun, baik dalam keadaan konflik, krisis, perang ataupun 

damai (Clarke, 2014). Diplomasi kebudayaan juga menjadi salah satu sarana efektif 

untuk mencapai kepentingan bangsa agar bangsa lain dapat memahami, memberikan 

informasi, dan dapat mempengaruhi bangsa lain. Dengan dilakukannya diplomasi 

kebudayaan dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman untuk meningkatan citra 

positif, membangun saling pengertian dalam memperbaiki citra bangsanya (Appel, 

2008). 

Terdapat beberapa kekuatan utama dari diplomasi budaya; a). Diplomasi budaya 

adalah koneksi 2 arah, bukan paksaan unilateral. Dengan demikian, diplomasi budaya 

memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya; 

b). Diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan 

budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya; 

dan c). Diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga 

dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada 

keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat 

bertindak sebagai satu-satunya solusi yang efektif ketika muncul ketegangan dan 

konflik (Scheneider, 2006). Dalam pelaksanaanya, diplomasi kebudayaan 

membutuhkan instrumen agar tujuannya tercapai. Terdapat 5 instrumen diplomasi 

kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai diantaranya eksibisi, kompetisi, 

negosiasi, pertukaran ahli/studi, dan konferensi yaitu rapat atau petemuan untuk 

berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama (Tulus 

Warsito dan Kartikasari, 2007). 

Pariwisata 

Pariwisata merupakan aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang ke luar 

tempat tinggalnya sehari-hari bersifat sementara dengan suatu alas an apapun kecuali 

melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Menurut motivasi 

perjalanan, pariwisata terdiri dari: a. Pariwisata rekreasi (recreational tourism) adalah 

bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan 

rohani dan menghilangkan kelelahan; b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan 

(pleasure tourism) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk 

memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk meikmati hiburan dan lain-lain; c. 

Pariwisata budaya (cultural tourism) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan 

rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat 

negara lain, studi-studi/riset pada pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat 
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peninggalan kuno/bersejarah dan lain-lain; d. Pariwisata olah raga (sport tourism) 

(A.J. Muljadi dan Warman Andri, 2014). 

Undang-undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa 

atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan hal lain 

berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasarang atau tujuan kunjungan wisata. Atraksi dan data tarik wisata 

seringkali diklasifikasikan berdasarkan jenis dan temanya yang terdri dari wisata alam, 

wisata budaya dan wisata minat khusus.Kedudukan tetiganya sangat penting  dalam 

menarik kunjungan wisatawan ke destinasi wisata (Ulfa, 2019).  

Hasil dan Pembahasan  

Pencak Malioboro Festival Sebagai Soft Power dalam Diplomasi Budaya di 

Yogyakarta 

Pencak Malioboro Festival merupakan kegiatan rutin tahunan dengan agenda 

kompetisi koreografi Pencak Silat, Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya 

dan lomba foto Pencak Silat. Tiga tempat yang digunakan dalam ecara tersebut adalah 

kawasan Malioboro, eks Pasar Ngasem Kraton Yogyakarta dan Balai Kota 

Yogyakarta. Falsafah yang digunakan dalam Pencak Malioboro Festival adalah 

persatuan dan persaudaraan. Para pesilat berkumpul dan bertukar seni budaya dalam 

yang digelar di Jl. Malioboro. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh  Paseduluran 

Angkringan Silat dan Tangtungan Project sejak tahun 2012 disusul dengan kegiatan 

yang sama pada tahun 2013, 2014, 2015 (diganti dengan nama Jambore Pencak 

Nusantara), 2017 dan 2019. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Propinsi 

Yogyakarta menyatakan bahwa Pencak Malioboro Festival merupakan agenda tujuan 

wisata budaya tahunan.  

