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ABSTRAK 
 

CITRA SURAKARTA SEBAGAI KOTA PARIWISATA (Studi Deskrpitif Kualitatif 
Persepsi ASITA (Association Of The Indonesia Tours And Travel Agencies) terhadap 
Citra Surakarta sebagai Kota Pariwisata) Siti Nisa Solihah, L100080024, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012.  

 
Perkembangan kepariwisataan di Indonesia amatlah pesat, banyak daerah-daerah yang 

giat mengoptimalkan aset wisatanya. salah satunya adalah Kota Surakarta yang saat ini 
berkembang menjadi kota pariwisata dan budaya. Untuk dapat memuaskan wisatawan yang 
singgah ke sebuah destinasi pariwisata diperlukan kondisi yang baik dari elemen-elemen 
pembentuk destinasi itu sendiri. Sebagai garda terdepan dalam proses pariwisata Kota 
Surakarta. ASITA (Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies) Dpc Surakarta 
dirasa dapat mewakili persepsi dari wisatawan dan pelaku wisata di Kota Surakarta.  

Masalah yang di teliti pada penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi ASITA 
memandang kota surakarta sebagai kota pariwisata dilihat dari elemen-elemen destinasi 
pariwisata Kota Surakarta dan Bagaimanakah persepsi ASITA memandang usaha yang 
dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dalam memperbaiki citra negatif sebagai kota 
teroris (terdapat di media massa online) yang berkembang di kota Surakarta. Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui persepsi ASITA memandang Kota Surakarta 
sebagai kota pariwisata dilihat dari elemen-elemen destinasi pariwisata Kota Surakarta dan 
Mengetahui persepsi ASITA memandang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota 
Surakarta dalam memperbaiki citra negatif sebagai kota teroris yang berkembang di Kota 
Surakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  karena masalah yang ditemukan dapat 
digali dengan lebih dalam dengan menggunakan metode ini. Teknik yang digunakan untuk 
mendapatkan data penelitian ini adalah triangulasi (gabungan) yakni penggabungan teknik 
wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber pilihan yang merupakan pengurus 
inti dari ASITA Dpc Surakarta yang diharap lebih mewakili suara anggota ASITA Dpc 
Surakarta, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami lebih dalam fakta kondisi yang 
ada dilapangan dan teknik yang terakhir adalah dokumentasi untuk memperkuat data-data 
yang telah dikumpulkan.  

Hasil penelitian menunjukkan elemen pembentuk destinasi pariwisata yang mendapat 
persepsi baik adalah elemen aksesibilitas dan  penanganan citra negatif sedangkan yang 
mendapat persepsi yang kurang atau tidak baik adalah elemen daya tarik wisata, elemen 
fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan Masyarakat lokal.  
 
Kata Kunci : destinasi pariwisata, citra, elemen pembentuk pariwisata 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Citra amatlah penting bagi sebuah kota guna pengembangan suatu kota, sebagai 

pembentuk identitas kota, dan sebagai penambah daya tarik kota. Citra kota yang spesifik 

dan kuat akan mengokohkan identitas dari kota tersebut sehingga kota tersebut lebih 

memiliki daya tarik yang dapat ditunjukan. Citra sebuah kawasan seakan menjadi tolak 

ukur kualitas bagi sebuah kawasan lingkungan. 

Untuk membentuk citra yang positif di mata masyarakatnya tidak dapat dilakukan 

dengan waktu yang singkat. Citra positif dibangun dengan melibatkan banyak aspek 

beberapa di antaranya adalah penilaian dan kepercayaan masyarakat yang memiliki 

hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kota tersebut.  

