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ABSTRAK 
Desa Budaya merupakan regulasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan upaya pelestarian budaya 

lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, penetapan status Desa Budaya perlu diimbangi dengan penguatan nilai-

nilai ekonomi budaya lokal sehingga desa budaya tidak hanya menjadi wahana pelestarian budaya lokal semata-mata 

melainkan mampu menyejahterahkan masyarakat setempat. Pengembangan tata kelola desa budaya dengan pemanfaatan 

teknologi komunikasi diharapkan mampu meningkatkan budaya lokal menjadi komoditas budaya yang berdaya saing dan 

memiliki nilai jual. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola Desa Budaya di desa Banjarharjo, 

Kalibawang, Kulon Progo. Model tata kelola desa budaya yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari aktor-

aktor pelaksana yang terlibat melalui focus group discussion. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif  

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola 

desa budaya yang berbasis pastisipasi masyarakat setempat masih memiliki peluang untuk dilakukan penguatan nilai-

nilai ekonomi budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam kegiatan promosi aktivitas budaya yang 

ada di Desa Budaya. Teknologi komunikasi mampu meluaskan jangkauan pemasaran sosial dari aktivitas seni budaya 

yang ada di Desa Budaya seperti seni pertunjukan tarian rakyat, kuliner sebagai makanan khas dan tradisi adat sebagai 

bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan.  

 

Kata kunci: Desa Budaya, Budaya Lokal, Teknologi Komunikasi, Desa Banjarharjo 

 

Pendahuluan  

Masuknya budaya asing menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan budaya lokal. Budaya 

lokal sebagai jati diri sebuah bangsa merupakan poin yang sangat penting dan tidak dapat 

dikesampingkan peranannya. Kebudayaan lokal berasal dari berbagai daerah dan mempunyai 

keunikan atapun ciri–ciri yang khas dari tempat asalnya. Maka, kebudayaan lokal merupakan suatu 

aset bangsa yang sangat rentan dari hal–hal ataupun tindakan yang tidak bertanggung jawab dari 

pihak manapun termasuk negara lain. Menurut Koentjaraningrat (1985: 5), kebudayaan mempunyai 

paling sedikit tiga wujud yaitu: 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya; 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks aktivitas kelakukan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) Wujud kebudayaan sebagai 

benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud kebudayaan dalam masyarakat saling terkait dan 

tidak tepisahkan. Seperti dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1985: 7). Kebudayaan ide dan adat-

istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan 

ide-ide maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. 

Sebaliknya kebudayaan fisik (wujud ketiga) membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin 

lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-

pola perbuatannya, bahkan mempengaruhi pula cara berpikirnya.    

Adapun hal–hal yang menjadi kekuatan kebudayaan lokal adalah memiliki kekhasan dan 

setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian, 
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alat musik, lagu, ataupun kebiasaan – kebiasaaan yang dianut. Kekhasan budaya lokal ini sering kali 

menarik perhatian dari negara lain. Terbukti banyaknya turis dan wisatawan asing yang berusaha 

mempelajari kebudayaan Indonesia seperti belajar tarian khas suatu daerah, alat musik dari suatu 

daerah dan tidak sedikit yang mencari barang–barang hasil kerajinan tangan untuk dijadikan buah 

tangan (cinderamata). Ini membuktikan bahwa budaya lokal bangsa Indonesia memiliki ciri khas 

yang unik sehingga para wisatawan dan turis asing begitu antusias untuk mempelajarinya. Perbedaan 

kondisi geografis, demografis dan sosiografis dari masyarakat Indonesia  yang tersebar di wilayah 

kepulauan menciptakan keragaman budaya di setiap daerah yang ada Indonesia. Keanekaragaman 

budaya daerah ini tentunya menjadi identitas dan kebanggaan bagi negara Indonesia. Keberagaman 

budaya ini dapat juga meningkatkan pendapatan negara (devisa) melalui sektor pariwisata karena 

Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya budaya. Kekayaan budaya lokal yang dimiliki menarik 

perhatian wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia untuk mempelajari lebih dalam 

mengenai budaya–budaya lokal yang ada di Indonesia.  

