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ABSTRAK 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta merupakan instansi 

Pemerintah Kota Surakarta yang menanggani di bidang kebudayaan dan 
pariwisata.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mempunyai tugas 
pokok dan fungsi yaitu untuk melestarikan dan menggembangkan potensi 
pariwisata yang ada di Kota Surakarta. Salah satu obyek potensial di Kota 
Surakarta adalah Kampoeng Batik Laweyan. Kampoeng Batik Laweyan 
merupakan kawasan sentra batik yang perlu dikembangkan. Selain batik yang 
merupakan ciri khas Kampoeng Batik Laweyan, masih ada obyek-obyek wisata 
lain yang ada di Kampoeng Batik Laweyan tetapi belum dikembangkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam Mengembangkan Kampoeng 
Batik Laweyan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Surakarta digunakan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur baik 
buruknya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Indikator-
indikator yang digunakan adalah responsivitas, efektivitas dan akuntabilitas.  

Dari hasil penelitian berdasarkan indikator-indikator yang dipilih, 
Responsivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta merupakan 
kemampuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam 
merespon dan menanggapi apa yang menjadi tuntutan dan keinginan dari 
pengusaha batik di Laweyan yang direalisasikan dalam program-program dan 
kegiatannya demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Efektivitas Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta merupakan tingkat keberhasilan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan 
pengembangan Kampoeng Batik Laweyan sehingga tujuan yang telah 
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direncanakan yaitu lebih maju dan berkembangnya Kampoeng Batik Laweyan 
dapat tercapai.  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Meningkatkan koordinasi 
dengan dinas-dinas terkait dan pihak ketiga, Perlu adanya pembuatan data statistik 
jumlah pengunjung Kampoeng Batik Laweyan, serta perlu lebih banyak lagi 
mencari sponsor pendukung dalam setiap event yang diadakan. 

ABSTRACT  
Department of Culture and Tourism of Surakarta city is Surakarta’s 

Government agencies that handle in the field of culture and tourism. Department 
of Culture and Tourism of Surakarta has the main duty and function is to preserve 
and developing existing tourism potential in Surakarta. One of the potential 
objects in Surakarta is Kampoeng Batik Laweyan. Kampoeng Batik Laweyan is a 
Batik central area that needs to be developed. Besides batik which is characteristic 
of Kampoeng Batik Laweyan, there are still objects there are other attractions in 
Kampoeng Batik Laweyan but not yet developed. 

This study aims to find out how the performance of Department of Culture 
and Tourism of Surakarta city in Developing Kampoeng Batik Laweyan. 

This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques 
used in this study were interviews, observation, and documentation. The validity 
of the data carried by Trianggulasi data. Data analysis techniques using an 
interactive analysis model. 

To find out how the performance of Culture and Tourism Office of 
Surakarta city used indicators to benchmark the performance merits of Culture 
and Tourism Office of Surakarta. The indicators used are the responsiveness, 
effectiveness and accountability.  

The results of research based on the indicators selected, the responsiveness 
of culture and tourism office Surakarta city will be considered as well. For the 
effectiveness of cultural activities and tourism services Surakarta City has not 
success, culture and tourism office of Surakarta conduct promotional activities 
such as cultural events and promotions through print and electronic media., but 
the implementation was not yet reached the desired target.  

Advice can be given by the researchers is to improve coordination with 
relevant agencies and third party, should be the creation of visitor statistics 
Kampoeng Batik Laweyan, and need more support in seeking sponsors an event 
each. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 
A. Sejarah Berdirinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Kota Surakarta merupakan daerah bekas kerajaan yang terdiri atas 

Kerajaan Kasunanan  dan Mangkunegaran, sehingga banyak peninggalan sejarah 

dan obyek-obyek wisata yang mengandung unsur sejarah dan budaya. Untuk 

melestarikan peninggalan sejarah dan obyek-obyek wisata tersebut, Pemerintah 

Daerah dalam Rencana Induk Kota (RUK) Masterplan 20 tahun Kodya Dati II 

Surakarta menetapkan Perda No. 5 Tahun 1975 dan disahkan dengan keputusan 

Mendagri No. 412/1997, Kota Surakarta diarahkan sebagai Kota Budaya dan 

Pariwisata. 

Dinas Pariwisata Kota Surakarta berdiri pada tahun 1974 berdasarkan 

Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 108/Kep. I/3/1974 dengan nama 

Lembaga Perkembangan Pariwisata Kota Surakarta (LPPS), yang berstatus semi 

pemerintah. Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk pengelolaan dan 

peningkatan kepariwisataan Kota Surakarta, mengingat Kota Surakarta 

merupakan salah satu kota yang memiliki banyak peninggalan sejarah, nilai 

budaya, dan obyek wisata. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Walikota 

Surakarta dengan fungsinya yaitu, memberi saran atau membantu Walikota dalam 

hal-hal tersebut dibawah ini : 

1. Membina, mengembangkan, dan mengarahkan potensi kepariwisataan di 

Kota Surakarta. 

2. Mengkoordinasi badan-badan swasta dalam hal ke pariwisataan. 
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3. Mengadakan hubungan kerjasama sebaik-baiknya dengan pemerintah dan 

swasta yang bersifat nasional maupun internasional. 

Mengingat pentingnya lembaga ini, maka untuk menyempurnakan 

keberadaan lembaga ini dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Surakarta 

Nomor 439/Kep I/Kp.76 pada tanggal 31 Maret 1976 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta. Dengan 

keluarnya Surat Keputusan ini, maka secara resmi LPPS berubah nama menjadi 

Dinas Pariwisata Kota Surakarta, dan statusnya adalah organisasi pemerintah. 

Dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di daerah, pemerintah pusat 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan 

sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat 

II. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, maka Pemerintah Kota 

Surakarta mempunyai wewenang yang lebih luas mengenai masalah 

kepariwisataan dan secara otomatis terjadi perubahan dalam susunan organisasi 

dan tata kerja Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Untuk menanggapi hal tersebut, 

maka Walikota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 061.7/129/1980 

pada tanggal 30 September 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pariwisata Kota Surakarta. 

Keberadaan Dinas Pariwisata Kota Surakarta semakin kuat posisinya 

setelah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor 556/13309 pada tanggal 9 Juli Tahun 1982 tentang 

Pembentukan Dinas Pariwisata untuk daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa 

Tengah. Peraturan Pemerintah Dati I Jawa Tengah mengenai Kepariwisataan 
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Daerah Tingkat II  Surakarta. Secara resmi penyerahan dilaksanakan pada tanggal 

17 September 1986 di depan sidang Pleno C/10 DPRD Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta. 

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Surakarta 

mengusahakan tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan. Kemudian 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas 

Pariwisata diubah menjadi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta. 

Pada akhirnya setelah keluar Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 Tahun 

2008 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta berubah menjadi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 

B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah 

Terwujudnya Kota Solo Sebagai Tujuan Wisata Berbasis Budaya.  

Sedangkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendorong pelestarian dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata 

unggulan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan 

budaya serta memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang berdaya 

saing global. 

3. Menyediakan data base yang lengkap dan akurat di bidang pariwisata dan 

kebudayaan yang berbasis teknologi informasi. 
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4. Meningkatkan kerja sama/kemitraan antar daerah dan antar pelaku wisata 

dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata serta promosi pariwisata. 

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta. 

1. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 

Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

dalam struktur organisasi Pemda Kotamadya Surakarta, menurut  Perda 

Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 

disebut bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah 

unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata yang dipimpin 

oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Walikota/Kepala Daerah. 

2. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2008, 

tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata, seni, 

sejarah, kebudayaan dan purbakala. 

3. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut menurut Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 
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a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

c. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan 

hiburan umum; 

d. Pembinaan dan Pengembangan kesenian, bahasa dan budaya; 

e. Pelestarian nilai-nilai sejarah dan purbakala; 

f. Pembinaan pelaku wisata. 

g. Pengendalian dan pengembangan aset wisata seni dan kebudayaan; 

h. Pemasaran wisata. 

i. Penyelenggaraan sosialisasi; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

k. Pembinaan jabatan fungsional; 

l. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) 

D. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota 

Surakarta, maka bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut : 
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 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta mempunyai susunan organisasi dimana setiap bagian 

mempunyai tugas dan fungsi yang lebih khusus sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing. Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta berdasarkan bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas  

 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 

serta melaksanakan pemerintahan di bidang kepariwisataan seni dan 

kebudayaan. 

2. Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan, tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan, tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang keuangan; 
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c. penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan, tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

  Sekretariat membawahi : 

a. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

b. Sub bagian Keuangan  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, 

meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi 

di lingkungan dinas. 

c. Sub bagian Umum dan kepegawaian  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan 

kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, 
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hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah 

tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas. 

3. Bidang Sarana Wisata 

 Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akomodasi wisata dan 

rekreasi dan hiburan umum.. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang 

Sarana Wisata mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang akomodasi wisata; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang rekreasi dan hiburan umum; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

  Bidang Sarana wisata membawahi : 

a. Seksi Akomodasi Wisata 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang akomodasi wisata, 

meliputi : usaha hotel, penginapan, restoran, travel biro, jasa boga, 

gedung pertemuan, money changer dan sejenisnya. 

b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepurbakalaan, meliputi 
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usaha impresariat, hiburan malam, ketangkasan, wisata air/alam, 

asuransi wisata dan sejenisnya. 

4. Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala 

 Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang seni, budaya, sejarah dan 

purbakala. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Seni, Budaya, 

Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang seni dan budaya; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang sejarah dan purbakala; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

  Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala membawahi : 

a. Seksi Seni dan Budaya 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang seni dan budaya, meliputi 

: pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan mengenai pemberian 

izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, 

penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka 

kerjasama luar negeri, penetapan kriteria dan prosedur 

penyelenggaraan festival, pameran dan lomba, pemberian penghargaan 

kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, 
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penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang 

kesenian, penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan 

pengamanan aset atau benda kesenian, pelaksanaan pembentukan 

dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian. 

b. Seksi Sejarah dan Purbakala  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sejarah dan purbakala, 

meliputi : pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan di bidang 

penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, pemahaman, 

inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, 

pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan 

sejarah. 

5. Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama 

 Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama bertugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pelestarian dan pengembangan aset, promosi dan 

informasi dan kerjasama. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut 

Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pelestarian dan pengembangan aset; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang promosi dan informasi; 
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c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang kerjasama; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

  Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama membawahi : 

a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Aset 

 Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk 

pariwisata, meliputi : pelaksanaan kebijakan dan penetapan pedoman 

pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan kerjasama 

internasional dan fasilitasi kerjasama pengembangan detinasi 

pariwisata. 

b. Seksi Promosi dan Informasi 

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata, meliputi : 

penyelenggaraan widyawisata, penetapan dan pedoman partisipasi dan 

penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata, peserta/ 

penyelenggara pameran/event, road show, penerapan branding 

pariwisata dan penetapan tagline pariwisata dan pengumpulan dan 

penyusunan data base untuk pengadaan sarana pemasaran, pengadaan 

dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan brosur/leaflet/booklet, 

majalah, banner, touch-screen dan sarana pemasaran lainnya serta 

pemeliharaannya, pengelolaan sistem informasi pemasaran, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 
 

xvi

penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan 

pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik. 

c. Seksi Kerjasama 

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya 

manusia, meliputi : pelaksanaan kebijakan dan penetapan pedoman 

pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan kerjasama dan 

fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dan 

penyelenggaraan widyawisata. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis 

pariwisata di bidang kegiatan masing-masing. Kelompok jabatan 

fungsional ini terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. 

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

E. Kepegawaian 

1. Menurut Satuan Kerja 

  Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta terdiri 

dari satu orang Kepala Dinas, satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

dan empat orang kepala Sub Dinas yang masing-masing membawahi 
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delapan seksi dan beberapa staff. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Menurut Satuan Kerja Tahun 2009 

 

No Satuan Kerja Jumlah Prosentase 

1 Kepala dinas 1 0,96 

2 Kepala bagian tata usaha 1 0,96 

3 Kepala sub bagian 3 2,88 

4 Kepala sub dinas 4 3,84 

5 Kepala seksi 8 7,68 

6 Staff sub bagian tata usaha 20 19,2 

7 Staff sub dinas P2A 22 21,12 

8 Staff sub dinas sarana wisata 9 8,64 

9 Staff sub dinas pemasaran 18 17,28 

10 Staff sub dinas bina program 10 9,6 

  Jumlah 96 100 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

 Di samping PNS tersebut di atas, di dalam tubuh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga terdapat pegawai wiyata 

bhakti sebanyak 42 orang dan pegawai harian lepas 8 orang. Pada 

umumnya mereka bertugas sebagai pemain wayang orang, karawitan 

wayang orang, tenaga kebersihan dan supir. 

2. Menurut Pendidikan 

 Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai pada kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bervariasi, dari tingkat sekolah 
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dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan kebutuhan 

bidang tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk 

lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pegawai di kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dapat di lihat tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Kota Surakarta Tahun 2009 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 S2 7 7,29 
2 S1 34 35,42 

3 D3 7 7,29 
4 SLTA 34 35,42 
5 SLTP 4 4,17 

6 SD 10 10,42 

  Jumlah 96 100 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

 Dalam hal ini perlu di ketahui bahwa pegawai yang latar 

belakangnya hanya SLTP dan SD lebih banyak pegawai yang bertugas 

sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan, seperti petugas penataan 

kebun/taman ataupun petugas listrik dan teknik. Sedangkan yang berada di 

Kantor bertugas sebagai pesuruh, dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut 

tidak begitu memerlukan pendidikan formal yang tinggi, tetapi lebih 

memerlukan pengalaman dan ketrampilan. 

3. Menurut Pangkat/Golongan 

 Pegawai negeri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

dilihat dari golongan dan pangkatnya terdiri dari tingkat I sampai tingkat 
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IV, berikut ini adalah tabel jumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta menurut pangkat/golongan : 

Tabel 2.3 

Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2009 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah Prosentase 
1 Golongan IV 4 4,17 
2 Golongan III 44 45,83 
3 Golongan II 42 43,75 
4 Golongan I 6 6,25 

  Jumlah 96 100 
 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

 Dari tabel di atas dilihat bahwa pangkat tertinggi yaitu golongan 

IV, sedangkan prosentase tertinggi yaitu pegawai dengan golongan III. 

 

F. Asal Mula Batik, Jenis-Jenis Batik, Lokasi dan Sejarah Kampoeng Batik 

Laweyan 

1. Asal Mula Batik 

 Tim Penyusun BPK Batik dalam Kristian (2006:12) menerangkan 

bahwa kata “batik” semula dari kata “tik” yang artinya “titik”. Membuat 

titik-titik sebagai kata kerja dapat mengunakan “matik” (“ma” sebagai 

awalan yang artinya mengerjakan sesuatu). Kata “matik”  berkembang 

menjadi “mbatik” (Jawa) yang akhirnya berubah menjadi “batik”. Jadi 

pekerjaan membuat titik-titik dengan meneteskan cairan lilin pada kain 

(mori) disebut membatik (mbatik). 
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 Tim Penyusun BPK Batik juga menjelaskan di Indonesia terutama 

di pulau Jawa, seni batik telah ada pada abad ke-10 sesudah masehi, dan 

sejak itu pula batik menjadi satu dengan sejarah dan kebudayaan orang 

Jawa. (Kristian, 2006:12) 

 Batik biasanya dikenakan sebagai pakaian bawah oleh orang-orang 

di pulau jawa. Dalam perkembangannya, kain batik juga digunakan 

sebagai kemeja, gaun wanita, gorden, sprei, sarung bantal, taplak meja, 

hiasan dinding dan keperluan lain. 

2. Jenis-Jenis Batik 

 Tim Penyusun BPK Batik menjelaskan jenis-jenis batik sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan Daerah Tumbuh Kembangnya 
1) Batik Daerah Pedalaman/Keraton  

Adapun batik yang tumbuh dalam lingkungan keraton dan 
sekitarnya, pada masa penjajahan Belanda disebut batik 
Vorstenlanden, meliputi daerah Surakarta dan Yogyakarta. 

2) Batik Pesisir 
Batik yang tumbuh di daerah pesisir meliputi Pekalongan, Cirebon, 
Indramayu, Madura. Untuk daerah Garut, Lasem Jambi meskipun 
terletak di daerah pesisir namun mempunyai ragam hias batik yang 
hampir sama 

b. Berdasarkan Pola Motifnya 
1) Batik Motif Klasik  

Merupakan batik dengan motif sederhana yang disusun pada 
bidang segi empat kecil/besar secara berkesinambungan/berulang. 
Unsur motifnya berupa garis lurus atau lengkung dengan 
pengaturan berulang secara miring atau mendatar. Motif yang 
digunakan cukup sederhana namun cukup variatif. 

2) Batik Semi Klasik  
Merupakan batik yang pada dasarnya sama dengan batik klasik, 
karena motif pokok yang digunakan adalah motif batik klasik 
namun sebagian atau seluruhnya mengalami perubahan. 

3) Batik Motif Kreasi Baru/Lukis  
Merupakan batik bergaya bebas dengan tidak terikat lagi oleh 
ketentuan yang ada, namun cenderung bergantung pada seniman 
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pembuatnya. Batik ini mempunyai beragam corak dan variasi 
pewarnaan. Motif yang digunakan bisa berubah namun tidak 
tertutup kemungkinan untuk meniru atau mengembangkan motif 
yang telah ada sebelumnya. 

c. Berdasarkan Cara Pembuatannya 
1) Batik Tulis  

Merupakan batik yang dalam proses pembuatannya menggunakan 
canting untuk membuat corak motif. 

2) Batik Cap  
Merupakan batik yang dalam proses pembuatannya mengunakan 
alat cetak cap (penera) dalam membuat corak motif. 

3) Batik Printing/Sablon  
Orang banyak menyebutnya “Batik Printing”, tetapi sebetulnya 
batik printing adalah proses printing/sablon yang bermotifkan 
batik. Jadi, istilah tepatnya adalah printing batik/tekstil yang 
bermotifkan batik. 

