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BAB III

TINJAUAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Obyek

dari penelitian ini adalah prosedur pemberian informasi kepada

masyarakat tentang lokasi wisata, lokasi hotel dan lokasi wisata kuliner

yang ada di kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota Surakarta. Dipilihnya

pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini didasarkan

pada pertimbangan bahwa di Dinas tersebut memiliki data yang diperlukan

untuk penyusunan tugas akhir ini.

3.2 Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Surakarta

Sejarah Solo, Kota Solo tidak lebih dari sebuah desa terpencil yang

tenang, 10 km di sebelah timur Kartasura, ibukota kerajaan Mataram.

Pakubuwana II yang menjadi Raja Mataram mendukung Cina melawan

Belanda, kemudian Pakubuwono II mencari tempat yang lebih

menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya, dan di tahun

1745 Kerajaan dibongkar dan diarak menuju Kota Surakarta yang terletak

di tepi Kali (Sungai) Bengawan Solo.

34
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18 Februari 1745 dianggap sebagai hari kelahiran kota resmi.

Dikatakan bahwa tempat itu ia memilih untuk menjadi istana baru itu

terletak di sebuah danau kecil. sejarawan itu "babad" atau catatan

pengadilan resmi masih menyebutkan bahwa danau itu dikeringkan oleh

mendukung mitos ratu laut selatan, Nyi Roro Kidul.

Sejarah Pemerintahan, Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi

Pemerintahan Kota Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946

terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan

Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis Kota Surakarta

terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16 /SD,

yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan

faktor-faktor histories sebelumya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai

hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

3.3 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kota Surakarta

3.3.1 Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Surakarta :

Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada

potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga.

Visi Walikota Surakarta :
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Solo Berseri Tanpa Kurupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP (

Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan ) dengan membangun 5

Budhaya ( Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki,

Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota

Solo dan isinya ).

3.3.2 Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Surakarta :

a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen

masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan

kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang

berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan

integrasi masyarakat madani yan g berlandas kan ke-Tuhanan Yang

Maha Esa.

c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai

pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang

berdaya saing tinggi, serta mendaya gunakan potensi pariwisata

dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
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d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi

Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat,

utamanya para penyelenggara pemerintahan.

3.4 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Surakarta

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Sebagai berikut :

Gambar 3.1  Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Surakarta
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3.5 Deskripsi Kerja Struktur Organisasi Instansi

Berikut ini merupakan deskripsi kerja dari sub Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta :

3.5.1 Data Umum Organisasi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat daerah Kota Surakarta. Di dalam Peraturan Daerah tersebut

ditetapkan organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi dari masing-

masing sub unit kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Surakarta, sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekreatariat merupakan unsur staf Dinas yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas Pokok Sekretariat

adalah membantu Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang

Merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Keplas Dinas. Tugas Pokok Bidang

adalah melaksanakan perumusan kegiatan teknis, pembinaandan
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pelaksanaan di masing-masing bidang. Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta memiliki 3 (tiga)

Bidang, yaitu Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang

Pemuda dan Olahraga.

c) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis

dinas yang dikepalai oleh seorang Kepala unit Pelaksana Teknis

Dinas dalam bidang-bidang tertentu. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris.

3.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kota Surakarta adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah

Daerah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga.

b) Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Surakarta adalah :

- Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan bidang

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

- Penyelenggraaan urusan pemerintah dan pelayanan umum  bidang

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
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- Pembinaan dan fasilitasi bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan olahraga.

- Pelaksanaan tugas bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga.

- Pelaksnaan kesekretariatan dinas.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

-

3.6 Potensi Wisata Unggulan Kota Surakarta

Potensi wisata yang ada di Kota Surakarta cukup banyak dan

masing-masing mempunyai daya tarik serta keunikan tersendiri. Potensi

wisata yang belum mendapat perhatian untuk pengembangannya, hal ini

mengingat adanya keterbatasan kemampuan daerah.

Beberapa tempat wisata unggulan yang sangat potensial untuk

dikembangakan menjadi daerah tunjuan kunjungan wisata, yaitu :

3.6.1 Wisata Sejarah

a. Keraton kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran

Keraton Kasunanan Surakarta dibangun pada tahun 1745

oleh Paku Buwana II saat memindahkan ibukota kerajaan dari

Kartasura ke Desa Sala. Keraton dibangun secara bertahap dan

mencapai puncaknya pada masa Paku Buwana X (1893-1939).
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Meski dilakukan bertahap tetapi pola dasar tata ruaung tidak

pernah berubah. Beberapa bangunan dan area di kompleks keraton

antara lain Alun-alun lor dan Alun-alun kidul, Sasana Sumewa,

Sithinggil, Kamandungan, Sri Manganti,dan Kedhaton. Keraton

memiliki museum yang menyimpan benda bernilai seni tinggi

seperti kereta kencana, pusaka kerajaan dan berbagai artefak lainya.