Posisi budaya lokal dalam upaya pelestarian warisan budaya menjadi sangat strategis dalam 

kerangka pembangunan kebudayaan nasional. Daya tahan budaya lokal perlu diperkuat dalam 

menghadapi globalisasi budaya.Upaya-upaya pelestarian budaya lokal memerlukan langkah-langkah 

sinergis di antara aktor-aktor pelaksana baik pelaku kebudayaan, pemangku kebijakan maupun 

masyarakat. Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah terwujudnya pembangunan regional 

menuju pada kondisi di tahun 2020 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata 

terkemuka dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri,  sejahtera lahir dan batin. Hal ini 

tentunya bukanlah sesuatu yang tidak realistis karena Yogyakarta memiliki kekayaan potensi seni 

budaya yang nampak dalam bentuk beragam kreativitas dan apresiasi seni budaya tradisi maupun 

kontemporer. Menurut laporan akhir Dinas Kebudayaan (2008: IV-190) menyebutkan bahwa jumlah 

kelompok kesenian di seluruh wilayah DIY ada sekitar 5.426. Berdasarkan pemetaan kelompok 

kesenian oleh Dinas Kebudayaan tahun 2008 yang termasuk dalam kategori berkembang dan maju 

masih banyak berada di wilayah kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul, hal ini dipengaruhi salah 

satunya adalah: Akses atau kesempatan untuk tampil/pentas dalam lingkup yang lebih luas (regional, 

nasional atau internasional) oleh kelompok kesenian di wilayah Yogyakarta, Sleman dan Bantul lebih 

banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Di samping itu di wilayah kota Yogyakarta, Sleman dan 

Bantul terdapat lembaga pendidikan atau pusat-pusat pengembangan kesenian yang lebih banyak 

sehingga secara tidak langsung mendorong berkembangnya komunitas-komunitas atau kelompok 

yang lebih mandiri. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan berusaha merealisasikan 

pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang ada melalui Desa Budaya. 

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 325/KPTS/1995, Desa 
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Budaya adalah “suatu desa dan wilayah yang tumbuh dan berkembang segala kreativitas seni budaya 

yang didukung oleh pamong budaya serta kesadaran masyarakat untuk memasyarakatkan sadar 

budaya” (Dinas Kebudayaan, 2008). Melalui pembentukan Desa Bina Budaya diharapkan visi 

pemerintah DIY ini dapat terwujud, di satu sisi untuk melestarikan dan mengembangkan nilai- nilai 

budaya namun pada saat yang sama juga diarahkan menjadi Desa Wisata berbasis budaya lokal yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pelestarian budaya lokal melalui Desa 

Budaya, dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda 

khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Nilai menurut Sutrisno (2009: 67) adalah 

“sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok orang serta dijadikan acuan tindakan 

maupun pengarti arah hidup”, apabila masyarakat menganggap bahwa budaya lokal itu memiliki nilai 

yang berharga dan dapat memberikan arah hidup, sebaiknya budaya lokal dilestarikan dengan 

berbagai ragam cara supaya mudah dipahami. Hal ini selaras dengan pandangan Yuwono Sri Suwito 

(2008) sebagai budayawan mengartikan nilai kaitannya dengan budaya lokal adalah “sesuatu yang 

dianggap penting dan berharga atau diutamakan. Ukuran yang harus ditegakkan untuk melestarikan 

irama kehidupan yang sesuai dalam kodrat alam dan cita-cita luhur suatu komunitas, masyarakat 

maupun bangsa”. 

