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Abstract 
 

Tourism is a tourism activity and is supported by various facilities and services provided by the community, 

businessmen, government. The current tourism activities have become the dream of many people. For that tourism has received 

serious attention from the government. In this study the Department of Culture and Tourism of Surabaya city realized that 

tourism became one of the things to note. To provide information about tourism in Surabaya was established Surabaya Tourist 

Information Center to provide information about tourism city of Surabaya. To attract tourists visiting need to hold a promotion. 

Promotion becomes an important instrument in tourism management. Promotions made with will have a significant impact on the 

level of tourist visits. The purpose of this research is to describe the role of Surabaya Tourist Information Center especially in 

doing tourism promotion. After analysis and interpretation of the data the conclusion obtained that the promotion conducted by 

Surabaya Tourist Information Center has not run optimally. This is due to the Department of Culture and Tourism, has not given 

authority that more than just commissioned to spread the event / tourism activities. 

 

Keyword: Tourism, Otptimization, Promotion 

 

Pendahuluan 

Pada masa globalisasi saat ini wisata telah 

menjadi salah satu bagian kebutuhan hidup masyarakat 

yang modern. Wisata saat ini tidak hanya sekedar 

berkunjung ke obyek wisata, namun penggunaan kata 

wisata dapat digunakan untuk hal lain seperti wisata 

belanja, wsiata kuliner, dan wisata-wisata lainnya. 

Bahkan penggunaan kata pariwisata di Indonesia baru 

dimulai awal tahun 1960-an, atau pada saat pembentukan 

Dewan pariwisata Indonesia (DEPARI). Semakin 

majunya perkembangan teknologi mengakibatkan 

pariwisata turut bergerak ke arah lebih maju.    

 Pariwisata sendiri memiliki artian berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Dimana wisata 

memiliki arti kegiatan perjalanan kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. Orang yang melakukan  kegiatan 

wisata disebut sebagai wisatawan. 

Semakin banyaknya wisatawan-wisatawan yang 

muncul mengakibatkan sektor ini menjadi suatu daya 

tarik. Pembangunan di sektor pariwisata telah menjadi 

prioritas di hampir setiap daerah. Kemajuan sektor 

pariwisata ini kerap kali digunakan sebagai salah satu 

alat ukur dalam menilai stabilitas ekonomi dan keamanan 

suatu daerah. Dalam arti apabila suatu daerah kunjungan 

tamu mancanegaranya relatif banyak, maka daerah 

tersebut bisa diindikasikan mempunyai stabilitas 

ekonomi dan keamanan yang relatif baik.  

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 

secara komprehensif dinilai telah memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan di berbagai sektor 

termasuk sektor ekonomi, dengan mata rantai mulai dari 

penciptaan nilai tambah sampai dengan tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Ditunjang pula perkembangan jumlah 

perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang juga terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan sektor 

pariwisata telah menjadi suatu industri tersendiri. Industri 

pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 



Industri pariwisata global telah berkembang 

menjadi sangat pesat. PBB membentuk badan yang 

mengawasi permasalah pariwisata secara global yaitu 

The United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO). Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) 

meramalkan bahwa jumlah orang yang berwisata ke luar 

negeri akan meningkat dari 613 juta pada tahun 1997 

menjadi 1,6 miliar pada tahun 2020—dan pada saat itu, 

angka ini tampaknya tidak akan menurun. Peningkatan 

ini disertai dengan peningkatan serupa dalam jumlah 

bisnis, resor (tempat rekreasi), dan negara yang 

menyediakan fasilitas bagi para turis. Sebenarnya, sebuah 

laporan UNWTO menyatakan, ”Pariwisata internasional 

adalah penghasil devisa terbesar dunia dan merupakan 

faktor penting dalam neraca pembayaran di banyak 

negara. 

Penerimaan devisa dari pariwisata internasional 

mencapai 423 miliar dolar AS pada tahun 1996, 

mengungguli ekspor produk minyak tanah, kendaraan 

bermotor, peralatan telekomunikasi, tekstil maupun 

barang atau jasa lainnya”. Laporan yang sama 

menyatakan, ”Pariwisata adalah industri yang paling 

berkembang pesat di dunia,” dan industri itu 

menyumbang hingga ”10 persen Produk Domestik Bruto 

dunia”. Tidak heran apabila kebanyakan negara, sekarang 

bahkan mencakup beberapa negara bekas Uni Soviet, 

ikut dalam—atau bergegas memasuki—industri 

pariwisata internasional. 