Tabel 1. Jumlah Peserta Pencak Malioboro Festifal (2012 – 2019) 

Kegiatan Waktu Jumlah Peserta Peserta Mancanegara 

PMF 1 25-27 Mei 2012 ± 2500 / 30 

perguruan 

Spanyol, Italia, dan Thailand 

PMF 2 31 Mei – 2 Juni 

2013 

± 5000 / 40 

perguruan 

Thailand, Malaysia, Italia dan 

AS 

PMF 3 30 – 31 Mei 2014 ± 5500 / 61 

perguruan 

AS, Thailand, dan Malaysia 

PMF 4 28 – 31 Mei 2015 ± 6000 / 60 

perguruan 

Italia, Spanyol, dan AS 
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PMF 5 18 – 20 Agustus 

2017 

± 6000 / 65 

perguruan 

Jepang, Jerman, Afrika 

Selatan, Inggris dan Australia 

PMF 6 6 – 8 September 

2019 

± 6000 / 65 

perguruan 

Malaysia, Singapura, 

Hongaria, dan Jepang 

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber  

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa kegiatan Pencak Malioboro Festival telah diadakan 

dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 event tersebut tidak dilaksakanan 

dikarenakan mendekati Pemilu yang dirasa akan sensitif dengan kegiatan politik. 

Panitia pelaksana tidak ingin kegiatan tersebut dijadikan sarana kampanye oleh 

beberapa pihak. Namun kegiatan pelestarian Pencak Silat tetap dilakukan dengan 

dilaksanakannya kegiatan workshop Pencak Silat yang juga mengundang para pecinta 

Pencak Silat dari berbagai daerah. Jumlah peserta pun mengalami kenaikan dimulai 

dari ±2500 peserta hingga akhirnya mencapai lebih dari 5000 peserta. Hal tersebut 

didukung oleh promosi yang semakin baik terutama melalui media sosial. Dukungan 

pemerintah pun semakin meningkat. Jika pada awal penyelenggaranna hanya 

didukung oleh Pemerintah Kota, maka sekarang dukungan datang dari Pemerintah 

Provinsi hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X pun hadir dalam kegiatan Pencak 

Malioboro Festival (Priyanto, Pencak Malioboro Festival, 2019).  

Paseduluran Angkringan Silat (PAS) dan Tangtungan Project adalah aktor utama 

dalam Pencak Malioboro Festival. Tangtungan Project didirikan pada tahun 2009 di 

Yogyakarta dengan misi pelestarian, promosi dan publikasi Pencak Silat. Dalam 

perjalannya Tangtungan Project telah mengadakan berbagai kegiatan diantaranya 

workshop, festival, lomba foto, dan pembuatan video Pencak Silat.  Sedangkan 

Paseduluran Angkringan Silat (PAS), sebelum terbentuk dalam sebuah organisasi 

hanyalah sekumpulan penggiat Pencak Silat Yogyakarta yang berkumpul demi 

kecintaannya terhadap Pencak Silat. Pada 24 Desember 2011 PAS menjadi sebuah 

komunitas yang mampu mengumpulkan para pecinta Pencak Silat dari berbagai daerah 

baik dalam negeri maupun luar negeri.  PAS bersama para pemerhati dan insan 

persilatan terus berupaya mengembalikan jati diri Pencak Silat menjadi salah satu 

warisan budaya nusantara yang tidak hanya dihargai oleh bangsa sendiri namun juga 

oleh bangsa lain. Pada awal berdirinya, PAS tidak lepas dari peran Padepokan PERPI 

Harimurti. Banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian dan promosi 

Pencak Silat antara lain: pameran foto sepanjang Jalan Malioboro, “ngamen silat” di 

pusat keramaian, sarasehan Pencak Silat, hingga mengadakan kerja sama dengan 

institusi pendidikan untuk memberikan pendidikan Pencak Silat seni dan budaya 

(Arief, 2013). 
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Kedua komunitas Pencak Silat tersebut bekerja sama untuk menciptakan sebuah 

kegiatan bertemunya pecinta Pencak Silat dari berbagai perguruan baik yang sudah 

besar sampai perguruan kecil (sebelumnya belum terkenal namanya). Antusiasme 

anggota perguruan tercermin dalam keikutsertannya pada rangkaian Pencak 

Malioboro Festival yang secara garis besar terdiri dari empat kegiatan. 

a. Kompetisi Koreografi Pencak Silat  

Dalam kompetisi koreografi, Pencak Silat dinilai dari keragaman gerak, harmonisasi 

musik, tata panggung, dan kostum. Ada tema yang harus diusung sehingga mendorong 

para pesilat untuk tampil terbaik, jadi tidak hanya jurus-jurus baku diiringi musik. 