Merujuk pada penelitian sebelumnya, pengelolaan Desa Budaya seyogyanya dapat 

dilaksanakan secara lebih terpadu, adanya integrasi antar pihak pelaku seni, pengelola desa budaya 

dan aparat desa dengan pihak luar. Pentingnya tata kelola Desa Budaya yang baik dan terpadu, 

dikarenakan Desa Budaya bukanlah suatu regulasi yang semata-mata hanya mengidentifikasi atau 

melabelkan suatu desa tertentu dengan sebutan Desa Budaya melainkan pengelolaan dan 

pengembangan Desa Budaya dilakukan oleh aktor-aktor pelaksananya secara sinergis dan 

berkelanjutan sehingga dapat menjadi suatu daerah destinasi pendidikan kebudayaan lokal dan 

akhirnya berkembang menjadi destinasi pariwisata (Rochayanti& Triwardani, 2013). Pengembangan 

Desa Budaya didalam kerangka penguatan nilai-nilai ekonomi dari budaya lokal  memerlukan 

kerjasama dan kemitraan dengan dinas-dinas terkait maupun dengan perusahaan. Kemitraan ini akan 

menghasilkan aktivitas yang bermanfaat untuk kemajuan Desa Budaya. Keterlibatan perangkat desa, 

pelaku seni, tokoh adat dan juga pengelola Desa Budaya secara sinergis dalam aktivitas pelestarian 

budaya lokal juga perlu adanya keterlibatan dan dukungan generasi muda sebagai penerus warisan 

kebudayaan ini.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan tata kelola desa 

budaya di desa Banjarharjo. Kajian mengenai desa budaya masih jarang dilakukan, berbeda dengan 

kajian desa wisata. Penelitian tentang desa budaya yang dilakukan oleh Ni Ketut Wiwiek Agustina 

(2012) di desa budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, menunjukkan bahwa desa budaya memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik baru wisatawan. Hasil yang sama juga dilakukan oleh 
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Christina Rochayanti dan Reny Triwardani (2013, 2014) menegaskan perlunya model tata kelola desa 

budaya dalam rangka pengelolaan dan pengembangan desa budaya.  Penelitian yang dilakukan di 

desa budaya Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo DIY, menunjukkan bahwa desa budaya yang 

memiliki kelengkapan potensi seni dan budaya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata baru. 

Merujuk pada hasil penelitian ini, kebijakan dan dukungan pemerintah daerah sangat membantu 

kemajuan desa budaya. Keberhasilan desa budaya melestarikan budaya lokal baik seni pertunjukan, 

kuliner maupun tradisi adat merupakan upaya sinergis aktor-aktor pelaksana yang terlibat 

didalamnya.  

Dalam kehidupan manusia di era global saat ini, manusia akan selalu berhubungan dengan 

teknologi.  Teknologi menurut Smaldino (2008:12) pada hakikatnya adalah alat untuk mendapatkan 

nilai tambah dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Teknologi sekarang ini 

perkembangannya sudah sangat pesat. Alvin Toffler dalam Munir (2011:29) menggambarkan 

perkembangan tersebut sebagai sebuah revolusi yang berlangsung dalam tiga gelombang yaitu, 

gelombang pertama dengan munculnya teknologi dalam pertanian, gelombang kedua munculnya 

teknologi industri dan gelombang tiga munculnya teknologi informasi yang mendorong tumbuhnya 

komunikasi. Ketiga perkembangan tersebut telah berhasil menguasai dan mempengaruhi kehidupan 

manusia di dunia. Ketertinggalan pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

menyebabkan masyarakat “gagap” informasi.  Pada konteks pelestarian budaya lokal, pemanfaatan 

teknologi komunikasi menjadi penting dalam kerangka penguatan nilai-nilai ekonomi dalam budaya 

lokal itu sendiri. 

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan pengembangan teknologi 

diantaranya adalah media komputer. Komputer merupakan aplikasi dari teknologi berbasis informasi 

dan komunikasi yang dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi 

yang bermanfaat dengan memproses, menyajikan dan mengelola informasi. Secara umum ada tiga 

peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir (2011:33). 

Pertama, menggantikan peran manusia dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses 

tertentu. Kedua, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Ketiga, 

melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses.  

Keberhasilan budaya asing masuk ke Indonesia dan memengaruhi perkembangan budaya 

lokal disebabkan oleh kemampuannya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara 

maksimal. Di era global, siapa yang menguasai teknologi informasi memiliki peluang lebih besar 

dalam menguasai peradaban dibandingkan yang lemah dalam pemanfaatan teknologi informasi. 

