
ABSTRAKSI 

 

 Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Masyarakat yang menghuni kota 
Surabaya dari suku dan budaya yang berbeda beda. Kota Surabaya sangat terkenal dengan 
sebutan Kota Pahlawan. Hal ini dikarenakan pada waktu masa penjajahan Belanda, terjadi 
peperangan yang sangat besar, antara tentara negeri Belanda dengan masyarakat Surabaya yang 
biasa di panggil dengan sebutan arek-arek suroboyo. Arek-arek Surabaya ini berjuang mati-
matian hingga titik darah terakhir 

 Di Kota Surabaya masih banyak terdapat kampung-kampung yang sudah berdiri atau 
yang sudah ada sejak jaman penjajahan ratusan tahun yang lalu. Kampong-kampung tersebut 
sebagian masih ada dengan arsitekturnya yang masih asli. Disini permasalahan yang timbul 
adalah bagaimana Pemerintah Kota Surabaya yang dibawah Dinas Budaya dan Pariwisata 
menjadikan kampung-kampung tersebut dapat di jual ke masyarakat umum, yang maksudnya 
adalah menjadikan kampong-kampung tersebut sebagai daerah obyek wisata atau daerah tujuan 
wisata. Kampung-kampung yang dapat masih menyimpan nilai asli sejarahnya antara lain adalah 
kampung bubutan, kampung pecinan, dan kampung ampel. Tidak hanya itu di kota Surabaya 
juga terdapat kampung kuno dimana penduduknya dari turun temurun membikin kue asli khas 
Surabaya yang dibikin di dalam rumah tiap warga, contohnya adalah kampung jajan keputran. 
Tidak hanya itu, di suarabaya terdapat kampung yang sangat baik di gunakan sebagai kampung 
percontohan, dimana kampung tersebut berhasil dalam penjagaan lingkungan hidup, kampung 
tersebut kampung kertajaya dimana semua penduduknya. Di kota Surabaya terdapat dua 
kampung yang sangat berpotensial sekali dijadikan kampung wisata, yaitu kampung kenjeran 
dan kampung semampir. 

 Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah menggunakan 
metode kualitatif dan kuantitatif. Dimana selain mengamati objek secara langsung, penulis juga 
membutuhkan data dari para mahasiswa dengan cara membagikan kuisioner. Hal itu dikarenakan 
dapat membantu penulis untuk menentukan desain produk tour. 

 Disini penulis hanya menjelaskan dan memberikan gambaran tentang desain produk tour  
dari hasil penelitian selama satu bulan. Dimana hasil penelitian tersebut bias dijadikan masukan 
atau ide bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mendesain tour de kampoeng, sehingga nantinya 
banyak mahasiswa dan masyarakat Surabaya sendiri maupun warga kota lain untuk berwisata ke 
kampung-kampung di Surabaya. Hal itu nantinya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan 
kota Surabaya dan masyarakat kota Surabaya sendiri, dan juga dapat menjaga kelestarian cagar 
budaya kota Surabaya 