Melalui kegiatan ini, semangatnya melestarikan, mencintai budaya bangsa, semangat 

sportivitas, dan menghargai keberagaman menjadi tujuannya. Hal ini juga bisa menjadi 

promosi wisata Yogyakarta karena banyak pesilat dari berbagai daerah yang datang 

(Pradito, 2019). 

JG Davies (akademisi Amerika) yang mengkaji seni bela diri mengatakan bahwa seni 

bela diri berkembang di era global, hak itu dikarenakan usaha komersialisasi seni bela 

diri untuk bisnis, promosi media, dan penerapan diplomasi internasional. Hampir 100 

juta orang di dunia tertarik terhadap seni bela diri dengan alas an pertahanan diri, 

kesehatan dan rekreasi, kepercayaan diri, disimplin serta dukungan lingkungan sosial. 

Diplomasi Pencak Silat pernah dilakukan Indonesia di Belanda yang lebih 

menekankan pada diplomasi budaya (Waluyo dan Kurnia, 2013). Oleh karena itu 

dengan adanya Pencak Malioboro Festival, peminat dari manca negara lebih tertarik 

untuk datang ke Indonesia untuk lebih mendalami seni bela diri Pencak Silat serta 

koreografi pertunjukan Pencak Silat. 

Pada lomba kompisisi gerak/koreografi Pencak Silat, peserta yang ikut serta tidak 

mewakili perguruan masing-masing melainkan sesuai dengan kategori kelompok yang 

dibuat peserta. Tiap tim beranggotakan pesilat dari perguruan yang berbeda-beda 

dengan tujuan mempererat persaudaraan antarpesilat. Jurus yang ditampilkan pun 

bukan jurus khas dari masing-masing perguruan.Selain itu akan digelar acara khaulan 

para pesilat untuk menampilkan koreografi pencak masing-masing perguruan 

(Rusqiyati, 2014). Pada kegiatan tersebut, keragaman gerak, harmonisasi musik, dan 

kostum yang digunakan pada kompetisi koreografi Pencak Silat dapat menarik minat 

para wisatawan untuk lebih mengenal kebudayaan bangsa Indonesia. Tanpa dipaksa 

kegiatan ini juga akan menjadi objek foto yang menarik bagi wisatawan. Tidak 

menutup kemungkinan para wisatawan asing ingin mepelajari gerak Pencak Silat 

sebagaimana yang ditampilkan oleh para pesilat.  

b. Pawai Raya Pencak Silat 

Puncak acara Pencak Malioboro Festival adalah pawai raya Pencak Silat yang 

dilaksanakan di sepanjang Jl. Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Peserta 

berkumpul di parkir Abu Bakar Ali dan UPT Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan 
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Pemprov DIY di Jalan Malioboro. Seremonial acara pembukaan dan pelepasan peserta 

pawai oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, dengan pemberangkatan peserta pawai 

diawali oleh pasukan keraton Dewandanu dan selanjutnya diikuti peserta dari berbagi 

perkumpulan Pencak Silat daerah di Indonesia dan juga diikuti peserta dari manca 

negara yang berjumlah lebih dari 5000 peserta. Danlanal Yogyakarta mengungkapkan 

bahwa kegiatan pawai Pencak Malioboro Festival yang digelar di jalan arteri pusat 

Kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro sampai dengan kawasan Titik 

Nol Km menjadi wahana hiburan kepada masyarakat Yogyakarta khususnya, dan juga 

memiliki nilai kesan tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berkunjung di kota 

Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata. Kegiatan pawai ini juga berasal dari negara-

negara tetangga tentunya akan sangat memberikan kesan mendalam, khususnya bagi 

peserta mancanegara untuk lebih mengenal dengan baik kota Yogyakarta sebagai kota 

warisan budaya, tidak hanya diakui ditingkat nasional namun juga tingkat 

internasional (Poskotanews, 2019). 

