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ABSTRAK 

Surakarta merupakan kota penuh nuansa sejarah dan budaya, memilki tradisi Jawa yang 

dibanggakan masyakatnya. Sebuah tempat yang akan membuat Anda terkesima dengan 

beragam atraksi warisan budaya Jawa kunonya.Warisan budaya ini dari waktu 

kewaktu berkembang menjadi suatu obyek wisata untuk memenuhi keinginan 

manusia yang beraneka ragam. Minat dan motivasi wisatawan tinggi, harus diimbangi 

dengan suatu kegiatan informasi dan promosi objek wisata yang terencana, terarah, 

terpadu, dan efektif. Pusat Informasi Pariwisata sebagai bangunan yang berfungsi 

mewadahi aktifitas yang berhubungan dengan informasi pariwisata dan budaya yang ada 

di Kota Surakarta, bangunan Pusat Informasi Pariwisata Terpadu mempunyai peran yang 

besar bagi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Surakarta sehingga dapat 

memperkenalkan pariwisata secara terpadu kepada wisatawan, baik domestic maupun 

mancanegara. 

Kata Kunci : Surakarta; Pariwisata; Informasi 
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ABSTRACT 

Surakarta  is a city full of history and cultural nuances, proud Javanese tradition. A place 

that will make you amazed by the diverse attractions of ancient Javanese cultural 

heritage. The cultural heritage of this from time to time developed into a tourist attraction 

to meet the diverse human desires. Interest and motivation high rating, must be balanced 

by an information and promotion activities attractions are planned, directed, integrated 

and effective. Tourism Information Center as a building that serves accommodate 

activities related to tourism information and culture in the city of Surakarta, Integrated 

Tourism Information Center has a major role for tourism and culture in the city of 

Surakarta as to introduce an integrated tourism to tourists , both domestic and foreign. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 
Pusat Informasi Pariwisata 

Terpadu di Surakarta merupakan 

salah satu sarana yang disediakan 

Dinas Pariwisata Kota Surakarta 

guna melayani wisatawan yang 

datang ke Kota Surakarta. Di 

tempat ini, wisatawan akan 

memperoleh berbagai macam 

informasi mengenai sektor 

pariwisata yang berada di Kota 

Surakarta. 

1.2 Latar Belakang 
Kegiatan informasi dan 

promosi objek wisata sangat 

berpengaruh terhadap minat dan 

motivasi wisatawan. Suatu kegiatan 

informasi dan promosi objek wisata 

yang terencana, terarah, terpadu, 

dan efektif akan dapat terlaksana 

dengan baik apabila terdapat 

informasi yang cukup terhadap 

wisatawan. Juga sebaliknya, perlu 

adanya banyak data tenteng minat 

dan motivasi dari wisatawan dari 

wisatawan domestikmaupun 

mancanegara yang perlu dijaring 

untuk study yang bersifat umum 

sebagai landasan untuk 

melancarkan promosi yang 

memikat bagi para wisatawan 

sehingga arah dari promosi tersebut 

lebih mengena, dalam arti dapat 

dipasarkan dengan tepat. 

Sebagai bangunan yang 

berfungsi mewadahi aktifitas yang 

berhubungan dengan informasi 

pariwisata dan budaya yang ada di 

Kota Surakarta, bangunan Pusat 

Informasi Pariwisata Terpadu 

mempunyai peran yang besar bagi 

pariwisata dan kebudayaan yang 

ada di Kota Surakarta karena belum 

ada bangunan pusat informasi yang 

dibangun permanen untuk 

mewadahi aktifitas  pariwisata 

sehingga dapat memperkenalkan 

pariwisata secara terpadu kepada 

wisatawan, baik domestic maupun 

mancanegara. 

1.3 Rumusan Masalah 
Belum adanya wadah yang 

berfungsi sebagai pusat informasi 

pariwisata yang dapat memberikan 

gambaran umum secara 

keseluruhan tentang pariwisata 

yang ada di wilayah Kota 

Surakarta. 

1.4 Tujuan 
Merencanakan tempat yang 

dapat memberikan fasilitas 

informasi pariwisata secara lengkap 

kepada wisatawan yang berkunjung 

di Kota Surakarta. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pariwisata 

2.1.1 Sejarah Pariwisata 

Pariwisata adalah 

mengadakan perjalanan, disebut 

travel atau tourism. Pada 

pertengahan abad yang lalu dengan 

adanya alat angkutan kereta api di 

Eropa (khususnya Inggris) 

mengadakan perjalanan ini 

mempunyai bentuk yang agak jelas 

dengan lahirnya sejenis biro 

perjalanan oleh Thomas Cook, 

seperti kemudian apa yang 

dinamakan dengan pariwisata, 

sedangkan di Indonesia dimulai 

secara kecil-kecilan oleh kegiatan 

KPM (Kodhyat, 1996).  

