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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Solo, merupakan kota budaya yang berasal dari sebuah desa bernama 

Surakarta dan sudah ada sejak abad ke 18. Secara geografis kota Surkarta terletak 

pada ketinggian 200m di atas permukaan laut. Dengan penduduk kurang lebih 500 

ribu jiwa. Kota Solo termasuk kota yang usianya lebih dari 260 tahunan dan memiliki 

banyak bangunan bersejarah. Seperti kawasan Kauman, yang banyak tumbuh 

produsen dan pedagang batik yang sukses. Pedagang-pedagang sukses berdagang 

batik yaitu pasar Kliwon dan Balong. Kawasan-kawasan tersebut termasuk bangunan-

bangunan tua bersejarah.  

Alasan inilah yang menjadikan kota Solo Raya menjadi pusat kota bisnis dan 

perdagangan. Tidak hanya itu, di kota Solo Raya ada banyak kegiatan-kegiatan seni 

dan berbagai upacara adat  yang diadakan di Keraton Kasunanan ataupun 

Mangkunegaran sehingga menjadikan kota Solo Raya atau lebih tepatnya kota 

Surakarta menyandang predikat kota wisata budaya. Dalam hal potensi investasi, kota 

ini fokus terhadap sektor Manufaktur diikuti dengan perdagangan, restoran dan hotel. 

Banyak dana dari pusat untuk pembangunan ekonomi kota Solo, yang menjadikan 

sebagai daerah potensial untuk memperluas usaha. Kota Solo merupakan kota pusat 

perdagangan dan jasa yang menjadikan tulang punggung dan manufaktur yang sangat 

penting sehingga ada banyak peluang bagi investor untuk memperluas usaha, 

menanamkan investasinya mengembangkan industri dan pariwisata. Maka dari itu 

kota Solo Raya ini juga dikenal dalam sektor keuangannya.  
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Karena kota Solo Raya tepatnya Surakarta memiliki potensi dibidang investasi 

dan pariwisata yang sangat kompeten sehingga timbulah pemikiran pemerintah untuk 

membuat branding kota Surakarta untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki 

kota Solo Raya. Kemudian lahirlah slogan "Solo, The Spirit of Java" yang memiliki 

makna dan karakteristik budaya jawa. Sebagai identitas, Solo The Spirit of Java 

ditujukkan sebagai alat pemasaran (marketing tools) yang dipakai sebagai pemasaran 

wilayah ke masyarakat luas. 

Slogan "Solo, Spirit of Java" merupakan salah satu slogan kota Solo Raya 

yang tengah menjadi ikon promosi pariwisata Indonesia. Sebagai kota tujuan wisata, 

dalam menstrategikan komunikasi wisata kota Solo Raya. Solo Raya tepatnya 

Surakarta sendiri dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DKP) yang 

berkedudukan sebagai National Tourism Organization (NTO), untuk komunikasi 

branding kota Solo yang dilakukan DKP pada tahun 2012 kunjungan wisatawan 

mencapai 2.133.848 orang dari kunjungan wisata yang salah satunya adalah kuliner. 

Lebih lebih dari 20 macam khas makanan asli Surakarta dijajakan disana. Telah 

banyak terbukti dari kaca TV, surat kabar, dan media internet sering kali ditulis dan 

disiarkan macam-macam khas kuliner Solo Raya diburu banyak wisata dalam negeri 

maupun luar negeri. 

 Perkembangan pariwisata di kota Solo Raya ditandai dengan adanya banyak 

pagaleran dan penyelenggaraan event-event budaya sebagai promosi pariwisata di 

dalam maupun luar negeri, bahkan sempat dinobatkan oleh Indonesia Tourism Award 

pada tahun 2010 sebagai Kota Terfavorit Wisatawan 2010 dalam Indonesia Tourism 

Award 2010 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 

IndonesiaT ourism Award 2009 dalam Kategori Indonesia Best Destination dari 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI bekerjasama dengan majalah SWA. 
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 Hal ini semestinya menjadi dampak yang semakin positif pada perkembangan 

jumlah wisatawan yang berkunjung di kota Solo (Surakarta) demi melakukan 

kunjungan wisata budaya ke kota Solo. Maka dari sinilah menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai bagaimana pemerintah kota Surakarta melakukan 

aktivitas komunikasi pemasaran wisata budaya melalui slogan Solo,The Spirit of Java. 