Peserta Pencak Malioboro Festival yang telah berlangsung sejak tahun 2012 ini 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat salah satu perguruan yang pada 

tahun 2012 hanya mengirimkan 100 orang peserta, pada tahun 2019 menurunkan 1700 

peserta. Antusiasme peserta dari berbagai perguruan Pencak Silat semakin besar dan 

hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata di Yogyakarta khususnya di 

sekitar Malioboro yang selalu ramai didatangi wisatawan domestik maupun 

mancanegara. Atraksi yang dilakukan oleh setiap perguruan Pencak Silat di sepanjang 

Jl. Malioboro menarik perhatian para wisatawan sehingga menjadi objek foto. Bahkan 

para wisatawan mancanegara ingin mencoba senjata yang digunakan para pesilat 

seperti kipas, thoya dan pedang (Priyanto, Pencak Malioboro Festival, 2019) 

c. Pencak Wisata Budaya 

Pencak Wisata Budaya adalah program yang dikhususkan bagi warga negara asing 

berupa pengenalan pencak nusantara dan berbagai ragam sub budaya dan ruang 

lingkupnya. Warga negara asing yang mengikuti pencak wisata budaya berasal dari  

Malaysia, Singapura, Australia, Hungaria, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Singapore, 

USA, Spanyol, Mexico, Inggris, Rusia, Puerto Rico. Tempat pertama adalah 

guesthouse Omahkebon, Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta dan yang kedua di Embung 

Kaliaji, desa Sangurejo. Selama empat hari berturut-turut para peserta ini mengikuti 

beberapa workshop pencak Nusantara diantaranya dari Perguruan Silat Gerak Gulung 

Budidaya, Perguruan Pencak Silat Patikaman. Selain itu peserta dari manca negara 

terlibat aktif dalam aktifitas kultural seperti kunjungan ke tempat pembuatan keris, 

pembuatan batik, pemakaian udheng (ikat kepala), belajar memanah dengan model 

Mataraman, serta terlibat langsung dalam pawai besar PMF di sepanjang Malioboro 

hingga titik 0 km. Acara ini melibatkan para tokoh BudayawanYogyakarta, antara lain 

Widihasto Wasana Putra, yang melakukan salam ‘thanks to’ kepada para peserta 

dengan tema “Silat dari Yogya untuk Dunia”. Sebagai ajang kegiatan wisata 
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disuguhkan pertunjukan budaya, pembelajaran seni jemparingan (panah) gaya 

Mataram, kunjungan ke tempat pembuatan keris, cara menabuh gamelan serta lintas 

alam di daerahGunung Merapi yang Asri (Tangtunganproject, 2014). 

Bentuk Pencak Wisata Budaya lainnya dikemas dalam bentuk Jambore Pencak Silat 

Nusantara sesuai keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan jambore ini 

identik dengan berkemag (camping). Sesuai dengan kata etimologi jambore, Wisata 

Pencak Nusantara adalah ajang berkumpulnya para pesilat di satu tempat yang sama 

untuk menyatu dengan alam dan bersama sama belajar tentang Pencak Silat Nusantara. 

Berkemah bersama lebih dari 6000 pesilat di Yogyakarta cukup menyulitkan, oleh 

karena itu Tangtungan Project dan Paseduluran Angkringan Silat mengolah berbagai 

ide sesuai dengan keputusan Dinas Pariwisata yang menjadikann Pencak Malioboro 

Festival sebagai event Wisata Tahunan. Acara ini terlaksana berkat kerjasama dari 

beberapa pihak yaitu komunitas Paseduluran Angkringan Silat (PAS) Yogyakarta, 

Lembaga Dokumentasi Silat Nusantara Tangtungan Project dan Lembaga 

Pengembangan Pribadi dan Korporasi Whanidproject (Tangtunganproject, 2014). 