Karena itu, strategi yang harus dijalankan adalah memanfaatkan akses kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal. Budaya lokal yang khas 

dapat menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah tinggi apabila disesuaikan dengan 
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perkembangan media komunikasi dan informasi. Harus ada upaya untuk menjadikan media sebagai 

alat untuk memasarkan budaya lokal ke seluruh dunia. Jika ini bisa dilakukan, maka daya tarik budaya 

lokal akan semakin tinggi sehingga dapat berpengaruh pada daya tarik lainnya, termasuk ekonomi 

dan investasi. Untuk itu, dibutuhkan media bertaraf nasional dan internasional yang mampu 

meningkatkan peran kebudayaan lokal di pentas dunia (Safril Mubah, 2011) 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha untuk mengungkapkan 

suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya mengungkapkan fakta yang ada, walaupun kadang-

kadang diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan, mengungkap, 

dan menerapkan model tata kelola desa budaya dalam upaya menguatkan potensi seni budaya di desa 

Banjarharjo yang dapat dikembangkan menjadi komoditas budaya dan bernilai jual sehingga mampu 

menyejahterakan masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarharjo Kecamatan 

Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya mendapatkan feedback atas model 

tata kelola desa budaya yang dikembangkan untuk menguatkan nilai-nilai ekonomi dari potensi seni 

dan budaya yang ada di desa Banjarharjo.Untuk mendapatkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka data-data yang telah terkumpul terlebih dahulu diperiksa 

keabsahannya. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 

teknik cross check, yaitu teknik penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada 

akhirnya hanya data yang absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Teknik cross 

check ini dilakukan dengan cara mengecek ulang informasi hasil pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-

susunan tertentu dalam rangka penginterpretasikan data. Data ditabulasi sesuai dengan susunan sajian 

data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian, 

kemudian diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis 

penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti (Sanapiah Faisal, 2001: 34). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang 

bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa 

kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209).  

Hasil dan Pembahasan 

Desa Banjarharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banjarharjo berada 2 km arah Selatan Kecamatan Kalibawang 

dan 37 km arah Utara Ibu Kota Kulonprogo. Desa Banjarharjo secara geografis berada di koordinat 

07o39’57”LS-7o42’32”LS dan 110o13’42”BT-110o16’15”BT. Luas wilayah Desa Banjarharjo 
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adalah 1.234,27 Ha. Desa Banjarharjo terbagi menjadi 22 padukuhan, dan terdiri dari 102 RT dan 46 

RW. Batas Desa Banjarharjo adalah sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Desa Banjaroya   

Sebelah Timur : Kabupaten Magelang  

Sebelah Selatan : Kabupaten Sleman  

Sebelah Barat  : Desa Banjarasri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta wilayah Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo 

 

Desa Banjarharjo merupakan salah satu desa budaya terpilih dari sepuluh (10) desa yang ada 

di kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, baik yang berasal dari SK 

GUB nomor 325/KPTS/1995 maupun usulan dari Kabupaten/Kota. Desa budaya Banjarharjo 

memiliki kelengkapan sumber daya budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Potensi 

budaya yang dimiliki meliputi potensi fisik (tangible) maupun non fisik (intangible). Berikut tabel 

potensi budaya yang dimiliki desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo: 

 

Tabel 1. Potensi Desa Budaya Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Potensi Budaya 