Citra kota dapat dibangun dengan berbagai tema. Citra di Indonesia sendiri 

terdapat banyak citra kota diantaranya adalah kota budaya, kota pelajar, kota wisata, kota 

militer dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya citra kota tidak hanya dapat 

dibangun, citra kota juga  dapat melekat dikarenakan suatu hal yang terjadi atau terdapat 

di kota tersebut. Sebagai contoh terdapatnya citra kota sebagai kota sejuta PSK (Pekerja 

Sex Komersial) yang melekat pada Kota Surabaya tentu dalam hal ini pemerintah Kota 

Surabaya tidak membentuk citra kota sejuta PSK (Pekerja Sex Komersial) sebagai citra 

kotanya. Citra tersebut dilekatkan terhadap Kota Surabaya oleh pihak-pihak yang 

memiliki informasi terhadap kota tersebut.   

Citra kota sebagai kota teroris yang beberapa waktu lalu sempat dilekatkan pada 

Kota Surakarta. Kota Surakarta yang membentuk citra kota sebagai kota pariwisata, 

dengan kejadian penangkapan teroris dan bom bunuh diri yang ada di Kota Surakarta, 

mendapatkan citra sebagai kota teroris. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak yang 



amat merugikan bagi Kota Surakarta. Adanya citra negatif akan mempengaruhi citra 

positif dari sebuah kota, maka diperlukan upaya yang kuat untuk mengembalikan citra 

positif suatu kota. Kota Surakarta dalam hal ini memiliki banyak upaya dalam mengubur 

citra negatifnya sebagai kota teroris dengan lebih menggiatkan dan mengoptimalkan citra 

positifnya sebagai kota pariwisata.  

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara 

sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap 

pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan didalam 

perolehan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun pengentasan kemiskinan 

(Pitana,dkk, 2009; 2). 

Kota Surakarta sebagai daerah tujuan wisata dalam hal ini haruslah dapat 

memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, seperti yang 

terdapat pada Undang-Undang No.10/Th.2009 “Daerah Tujuan Pariwisata, yang 

selanjutnya disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam 

satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas (kemudahan pencapaian tempat tujuan), serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.” (sumber: 

http://www.budpar.go.id, diakses pada tanggal 6 Juni 2012). 

Setiap orang menetapkan citra atau reputasi orang-orang di sekitarnya. Begitu 

pula sebuah kota akan memiliki citra yang timbul dari persepsi orang-orang di sekitarnya, 

yang memiliki kedekatan dengan kota tersebut. Orang-orang yang memiliki kedekatan 

dengan pariwisata Kota Surakarta tidak lain adalah stakeholder dari pariwisata itu sendiri. 

Baik dari bidang perhotelan, maskapai penerbangan, masyarakat, pemerintah pusat/kota, 

perserikatan travel, hingga perserikatan pramuwisata.  



Persepsi dalam hal ini menunjukan pandangan stakeholder terhadap komponen 

pembentukan sebuah daerah atau kota tujuan pariwisata. Antara lain dari adanya destinasi 

sumber daya alam, sumber daya budaya, fasilitas rekreasi, event, aktifitas spesifik dan 

daya tarik psikologis. Dalam hal ini terkait dengan fasilitas umum, aksesibilitas, serta 

keikutsertaan masyarakat.  

Mengetahui persepsi dari stakeholder terhadap pariwisata Kota Surakarta 

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta dalam menentukan kebijakan apa yang harus diambil guna meningkatkan 

reputasi dan citra pariwisata Kota Surakarta. Karena dengan memiliki reputasi dan citra 

yang baik maka Kota Surakarta juga akan memperoleh keuntungan di segi pariwisatanya 

antara lain; meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya rasa kebanggan masyarakat 

terhadap kotanya, dan meningkatnya hubungan dengan stakeholder pariwisata.  

Dalam penelitian ini akan menjadikan ASITA (Association of the Indonesia Tours 

and Travel Agencies) sebagai perwakilan dari stakeholder pariwisata Kota Surakarta. 

ASITA adalah satu-satunya asosiasi di bidang usaha perjalanan wisata di Indonesia. 