Berdasarkan data diatas, Pencak Wisata Budaya merupakan sumber soft power yang 

berasal dari budaya karena terdiri dari serangkaian nilai dan aktifitas yang bermakna 

bagi masyarakat terutama dalam bidang seni Pencak Silat. Cara yang ditempuh dalam 

Pencak Wisata Budaya dilakukan secara komunikatif melalui dialog, diplomasi 

(terutama dengan peserta dari manca negara), serta kerjasama. Selain dikenalnya 

Pencak Silat sebagai budaya Indonesia, Kegiatan Pencak Wisata Budaya yang 

merupakan rangkaian kegiatan Pencak Malioboro Festival yang menjadi bagian 

promosi pariwisata di Yogyakarta dan menjadi agenda tahunan yang ditetapkan oleh 

Dinas Pariwisata DI Yogyakarta. 

d. Lomba Foto Pencak Silat 

Dalam diplomasi budaya pameran/eksibisi merupakan salah satu instrument 

diplomasi. Lomba foto Pencak Silat menjadi kegiatan yang penting karena fotografi 

merupakan salah satu cara pendokumentasian, pelestarian dan pengembangan Pencak 

Silat. Tema foto setiap tahun berbeda-beda namun pada intinya adalah mengangkat 

Pencak Silat sebagai warisan budaya nusantara yang harus dipelihara, dilestarikan dan 

diwariskan kepada anak cucu kita sebagai bentuk tanggung jawab sebagai bangsa dan 

penerus leluhur. 

Foto merupakan salah satu alat diplomasi yang pernah digunakan oleh Duta Besar 

Bosnia di Indonesia dan Herzegovina untuk Indonesia, Mohammad Gengic. Gengic 

berharap fotografis dapat terus berkembang menjadi media untuk memperdalam 

diplomasi publik antar negara. Muhammad Anshor, Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu 

RI menyebutkan bahwa foto merupakan media diplomasi yang bisa menghubungkan 

persahabatan rakyat satu negara dengan negara lain (CNN, 2018). Melalui foto yang 

dipamerkan dan dilombakan dalam Pencak Malioboro Festival. seluruh peserta lomba 
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akan berusaha untuk menangkap gambar terbaik sesuai tema dan pengunjung dapat 

menikmati bagaimana Pencak Silat digambarkan dalam berbagai situasi baik 

keindahan, kekompakan, ekspresi dan keunikannya sehingga menarik minat untuk 

mempelajarinya secara langsung. Latar belakang Malioboro dengan kekhasannya 

sebagai objek foto Pencak Silat dapat menjadikan sarana diplomasi budaya. 

Pencak Malioboro Festival yang terdiri dari 4 rangkaian kegiatan diatas bukan arena 

pertarungan para pesilat, namun lebih menampilkan sisi seni budaya dan keindahan 

dari gerakan-gerakan Pencak Silat. Festival tersebut merupakan kegiatan sebagai 

sarana melestarikan seni bela diri Pencak Silat sebagai budaya asli Indonesia. Pencak 

Silat pun selama ini selalu digadang-gadang menjadi salah satu seni pemersatu bangsa, 

sekaligus upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga 

tujuan membangkitkan, melestarikan, dan mempopulerkan kembali Pencak Silat 

sebagai warisan budaya bangsa Indonesia sangat tinggi nilainya pada event ini. 

Berdasarkan data tersebut, Pencak Malioboro Festival telah menjadi sumber soft 

power Indonesia khususnya di Yogyakarta yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

wisatawan yang berkunjung. Pihak-pihak yang terlibat mengikuti kegitan tersebut 

tanpa paksaan namun secara tidak disadari ditarik untuk mengikuti kehendak yang 

dimaksud yaitu membangkitkan, melestarikan, dan mempopulerkan kembali Pencak 

Silat. Sehingga event ini menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. 

Diplomasi budaya terjalin dalam event ini karena terdapat people to people contact 

antara para pesilat dengan para wisatawan mancanegara. Tangtungan Project dan 

Paseduluran Angkringan Silat juga telah menjadi non-state actor dalam pelaksanaan 

diplomasi budaya karena telah berupaya menyuguhkan atraksi wisata dengan Pencak 

Silat sebagai soft power nya sesuai dengan UU RI RI No. 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan yang menekankan atraksi wisata sebagai sasarang atau tujuan 

kunjungan wisata. 