- Dibuka untuk umum :

Senin-Sabtu (Jum’at tutup) : 08.30-14.00 WIB

Minggu : 09.00-13.00 WIB

b. Pura Mangkunegaran

Pura Mangkunegaran merupakan istana kediaman Gusti

Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Berdiri tahun 1757,

setelah perjanjian Salatiga yang membagi wilayah kekuasaan Paku

Bowono III dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa

yang kemudian mendapatkan gelar Mangkunegara I. Arsitektural

Pura Mangkunegaran berciri Jawa Klasik dan Eropa. Memiliki

Pandapa berbentuk Joglo besar yang soko gurunya terbuat dari

kayu jati utuh.

Mangkunegaran terdapat berbagai macam koleksi benda

bersejarah bernilai seni tinggi seperti topeng tradisional dari

berbagai daerah, wayang golek, gamelan kuno serta koleksi kitab

kuna dari jaman Majapahit dan Mataram yang terrsimpan di Reksa

Pustaka.
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- Dibuka untuk umum :

Senin-Sabtu (Jum’at tutup) : 09.00-14.00 WIB

Minggu/Hari Libur : 09.00-13.00 WIB Telp : 0271644946

3.6.2 Wisata Budaya

a. Wayang orang Sriwedari

Wayang orang merupakan salah satu seni pertunjukan

tradisional Jawa. Karya seni peran kreasi Mangkunegaran I ini

memadukan unsur olah gerak tari, vokal dan karakter dengan lakon

cerita kisah-kisah yang berasal dari epos mahabarata dan ramayana.

Wayang orang Sriwedari adalah salah satu kelompok seni wayang

orang legendaris, tumbuh sejak masa Paku Buwana X di awal abad

20 dengan para pemain profesional di bidangnya.

- Dibuka untuk umum :

Senin-Sabtu : 20.00-22.00 WIB

b. Ketoprak Balekambang

Kethoprak merupakan seni pertunjukan yang memadukan

seni drama, seni musik dan seni sastra sekaligus. Cerita yang

dimainkan dalam pertunjukan ini berdasarkan peristiwa sejarah,

cerita rakyat atau legend yang diperankan oleh pemain profesional

yang telah mahir dibidangnya.

- Dibuka untuk umum :

- Selasa pada pekan ke-4 : 20.30-22.30 WIB
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- Sabtu : 20.00-22.00 WIB

di Audiotorium RRI Surakarta

c. Kampoeng Batik Laweyan

Laweyan sebagai sentra industri batik yang sudah ada sejak

Kerajaan Pajang. Di kampung ini pula, Syarekat Dagang Islam

yang dicacat sebagai pioner organisasi kaum pribumi berdiri.

Kampung Batik Laweyan memiliki tata ruang yang khas perpaduan

bangunan yang menjulang dengan gang kampung yang sempit,

membentuk lorong sehingga menyusuri kampung ini seakan

menyusuri lorong sejarah. Rumah juragan batik berarsitektur

campuran Jawa, Eropa, China dan Islam dijadikan gerai penjualan

batik dengan konsep “Rumahku adalah Galeriku” yang bermakna

selain sebagai show room, tempat tinggal mereka juga rumah

produksi batik.

3.6.3 Wisata Religi

a. Masjid Agung Keraton Kasunanan Solo

Masjid Agung Solo adalah masjid terbesar di Solo.

Dibangun sekitar tahun 1727 atas prakarsa Pakubuwono X. Masjid

ini memiliki arsitektur Jawa Klasik, terletak dibagian barat Alun-

alun solo.
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3.6.4 Wisata Kerajinan

a. Glass Carving

Glass Carving adalah seni kerajinan ukir dengan media kaca

yang dikerjakan oleh para perajin yang juga dalam mahir melukis

dan membuat grafir. Desain yang dibukat khas dan unik membuat

produk yang dihasilkan seperti souvenir, home appliance, maupun

home decoration itu menjadi sangat artistik. Kerajinan yang

dihasilkan beragam mulai kotak perhiasan, tempat lilin, asbak,

tempat buah, cermin hias, meja lampu, meja hias hingga kursi kaca

ukir. Kerajinan glass carving di Solo diantaranya adalah workshop

Risang Aji yang berbeda di Kampung Kauman, Pasar Legi II/7

Solo.

b. Balai Agung

Balai Agung adalah galeri pembuatan gamelan atau alat

musik tradisional Jawa yang terbuat dari besi, kuningan dan

perunggu. Selain itu Balai Agung juga tempat pembuatan wayang

kulit serta bengkel untuk memperbaiki karya seni tersebut. Galeri

Agung berada di Alun-alun Lor Keraton Kasunanan Surakarta.