ASITA merupakan instansi yang menjadi stakeholder dari pariwisata Kota Surakarta 

yang berada di luar pemerintahan. ASITA yang merupakan stakeholder eksternal dari 

pariwisata Kota Surakarta menjadikan persepsinya terhadap citra Kota Surakarta menjadi 

lebih objektif dibandingkan dengan instansi yang menjadi stakeholder internal dari 

pariwisata Kota Surakarta.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas serta dengan berlandaskan pada 

penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian untuk mengetahui 

persepsi stakeholder terhadap Kota Surakarta sebagai kota pariwisata.  

 
B.   TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 



1. Mengetahui persepsi ASITA memandang Kota Surakarta sebagai kota pariwisata 

dilihat dari elemen-elemen destinasi pariwisata Kota Surakarta.  

2. Mengetahui persepsi ASITA memandang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Surakarta dalam memperbaiki citra negatif sebagai kota teroris yang berkembang di 

Kota Surakarta.  

 
C.   LANDASAN TEORI  

a. Ilmu Komunikasi  

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya yang ingin mengetahui apapun yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya 

sendiri. Rasa ingin tahu menjadi pendorong manusia untuk berkomunikasi. 

Prinsip-Prinsip Komunikasi  

Komunikasi memiliki banyak definisi dari berbagai ilmuan, 

diantaranya adalah Harold D. Lasswell yang mendefinisikan komunikasi 

secara cepat adalah dengan menjawab pertanyaan tentang siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan 

apa pengaruhnya (Cangara, 2006; 18). 

Steven memiliki pandangan tentang komunikasi yang di nilai terbalik 

dengan pandangan tentang komunikasi yang singkat. Steven memandang 

komunikasi dengan lebih luas yakni komunikasi terjadi kapan saja suatu 

organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimul, apakah itu berasal 

seseorang atau lingkungan sekitarnya (Cangara, 2006; 18). 

Sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhusukan pada studi 

komunikasi antar manusia (Human Communication) menjelaskan pandangan 

terhadap komunikasi, bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses 



simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) 

membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi 

(3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha 

mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara, 2006; 18-19). 

Definisi lain diungkapkan oleh Everett M. Rogers yang memandang 

komunikasi sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka. Definisi itu selanjutnya dikembangkan bersama D. Lawrence Kincaid 

yang memandang komunikasi sebagai suatu proses dimana dua orang atau 

lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama 

lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam 

(Cangara, 2006; 19). 

b. Aspek penting Public Relations  

Menurut Rumanti (2005) dalam kajian Public Relations, 

berkomunikasi yang baik dan efektif akan menghasilkan keuntungan yang 

tinggi. Komunikasi dua arah yang efektif harus dipandang sebagai satu-

satunya alat manajemen oleh Public Relations yang dimanfaatkan dalam 

mengembangkan organisasi. Bagi Public Relations umpan balik lewat opini 

publik yang diciptakan akan membawa perbaikan, perubahan, perkembangan 

sebagai efeknya. Cara yang paling bernilai dan bermanfaat adalah adanya 

sikap terbuka untuk menerima umpan balik melalui pemantauan pihak-pihak 

terkait (Rumanti, 2005; 112).  

c. Persepsi  

Bila membicarakan tentang apa itu persepsi maka akan mendapatkan 

banyak jawaban dari para ahli dalam buku referensi. Disini peneliti 



memberikan beberapa definisi atau pengertian dari persepsi itu sendiri yang 

bersumber dari para ahli komunikasi dan psikologi.  