Karena dari data yang diperoleh, kebanyakan wisatawan mengunjungi kota Solo Raya 

dengan tujuan ingin mengetahui warisan budaya yang ada di kota Solo Raya / 

Surakarta. 

Karena slogan Solo, The Spirit of Java berkaitan dengan usaha pemerintah dalam 

mempromosikan keanekaragaman wisata budaya yang memang terkenal di Indonesia. 

untuk itu peneliti menyimpulkan judul pada penelitian ini yaitu " AKTIVITAS 

KOMUNIKASI PEMASARAN KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA 

WISATA BUDAYA MELALUI  SLOGAN SOLO THE SPIRIT OF JAVA . " 

 Hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan obyek 

wisata mereka. Dewasa ini industri pariwisata dipandang memiliki prospek cerah dan 

cukup menjanjikan serta banyak mendatangkan keuntungan, antara lain menambah 

devisa negara, menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan 

mensejahterakan masyarakat sekitar.  

 Dalam pengelolaan kawasan diperlukan adanya kegiatan komunikasi 

pemasaran untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi pemasaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan 

kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih menyadarkan pihak-pihak untuk berbuat lebih 

baik.

 

Sehingga dalam komunikasi pemasaran dalam bidang pariwisata merupakan 

suatu usaha yang dilakukan oleh produsen pariwisata untuk menyampaikan informasi 
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tentang keberadaan suatu obyek wisata kepada khalayak umum, sehingga calon 

wisatawan mengetahui, tertarik, dan mau datang ke kota wisata yang dimaksud.  

 Upaya memperkenalkan potensi daerah kepada daerah lain (dunia luar) adalah 

dengan pemberian merek (branding). Dalam ilmu pemasaran, branding dianggap 

sebagai alat yang ampuh untuk memberikan ciri khas yang dapat membedakan suatu 

produk dengan produk lainnya. Saat ini pemberian merek tidak hanya terbatas untuk 

produk (tangible) saja, melainkan sektor jasa (intangible) yang juga sudah banyak 

memanfaatkan peran merek. Pemberian merek untuk suatu lokasi atau tempat 

memang merupakan hal yang cukup baru dalam ilmu pemasaran. Lokasi atau tempat 

dapat diberi merek yang secara relatif pasti berasal dari nama asli lokasi tersebut. 

Pemberian merek sebuah kota dimaksudkan agar khalayak sadar atau tahu akan 

keberadaan lokasi tersebut dan kemudian menimbulkan keinginan untuk memiliki 

merek yang biasa disebut dengan city branding, sehingga bisa terlihat berbeda dari 

daerah lain.  

 Seperti yang telah di paparkan di atas, penelitian ini akan di lakukan di kota 

Solo lebih tepatnya di lingkup Kota Surakarta karena kota Surakarta merupakan kota 

pariwisata yang terkenal dengan batik dan seni budayanya, seperti Solo Batik 

Carnival, Solo International Performing Arts, Indonesia International Mask Festival, 

Festival Payung Indonesia, dan Semarak Budaya Indonesia. Kegiatan diatas 

merupakan beberapa cara pemerintah dalam upaya mempromosikan branding kota 

Solo untuk meningkatkan devisa negara dan juga meningkatkan persaingan 

perindustrian negara. Peneliti pun menganggap dari kegiatan wisata budaya kota solo, 

diharapkan menjanjikan mampu menguntungkan aset negara dari kunjungan 

wisatawan baik dalam negeri mapupun luar negeri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pemaparan latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana pemerintah kota Surakarta melakukan aktivitas komunikasi 

melalui slogan Solo,The Spirit of Java sebagai kota wisata budaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah kota Surakarta 

melakukan aktivitas komunikasi melalui slogan Solo, The Spirit of Java sebagai kota 

wisata budaya . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulis memiliki harapan setelah dilakukan penelitian, maka penelitian ini 

bermanfaat untuk : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan masukan bagi 

para pembaca tentang pemasaran yang ada di kota Solo Raya (Surakarta) untuk 

meningkatkan wisatawan dalam negeri maupun asing yang hendak datang ke kota 

Solo Raya (Surakarta) untuk mengetahui wisata budaya khas Solo (Surakarta). 

1.4.5 Manfaat Akademis 

 Peneliti berharap mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu 

komunikasi mengenai pemasaran pada suatu produk, ataupun brand-brand yang lain. 

	  