Pajak pemerintah yang didapat dari pariwisata 

digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, 

memungkinkan standar pendidikan yang lebih tinggi, dan 

memenuhi kebutuhan nasional lainnya yang mendesak. 

Hampir semua pemerintahan ingin warganya mempunyai 

pekerjaan. Pekerjaan yang dihasilkan oleh pariwisata 

memenuhi kebutuhan itu.  Hal ini tidak lepas dari slogan 

yang telah dicanangkan yaitu “One Billion Tourist, One 

Billion Opportunities”. 

Di Indonesia industri pariwisata merupakan 

industri terbesar dalam penggerak perekonomian pada 

abad 21 bersamaan dengan industri telekomunikasi dan 

teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, 

industri pariwisata selalu menempati urutan ke-4 atau ke-

5 penghasil devisa bagi negara.  Sementara sektor-sektor 

usaha lain seperti minyak dan gas, batu bara, karet, dan 

tekstil yang menempati posisi urutan ke-1 hingga ke-4 

cenderung menurun sesuai dengan karakternya sebagai 

“non-renewable” produk yang diyakini akan dapat 

dilampaui oleh sektor pariwisata pada penghujung tahun 

2019. Dimana sektor pariwisata diunggulkan untuk 

menjadi sumber penerimaan terbesar. 

Untuk meningkatkan kompetensi SDM di 

bidang pariwisata, pemerintah memfasilitasi 

penyelenggaraan sertifikasi. Saat ini, baru ada 125.000 

orang dari yang seharusnya 375.000 orang tersertifikasi. 

Sampai 2019, targetnya ada 500.000 tenaga kerja yang 

tersertifikasi.  Dengan sertifikasi, kata Menteri Arief, 

peringkat daya saing SDM pariwisata Indonesia di 

tingkat Asean akan meningkat. Saat ini menempati posisi 

ke-5, di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan 

Filipina.“Harapannya, pada tahun depan naik ke 

peringkat tiga,” ucapnya. 

Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah 

untuk mencapai target tersebut.  Salah satunya adalah 

melakukan promosi secara besar-besaran, menyediakan 

produk yang diinginkan  oleh wisatawan, juga 

menyiapkan SDM pariwisata yang terampil, menjamin 

tersedianya pra-sarana dan sarana pariwisata.  Intinya 

peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata tidak 

hanya membuat regulasi, memfasilitasi, tetapi juga akan 

mengintervensi jika dianggap sangat perlu. 

Sementara itu, Prastowo, dosen fakultas 

ekonomi UII dan pengamat pariwisata mengatakan 

bahwa kesiapan industri pariwisata bergantung pada tiga 

hal, yaitu teknologi informasi (IT) sebagai sarana 

promosi, infrastruktur pariwisata, dan SDM. “Kunci 

keberhasilan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat 

terhadap pariwisata adalah dengan mendekati tokoh 

masyarakat yang berpengaruh dan generasi muda yang 

lebih melek akan teknologi informasi, teknologi 

informasi merupakan salah satu media promosi 

pariwisata.” 

Sesuai dengan target yang ditetapkan 

pemerintah khususnya Kementrian Pariwisata maka 

lembaga pemerintah yang lain juga turut andil membantu 

dalam tercapainya target tersebut. Dalam hal ini 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah/Kota 

yang secara langsung sebagai pemilik dari tempat 

pariwisata. Pemerintah untuk menjalankan kegiatan 

pariwisata di setiap daerah maka dibentuklah Dinas 

Pariwisata di setiap provinsi dan kota. Dinas Pariwisata 

mempunyai berbagai bidang yang dibentuk untuk 

membantu urusan bidang pariwisata dengan lokasi yang 

lebih sempit. Kota Surabaya sebagai salah satu daerah 

yang memiliki potensi pariwisata di Indonesia 

membentuk badan pemerintahan yang membidangi 

masalah pariwisata yaitu Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata.  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya yang melaksanakan urusan pemerintah di 

bidang pariwisata membawahi beberapa bidang khusus. 