Potensi Fisik Potensi Non Fisik 

1.  Rumah Tradisional Kesenian Tari Tradisional : Jathilan, Kobro 

Siswo, Srandul Badui, Topeng Ireng, Tarian 

Dolalak 

2.  Situs Jembatan Duwet Kesenian Musik: Karawitan, Shalawatan, 

Campursari, Samroh, Band 

3.  Makam Nyi Ageng Serang Kesenian drama: jabur, kethoprak, pedalangan 

wayang kulit 

4.  Irigasi Saluran Induk 

Kalibawang 

Upacara Adat  Masyarakat: Merti Desa, 

Sambatan, Sadranan, dan upacara daur hidup;  

manten, tingkeban, sepasaran, tedhak siten , dan 

sebagainya 

5.  Potensi Alam; Aliran sungai 

Progo, bentangan bukit 

Menoreh, Gunung Satrean, 

Gunung Tugel 

Upacara Adat: manten, tingkeban, sepasaran, 

tedhak siten , dan sebagainya 

6.  Sentra Industri Slondok  
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Berdasarkan potensi budaya yang dimiliki, Desa Banjarharjo berhasil mengidentifikasikan 

tiga macam budaya lokal yang dapat ditumbuhkembangkan menjadi komoditas budaya yang bernilai 

ekonomis, yakni seni tradisi, kuliner dan seni pertunjukan. Pengembangan Tata kelola Desa Budaya 

Banjarharjo dapat dijelaskan berdasarkan model tata kelola Desa Budaya dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Tata Kelola Desa Budaya  

(Rochayanti&Triwardani, 2015) 

 

Pada tahap penggalian potensi budaya Desa Banjarharjo, terdapat tiga produk budaya  

unggulan  yang dapat terus dikembangkan nilai ekonomi budaya lokal. Pertama, Seni Tradisi dan 

Adat yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat desa Banjarharjo. Aktivitas budaya yang 

menjadi rutinitas yang berulang-ulang dalam daur hidup manusia masih terus dilakukan baik secara 

perseorangan maupun kelompok masyarakat. Beragam tradisi dalam aktivitas kelahiran, pernikahan 

sampai dengan kematian yang sarat makna dan simbolisasi dapat menjadi aktivitas budaya yang 

bernilai seni tinggi. Ragam Kuliner yang ada di desa Banjarharjo seperti makanan berbahan baku 

ketela seperti slondok, atau makanan dari daun pegagan masih dapat dieksplorasi menjadi ragam 

makanan yang layak jual. Belum lagi banyaknya seni pertunjukan yang masih lestari seperti seni 

jatilan, karawitan, badui, dan kobrosiswo yang dalam setiap aktivitas keseniannya masih 

mengandalkan swadaya anggotanya dalam pemenuhan pembiayaan kesenian. 

Pada tahap pengembangan merupakan kelanjutan atas tahap pengalian potensi-potensi seni 

budaya yang ada di desa Banjarharjo. Masing-masing produk budaya lokal dapat dikaji lebih lanjut 

dan dikembangkan dengan penyediaan daya dukung yang dapat meninggkatkan nilai seni budaya 

sekaligus nilai-nilai ekonomi. Misalkan kuliner makanan slondok, dapat dilakukan pemetaan atas 

jumlah pelaku usaha dalam industri slondok yangmana bisa dikembangkan menjadi sentra industry 

slondok atau diberikan sentuhan ahli gizi pangan untuk meningkatkan kualitas produk makanan yang 

dihasilkan. Mengkonsumsi produk makanan merupakan representasi dari salah satu kegiatan yang 

menyenangkan dan dipertimbangkan dalam mengunjungi sebuah negara (Frochot, 2003; 79). Bahkan 

dalam penelitiannya Saleh (2012) menyebutkan bahwa kenyataannya wisatawan akan menjadikan 

pengurangan budget untuk aktivitas sebagai alternatif terakhir bahkan penelitian bahkan satu pertiga 

budget wisatawan digunakan untuk mengkonsumsi produk kuliner. Dengan demikian tampak bahwa 
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sektor kuliner adalah sebuah peluang yang cukup baik bagi sektor pariwisata secara global, dimana 

pengembangan wisata kuliner akan dapat meningkatkan minat pengunjung dan meningkatkan 

pendapatan dari sektor pariwisata, sehingga membangun sebuah produk kuliner merupakan bagian 

yang penting dalam membangun pariwisata secara keseluruhan.Pada seni pertunjukan dapat 

dikembangkan aktivitas kesenian yang dilakukan dengan sentuhan manajemen seni yang berimplikasi 

pada pertunjukan seni yang ditampilkan menjadi suatu tontonan seni yang bernilai seni budaya 

sekaligus menghibur penontonnya. Tahap pengembangan memberikan ruang untuk meningkatkan 

kualitas aktivitas budaya lokal dengan memberikan perhatian pada segi sumber daya manusia, 

prasarana, regenerasi, motivasi aktor-aktor pelaksana yang terlibat. Pada tahapan ini pemanfaatan 

teknologi komunikasi dan informasi dapat dilakukan dalam kerangka perluasan dan percepatan 

informasi adanya aktivitas budaya yang ada di desa Banjarharjo. 