4) Batik Lukis/Abstrak  
Merupakan batik yang cara pembuatannya bebas menurut pembuat 
batik, sehingga tidak lagi menurut aturan yang telah ada. Alat yang 
digunakan adalah kuas, palet, atau lainnya. (Kristian, 2006:13-16) 

 
3. Lokasi Kampoeng Batik Laweyan 

Kampoeng Batik Laweyan adalah bagian dari Kecamatan 

Laweyan. Lokasinya sangat strategis, berjarak 10 km dari Bandara 

Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Kampoeng Batik Laweyan atau 

yang identik dengan Kelurahan Laweyan mempunyai luas area sebesar 

kurang lebih 24 Ha. Dalam perkembangannya Kampoeng Batik Laweyan 

juga berkembang ke  beberapa kelurahan di sekitarnya antara lain : 

Kelurahan Sondakan, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Pajang. (Alpha, 

2004:2) 

4. Sejarah Kampoeng Batik Laweyan 

Desa Laweyan (kini Kampoeng Laweyan) sudah ada sebelum 

munculnya Kerajaan Pajang. Sejarah Laweyan baru berarti setelah Kyai 

Ageng Henis bermukim di desa Laweyan. Pada tahun 1546 M. Kyai 
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Ageng Henis adalah putra dari Kyai Ageng Sela yang merupakan 

keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau Kyai Ageng Laweyan 

adalah juga “manggala pinatuwaning nagara” Kerajaan Pajang semasa 

Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546 M. Laweyan adalah 

kampung batik tertua di Indonesia dan menjadi kawasan sentra industri 

batik sejak zaman Kerajaan Pajang tahun 1546 M. Eksistensi para 

pengusaha batik/juragan Laweyan sangat terkenal terutama pada jaman 

keemasan era KH Samanhudi sekitar tahun 1911 dan pernah memegang 

peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa 

pertumbuhan pergerakan nasional. Dalam bidang ekonomi para saudagar 

batik Laweyan juga merupakan perintis pergerakan koperasi dengan 

didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemipoetra Soerakarta” 

(PPBBS) pada tahun 1935. (www.kampoenglaweyan.com) 

Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang 

unik, spesifik dan bersejarah. Karya seni tradisional batik terus ditekuni 

masyarakat Laweyan sampai sekarang. Suasana kegiatan membatik di 

Laweyan tempo dulu banyak didominasi oleh keberadaan para juragan 

batik sebagai pemilik usaha batik. Dulunya para pengusaha batik di 

Laweyan sangat berjaya dan usaha batik di Laweyan sangat berkembang, 

bahkan menjadikan pengusaha-pengusaha batik Laweyan sebagai 

saudagar-saudagar kaya yang terkenal. Tetapi seiring dengan berjalannya 

waktu proses regenerasi saudagar batik tidak berjalan dan satu persatu 

saudagar Batik Laweyan gulung tikar.  
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Salah satu penyebab kehancuran Laweyan terjadi ketika 

pemerintahan kolonial India-Belanda tidak menyukai kemajuan industri 

batik di Laweyan dan membatasi produksi batik. Dan pada tahun 1970, 

dengan adanya kemajuan teknologi munculah batik print atau batik cat 

yang menggeser batik tulis Laweyan. Hal ini semakin menjadikan industri 

batik Laweyan sangat terpuruk. Dengan adanya kemajuan teknologi 

tersebut dapat menghasilkan ratusan kodi batik dibandingkan dengan 

tangan yang hanya menghasilkan puluhan kodi saja perhari. Oleh karena 

itu batik menjadi lebih murah dan mudah didapat, selain itu juga banyak 

industri-industri batik printing yang bermunculan sehingga batik tulis 

Laweyan pun namanya tidak pernah terdengar lagi. 

(www.kampoenglaweyan.com) 

Banyak faktor yang menyebabkan Kampoeng Batik Laweyan tidak 

dapat berkembang seperti dulu, antara lain masuknya budaya-budaya 

modern yang menggeser eksistensi batik serta pengelolaan dan promosi 

yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta yang dirasa sangat kurang, 

sehingga keberadaan Kampoeng Batik Laweyan kurang begitu dikenal dan 

tidak berkembang seperti pada tahun 1970-an.  

Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, dalam era 

modern kampung Laweyan di desain sebagai kampung batik terpadu 

dengan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 Ha. Konsep 

pengembangan terpadu dimaksudkan untuk memunculkan nuansa batik 

dominan yang secara langsung akan mengantarkan para pengunjung pada 
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keindahan seni batik. Diantara ratusan motif batik yang dapat ditemukan 

di Kampoeng Batik Laweyan, yaitu jarik dengan motif Tirto Tejo dan 

Truntum merupakan ciri khas utama batik Laweyan. Sprei dan garmen 

dengan motif warna abstrak adalah seni batik pendukung yang melengkapi 

koleksi batik Laweyan.  

Kampoeng Batik Laweyan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk 

memberikan pendidikan dan pelatihan untuk belajar membatik tanpa 

batasan jumlah orang yang belajar. Pengelolaan Kampoeng Batik 

Laweyan diorientasikan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep 

rumahku adalah galeriku. Artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai 

showroom sekaligus rumah produksi.  

Selain sebagai sentra batik, Laweyan juga memiliki berbagai 

peningalan sejarah antara lain Makam Kyai Ageng Henis (tokoh yang 

menurunkan raja-raja Mataram), bekas rumah Kyai Ageng Henis dan 

Sutowijoyo (Panembahan Senopati), bekas pasar Laweyan, bekas Bandar 

Kabanaran, makam Jayengrana (Prajurit Untung Suropati), Langgar 

Merdeka, Langgar Makmoer dan rumah H. Samanhudi pendiri Serikat 

Dagang Islam. (www.kampoenglaweyan.com) 

Dengan telah dicanangkannya Laweyan sebagai Kampoeng Batik 

pada September 2004, telah mendorong pengusaha untuk bangkit kembali. 

Sekarang ini di Laweyan telah berdiri pengusaha-pengusaha batik baru, 

baik skala besar maupun industri rumahan dengan berbagai ragam produk 
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batik antara lain batik tulis tradisional, batik tolet, batik lukis, batik tulis 

abstrak, batik cap dan batik printing.  

Potensi-potensi lain yang dimiliki Kampoeng Batik Laweyan 

dalam industri batik antara lain : 

a. Saudagar batik (produksi-distribusi)  : 40  orang 

b. Pedagang batik (toko)    : 24 orang 

c. Pengrajin batik      : 37 orang 

d. Buruh/tenaga batik     : 150 orang 

e. Penjual obat dan malam     : 18 orang 

f. Pembuat cap dan canting     : 8 orang 

Sumber : Kelurahan Laweyan 

Laweyan juga terkenal dengan bentuk bangunan khususnya 

arsitektur rumah para juragan batik yang dipengaruhi arsitektur tradisional 

Jawa, Eropa, Cina dan Islam. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi 

dengan pagar tinggi atau "beteng" yang menyebabkan terbentuknya gang-

gang sempit spesifik seperti kawasan Town Space. Sebagai salah satu 

usaha untuk lebih mempertegas eksistensinya sebagai kawasan yang 

spesifik, corak bangunan di Laweyan banyak dipengaruhi oleh gaya 

arsitektur Eropa, sehingga banyak bermunculan bangunan bergaya 

arsitektur Indisch (Jawa-Eropa), ”gedong” yang cantik dan menawan. 

Sedang keberadaan beteng tinggi yang banyak memunculkan gang-gang 

sempit dan merupakan ciri khas Laweyan selain untuk keamanan juga 

merupakan salah satu usaha para saudagar untuk memperoleh daerah 
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“kekuasaan”. Kampung Laweyan dengan situs bangunannya merupakan 

cagar budaya yang sangat potesial dan merupakan salah satu identitas 

kawasan Kota Solo. (Alpha, 2004:6). Berikut ini adalah daftar fasilitas 

umum yang ada di kawasan Kampoeng Batik Laweyan : 

Tabel 2.4 
Daftar Fasilitas Umum di Kampoeng Batik Laweyan 

 
No Fasilitas  Alamat 
1 Hotel   
  a. Kategori Melati   
  1) Hotel Laweyan Jl. Dr. Rajiman No. 568  
  2) Hotel Sapta Jaya Jl. Dr. Rajiman No. 580 
  3) Hotel Roemahku Jl. Dr. Rajiman No. 510 
  b. Kategori Bintang   
  1) Indah Palace Hotel Jl. Veteran No.284 
  2) Riyadi Palace Hotel Jl. Slamet Riyadi No.335  
2 Restaurant/Cafe   
  a. Diamond Cafe Jl. Slamet Riyadi No.396   
  b. Restaurant Roemahku Jl. Dr. Rajiman No. 510 
3 Gedung Pertemuan   
  a. Graha Niekmat Rasa Jl. Dr. Rajiman No. 523   
4 Masjid/Langgar   
  a. Masjid Laweyan Kampung Belukan 
  b. Masjid Baiturrahim Sayangan Kulon RT. 01  
  c. Masjid Al-Makmur Setono RT. 02  
  d. Masjid Al Khirmani Jl. Sidoluhur  
  e. Masjid Jannatul Firdaus Jl. Dr. Rajiman      
  f. Langgar Merdeka Jl. Dr. Rajiman  
  g. Langgar Darul Arqom Kidul Pasar Mati RT. 04  
  h. Langgar Dirham Putri Jl. Sidoluhur  
  i. Langgar Dirham Kakung Klaseman RT. 03 RW. I 
5 Kelurahan Laweyan Jl. Dr. Rajiman No. 521   
6 IPAL/Instalasi Pengelolaan Air Limbah Setono RT. 04 RW. I   
7 Laweyan Batik Training Centre Jl. Dr. Rajiman No. 521   
8 Pusat Pelatihan Budaya Jawa   
  a. Bidang tari Klaseman RT. 03 RW. I  
  b. Bidang Bahasa Sayangan RT. 01 RW. III  
9 Pasar   
  a. Pasar Kabangan Jl. Dr. Rajiman No. 522   
  b. Pasar Jongke Jl. Dr. Rajiman  No. 616   

 10 Koperasi Sidoluhur Jl. Dr. Rajiman 521 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 
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Dengan adanya obyek-obyek bersejarah yang ada di Laweyan serta 

fasilitas-fasilitas yang mendukung tersebut, diharapkan Kampoeng Batik 

Laweyan lebih dapat berkembang  dan dapat mendatangkan lebih banyak 

pengunjung dan wisatawan ke Kampoeng Batik Laweyan. Obyek-obyek 

bersejarah tersebut dapat menjadi obyek pilihan disamping batik yang 

menjadi obyek utama di Kampoeng Batik Laweyan. 

5. Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

 Dilatarbelakangi oleh dicanangkannya Laweyan menjadi 

Kampoeng Batik, maka dirasa perlu adanya suatu forum yang dapat 

menjadi media interaksi antar masyarakat Laweyan. Bersamaan dengan 

dicanangkannya Laweyan menjadi Kampoeng Batik Laweyan, yaitu pada 

tanggal 25 September 2004 dibentuklah Forum Pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan (FPKBL). Dimana diharapkan berbagai aspirasi, 

kepentingan dan ide dari masyarakat Laweyan dapat diakomodasikan oleh 

forum ini, termasuk dalam merencanakan dan mengelola kawasan 

Kampoeng Batik Laweyan. Tujuan dari pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan adalah mengembangkan Laweyan sebagai kawasan wisata 

(Tourism district), kawasan budaya (Cultural district) dan kawasan 

perekonomian (Ekonomic district). 

 Visi dari FPKBL adalah “Menjadikan kawasan Laweyan sebagai 

Kampoeng wisata batik dan cagar budaya melalui pengembangan industri 

batik, pelestarian situs sejarah, arsitektur khas Laweyan, lingkungan alam 

serta sosial budaya sehingga menjadi salah satu identitas Kota Surakarta”. 
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Sedangakan misi dari FPKBL adalah “Memberikan arahan 

pengembangan/penataan kawasan dari segi fungsi, aktifitas, struktur 

ruang, fasilitas pelayanan dan infrastruktur untuk mendukung kawasan 

wisata dan cagar budaya, arah pengembangan berbasis pada potensi dan 

keunikan lokal”. 

 Dibawah ini adalah gambar mekanisme pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan : 

Gambar 2.3 

Mekanisme Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sumber : Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 
 

   
 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya fokus pada industri batiknya, tetapi 

juga pada bangunan-bangunan bersejarah yang juga banyak terdapat di 
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wilayah Laweyan. Selain itu juga kultur sosial budaya masyarakatnya 

yang masih kental merupakan salah satu warisan budaya yang harus 

dilestarikan. Kampoeng Batik Laweyan dikembangkan berbasis industri, 

yaitu dengan banyaknya pedagang atau pengusaha batik yang turun 

temurun ada di wilayah Laweyan, menjadikan Laweyan sebagai kawasan 

industri batik yang besar. Sedangkan berbasis pariwisata dan heritage 

berarti dikembangkan dengan menjadikan batik yang merupakan budaya 

leluhur sebagai obyek wisata yang menarik wisatawan, selain itu juga 

bangunan-bangunan yang menyerupai benteng dan bangunan-bangunan 

peninggalan sejarah lainnya menjadi obyek wisata yang potensial selain 

batik yang menjadi obyek utama di kawasan Kampoeng Batik Laweyan. 

 Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya menjadi 

tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, tetapi 

juga instansi-instansi terkait di jajaran Pemerintah kota Surakarta. Selain 

itu juga adanya Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

(FPKBL) yang penting dalam pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, 

dimana forum tersebut menaungi pengusaha-pengusaha batik yang ada 

serta menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat, 

yang kemudian akan dikomunikasikan dengan instansi terkait. Dengan 

dijadikannya kawasan Kampoeng Batik Laweyan sebagai salah satu obyek 

wisata di Kota Surakarta, diharapkan segala aspek kehidupan masyarakat 

Laweyan akan meningkat dan berkembang, baik itu di bidang 
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perekonomian, sosial dan budaya serta tata ruang fisik di kawasan 

Laweyan. 

Dalam mengembangkan kawasan ini, Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan berkoordinasi dengan instansi terkait dan 

unsur-unsur masyarakat lainnya. Forum yang lebih besar inilah yang 

disebut dengan Forum Rembug Laweyan yang merupakan Focus group 

Discussion (FGD) di kawasan ini. 

Gambar 2.4 

Forum Rembug Laweyan 

 

 

 
 
 
 
 

Sumber : Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 
 

   

  Instansi dan unsur lainnya diluar Laweyan ini meliputi Bappeda, 

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, 

FEDEP (Forum For Economic Development and employment Promotion), 

PTN/PTS, Lembaga pendidikan, serta instansi/lembaga dan dinas lain 

yang terkait. 

 Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Surakarta tidak bekerja sendiri dalam 

mengembangkan dan mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan, dalam 

Forum 
Pengembangan 

Kampoeng Batik 
Laweyan 

Instansi dan unsur 
lainnya diluar 

Laweyan 
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hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga bekerja 

sama dengan instansi-instansi terkait untuk membantu proses 

pengembangan Kampoeng Batik Laweyan. Dinas Koperasi Pengusaha 

Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam hal 

ini membantu dalam pemberian dana bantuan serta pembinaan 

pengelolaan industri batik di Kampoeng Batik Laweyan. Sedangkan 

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), membantu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Kota Surakarta dalam hal penyaluran 

inspirasi-inspirasi atau keluhan dari masyarakat, sehingga dapat 

terkoordinasi dengan baik dan dapat disampaikan kepada pemerintah Kota 

Surakarta. Selain itu FPKBL juga membantu dalam hal memberikan 

arahan pengembangan/penataan kawasan Kampoeng Batik Laweyan baik 

dari segi infrastruktur maupun fasilitas sarana dan prasarana yang 

menunjang Kampoeng Batik Laweyan. Sedangkan perguruan tinggi-

perguruan tinggi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta dalam hal mempromosikan Kampoeng batik Laweyan, 

banyaknya penelitian atau study tour yang dilakukan di kawasan 

Kampoeng Batik Laweyan secara tidak langsung menjadikannya sebagai 

sarana promosi, karena dari penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut 

akan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi 

lebih mengenal Kampoeng Batik Laweyan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian beserta 

pembahasan tentang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan yang terfokus pada tiga 

indikator yaitu responsivitas dan efektivitas, yang juga akan dijelaskan mengenai 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program tersebut.  

A. RESPONSIVITAS 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagai lembaga 

pemerintah dituntut untuk memiliki daya tanggap atau responsivitas yang tinggi 

terhadap kebutuhan warga. Dalam pelaksanaan pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta harus tanggap 

terhadap aspirasi dari para pengusaha batik di Kampoeng Batik Laweyan. 

 Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan ini 

adalah bertanggung jawab dalam bidang promosi, pelestarian dan pengembangan 

kawasan dan kepariwisataan Kampoeng Batik Laweyan serta pemberdayaan 

sumber daya manusia yang ada di Kampoeng Batik Laweyan. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, 

Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagai 

berikut : 

“Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata mempunyai fungsi promosi, pengembangan dan pelestarian 
kawasan Kampoeng Batik Laweyan serta pemberdayaan SDMnya. Selain 
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itu juga bertanggung jawab pada konsep pengembangannya dan konten 
materi kegiatan yang ada di wilayah Kampoeng Batik Laweyan. Dengan 
adanya pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan 
wisatawan ke Kampoeng Batik Laweyan.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha, Kepala Seksi 

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam 
pengembangan Kampoeng Batik Laweyan adalah mempromosikan 
Kampoeng Batik Laweyan, sehingga diharapkan pengunjung tiap tahun 
meningkat.” 
(Wawancara tanggal  6 April 2009) 
 
Yang dimaksud mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan adalah 

mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan baik untuk lingkup wilayah kota 

Surakarta maupun mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan dalam skala 

nasional dan dalam berbagai media.  

 Responsivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

merupakan kemampuan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengusaha 

batik serta menindaklanjuti keluhan dari pengusaha batik tersebut. Sikap responsif 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ditunjukkan dengan adanya 

saluran komunikasi yang menghubungkan antara dinas dengan pengusaha batik 

yang ada di Kampoeng Batik Laweyan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Ibu Siti Zulaikha selaku Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta : 

“Keluhan-keluhan dari pengusaha batik ditampung oleh Forum 
Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, dimana dalam forum tersebut 
keluhan dan aspirasi dari pengusaha batik ditampung kemudian 
dikomunikasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surakarta.” 
(Wawancara tanggal 6 April 2009) 
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Sementara itu Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, 

Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

mengemukakan sebagai berikut :  

“Selain komunikasi birokrasi pemerintahan melalui FPKBL, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga menjalin komunikasi 
dengan dunia usaha seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), 
Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Biro 
Perjalanan Wisata untuk mengembangkan dan menunjang sarana 
prasarana kepariwisataan di Kampoeng Batik Laweyan.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa untuk lebih 

mengetahui dan tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan pengusaha batik, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta telah membuat hubungan 

komunikasi dengan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) 

yang didirikan dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan 

pengusaha di Kampoeng Batik Laweyan. Sehingga dari laporan yang disampaikan 

oleh FPKBL yang merupakan tangan panjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dapat 

menindaklanjutinya. Selain itu dengan keberadaan FPKBL yang juga berlokasi di 

wilayah Laweyan, akan memudahkan pengusaha batik untuk menyalurkan 

aspirasinya. Sebagaimana keterangan lain yang juga ditambahkan oleh Bapak 

Widhiarso selaku Koordinator Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan berikut ini :  

“Kalau keluhan dari pengusaha biasanya via telp saja, tapi keluhan-
keluhan yang ada hanya seputar kunjungan wisatawan yang tidak singgah 
di pabriknya, dan itu sudah bukan wewenang FPKBL.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009)  
 
Selanjutnya Bapak Widhiarso juga menambahkan : 
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“Kalau keluhan-keluhan yang sifatnya teknis biasanya tidak ada, karena 
FPKBL sudah menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk 
mengadakan pelatihan-pelatihan, dan untuk sarana-prasarana tinggal 
nunggu saja karena itu bukan hanya kebutuhan pengusaha batik saja 
melainkan juga masyarakat secara keseluruhan.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Iwan salah satu pengusaha 

batik di Kampoeng Batik Laweyan berikut ini : 

“Keluhan dari pengusaha batik biasanya disampakan kepada FPKBL, tapi 
yang saya tahu tidak ada keluhan-keluhan yang sifatnya sangat besar atau 
mendesak. Salah satu keluhan saya adalah tidak meratanya kunjungan 
wisatawan. Artinya bila ada wisatawan yang datang hanya berkunjung ke 
showroom-showroom tertentu saja.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009)  
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa keluhan disampaikan 

kepada FPKBL dan sampai saat ini keluhan yang masuk tidaklah banyak. Seperti 

yang kita ketahui bahwa jumlah pengusaha batik yang ada di Kampoeng Batik 

Laweyan sudah mencapai 65 industri yang juga mencakup showroom didalamnya. 

Sehingga setiap ada wisatawan atau pejabat yang melakukan kunjungan ke 

Kampoeng Batik Laweyan tidak mungkin mengunjungi satu persatu showroom 

yang ada, dan hal inilah yang menjadi persoalan, dan sering kali terjadi pada 

pabrik-pabrik rumahan atau showroom yang letaknya tidak strategis yang kadang 

sering tidak disingahi oleh pengunjung, padahal batik yang dihasilkan tidak kalah 

bersaing dengan showroom-showroom yang besar atau yang sudah dikenal luas 

oleh masyarakat.  

Untuk menanggapi keluhan diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta berencana membangun showroom bersama, dimana dalam showroom 

bersama tersebut akan diisi produk-produk batik dari semua industri di Kampoeng 
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Batik Laweyan. Dengan adanya showroom bersama ini, produk-produk dari 

industri-industri batik di Laweyan akan ditampilkan bersama dan pengunjung 

akan mendapatkan lebih banyak pilihan kreasi batik dari berbagai produk yang 

ada di Kampoeng Batik Laweyan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mufti 

Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Salah satu fasilitas yang akan dibangun di kawasan Kampoeng Batik 
Laweyan adalah showroom bersama. Setiap pengusaha kan mempunyai 
showroom sendiri-sendiri di rumah, kalau ada showroom bersama akan 
memudahkan pengunjung. Selain tetap ada showroom di rumah, juga ada 
showroom bersama yang menyediakan semua produk di Kampoeng Batik 
Laweyan. Sehingga bila ingin berbelanja, bisa membeli di showroom 
bersama atau langsung di pengrajinnya.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
 
Dengan adanya showroom bersama ini diharapkan dapat lebih memajukan 

Kampoeng Batik Laweyan. Wisatawan akan diberikan banyak pilihan berbagai 

model dan motif  kreasi batik yang khas dari Laweyan, tetapi bagi wisatawan 

yang sekaligus ingin melihat pabrik dan proses pembuatan batik dapat melihat dan 

berbelanja di showroom yang ada di rumah pengrajin. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sendiri bersama dengan 

FPKBL telah menjalin komunikasi yang baik, hal ini dilakukan bertujuan untuk 

menciptakan kesesuaian antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan 

bantuan yang akan diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala 

Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta berikut ini : 
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“Komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 
dengan FPKBL dilakukan langsung dan tidak langsung. Secara langsung 
dilaksanakan pada saat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 
mempunyai kegiatan atau mengadakan event-event di Kota Surakarta, 
FPKBL sengaja diundang untuk koordinasi, karena setiap ada event di 
Kota Surakarta pemkot selalu memperkenalkan batik sebagai seni budaya 
yang perlu dilestarikan. Sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan 
pada saat ada forum Selawenan. Forum ini dilaksanakan rutin setiap 
tanggal 25 setiap bulannya, dan kita selalu hadir disana. Dalam forum 
tersebut terdapat seluruh stakeholder, pengusaha, masyarakat dan yang 
berkompeten di Kampoeng Batik Laweyan. Selain ada pentas seni, 
diskusi, rapat, juga ada perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang 
rutin diselenggarakan.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
 
Hal ini dipertegas pula oleh Ibu Siti Zulaikha, selaku Kepala Seksi 

Kerjasama Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tidak mempunyai 
hambatan sama sekali dalam berkomunikasi dengan FPKBL maupun 
pengusaha-pengusaha batik di Kampoeng Batik Laweyan. Semuanya 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
 
Bapak Widhiarso selaku Koordinator Litbang Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan mengemukakan sebagai berikut : 

“Komunikasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 
bagus, biasanya lewat Selawenan. Di Selawenan kita semua duduk 
bersama. Siapapun pejabatnya, semuanya duduk lesehan dan kita 
mengkomunikasikan segala hal tentang Kampoeng Batik Laweyan dan 
juga pariwisata pada umumnya.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 
 
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antara Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dan FPKBL selaku forum yang 

menaungi pengusaha-pengusaha batik di Kampoeng Batik Laweyan terjalin 

dengan sangat baik. Setiap event kebudayaan di Kota Surakarta, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sengaja mengundang FPKBL untuk 
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melakukan koordinasi, karena setiap event yang ada di Kota Surakarta, 

Pemerintah Kota Surakarta selalu menampilkan batik yang merupakan tradisi 

masyarakat Kota Surakarta yang perlu dilestarikan. Misalnya saja pada event Solo 

Batik Carnival (SBC) dan Srawung Batik yang dilaksanakan pada bulan April 

2008. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta malakukan koordinasi 

dengan FPKBL untuk melancarkan kegiatan tersebut karena sebagian besar 

peserta yang ikut serta berasal dari Laweyan. Selain itu pada event Solo 

Internasional Etnic Music (SIEM), selain disajikan kesenian musik etnik dari 

berbagai negara, juga terdapat tempat khusus untuk bazar batik yang juga banyak 

dari pengusaha batik Laweyan.  

Responsivitas organisasi juga dapat dilihat dalam kemampuannya menjaga 

kesesuaian antara program yang dilakukan dengan kebutuhan warga. Sehingga 

selain menjalin komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

berusaha menjaga kesesuaian antara program dan kebutuhan warga. Hal ini 

terlihat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang menanggapi 

keluhan warga mengenai tempat parkir. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Selain showroom bersama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surakarta berkoordinasi dengan instansi terkait akan membangun tempat 
parkir yang khusus untuk pengunjung Kampoeng Batik Laweyan. Seperti 
yang kita ketahui, kawasan Kampoeng Batik Laweyan terdiri dari jalan-
jalan yang sempit. Kalau ada misalnya kunjungan lima bus begitu akan 
susah. Sarana parkir dan showroom bersama sudah menjadi rencana 
Pemkot Surakarta sejak tahun 2007, jadi secepatnya Pemkot Surakarta 
akan merealisasikan tempat parkir yang layak di kawasan Kampoeng 
Batik Laweyan. Walaupun akan ada salah satu pasar yang akan 
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dipindahkan. Selain parkir, showroom bersama juga akan dibangun di 
tempat tersebut.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
 
Dengan adanya tempat parkir yang memadai diharapkan akan 

memudahkan wisatawan-wisatawan khususnya wisatawan dalam jumlah besar 

yang akan berkunjung ke Kampoeng Batik Laweyan. 

Keinginan-keinginan dari pengusaha batik disampaikan kepada FPKBL, 

karena FPKBL merupakan tangan panjang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta, maka untuk selanjutnya FPKBL akan meneruskan apa yang 

menjadi keinginan/kebutuhan warga kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta. Dan upaya solusi dilakukan setelah adanya laporan mengenai 

kondisi yang ada di lapangan melalui FPKBL. 

B. EFEKTIVITAS 

 Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai 

apakah kinerja organisasi, yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta, dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan telah berjalan 

baik atau buruk. Disini efektivitas diukur dari perbandingan antara target yang 

telah ditetapkan oleh organisasi dengan hasil yang diperoleh atau dicapai. Apabila 

hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya maka 

organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan telah efektif. Akan tetapi apabila 

hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditentukan maka organisasi 

dalam melaksanakan kegiatannya belum efektif, sehingga perlu diketahui faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan efektivitas organisasi 

tersebut. 
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 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan sesuai dengan 

tupoksinya adalah bertanggung jawab dalam hal promosi, pengembangan dan 

pelestarian kawasan dan kepariwisataan Kampoeng Batik Laweyan serta 

pemberdayaan SDM di Kampoeng Batik Laweyan, yang bertujuan untuk 

memajukan Kampoeng Batik Laweyan sehingga wisatawan akan meningkat 

setiap tahunnya. 