2.1.2 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan 

suatu aktivitas yang bersifat 

sementara tidak untukmemperoleh 

penghasilan dan untuk dan untuk 

menikmati perjalanan sebagai 

rekreasiuntuk memenuhi keinginan 

yang beragam tanpa adanya suatu 

paksaan, menurutHunzieker dan 

Kraff (Yoeti,1996 :115) 

menyatakan :“ilmu pariwisata 

adalah keseluruhan dari segala yang 

ditimbulkan oleh perjalanandan 

pendiaman orang-orang asing dari 
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segala yang ditimbulkan oleh 

perjalanan danpendiaman itu tidak 

tinggal menetap dan tidak 

memperoleh penghasilan dan 

aktivitasyang bersifat sementara”. 

2.1.3 Pengertian Wisatawan 

Berdasarkan Konferensi 

Perserikat Bangsa Bangsa 

mengenaiperjalananinternasional 

dan pariwisata di Roma tahun 1963 

menyatakan bahwa 

wisatawanadalah setiap orang yang 

mengunjungi suatu negara selain 

negara tempat tinggalnyayang 

biasa, untuk berbagai tujuan selain 

mencari nafkah dan melakukan 

suatupekerjaan yang 

menguntungkan di negara yang 

dikunjungi. Dari definisi 

tersebuttelah mencakup wisatawan 

(tourist) yaitu pengunjung yang 

datang paling sedikit 24jam di 

negara yang dikunjungi. Dan 

Pelancong (excursionist) yaitu 

seorangpengunjung yang tinggal 

kurang dari 24 jam di negara yang 

dikunjungi. 

2.1.4 Macam-macam Promosi 

1. Promosi langsung 

2. Promosi tidak langsung 

2.1.5 Pusat informasi 

Pusat informasi pariwisata 

adalah semacam penerangan 

pariwisata (tourism 

publication).Rencana dan pedoman 

publisitas pariwisata ini perlu 

mendapat perhatian untuk 

memperoleh rencana seimbang 

antara permintaan wisata dengan 

persediaan fasilitas serta pelayanan 

pariwisata yang ada. 

3. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PERENCANAAN 

3.1 Gambaran Umum Kota 

Surakarta 

3.1.1 Kondisi fisik 

Luas wilayah 

administrasi kota Surakarta 

berkisar antara 4.404 Hayang 

terbagi menjadi 5 kecamatan 

dan 51 kelurahan, terdiri dari 

luas kawasan yang terbangun 

mencapai 88,47% atau 3.896 

Ha.  

 
Secara administrasi kota 

Surakarta berbatasan dengan: 

Sebelah Utara :  

- Kabupaten Karanganyar 

- Kabupaten Boyolali 

Sebelah Timur:  

- Kabupaten Karanganyar 

- Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Selatan:  

- Kabupaten Sukoharjo 

3.1.2 Kondisi non fisik 

A. Kependudukan 

Kota Surakarta 

mempunyai jumlah penduduk 

sekitar 223.580 jiwa pada tahun 

2003 dan 639.650 jiwa pada 

tahun 2008, kemudian jumlah 

penduduk kota Surakarta pada 

tahun 2010 adalah 503.421 jiwa. 

Pertumbuhan penduduk dalam 

kurung 10 tahun terakhir 

berkisar 0,565 % per tahun. 

B. Bisnis 

Pusat bisnis kota Solo 

terletak di sepanjang jalan 

Slamet Riyadi. Beberapa bank, 

hotel, pusat perbelanjaan, 

restoran internasional, hingga 

tujuan wisata dan hiburan 

terletak di sepanjang jalan 
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protokol ini, termasuk Graha 

Soloraya, Loji Gandrung (rumah 

dinas wali kota). 

C. Sosial 

Kondisi sosial Kota 

Surakarta dikaitkan pula pada 

kondisi dan tingkat ekonomi 

masyarakatnya.Ditinjau dari 

segi sosial ekonomi dan 

kependudukannya sangat 

heterogen, mulai dari kalangan 

ekonomi rendah sampai 

ekonomi atas. 

