
ABSTRAK 

Surabaya merupakan salah satu kota dalam pulau jawa yang memiliki 
berbagai keindahan dalam segi kepariwisataan mulai dari daya potensi wisata 
hingga berbagai Event dan Festival, seperti festival parade bunga, Parade 
Surabaya juang, seperti salah satu festival kebudayaan yaitu festival Bulan 
Purnama yang diselenggarakan masyarakat Tiong Hoa untuk menikmati Bulan 
Purnama, berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan di Pantai Ria Kenjeran 
(Kenpark) Surabaya juga menjadi salah satu media mempromosikan Obyek 
wisata tersebut, dengan diselenggarakannya setiap tahun pengelola Pantai Ria 
Kenjeran (Kenpark) Surabaya yaitu PT. Glanting Jaya menjadikan Festival ini 
sebegai salah satu upaya untuk mempromosikan Obyek wisata tersebut. 

Permasalahan yang ingin peneliti bahas adalah bagaimana penyelenggaraan 
Festival Bulan Purnama yang diselenggarakan di Obyek wisata Pantai Ria 
Kenjeran (Kenpark) Surabaya, apa saja kendala dalam menyelenggarakannya, 
serta bagaimana Festival tersebut dapat menjadi media promosi suatu obyek 
wisata seperti yang diselenggarakan di obyek wisata Obyek Wisata Pantai Ria 
Kenjeran Surabaya. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianggap akan lebih 
mudah ketika dihadapkan dengan kejadian nyata di lapangan. Dengan 
menggunakan peneltian deskriptif peneliti mendeskripsikan kejadian nyata 
dilapangan selama melakukan penelitian. Peneliti menjelaskan Festival Bulan 
Purnama dalam mempromosikan obyek wisata pantai Ria Kenjeran dengan 
berbagai data-data yang di dapatkan dilapangan seperti beberapa dokumen foto 
dokumen wawancara degan beberapa pihak terkait, sehingga peneliti berharap 
dapat mengetahui event Festival Bulan Purnama dapat menjadi media promosi 
obyek wisata Pantai Ria Kenjeran (Kenpark) Suarabaya. 

 Hasil penelitian dari peneliti menunjukan bahwa festival Bulan Purnama 
yang diselenggarakan dapat menjadi media promosi obyek wisata pantai Ria 
Kenjeran (Kenpark) Surabaya, dengan menjadikan salah satu spot wisata di 
kawasan pantai Ria Kenjeran (Kenpark) Surabaya sebagai wisata religi 
masyarakat Tiong Hoa yaitu Patung budaha 4 wajah dan Patung Dewi Kwan In 
serta dapat menjadi spot wisata yang baik untuk mengabadikan foto dengan 
patung Budha 4 wajah  dan patung Dewi Kwan In terbesar se-Asia Tenggara. 
Penelitian ini juga menjunjukan bahwa festival Bulan Purnama merupakan salah 
satu produk yang dimiliki obyek wisata pantai Ria Kenjeran (Kenpark) Surabaya 
yang dapat dirasakan para pengunjung yang datang untuk menikmatinya setiap 
tahun dalam penyelenggaraan Festival Bulan Purnama sebagai pengalaman yang 
baru dalam mengenal dan menikmati budaya masyarakat Tiong Hoa.   
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