3.6.5 Wisata Transportasi

a. Bus Tingkat Wisata Werkudara

Bus Tingkat Wisata yang diberi nama Werkudara pertama

diluncurkan pada tanggal 1 April 2011. Bus yang dibuat karoseri
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PT. Tri Sakti Magelang ini merupakan satu-satunya bus tingkat di

Indonesia yang memiliki tinggi 4,5 meter dan berat 12 ton. Bus ini

dapat membawa 43 penumpang, 18 kursi dibagian bawah dan 25

kursi di bagian atas.

Bus Wisata Werkudara beroperasi secara reguler pada hari

Sabtu dan Minggu. Tiket eceran seharga Rp. 20.000 per-lembar

bisa diperoleh di Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota

Surakarta di Jalan Menteri Sumpeno No.7 Manahan.

Bus Tingkat Wisata Werkudara memiliki Rute perjalanan

berangkat-pulang, diantaranya adalah :

- Berangkat

Kantor Dishubkominfo dimanahan - Perempatan Manahan (Jalan

A.Yani) – Pertigaan Kerten ( Jalan Slamet Riyadi) – Sriwedari –

Gladag – Balai Kota – Pasar Gede – Perempatan Panggung (Jalan

Kol. Sutarto) – Tugu Cembengan (Jalan Ir. Sutami) – Jurug.

- Pulang

Jurug - Tugu Cembengan (Jalan Ir. Sutami) - Perempatan

Panggung (Jalan Kol. Urip Sumoharjo) - Pasar Gede - Balai Kota –

Gladag – Perempatan Sangkrah (Jalan Kapten Mulyadi) –

Perempatan Baturono – Gading (Jalan Veteran) – Tipes – Baron

(Jalan DR. Rajiman) – Laweyan – Lumbung batik (Jalan KH Agus

Salim) – Purwosari (Jalan Slamet Riyadi) – Pertigaan Kerten –

Perempatan Manahan – Kantor Dishubkominfo di Manahan.
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b. Sepur Kluthuk Jaladara

Sepur Kluthuk jaladara merupakan rangkaian lokomotip

uap kuno dengan du gerbong wisata. Lokomotifnya seri 1218

dibuat Maschinenbau Chemitz Jerman pada tahun 1896, sedangkan

gerbongnya dibuat dengan bahn baku utama kayu jati pada tahun

1906 yaitu CR 16 dan TR 144 memiliki interiore klasik. Sepur ini

beroperasi sebagai kereta wisata pada tanggal 27 September 2009

hingga sekarang.

Pemesanan dan Biaya untuk menikmati perjalanan menumpang

Sepur Kluthuk Jaladar ini, dapat menghubungi :

1. DINAS PERHUBUNGAN KOMINUKASI DAN

INFORMATIKA Kota Solo, Jl. Menteri Sepeno No. 7 Surakarta

Telp. (0271) 7096111

2. Tourism Information Center (TIC) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Solo, Jl. Slamet Riyadi, Telp. (0271) 711435 Sepur

Kluthuk Jaladara memiliki Rute perjalanan berangkat-pulang,

diantaranya adalah :

- Berangkat

Stasiun Purwosari – menyusuri Kampung Purwosari – melalui Rel

Bengkong – berhenti sejenak di Loji Gandrung – melewati Taman

Sriwedari – menuju Kampung Batik Kauman – berakhir di Stasiun

Sangkrah.

- Pulang
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Stasiun Sangkrah – menuju Kampung Batik Kauman – melewati

Taman Sriwedari - Loji Gandrung - melalui Rel Bengkong –

menyusuri Kampung Purwosari – berakhir di Stasiun Purwosari.

3.6.6 Wisata Belanja

a. Pasar Klewer

Pusat perdagangan kain batik dan tekstil terbesar yang

berada persis di sebelah barat Keraton Kasunanan Surakarta

Hadiningrat ini, menampung sekitar tiga ribu pedagang yang

menawarkan berbagai jenis batik dari berbagai daerah di seluruh

indonesia. Pasar Klewer tergolong sebagagi pasar tradisional

menjanjikan keunikan bertransaksi yang menantang kepiawaian

kemampuan melakukan tawar menawar.

- Buka setiap hari mulai  pukul 10.00 – 16.00 WIB

b. Pasar Triwindu

Pasar Triwindu yang berlokasi di jalan Diponegoro,

kelurahan keprabon kecamatan Banjarsari kota Surakarta yang

letaknya hanya beberapa meter dari pura mangkunegaran. Seperti

namanya, ditempat ini menawarkan berbagai macam barang antik

serta tempat membuat duplikasi atau reproduksi benda tertentu

yang bernilai tinggin tetapi  persediaanya terbatas. Kap lampu

kuno, interior, dari porselen, patung logam, wayang kulit, atau keris
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merupakan sebagaian kecil barang dagangan yang mudah dijumpai

di Pasar Triwindu.