Pencak Malioboro Festival sebagai Sarana Promosi Pariwisata Yogyakarta 

Peringkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada indeks pariwisata Indonesia versi 

Kementerian Pariwisata menempati posisi ke-4 setelah Denpasar, Surabaya dan Batam 

(HarianJogja, 2017). Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata unggulan di 

Indonesia dengan kekhasan budaya dan bangunan-bangunan kuno yang masih terjaga. 

Tabel 2. Jumlah Peserta Pencak Malioboro Festival (2012 – 2019) 

Peringkat Negara Jumlah Wisatawan 

        2017            2018 

Presentasi 

Kenaikan/Penurunan 

1 Malaysia 37.934  54.262        43,04% 

2 Singapura 21.241  40.925 92,67% 
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3 Jepang 49.892  40.686 18,45% 

4 Belanda 50.996  29.331 42,48% 

5 Amerika Serikat 17.429  24.655 41,46% 

6 China 10.449  19.197 83% 

7 Australia 17.815  18.962 6,44% 

8 Jerman 16.789  18.847 12,19% 

9 Perancis 25.816  16.787 34,97% 

10 Korea Selatan 14.846  16.564 11,57% 

Sumber: Statistik Kepariwisataan 2018 Dinas Pariwisata DIY 

Humas Tangtungan Project menyatakan bahwa kegiatan Pencak Malioboro Festival 

memiliki semangat melestarikan dan mencintai budaya bangsa serta semangat 

menghargai keberagaman dalam satu kesatuan keluarga Pencak Silat. Makna kegiatan 

tersebut adalah sebagai pertemuan besar para pesilat untuk membina persahabatan, 

kekeluargaan dan persatuan dalam situasi yang spektakuler. Pencak Silat sudah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Tidak sekedar sebagai olahraga, 

Pencak Silat lebih menitikberatkan pendidikan karakter bangsa (Kertasari, 2017). 

KGPAA Paku Alam X menyebutkan bahwa Pencak Silat memiliki arti filosofi tinggi, 

mampu menyatukan banyak perbedaan dalam satu kecintaan demi Indonesia Damai. 

Untuk itu, pencak silat harus tetap lestari di bumi pertiwi. Pencak silat juga bisa 

menjadi ajang promosi pariwisata daerah, termasuk Yogyakarta (BeritaDIY, 2019). 

Sri Sultan Hamengku Buwono X (yang juga menjabat sebagai Gubernur DI 

Yogyakarta) menyatakan bahwa Pencak Silat adalah aktifitas fisik dan rohani, menjadi 

produk bangsa sendiri yang mengandung kearifan lokal yang wajib untuk dijaga dan 

dikembangkan sehingga kehadiran Pencak Silat untuk bangsanya sendiri di tanah air 

menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sri Sultan juga menyambut positif Kegiatan 

Pencak Malioboro Festival (PMF) dan sempat mengusulkan agar diselenggarakan 

Jambore Pencak Silat Nusantara di Yogyakarta (terlaksana pada tahun 2015). Selain 

untuk tujuan mempromosikan budaya, kegiatan-kegiatan Pencak Silat yang 

diselenggarakan Paseduluran Angkringan Silat dan Tangtungan Project bisa 

mempromosikan pariwisata Yogyakarta. Ribuan pesilat dari berbagai penjuru 

Indonesia dan luar negeri akan menjadi turis di Yogyakarta selama kurun waktu 

tersebut dan menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia (Swanti, 

2014). 
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Pencak Malioboro Festival menjadi event yang menarik sehingga menjadi hiburan 

tersendiri bagi warga Yogyakarta maupun wisatawan serta menjadi alternatif 

kunjungan di Yogyakarta. Melalui agenda tahunan tersebut diharapkan dapat lebih 

mengenalkan Pencak ke masyarakat bukan hanya sebagai bela diri atau olah raga 

namun juga memiliki seni dan budaya yang tinggi. Selain itu kegiatan tersebut dapat 

mendukung perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta. Mengingat event ini akan 

digelar setiap tahun, diharapkan dapat menambah dan memperkaya seni budaya paket 

wisata di DIY yang pada akhirnya menambah jumlah kunjungan wisata di DIY 

(HumasDIY, 2013). 