Pada tahap aktualisasi dalam tata kelola desa budaya adalah suatu manifestasi atas tahap 

pengembangan yang sudah dilakukan. Misalkan pada seni pertunjukan, adanya pengagendaan dari 

pementasan kesenian tari dan musik yang dimiliki seperti jatilan menjadi suatu seni pertunjukan yang 

menarik dan menghibur tanpa menghilangkan nilai nilai dan makna seni yang dikandung didalamnya. 

Tahapan ini tentunya melibatkan aktor-aktor pelaksana yang terlibat baik perangkat desa sebagai 

pemangku kebijakan desa dan pengelola desa budaya sebagai pelaksana kebijakan desa budaya. Tata 

kelola desa budaya membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat untuk 

mencapai suatu tata kelola desa budaya yang terpadu dalam upaya melestarikan budaya lokal 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal setempat. Kebijakan desa budaya bukanlah 

semata-mata menjadikan suatu desa menjadi wahana konservasi kebudayaan lokal yang hampir 

punah tetapi juga menjadi sarana penguatan perekonomian masyarakat desa budaya melalui aktivitas 

budaya yang dilestarikan. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi suatu peluang bagi 

pengembangan tata kelola desa budaya untuk meluaskan jaringan promosi budaya lokal dan 

mempermudah usaha-usaha pemasaran sosial terhadap aktivitas-aktivitas budaya lokal yang diadakan 

di suatu desa budaya.  Kehadiran media internet sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi 

komunikasi yang mendorong terjadinya percepatan dalam distribusi informasi mengenai agenda 

kegiatan kesenian budaya lokal yang digelar oleh suatu desa budaya. Pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi pada tata kelola desa budaya mendorong hal hal sebagai berikut: 

a. Media internet menjadi wahana penyampaian informasi dan pesan yang praktis, cepat, 

dan tepat mengenal hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas budaya yang ada di desa 

budaya. Misalkan penciptaan media blog sebagai promosi desa budaya memacu 

penguatan nilai ekonomi atas komoditas budaya yang dimiliki. 
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b. Parangkat lunak atau software pada media komputer menumbuhkembangkan 

kreativitas desain komunikasi visual yangmana menjadi strategi kreatif pesan-pesan 

bermuatan kearifan lokal 

c. Aktivitas-aktivitas budaya baik seni tradisi, kuliner maupun seni pertunjukan dapat 

terdokumentasikan secara audio visual dan menjadi cara yang tepat dalam proses 

pewarisan kebudayaan lokal 

Kesimpulan  

Kebudayaan lokal merupakan suatu warisan budaya bagi generasi penerus yang perlu tetap 

dilestarikan. Kebijakan penetapan desa budaya oleh pemerintah daerah Provinsi Istimewa 

Yogyakarta menjadi kebijakan strategis dalam melaksanakan pelestarian budaya lokal. Implikasinya, 

Desa budaya menjadi wahana ekspresi dan apresiasi terhadap budaya lokal yang memuat nilai-nilai 

kearifan lokal.  Tata kelola desa budaya perlu mendapat dukungan dari setiap aktor-aktor pelaksana 

yang terlibat, baik perangkat desa maupun pengelola desa budaya. Pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam penguatan nilai-

nilai ekonomi budaya lokal untuk menjadi suatu komoditas budaya yang berdaya saing dengan 

kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Pada akhirnya ketahanan budaya lokal dapat tercapai 

melalui tata kelola desa budaya. 
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