- Buka setiap hari mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB

c. Beteng Trade Center (BTC)

BTC secara spesifik menjual barang seperti sepatu, tas,

dompet, kain dan termasuk juga batik. Tempat ini sama hal nya

seperti pasar tekstil tradisioanal hanya tempat nya saja yang

modern, harga terjangkau dan dapat ditawar menawar dengan harga

grosir.

- Buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 17.00 WIB

d. Pusat Grosir Solo (PGS)

PGS adalah pasar modern yang terletak bersebelahan

dengan BTC dengan karakter penjualan yang sama, dengan kata

lain saling melengkapi kebutuhan sandang dalam satu kawasan.

- Buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 17.00 WIB

-

3.6.7 Wisata Kuliner

a. Gladag Langen Bogan (Galabo)

Sebuah arena kuliner yang hanya buka pada malam hari,

berlokasi disebelah timur Bundaran Gladag Jl. Mayor Sunaryo

depan Benteng Trade Centre dan Pusat Grosir Solo. Anda bisa

menemukan berbagai makanan dan minuman seperti tengkleng,
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sate kere, mie kethoprak, wedang ronde, wedang dongo,dan masih

banyak lagi.

- Buka pada malam hari mulai pukul 17.00 – 24.00 WIB

b. Nasi Liwet

Nasi Liwet merupakan makanan khas Solo yang paling

terkenal. Beras yang dimasak dengan kaldu ayam yang membuat

nasi terasa gurih dan beraroma lezat. Nasi tersebut dicampur

dengan sayur labu siam yang dimasak sedikit pedas, telur pindang

rebus, daging ayam yang disuwir, kumut (terbuat dari kuah antan

yang dikentalkan). Disajikan dengan memakai daun pisang yang

dipincuk.

- Nasi Liwet Wongso Lemu Keprabon mulai pukul 18.00 WIB

c. Gudeg Ceker

Ceker (kaki ayam) menjadi makanan khas pendamping

yang dihidangkan bersama Gudeg. Ceker direbus dengan bumbu

santan sehingga terasa lunak dan lezat. Selain gudeg, ceker juga

bisa disajikan sebagai menu pendamping dari bubur. Paduan menu

ini akan semakin lezat ketika disiram dengan kuah sambel goreng

krecek.

- Gudeg Ceker Bu Kusno Jl. Wolter Mongisidi, Margoyudan

Buka mulai pukul 20.00 WIB
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d. Selat Segar Solo

Selat segar solo adalah salah satu bentuk pencampuran

masakan berkuah dari barat dengan selera lidah lokal yang

menciptakan makanan khas solo. Racikan selat solo merupakakn

adaptasi dari salad yang terdiri dari daging yang diiris tipis,

ditambah dengan rebusan buncis, kentang, wortel, telur pindanmg

dan mayonaise. Recikan ini kemudian disiram dengan kuah kecap

encer.

- Warung Selat Mbak Lies di Serengan mulai pukul 19.00 WIB

e. Soto Gading

Soto yang disajikan langsung bersama nansi putih dalam

satu mangkuk. Tersedia juga berbagai lauk sangat komplit di meja

pengunjung dengan rasanya yang khas. Warung soto ini selalu jadi

tujuan wisata kuliner bagi wisatawan yang kunjung ke Solo.

- Soto Gading Jl. Brigjen Sudiarjo Gading mulai pukul 09.00 WIB

f. Wedangan Cangkir Blirik

Wedangan dengan nuasnsa Etnik yang menyediakan menu

tradisioanal khas wedangan yaitu nasi kucing, nasi teri dan nasi

oseng dan sambelnya yang nyamleg, lauk dengan beraneka rmacam

sundukan (tusukan) ada sate kikil, kerang, wader, tahu / tempe

bacem, jadah bakar, klepon dll. Disertai dengan minuman khas

yaitu Teh Cabli (cangkir blirik), JKJ (Jahe Kencur jeruk), wedang

uwuh dan minuman khas lainnya.
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- Alamat di Jl. Banyuanyar Selatan No. 22b Solo

Buka Selasa/Minggu mulai pukul 17.00 – 24.00

g. Serabi

Serabi Solo berbeda dengan serabi dari daerah lain.

Jaajanan in tidak dimakan bersama kuah santan yang manis, karena

rasanya sendiri sudah manis dan gurih. Serabi Solo terbuat dari

adonan tepung beras, gula pasir, santan dan berbentuk bulat dengan

kerak disekelilingnya yang kering dan renyah. Selain polos, Serabi

Solo juga memakai toping yang beraneka macam seperti taburan

coklat, nangka dan irisan pisang.

- Srabi Notosuman Jl. Moh Yamin Notosuman

Buka mulai pukul 09.00 20.00 WIB.