D. Budaya 

Keberadaan Surakarta 

sangat ditunjang dengan system 

tata nilai budaya masyarakat 

Kota Surakarta yaitu: 

1. System religi dan upacara 

trdisional 

2. Tata Krama 

3. Mata Pencaharian 

4. Kesenian 

4. PENDEKATAN KONSEP DAN 

PERENCANAAN 

4.1 Gagasan Perencanaan dan 

Perancangan 

Pusat Informasi 

Pariwisata Terpadu merupakan 

suatu wadah untuk memberikan 

pelayanan tentang informasi 

seputar pariwisata di Kota 

Surakarta secara keseluruhan. 

4.1.1 Dasar pendekatan 

4.2 Analisis Pemilihan Lokasi 

4.2.1 Pendekatan konsep 

penentuan lokasi 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Rencana Umum Tata Ruang 

Kota (RUTRK) 

2) Letak lokasi yang strategis 

terhadap fasilitas kota. 

3) Sesuai dengan pembagian 

dalam Bagian Wilayah Kota 

(BWK). 

b. Kriteria Pendekatan 

1) Peruntukan lahan 

Sesuai dengan peruntukan 

pada rencana induk, yaitu 

zona perdagangan dan jasa. 

2) Perletakan 

Letak lokasi yang strategis 

terhadap fasilitas kota dan 

prospek daerah pariwisata 

serta prospek 

pengembangan umum. 

3) Pencapaian 

Pencapaian lokasi harus 

mudah dan aman dengan 

selalu memperhatikan: 

a) Lebar jalan 

b) Volume / intensitas lalu 

lintas 

c) Angkutan umum 

4) Kondisi Lingkungan 

Lokasi memiliki nilai 

komersil yang akan 

mendukung perencanaan 

dan perancangan sebagai 

Pusat Informasi Pariwisata 

Terpadu. 

5) Jaringan Utilitas 

Tersedia jaringan utilitas 

kota berupa jaringan air 

bersih, jaringan air kotor, 

listrik dan telepon. 

4.2.2 Pendekatan konsep 

penentuan site 

Pemilihan tapak Pusat 

Informasi Pariwisata Terpadu 

berdasarkan kriteria berikut: 

a. Keamanan dan Kelancaran 

Relatif aman dan lancar 

dalam pencapaian menuju 

tapak. 

b. Lingkungan 

Mempunyai korelasi yang 

kuat terhadap lingkungan 

terutama sebagai zona 

komersial. 

c. Pencapaian 

Tapak mudah dicapai dari 

jalur utama 

d. Potensi Lahan 
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Bangunan yang akan 

direncanakan merupakan 

bangunan komersil dan jasa 

pariwisata, maka sebaiknya 

didirikan dilingkungan yang 

mempunyai tingkat 

prestisius yang tinggi. 

Berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah diajukan dan 

pembobotan pada masing-

masing alternative site, maka 

site yang terpilih sebagi Pusat 

Informasi Pariwisata Terpadu di 

Surakarta adalah di Kecamatan 

Laweyan. 

 

Batas-batas wilayah site: 

Utara : Jl. Slamet Riyadi 

Timur : Pasar Purwosari 

Selatan : KPP Surakarta 

Barat : Jl. KH Agus Salim 

4.3 Analisis Pengolahan Site 

4.3.1 Pencapaian 

Hal mendasar yang perlu 

dipertimbangkan adalah: 

1) Pola sirkulasi dan 

kepadatan lalu lintas 

2) Aktivitas yang berlangsung 

pada lingkungan sekitar 

3) Posisi dan kondisi fisik 

lahan 

Penentuan 

pencapaian meliputi 

sirkulasi lingkungan di luar 

site dan sirkulasi dalam site. 

Pencapaian dari luar site 

adalah penentuan pintu 

utama (Main Entrance) 

sebagai akses keluar masuk 

pengguna menuju pusat 

informasi pariwisata. 

Sedangkan pencapaian 

dalam site adalah penentuan 

pintu utama (Main 

Entrance) pada bangunan. 

4.3.2 Kebisingan 

a. Analisa Kebisingan 

 Area butuh ketenangan 

tinggi  

R.Audio Visual, R. 

Seminar, Perpustakaan, 

R. Pengelola, 

R..Pertemuan, Musholla 

 Area butuh ketenangan 

sedang 

R. Imformasi, R. 

Tunggu, R. Galeri, 

Restaurant, Servis 

 Area butuh ketenangan 

rendah 

Area Parkir, R. 

Penerimaan, Kios, 

Taman. 

b. Konsep Kebisingan 

Untuk memperkecil 

atau mengurangi sumber 

bising dari kedua arah 

tersebut, maka pada bagian 

barat dan selatan site perlu 

diberi vegetasi untuk 

menyerap sumber bising 

tersebut. 