Salah satu bidang yang dibawahi oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Surabaya adalah Bidang Promosi 

Pariwisata. Bidang promosi pariwisata di Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata Kota Surabaya memiliki 

fungsi untuk menyediakan informasi pariwisata ke pusat 

pelayanan pelaksanaan penyediaan informasi pariwisata 

ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan 

pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala 

kota. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya 

wisatawan yang datang ke Kota Surabaya. 



Tabel I.4 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang 

datang ke Surabaya 

Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 

Total 

2012 323.037 9.561.881 9.884.918 

2013 350.017 11.122.194 11.472.211 

2014 742.084 15.929.745 16.671.829 

2015 853.790 18.019.629 18.873.419 

2016 772.058 20.580.728 21.352.786 

 

Demi menunjang kelancaran kegiatan pariwisata 

bagi para wisatawan maka sudah sepatutnya dibentuk 

pusat informasi wisata (tourist information center) di 

Kota Surabaya. Hampir setiap kota di Indonesia terdapat 

pusat informasi wisatanya, seperti Denpasar, Malang, 

Jakarta, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dunia 

pariwisata selain dipengaruhi oleh bermacam-macam 

obyek wisata maupun potensi wisata yang ada, juga 

harus mempunyai nilai jual yang dipengaruhi oleh peran 

informasi serta promosi yang terus terarah ke berbagai 

aspek dan tujuan. Peran dari promosi serta informasi 

yang transparan atas suatu daerah tujuan wisata sangat 

penting untuk diketahui wisatawan terutama bagi mereka 

yang berwisata tanpa melalui biro perjalanan wisata atau 

melakukan solo traveler. 

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di 

Indonesia memiliki obyek wisata dan potensi wisata yang 

tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Untuk 

menyediakan informasi mengenai pariwisata di Kota 

Surabaya maka dibentuklah Surabaya Tourist 

Information Center (STIC). Pengertian Informasi 

menurut Raymond Mcleod, informasi adalah data yang 

telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si 

penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan 

saat  ini atau mendatang. Sesuai dengan UU no 10 tahun 

2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. Sehingga sanggatlah tepat bila dibentuknya 

Surabaya Tourist Information Center. 

Surabaya Tourist Information Center memiliki 

peran yang sengat penting bagi kelangsungan kegiatan 

pariwisata di Kota Surabaya. Mereka menjadi 

penghubung untuk menyalurkan akses-akses informasi 

penting tentang pariwisata di Kota Surabaya. Kota 

Surabaya memiliki tidak kurang 40 obyek wisata yang 

dapat dikunjungi belum kampung-kampung yang kini 

telah diubah menjadi kampung wisata. Agar para 

wisatawan dapat menjelajahi Kota Surabaya dengan puas 

maka dibutuhkan akses terhadap informasi atas keinginan 

dari wisatawan. Sebab menurut Medlik (dalam Ariyanto, 

2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan 

dalam menawarkan pariwisata, yaitu attraction, 

accesable, amenities, dan ancillary. Dengan 

memperhatikan ke empat aspek tersebut informasi 

tentang obyek-obyek pariwisata akan semakin bagus di 

mata wisatawan. 

Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah 

yang mengurusi bidang pariwisata dan membawahi 

Surabaya Tourist Information Center harus dapat 

memberikan pelayanan penyediaan informasi pariwisata 

yang baik. Pelayanan penyediaan informasi pariwisata 

yang baik bergerak searah dengan perkembangan jumlah 

wisatawan yang datang. Perkembangan jumlah 

wisatawan dapat menimbulkan manfaat bagi beberapa 

sektor seperti membuka lapangan pekerjaan, menambah 

penerimaan daerah, dan lain-lain. 

Teknologi Informasi yang berkembang dengan 

cepat mengakibatkan informasi tentang pariwisata 

menjadi sangat penting. Majunya teknologi, informasi 

masih lebih mudah untuk diperoleh oleh setiap orang. 

Begitu pula informasi tentang pariwisata, apabila 

terdapat suatu hal unik yang mejadi viral seketika pula 

tempat tersebut menjadi hits dan terkenal 

Pergeseran dari pola wisatawan yang dahulu 

dilakukan secara berkelompok atau melalui agen 

perjalanan menjadi solo traveler dapat menjadi salah satu 

penyebabnya. Ditambah pula efek dari semakin 

berkembangnya media sosial membuat para wisatawan 

dapat secara langsung mencari informasi dari tempat 

tujuan wisata yang ingin dituju. Walaupun demikian 

Surabaya Tourist Information Center tetap menjadi salah 

satu sumber tempat informasi pariwisata di Kota 

Surabaya.   