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan 

Kampoeng Batik Laweyan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan 

promosi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala 

Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta berikut ini : 

“Salah satu cara untuk mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan adalah 
dengan mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan. Promosi dilakukan 
dengan berbagai media, antara lain media cetak yang berupa leaflet dan 
brosur, selain itu juga media elektronik berupa iklan di televisi lokal dan di 
internet. Selain media-media yang telah disebutkan, promosi juga 
dilakukan dengan media sosiokultural artinya adalah dengan melakukan 
diskusi-diskusi, sarasehan dan termasuk juga forum Selawenan yang setiap 
bulan diadakan. Dalam forum tersebut dikomunikasikan tidak hanya 
kawasan Laweyan sendiri bahkan dari Pemprov Jateng termasuk juga 
pusat. Sehingga dengan adanya forum ini Kampoeng Batik Laweyan 
diharapkan lebih dikenal lagi.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 

Hal yang sama juga diungkappkan oleh Bapak Widhiarso selaku 

Koordinator Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan berikut 

ini: 
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“Di Kampoeng Batik Laweyan ini ada kegiatan rutin Selawenan yang 
diadakan setiap tanggal 25. Dalam forum Selawenan ini biasanya banyak 
menggundang pejabat-pejabat dari Pemkot Surakarta, bahkan dari 
Pemprov maupun pusat. Kegiatan yang diadakan antara lain berupa pentas 
seni serta sarasehan dan diskusi. Siapapun pejabatnya, semua duduk 
lesehan dan mengkomunikasikan tentang Kampoeng Batik Laweyan 
maupun pariwisata pada umumnya.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 

Forum Selawenan yang diadakan setiap sebulan sekali juga menjadi 

wadah untuk mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan, karena dalam forum 

tersebut seringkali menghadirkan tokoh-tokoh budayawan dari luar Kota 

Surakarta maupun pejabat-pejabat baik dilingkup provinsi maupun pusat. 

Sehingga dengan adanya kegiatan Selawenan ini diharapkan secara tidak langsung 

menjadi media promosi khususnya bagi orang-orang dari luar Kota Surakarta. 

Selain forum Selawenan dan dengan media leaflet, brosur atau buku-buku 

profil wisata Kota Surakarta, promosi juga dilakukan dengan media elektronik 

serta mengikuti pameran-pameran batik yang diselenggarakan di kota-kota 

tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha, Kepala Seksi 

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Promosi dilakukan dengan mencetak leaflet, brosur, dan buku profil 
pariwisata. Selain itu  juga melalui media elektronik baik radio maupun 
televisi lokal. Kalau diluar daerah atau lingkup nasional, biasanya melalui 
pameran-pameran batik yang dilaksanakan di kota tertentu.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 
Untuk wilayah Kota Surakarta dilakukan promosi dengan mengadakan 

acara-acara talkshow baik di radio lokal maupun televisi lokal, talkshow di radio 

lokal dilakukan sekali setiap bulan setiap minggu pertama, dan di televisi lokal 

selain talkshow juga dibuat iklan-iklan kebudayaan yang memperkenalkan 

Kampoeng Batik Laweyan. Sedangkan promosi untuk lingkup nasional dilakukan 
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dengan cara mengikuti kegiatan pameran-pameran kebudayaan atau pameran 

batik yang sering diadakan di Jakarta, Bandung, Bali atau di kota-kota lain. 

Sedangkan Pengembangan Kawasan Kampoeng Batik Laweyan artinya adalah 

menjadikan Kampoeng Batik Laweyan sebuah ecowisata dan kampoeng wisata 

yang berbasis kerakyatan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik 

maupun mancanegara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kegiatan pengembangan Kampoeng Batik Laweyan dilaksanakan tidak 

lepas dari target yang ingin dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mufti 

Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Kampoeng Batik Laweyan memiliki potensi wisata yang sangat bagus 
dan terkenal, sehingga target yang ingin dicapai dalam kegiatan promosi 
dan pengembangan Kampoeng Batik Laweyan adalah menjadikan 
Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya terkenal bagi masyarakat sendiri, 
tetapi juga dikenal oleh masyarakat nusantara maupun mancanegara. Hal 
tersebut adalah sasaran atau target yang akan dicapai. Wisatawan yang 
datang ke Kampoeng Batik Laweyan diharapkan juga tidak hanya 
mengenal, tetapi juga mengetahui dan mau mengunjungi dan selanjutnya 
ikut berbelanja di Kampoeng Batik Laweyan. Karena yang menjadi 
harapan utama adalah datang, melihat dan berbelanja. Sehingga efeknya 
adalah ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat dan otomatis 
PAD juga naik.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha, Kepala Seksi 

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagai berikut : 

“Target dari pengembangan Kampoeng Batik Laweyan adalah pengunjung 
meningkat dan penjualan juga meningkat. Sehingga kesejahteraan dan 
PAD Kota Surakarta juga akan naik.” 
(Wawancara tanggal 5 April 2009) 
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Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa semua kegiatan 

pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, target yang ingin diraih adalah 

meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan penjualan, serta sebisa 

mungkin menjadikan Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya terkenal bagi 

masyarakat sendiri, tetapi juga dikenal oleh masyarakat nusantara maupun 

mancanegara. Selain itu keberadaan Kampoeng Batik Laweyan diharapkan juga 

mendatangkan wisatawan-wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta 

bersedia untuk berbelanja di Kampoeng Batik Laweyan, karena yang menjadi 

harapan utamanya adalah datang, melihat dan berbelanja. Sehingga diharapkan 

kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

Mengenai pencapaian target, kembali Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala 

Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta menyatakan berikut ini : 

“Untuk pencapaian target semuanya butuh proses, Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta berusaha dapat semaksimal mungkin 
menjalankan tanggungjawab, walaupun dalam perjalanannya banyak 
hambatan-hambatan.” 
(Wawancara tanggal 15 April 2009) 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Widhiarso selaku Koordinator 

Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan berikut ini : 

“Kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta terkadang belum mencapai target. Contohnya 
saja pada penyelengaraan SBC I tahun 2007, banyak mengambil unsur-
unsur pasadena yang bukan budaya Solo, justru budaya Solo yang 
adiluhung serta batik secara eksklusif kurang bisa terangkat. Selain itu, 
Kelurahan Laweyan merupakan satu-satunya kelurahan yang mempunyai 
grand design. Jadi satu-satunya wilayah di Solo yang sudah punya rencana 
kawasan ini mau dijadikan apa ya hanya di Laweyan. Tapi ya itu, realisasi 
dan pelaksanaanya tidak sesuai dan kurang maksimal.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta banyak yang 

tidak mencapai target. Pelaksanaan event Solo Batik Carnival I (SBC) yang 

seharusnya mengangkat budaya Solo justru lebih didominasi budaya asing. Hal ini 

tentu tidak sesuai dengan tujuan awal diselenggarakannya SBC yaitu untuk 

mengangkat budaya batik yang adiluhung. Sedangkan untuk realisasi grand 

design kawasan Laweyan banyak melenceng dari konsep awal. Hal ini terjadi 

karena adanya kepentingan-kepentingan kota yang lebih diutamakan, contohnya 

saja pemerintah kota lebih mengutamakan penataan kawasan Manahan dan 

pembangunan city walk. Sedangkan untuk kawasan Kampoeng Batik Laweyan 

sendiri pembangunannya sangat lambat. Padahal bila dilihat dari potensi yang 

dimiliki Laweyan, kawasan ini jauh lebih berpotensi meningkatkan pendapatan 

daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dari hasil pembahasan efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta, dapat diketahui bahwa dari kegiatan-kegiatan promosi serta 

pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta belum mencapai target yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan promosi 

yang diselenggarakan seperti karnaval batik, pameran batik serta promosi melalui 

media cetak dan elektronik masih belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung 

ke Kampoeng Batik Laweyan. Hal ini dikarenakan karnaval batik yang 

diselenggarakan masih belum dipromosikan secara luas, serta masih banyak 

didominasi budaya asing sehingga masih belum bisa menggangkat seni batik yang 

diunggulkan. Sedangkan untuk pembangunan kawasan Kampoeng Batik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 
 

xlv

Laweyan, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai grand design kawasan 

Laweyan, tetapi dalam pelaksanaannya berjalan lambat sehingga pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan pun juga berjalan lambat dan belum bisa menjadi daya 

tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan masih belum 

berhasil. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta 

1. Faktor Pendukung 

a. Adanya kerja sama 

Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yaitu adanya kerja sama yang terjalin 

baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta denga Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). Adanya hubungan 

komunikasi yang baik antara dinas dengan pengusaha batik serta FPKBL, sangat 

mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam 

mengetahui dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan warga. FPKBL 

merupakan tangan panjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

yang mengetahui kondisi lapangan serta mengetahui kebutuhan masyarakat di 

Kampoeng Batik Laweyan. Dengan adanya informasi dan koordinasi dengan 

FPKBL maka bantuan yang diberikan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran. 