4.3.3 Orientasi Bangunan 

Hal mendasar yang perlu 

dipertimbangkan adalah: 

1) Lingkungan disekitar site 

2) Pola jalan dan arus lalu 

lintas 

3) Jenis kegiatan di dalam 

gedung 

Pusat Informasi 

Pariwisata Terpadu di Kota 

Surakarta yang merupakan 

tipologi bangunan 

wisata.Sehingga jika 

ditinjau dari orientasinya 
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akses masuk yaitu dari arah 

Jalan Slamet Riyadi sebagai 

upaya menjadikan daya 

tarik Pusat Informasi 

Pariwisata Terpadu. 

4.3.4 Pola sirkulasi 

Hal mendasar yang perlu 

dipertimbangkan adalah: 

1) Kelancaran, keamanan, dan 

kenyamanan pengguna 

2) Kejelasan pola dan arah 

pergerakan 

3) Hubungan antar ruangan 

Sirkulasi untuk 

keluar dan masuk kendaraan 

ialah melalui pintu utama 

(Main Entrance). Sedangkan 

sirkulasi di dalam site 

meliputi sirkulasi menuju 

tempat parkir, drop off, dan 

jalur khusus pejalan kaki. 

4.3.5 Pola Zoning 

Hal yang perlu dipertimbangkan 

 Kelompok kegiatan  

 Tingkat kebisingan 

 Kemudahan dalam suatu 

kegiaatan 

Pendekatan penentuan 

berdasarkan kelompok kegiatan 

 Zona public 

 Zona semi public 

 Zona privat 

Pemisahan zona public, semi 

public dan privat akan 

memudahkan dalam 

pengelompokan kegiatan 

4.3.6 Landsekap 

Pola landskape harus 

ditata sedemikian rupa sehingga 

dapat meningkatkan citra Pusat 

Informasi Pariwisata Terpadu di 

Surakarta sebagai pusat 

informasi yang menarik dan 

nyaman. 

a. Vegetasi 

Dasar pertimbangan 

 Kondisi temperatur 

udara 

 Kenyamanan 

pengunjung 

 Estetika penampilan  

 Kebisingan sekitar 

tapak 

Pola lansekap atau 

vegetasi ditentukan sebagai 

elemen-elemen yang 

berfungsi sebagai berikut: 

 Fungsi estetis 

 Fungsi teknis 

 Fungsi pendukung 

4.4 Analisis Konsep Tampilan 

dan Massa Bangunan 

Bentuk masa bangunan 

yang ditampilkan merupakan 

bentuk-bentuk dasar yang dapat 

mewadahi semua kegiatan Pusat 

Informasi Pariwisata Terpadu di 

Surakarta dan mampu 

menampilkan pada penekanan 

arsitektur simbolis secara 

komunikatif. 

 

Bentuk masa yang 

terpilih adalah gabungan antara 

segitiga dengan segi empat, 

dengan perpaduan segitiga yang 

mempunyai kesan kuat, stabil 

namun sulit untuk 

disederhanakan. Dengan 

dipadukan dengan segi empat 

bentuk lingkaran dapat 

disederhanakan untuk 

memperoleh bentuk yang kuat, 

stabil, dan bervariatif.  
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4.5 Analisa dan Konsep Tampilan 

Arsitektur 

4.5.1 Analisa dan Konsep Eksterior 

Bentuk bangunan 

lingkaran berpadu segi empat 

dengan bukaan di depan 

menggunakan kaca dan pada 

teras menggunakan atap modern 

yang akan menambah kesan 

bangunan simbolik dan 

menarik. 

 

Penggunaan matrial 

kaca dan finishing ACP 

(Alumunium Composit Panel) 

pada eksterior bangunan akan 

menambah kesan indah dan 

penambahan ornamen untuk 

menambah kesan indah. 

4.5.2 Analisa dan Konsep Interior 

Untuk interior Hall 

akan terlihat modern yang indah 

dan nyaman dipadukan dengan 

unsur lantai marmer dan unsur 

kayu parquet di dalam balutan 

dindingnya. Dengan interior 

yang terbuka menambah 

kenyamanan pengunjung.  

 

4.6 Analisa dan Konsep 

Penekanan Arsitektur 

Untuk konsep bentuk 

pusat informasi pariwisatanya 

akan dirancang dengan 

bangunan inti sebagai tempat 

pengelola informasi, dan 

dibagian luar (taman)sebagai 

tempat promosi berupa stand-

stand atau bangunan kecil. 

 
Konsep ini di harapkan bisa 

membuat pusat informasi lebih 

menarik dan tidak monoton. 
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