 Individu mengenali dunia luarnya dengan menggunakan alat 

indranya, bagaimana individu dapat mengenali dirinya sendiri maupun 

keadaan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan persepsi (perseption), melalui 

stimulus yang diterimanya, individu akan mengalami persepsi. Persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan (Walgito, 1997; 53-

54). 

d. Citra Destinasi Pariwisata  

Citra (image) merupakan kepercayaan yang dimiliki wisatawan tentang 

produk atau pelayanan yang mereka beli. Citra tidak selalu terbentuk dari 

pengalaman atau fakta yang ada di sebuah destinasi, namun juga dapat 

dibentuk sehingga akan menjadi motivasi seorang wisatawan untuk kembali 

ke destinasi tersebut (Rumanti, 2009; 131) 

a. Definisi citra  

Menurut Renald Kasali dalam bukunya memaparkan bahwa citra 

adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan (Kasali, 

1994; 28) pemahaman seseorang terhadap sesuatu tergantung dengan faktor 

penyerapan informasi seseorang. Menurut Alvinaro yang dimaksud dengan 

citra adalah pandangan atau persepsi, serta terjadinya proses akumulasi 

amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu yang 

membentuk opini publik yang lebih luas dan abstrak (Alvinaro, 2009; 132) 

 

e. Aspek Pariwisata  

1)  Definisi destinasi pariwisata 



Destinasi pariwisata merupakan suatu tempat yang dikunjungi 

dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan 

dengan tempat lain yang dilalui sepanjang perjalanan (Pitana, 2009; 

126). 

2) Kategori destinasi pariwisata 

Destinasi pariwisata digolongkan menjadi enam kategori yakni; 

1) Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, hutan. 2) Destinasi 

sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan 

masyarakat lokal. 3) Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan. 4) Event, 

seperti pesta Kesenian Bali, pesta Danau Toba, pasar malam. 5) 

Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting High Land Malaysia, wisata 

belanja di Hongkong. 6) Daya tarik psikologis, seperti petualangan, 

perjalanan romantis, dan keterpencilan (Pitana, 2009; 126).  

Sedangkan dalam penelitian ini destinasi wisata Kota Surakarta 

masuk pada kategori-kategori ; 

a) Destinasi sumber daya budaya seperti Keraton Surakarta, Museum 

Radya Pustaka, Wayang Orang Sriwedari dan lain sebagainya.  

b) Destinasi fasilitas rekreasi, seperti taman kota Balekambang. 

c) Destinasi event, seperti SIPA (Solo International Perfoming Art), SBC 

(Solo Batik Karnaval) dan lain sebagainya.  

d) Destinasi aktivitas spesifik, seperti wisata belanja batik di Pasar 

Tradisional Klewer, Kampung Batik Laweyan, dan lain sebagainya. 

D.  METODE PENELITIAN  
a. Lokasi penelitian  

Melihat penelitian ini akan melihat persepsi stakeholder (ASITA Kota 

Surakarta) maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Surakarta.  



b. Waktu penelitian  

penelitian akan dilakukan kurang lebih dalam jangka waktu dua bulan 

yang akan dimulai pada bulan Juli hingga bulan Agustus.  

c. Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

d. Sumber Data  

a) Data primer  

Data primer akan didapat dari penelitian lapangan, yang akan dilakukan 

dengan wawancara dan observasi. 

b) Data sekunder 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder di dapat dari buku, 

makalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

e. Teknik pengumpulan data  

Dalam penelilitian ini peneliti memilih menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.   

f. Teknik sampling  

Penentuan sumber data pada orang yang mewawancarai dilakukan secara 

purposive, 

g. Validitas data   

Dalam penelitian ini uji validitas dengan dilakukan triangulasi sumber. 

h. Teknik analisis data  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis data dengan model 

Miles dan Huberman.  

 
E.  HASIL PENELITIAN  
 



Yang menjadi objek pembahasannya adalah elemen-elemen pariwisata yang ada 

terdapat dalam undang-undang no.10/Th. 2009 yakni elemen daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat lokal, dan ditambahkan dengan 

persepsi terhadap Penanganan citra negatif sebagai kota terorisme yang berkembang di 

destinasi pariwisata Kota Surakarta.  