Wisatawan dari Serbia saat menikmati Pencak Malioboro Festival. Menurutnya 

Yogyakarta itu lebih unggul dalam hal budaya dan adat yang ada sehingga menjadi 

daya tarik yang sangat berbeda dengan Bali dan Lombok. Bali dan Lombok lebih 

mengunggulkan lokasi wisatanya, tapi di Yogyakarta kita bisa setiap saat menikmati 

budaya dan adat seperti yang ada di Keraton. Terkait dengan Pencak Malioboro 

Festival, wisatawanSerbia tersebut mengakui bahwa dirinya sangat menikmati segala 

pertunjukan yang ada. Walaupun sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud dalam 

pertunjukan, namun penampilan koreografi, kostum dan musik yang mengiringi 

menjadikan itu sangat menarik dan sangat bagus untuk menjadi objek foto (Desca, 

2019). 

Dari data yang telah diperoleh, jenis pariwisata yang terangkat melalui kegiatan 

Pencak Malioboro Festival adalah pariwisata budaya (cultural tourism) yang ditandai 

dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup 

rakyat negara lain melalui pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat 

peninggalan kuno/bersejarah dan lain sebagainya. Hal tersebut terlihat dari antusiasme 

para peserta dari manca negara yang mengikuti Pencak Wisata Budaya yang di 

dalamnya terdapat kegiatan workshop Pencak Silat serta pengenalan kebudayaan 

Indonesia lainnya seperti batik, udheng, panahan model Mataraman, gamelan, dan lain 

sebagainya. 

Penutup 

Keunikan lain dari Pencak Malioboro Festival adalah kegiatan Pencak Witasa Budaya 

yang dilaksanakan bukan hanya dalam rangka Pengenalan Pencak Silat melainkan 

mengenalkan budaya Indonesia lainnya seperti pembuatan batik, pembuatan keris, 

pembuatan perhiasan dari perak, tata cara memainkan gamelan, memakai udheng, dan 

jemparing model Mataraman. Kegiatan yang dikhususkan bagi para peserta dari manca 

negara ini menjadi soft power dalam diplomasi budaya serta promosi pariwisata di 

Yogyakarta.  

Pelaksanaannya di sepanjang Jl. Malioboro menjadikan event ini mudah diterima dan 

dinikmati masyarakat. Apalagi Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata 

andalan di Yogyakarta. Promosi pariwisata khusunya pariwisata budaya pun dapat 
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ditingkatkan melalui Pawai Pencak Silat di sepanjang Jl. Malioboro. Setiap peserta 

yang berasal dari berbagai daerah dan perguruan menggunakan kostum tersediri sesuai 

ciri khas perguruannya. Mekera pun mempraktikan gerak Pencak Silat baik tangan 

kosong maupun menggunakan senjata sehingga menarik perhatian para wisatawan 

yang sedang berada di lokasi acara. Kedatangan ribuan peserta ke Yogyakarta secara 

langsung meningkatkan kunjungaan wisata di Yogyakarta. Terjadi peningkatan 

peserta dari setiap waktu pelaksanaannya sejak tahun 2012. Dimulai dari 2500 peserta 

meningkat menjadi 6000 peserta di tahun 2019.  

Telah terjadi aktifitas diplomasi budaya dalam Pencak Malioboro Festival melalui 

people to people contact antara para peserta dan pemateri yang yang berasal dari dalam 

dan luar negeri. Pencak Silat menjadi daya tarik yang mendorong wisatawan manca 

negara untuk mengenal lebih dalam  apa itu Pencak Silat. Eksebisi melalui kompetisi 

koreografi dan lomba foto Pencak Silat adalah salah satu instrumen diplomasi budaya 

yang dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena 

diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya.Pencak 

Malioboro Festival merupakan soft power dalam meningkatkan promosi wisata di 

Yogyakarta. Dukungan non- state actor yaitu Paseduluran Angkringan Silat, 

Tangtungan Project, Perguruan Pencak Silat, bahkan Pemerintah Daerah DI 

Yogyakarta menjadikan kegiatan tersebut sebagai event wisata tahunan dan menjadi 

destinasi wisata di Yogyakarta.  
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