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ABSTRAKSI 

 Pariwisata selalu menawarkan kegiatan wisata yang menarik dan pengalaman 
baru bagi para wisatawan. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan favorit para 
wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Selain terkenal 
karena memiliki hawa yang sejuk, Kota Malang juga memiliki beberapa obyek wisata 
menarik serta sarana dan prasarana yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan para 
wisatawan. Hal ini kemudian mendorong Pemerintah Kota Malang dan pihak swasta, 
yaitu PT. Nikko Steel, bekerja sama melalui program Corporate Social Responsibility 
(CSR) membuat suatu produk wisata yaitu Malang City Tour (Macito) sejak awal 
bulan Januari tahun 2015. Hanya saja dalam pelaksanaannya, beberapa potensi wisata 
lain belum tersentuh oleh Malang City Tour, padahal potensi wisata tersebut juga bisa 
dikembangkan dalam kegiatan city tour Macito. Hal inilah yang kemudian mendasari 
peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul pertimbangan dalam 
penetapan rute wisata Malang City Tour oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang 
dipertimbangkan oleh pihak Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 
dalam penetapan rute wisata Malang City Tour. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Lokasi yang digunakan yaitu kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 
dan bus Malang City Tour. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
terhadap bus Malang City Tour, wawancara kepada pihak Bidang Penyusunan 
Program dan wisatawan yang sedang naik bus Malang City Tour yang didukung 
dengan beberapa dokumen untuk melengkapi data yang ada. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan dalam penetapan rute 
wisata Malang City Tour yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Malang meliputi obyek wisata, waktu, kenyamanan, dan pelayanan. Obyek 
wisata yang ditawarkan adalah obyek wisata sejarah, kemudian waktu tempuh untuk 
sekali city tour adalah satu jam. Untuk kenyamanan meliputi fasilitas bus Macito, 
fasilitas jalan dan fasilitas pendukung. Terakhir, pelayanan terkait dengan pelayanan 
pada loket karcis dan tour guide. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
referensi dan masukan yang positif bagi Malang City Tour untuk kedepannya. 
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