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut informan penelitian, 

Destinasi Pariwisata Kota Surakarta memiliki persepsi yang kurang baik dilihat dari 

elemen daya tarik wisata, di karenakan adanya objek wisata dan atraksi wisata yang ada 

di destinasi ini masih belum menjual dipasaran wisata baik domestik maupun 

mancanegara. Di lihat dari elemen fasilitas umum dan fasilitas pariwisata juga mendapat 

persepsi yang kurang baik, informan memandang masih banyak kekurangan terdapat di 

dalamnya, karena fasilitas umum dan fasilitas pariwisata amat sangat mempengaruhi 

kepuasan dari wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Pariwisata Kota Surakarta, bagian 

yang terbanyak mendapat sorotan negatif dari informan adalah keberadaan dan kondisi  

toilet umum yang berada di area umum maupun yang berada di objek wisata, selain itu 

juga lahan perkir dirasakan belum memuaskan wisatawan.  Masyarakat lokal juga 

merupakan salah satu yang mendapatkan persepsi yang kurang baik dari informan 

penelitian, masayarakat lokal Destinasi Pariwisata Kota Surakarta dianggap masih 

membutuhkan pembinaan-pembinaan pihak-pihak terkait.  

Menurut informan penelitian Destinasi Pariwisata Kota Surakarta memiliki 

persepsi yang baik bila dilihat dari elemen aksesibilitas dan  Penanganan citra negatif 

sebagai kota terorisme yang berkembang di destinasi pariwisata Kota Surakarta. bila 

dilihat dari elemen aksesibilitas, Destinasi Pariwisata Kota Surakarta di nilai sebagai kota 

yang strategis dan memiliki transportasi yang memadai bagi wisatawan untuk berkunjung 

dan berada di Destinasi Pariwisata Kota Surakarta. sedangkan bila dilihat dari elemen 



Penanganan citra negatif sebagai kota terorisme yang berkembang di destinasi pariwisata 

Kota Surakarta, informan penelitian menilai bahwa pemerintah kota Surakarta sudah 

bekerja dengan baik dalam menangani citra negatif sebagai kota terorisme yang 

berkembang di masyarakat.  

 
F. KESIMPULAN DAN SARAN  

a.  Kesimpulan  

1) Hasil penelitian menunjukkan elemen pembentuk destinasi pariwisata yang 

mendapat persepsi baik adalah elemen aksesibilitas dan  penanganan citra negatif  

2) Hasil penelitian menunjukkan elemen pembentuk destinasi pariwisata yang 

mendapat persepsi yang kurang atau tidak baik adalah elemen daya tarik wisata, 

elemen fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan Masyarakat lokal 

b.  Saran  

1) Keberadaan dan kondisi lahan parkir yang penting bagi kerapihan sebuah objek 

wisata dan tentunya bagi kenyamanan wisatawan masih dirasa tidak terartur dan 

kurang layak oleh anggota ASITA DPC Surakarta, oleh karena itu pihak 

pemerintah maupun pelaku destinasi pariwisata Kota Surakarta dapat meninjau 

kembali dan dapat membenahi kondisi lahan parkir di objek-objek wisata sehingga 

lebih teratur, dan dapat memuaskan wisatawan.  

2) Masyarakat lokal Kota Surakarta dianggap belum berkembang menjadi masyarakat 

yang sadar wisata, sehingga belum mampu berinteraksi secara baik dengan 

wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Kota Surakarta, oleh karena itu 

pemerintah maupun pelaku pariwisata Kota Surakarta dapat  mengadakan 

pembinaan-pembinaan masyarakat sadar wisata sehingga dapat tercipta masyarakat 

sadar wisata.   
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jateng.litbang.deptan.go.id (28 September 2012 )pukul 12.24 WIB 

http://www.solopos.com/2011/08/28/lebaran-tarif-taksi-tidak-naik-113339 (14 

november  2012) pukul 01.14 WIB 

http://www.rimanews.com/node/74017 (14 november 2012) pukul 01.14 WIB 

http://www.Surakarta.go id/ konten/sejarah-kota (19 juni 2012) Pukul 16.00 WIB. 

http:// www.Surakarta. go.id (26 September 2012) Pukul 01.46 WIB 

 

 

 

 

 

 