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Siti Zulaikha selaku Kepala Seksi Kerjasama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta: 
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“Melalui FPKBL kita bisa tahu apa kebutuhan warga dan pengusaha batik 
mana yang harus diprioritaskan. Informasi tersebut disampaikan kepada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, dan dalam memberikan 
bantuan akan berkoordinasi dengan FPKBL, sehingga FPKBL sangat 
membantu kinerja dinas.” 
(Wawancara tanggal 6 April 2009) 

Jadi adanya komunikasi yang baik antara dinas dengan FPKBL ini, 

merupakan faktor yang mendukung responsivitas Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta. Karena apabila tidak ada hubungan komunikasi yang 

baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta akan kesulitan untuk 

mengetahui dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan pengusaha batik yang 

jumlahnya tidak sedikit. 

Upaya pengembangan Kampoeng batik Laweyan juga tidak dapat lepas 

dari adanya dukungan dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga 

adalah pemerintah (baik daerah maupun pusat), media lokal dan  nasional serta 

perguruan tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Widhiarso selaku 

Koordinator Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan berikut ini 

: 

“Dalam pengembangan Kampoeng Batik Laweyan ini, banyak sekali 
dukungan dari pihak luar selain dari kedinasan. Contohnya saja banyak 
sekali stasiun televisi nasional yang melakukan shooting di Kampoeng 
Batik Laweyan ini. Biasanya mereka meliput proses pembuatan batiknya 
atau meliput kulinernya. Dari liputan itu kan ditayangkan secara nasional, 
jadi secara otomatis menjadi media promosi gratis. Kalau dengan 
perguruan tinggi, Kampoeng Batik Laweyan ini banyak dikunjungi 
akademisi untuk melakukan penelitian. Makanya kalau ada yang 
penelitian disini saya bisa tawarkan 1001 judul, karena banyak sekali 
aspek-aspek yang bisa diteliti. Dari segi ekonomi, sosial budaya 
masyarakatnya, arsitektur, dan masih banyak lainnya. Setiap hari hampir 
ada yang melakukan penelitian disini, dari siswa SMA sampai yang sudah 
bergelar Doktor pun ada.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 
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Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa banyak pihak yang 

mendukung pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, antara lain dari seringnya 

televisi-televisi nasional maupun media cetak nasional yang meliput Kampoeng 

Batik Laweyan. Peliputan tersebut biasanya digunakan untuk acara-acara 

kebudayaan maupun acara kuliner, dari banyaknya media yang meliput tersebut 

menjadikan sarana yang baik khususnya untuk mempromosikan Kampoeng Batik 

Laweyan. Selain dengan media-media tersebut, keberadaan Kampoeng Batik 

Laweyan juga menarik minat akademisi untuk melakukan penelitian. Penelitian 

yang dilakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Laweyan. 

Penelitian tersebut diharapkan akan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga 

Kampoeng Batik Laweyan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga bekerja sama 

dengan dinas-dinas terkait yang ada di Pemerintah  Kota Surakarta. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tidak bekerja sendiri untuk 

mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan melainkan bekerja sama dengan 

instansi-instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Dinas Tata Kota, dan Badan 

Lingkungan Hidup. Hal ini dipertegas oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala 

Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta berikut ini : 

“Dalam pelaksanaan pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tidak bekerja sendirian. Ada 
koordinasi dan bantuan koordinasi dari instansi-instansi di jajaran 
Pemerintah Kota Surakarta, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Dinas Tata Kota, Dinas 
Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup serta Bappeda. Semuanya 
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bekerjasama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Walaupun 
ditangani oleh berbagai dinas, tapi semuanya atas nama Pemerintah Kota 
Surakarta.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya ditangani oleh satu dinas saja, tetapi 

terpadu oleh beberapa dinas yang terkait. Dalam melaksanakan kegiatan 

pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta bekerjasama dengan pemerintah kota, pemerintah pusat maupun 

pihak ketiga. Dengan pemerintah kota misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta berkoordinasi dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Tata Kota, 

Bappeda, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Dinas 

Koperasi dan UKM serta badan Lingkungan Hidup. Sedangkan dengan 

pemerintah pusat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerja sama 

dalam kegiatan atau event-event nasional yang sering diselenggarakan, sehingga 

dengan kerja sama yang baik, batik dari Kota Surakarta selalu diundang dan ikut 

serta baik pada kegiatan pameran atau kegiatan lainnya. Dengan pihak ketiga 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berkoordinasi dengan FPKBL 

selaku forum yang menaungi pengusaha-pengusaha batik di Kampoeng Batik 

Laweyan.  

Dengan adanya kerjasama dari berbagai instansi, maka diharapkan dapat 

meningkatkan  responsivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

dalam  proses pengembangan Kampoeng Batik Laweyan  sehingga dapat  berjalan  

baik, dan segala keluhan dan  aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi dengan 

bantuan pihak-pihak yang terkait. 
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b. Kepedulian Masyarakat 

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mengembangkan Kampoeng Batik 

Laweyan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mendapat dukungan 

yang sangat baik dari masyarakat Kampoeng Batik Laweyan. Masyarakat 

mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dalam melestarikan kebudayaan lokal 

terutama  batik yang menjadi ciri khas Laweyan. Hal ini disampaikan oleh Bapak 

Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Faktor pendukung dalam pengembangan Kampoeng Batik laweyan 
adalah masyarakatnya yang sangat peduli ikut berpartisipasi dalam 
mendukung promosi, pelestarian serta pengembangan Kampoeng Batik 
Laweyan. Hal itu merupakan faktor pendukung utama, dimana masyarakat 
ikut merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Widhiarso selaku Koordinator 

Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan berikut ini : 

“Dalam melestarikan budaya dan industri batik khususnya, masyarakat 
Laweyan sangat berperan aktif. Artinya masyarakat ikut handarbeni 
melestarikan warisan budaya. Buktinya dari tahun 2004 setelah di 
bentuknya Kampoeng Batik Laweyan, industri batik baru semakin banyak 
bermunculan. Selain itu masyarakat Laweyan juga selalu antusias 
mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan 
seperti Selawenan.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 

Bapak Iwan salah satu pengusaha di Kampoeng Batik Laweyan 

mengungkapkan : 

“Kalau untuk melestarikan batik, masyarakat disini juga ikut serta, karena 
batik ini menjadi lapangan kerja bagi banyak orang  ya otomatis kita juga 
harus ikut melestarikan dan mengembangkan. Kalau industri ini tidak 
berkembang kan kita juga yang rugi, karena kita cari uang di industri 
batik.” 
(Wawancara tanggal 25 April 2009) 
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Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Laweyan ikut 

berperan aktif dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan, jadi tugas 

pengembangan Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya menjadi tugas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, tetapi juga menjadi tanggung jawab 

masyarakat. Dari wawancara diatas juga dapat diketahui bahwa masyarakat 

Laweyan banyak mendirikan industri-industri baru batik, walaupun itu hanya 

home industry. Sebelum tahun 2004 industri batik di Laweyan hanya berkisar 8 

sampai 12 industri saja, dan setelah Laweyan dibentuk menjadi Kampoeng Batik 

Laweyan dan didirikannya FPKBL, industri batik mulai menunjukkan 

perkembangan yang signifikan karena sampai sekarang industri batik sudah 

mencapai 65 industri.  

Jadi dari hasil wawancara yang telah disampaikan tadi dapat diketahui 

bahwa kepedulian masyarakat menjadi faktor penting dalam proses 

pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, karena apabila tidak didukung oleh 

masyarakat dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja hasilnya tidak akan 

maksimal. 

2. Faktor penghambat 

a.  Dana 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dana merupakan faktor penting yang 

sangat menentukan. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai, suatu kegiatan 

tidak akan berjalan lancar. Begitu pula dengan pelaksanaan pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan. Adanya keterbatasan dana yang dialokasikan untuk 

proses pengembangan dirasa sangat menghambat efektivitas Dinas Kebudayaan 
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dan Pariwisata Kota Surakarta. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mufti 

Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Hambatan yang dihadapi biasalah masalah dana, karena dana yang 
dialokasikan dari pemerintah sangat terbatas. Jadi dalam menjalankan 
program-program kita selalu terbentur masalah dana.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha, Kepala Seksi Kerjasama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagai berikut : 

“Yang menjadi hambatan dalam pengembangan Kampoeng Batik 
Laweyan klise adalah masalah pendanaan. dari Pemerintah Kota 
Surakarta, tetapi dana tersebut tidaklah cukup menginggat jumlah obyek-
obyek wisata di Solo banyak yang perlu dikembangkan.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa alokasi dana yang 

disediakan oleh pemerintah kota untuk mengembangkan pariwisata Kota 

Surakarta belum sebanding dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta masih belum maksimal untuk 

melaksanakan pengembangan pariwisata Kota Surakarta, khususnya Kampoeng 

Batik Laweyan. Oleh karena itu, masyarakat juga berpartisipasi secara swadaya 

untuk mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Bapak Widhiarso selaku Koordinator Litbang Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan berikut ini : 

“Bantuan dari pemerintah ada, tapi ya tidak banyak. Kita di Kampoeng 
Batik Laweyan ini biasanya swadaya. Kalau menunggu dana dari 
pemerintah tidak akan jalan.” 
(Wawancara tanggal 24 April 2009) 
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Masalah pendanaan yang menjadi hambatan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta diketahui sangat menghambat pencapaian efektivitas 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam mengembangkan 

Kampoeng Batik Laweyan. Padahal untuk memaksimalkan pengembangan 

kawasan Kampoeng Batik Laweyan membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Persoalan keterbatasan alokasi dana membuat Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta tidak bisa hanya mengandalkan dana yang tersedia. 

Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berupaya 

memenuhi kekurangan dana tersebut dengan bekerjasama dengan beberapa pihak. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sering mengadakan event-event 

yang melibatkan beberapa pihak sebagai sponsor dan penyandang dana. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, 

Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut 

ini : 

“Untuk mengatasi keterbatasan dana, biasanya kita menjalin kerjasama 
dengan beberapa pihak luar. Biasanya event-event untuk mempromosikan 
pariwisata yang digelar mendapat dukungan dari beberapa hotel besar di 
Solo ataupun mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Contohnya saja 
pada event SBC kita mendapat dukungan dari Departemen Luar Negeri 
untuk mempromosikan SBC ke luar negeri.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 
 

Dengan adanya kerjasama yang terjalin tersebut tentulah sangat membantu 

Pemerintah Kota Surakarta. Event-event yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mendapat sambutan positif dari 

donatur. Salah satu contoh kegiatan batik yang mendapat bantuan donatur atau 

sponsor antara lain Solo Batik Carnival I (SBC I). SBC I diadakan pada tanggal 
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13 April 2008, SBC I mempunyai tujuan memperkenalkan batik serta 

membranding Kota Surakarta dengan strategi pengenalan batik sebagai ikonnya, 

dan eventnya berupa karnaval batik. Dalam pelaksanaan SBC I, selain mendapat 

dana dari pemerintah kota juga mendapat bantuan dari sponsor-sponsor. Hal ini 

sangat berguna untuk membantu kelancaran kegiatan karena alokasi dana dari 

pemerintah  terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku 

Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta berikut ini : 

“Setiap event yang diadakan oleh Dinpar tidak selalu mendapat bantuan 
dari sponsor, tetapi untuk event-event besar seperti SBC, SIEM, WHCC, 
atau event besar lainnya kita selalu dibantu sponsor.” 
(Wawancara tanggal 8 Juni 2009) 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua event dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mendapat bantuan dari sponsor, 

tetapi hanya pada event-event besar saja. Sedangkan untuk kegiatan yang hanya 

skala lokal, sepenuhnya mengunakan anggaran dari pemerintah saja. 

b. Tidak Adanya Data Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Kampoeng 

Batik Laweyan  

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu obyek wisata mengalami 

kemajuan dari tahun ke tahun adalah dengan cara melihat data statistik 

pengunjungnya, tetapi yang terjadi di Kampoeng Batik Laweyan adalah tidak 

adanya data jumlah pengunjung yang berkunjung ke Kampoeng Batik Laweyan. 

Sejak dibentuk pada tahun 2004 sampai penelitian ini dilaksanakan, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tidak mempunyai data spesifik 

tentang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kampoeng Batik Laweyan. Seperti 
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yang disampaikan oleh Bapak Mufti Raharjo selaku Kepala Bidang Pelestarian, 

Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berikut 

ini : 

“Untuk data jumlah wisatawan ke Kampoeng Batik Laweyan kita tidak 

punya, coba tanya ke FPKBL mungkin disana ada.” 

(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Sedangkan setelah di tanyakan ke FPKBL, Bapak Widhiarso selaku 

Koordinator Litbang Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

menyampaikan berikut ini : 

“Jumlah pengunjung secara statistiknya kita tidak punya, tapi dari tahun ke 

tahun pengunjung dipastikan naik.” 

(Wawancara tanggal 24 April 2009)  

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa baik Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta maupun FPKBL tidak mempunyai 

data pasti mengenai jumlah wisatawan yang datang ke Kampoeng Batik Laweyan, 

sehingga kita tidak tahu apakah setiap tahunnya terjadi kenaikan atau penurunan. 

Sedangkan data yang disampaikan oleh pengurus FPKBL hanyalah data perkiraan 

yang belum dapat dipastikan kebenarannya. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan, pemilik salah satu showroom 

batik di Kampung Batik Laweyan : 

“Perkiraan jumlah pengunjung di Kampoeng Batik Laweyan saya tidak 

tahu pasti, bahkan yang berkunjung ke showroom saya sendiri. Sebenarnya kita 
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juga punya buku tamu, tetapi jarang digunakan dan diisi oleh pengunjung, jadi 

untuk perkiraan jumlah pengunjung saya tidak tahu persis.” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik-pemilik 

showroom batik kurang memanfaatkan buku tamu yang ada, sehingga tidak 

mengetahui jumlah pasti pengunjung yang datang ke showroomnya. 

Tidak adanya data jumlah pengunjung merupakan suatu kelalaian dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Data tersebut sangat penting 

digunakan karena dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana 

apresiasi masyarakat terhadap Kampoeng Batik Laweyan, serta untuk mengetahui 

apakah promosi yang sudah dilakukan sudah efektif atau belum. Ibu Siti Zulaikha, 

Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

mengemukakan berikut ini : 

“Ke depan kita akan membuat data jumlah pengunjung. Selama ini belum 
ada dikarenakan jumlah showroom yang ada di Kampoeng Batik Laweyan 
itu kan banyak dan setiap showroom tidak pernah mencatat berapa banyak 
jumlah wisatawan yang datang ke tempatnya.” 
(Wawancara tanggal 16 April 2009) 

Dari wawancara diatas dapat diketahui tidak adanya data jumlah 

pengunjung dikarenakan jumlah showroom yang ada sangatlah banyak, dan setiap 

showroom yang ada tidak selalu mencatat berapa jumlah pengunjung yang datang, 

sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kesulitan untuk mendata jumlah 

wisatawan. Dengan adanya data jumlah pengunjung tersebut diharapkan dapat 

mengetahui bagaimana jumlah wisatawan setiap tahunnya apakah mengalami 

kenaikan atau penurunan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

dalam Mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam 

Mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan dapat dilihat dari indikator-

indikator berikut : 

a. Responsivitas 

Responsivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

merupakan kemampuan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh 

pengusaha batik serta menindaklanjuti keluhan dari pengusaha batik 

tersebut. Sikap responsif dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta ditunjukkan dengan adanya saluran komunikasi yang 

menghubungkan antara dinas dengan pengusaha batik yang ada di 

Kampoeng Batik Laweyan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta telah membuat hubungan komunikasi dengan Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang didirikan 

dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan pengusaha di 

Kampoeng Batik Laweyan. Dengan dibentuknya FPKBL merupakan salah 

satu satu bentuk responsivitas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota 

Surakarta dalam usaha mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan, 
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karena dengan adannya FPKBL diharapkan akan memudahkan koordinasi 

antara Kampoeng Batik Laweyan dengan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta. Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh 

FPKBL yang merupakan tangan panjang Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta dapat segera menindaklanjutinya. 

b. Efektivitas 

Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai 

apakah kinerja organisasi, yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta, dalam mengembangkan Kampoeng Batik 

Laweyan telah berjalan baik atau buruk. Disini efektivitas diukur dari 

perbandingan antara target yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan 

hasil yang diperoleh atau dicapai. Dari penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa pencapaian tujuan untuk meratakan kesejahteraan 

pengusaha batik dan masyarakat Kampoeng Batik Laweyan, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta melaksanakan berbagai 

kegiatan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan banyak yang tidak tepat 

sasaran. Dalam mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan, selain dengan 

media cetak seperti brosur  dan leaflet, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta juga melakukan promosi dengan media elektronik. Tetapi 

dalam pelaksanaannya penyediaan brosur maupun leaflet terkendala dalam 

hal pendanaan, sehingga tidak setiap saat tersedia. Begitu pula dengan 
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promosi melalui radio yang dinilai tidak efektif karena dilakukan hanya 

sebulan sekali. 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Surakarta, maka penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surakarta dalam mengembangkan Kampoeng Batik Laweyan  serta sebagai 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya. Adapun saran-saran 

tersebut meliputi : 

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan pihak ketiga. 

Dalam pengembangan Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya tugas Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata Kota Surakarta saja melainkan juga tugas 

semua dinas-dinas terkait dalam Pemerintah Kota Surakarta seperti Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan 

Menengah, Dinas Tata Kota, dan Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan 

dengan pihak ketiga, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Surakarta 

diharapkan lebih cepat tanggap dalam merespon keluhan maupun aspirasi 

masyarakat melalui FPKBL selaku foum yang menaungi masyarakat di 

Kampoeng Batik Laweyan. 

2. Perlu adanya pembuatan data statistik jumlah pengunjung Kampoeng 

Batik laweyan, karena dengan adanya data tersebut dapat dilihat jumlah 

pengunjung dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan atau 

penurunan. Dengan data jumlah pengunjung tersebut juga dapat menjadi 
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acuan apakah program-program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Surakarta sudah berjalan efektif. 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta perlu lebih banyak lagi 

mencari sponsor pendukung dalam setiap event yang diadakan, karena 

dana yang disediakan pemerintah cukup terbatas maka perlu adanya 

pengadaan sponsor pendukung. Hal ini penting dilakukan karena setiap 

event yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan yang akan dicapai 

yaitu berkembangnya Kampoeng Batik Laweyan dan pariwisata Kota 

Surakarta pada umumnya. 

4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, seperti fasilitas tempat 

parkir dan penambahan jumlah guide atau pemandu wisata serta 

meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung dengan 

memberdayakan masyarakat sekitar. 
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