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Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Untuk esik hari, 

kita tunggu datangnya. 

“ada” berarti pengorbanan dan “pengorbanan” berarti 

Keberanian 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan 
oleh pihak pengelola Taman Harmoni di daerah keputih Surabaya yaitu Dinas 
Pariwisata kota Surabaya dalam usaha mengembangankan fasilitas yang ada di 
Taman Harmoni tersebut dengan tujuan meningkatkan pengunjung yang datang 
ke Taman Harmoni yang berasal kota Surabaya maupun luar Surabaya untuk 
mengunjungi taman tersebut dan kendala – kendala yang dihadapi Dinas 
Pariwisata kota Surabaya dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 
pengunjung. 

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata – 
kata, gambar, wawancara, observasi dan bukan angka, dengan demikian laporan 
penelitian ini berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 
laporan tersebut. Data wawancara didapat melalui informan yang sengaja dipilih 
untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai mengembangan taman 
yang ada di Taman Harmoni keputih, wawancara dilakukan baik dengan pihak 
pengelolah maupun pihak pengunjung Taman Harmoni keputih, catatan lapangan 
yang didapat pada saat observasi di Taman Harmoni keputih. Adapun analisa data 
kualitatif yaitu dengan cara menyimpulkan hasil observasi, surve dan wawancara 
dari data – data yang didapat dari pihak pengelolah dan pengunjung Taman 
Harmoni kepurih. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan taman yang 
dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata kota Surabaya sangat mempengaruhi 
tingkat kunjungan dari wisatawan. Saat ini pengembangan fasilitas  yang telah 
dilakukan oleh pihak pengelola adalah membangun loket masuk, menata tanaman 
di taman, membangun mushola, memperbanyak tong – tong sampah dengan 
tujuan agar menjaga kebersihan selalu terjaga. Kendala yang dihadapi adalah 
pihak pengelola tidak dapat langsung merealisikan pembangunannya karena harus 
mengajukan proposal ke dewan kota yang berhak menyetujui semua atau sebagian 
rencana dari pembangunan fasilitas, oleh karena itu dalam pengembangannya 
Dinas Pariwisata kota Surabaya melakukan secara bertahap. 
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