Tabel I.5 Jumlah kunjungan Wisman dan Wisnus yang 

datang ke TIC 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Total 

2012 2040 3564 5604 

2013 2212 3653 5865 

2014 1832 2522 4354 

2015 948 2255 3203 

2016 1142 1186 2958 

 

Namun seiring majunya teknologi, informasi 

mengenai obyek wisata dapat disediakan oleh berbagai 

pihak.  Dilihat dari tabel jumlah pengunjung yang datang 

ke Surabaya Tourist Information Center mengalami 

penurunan. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui mengenai seberapa optimalkah 

Surabaya Tourist Information Center memberikan 

penyediaan informasi bagi wisatawan dan mendorong 

promosi pariwisata di Kota Surabaya. Sesuai dengan 

Peraturan Walikota Surabaya no 65 tahun 2016 bagian 

kelima tentang promosi pariwisata dimana pasal 14 ayat 



d Seksi Sarana Promosi Pariwisata bertugas menyiapkan 

bahan penyelenggaraan promosi skala kota dan ayat g 

tentang menyiapkan bahan informasi pariwisata ke pusat 

pelayanan informasi pariwisata provinsi dan 

pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala 

kota. 

Kepariwisataan Daerah / Kota 

Lembaga pariwisata dapat diartikan sebagai 

kebijakan maupun kegiatan - kegiatan yang mendukung 

perkembangan pariwisata. Kebijakan mencakup politik 

pariwisata yang digagas oleh pemerintah, seperti 

kebijakan pemasaran, jaminan keamanan, pembebasan 

visa, sertifikasi kompetensi sumber daya manusia, dan 

sebagainya. Pemerintah berkepentingan melakukan hal 

itu agar peluang orang semaking terbuka lebar untuk 

berwisata dan kesempatan berusaha untuk memperlancar 

kegiatan kepariwisataan. 

Kelembagaan pariwisata sangat kompleks dan 

menjalankan berbagai fungsi yang spesifik dalam sistem 

pariwisata. Kelembagaan pariwisata juga merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pasar dan menjadi 

motor penggerak yang kuat dalam perkembangan sistem 

kepariwisataan. Dikatakan bahwa pasar wisata memiliki 

sifat yang dinamis dan mempunyai karakter yang mudah 

berubah. Perubahan dapat disebabkan oleh faktor internal 

maupu faktor eksternal, faktor eksternal biasanya 

menjadi pihak yang lebih dominan. Faktor eksternal 

dapat berupa perang, terrorisme, wabah penyakit ataupun 

bencana alam yang terjadi di suatu area destinasi tujuan 

wisata.  

Pengembangan Pariwisata 

Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan 

produk hasil industry pariwisata yang mampu 

menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. 

McIntosh menyatakan bahwa pariwisata adalah: 

“… a composite of activities, services, and 

industries that delivers a travel experience: 

transportation, accommodation, eating and drinking 

establishment, shops, entertainment, activity, and other 

hospitality service available for individuals or group that 

are away from home.” 

Menurut Oka Yoeti dalam penyusunan rencana 

pengembangan pariwisata disebutkan bahwa dalam 

upaya pengembangan pariwisata setidaknya diperlukan 

langkah analisis terhadap tiga hal penting yaitu : misi 

(mission), sasaran (goals), dan tujuan (objective). 

Pengembangan pariwisata dalam negeri telah 

diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, 

meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan 

peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari 

dengan terus meningkatkan wisata. Penyelanggaran 

kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara 

kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu 

lingkungan hidup, serta daya tarik wisata itu sendiri. 

Penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan 

Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wista yang 

sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat 

dikenal baik oleh masyarkat sendiri maupun masyarakat 

dunia. Serta dapat digunakan secara optimal, dengan 

tetap menjaga keutuhan dan keaslinya serta 

menghindarkan dari kerusakan-kerusakan. 

Optimalisasi Surabaya Tourist Information Center 

Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya 

adalah wakil pemerintah dalam urusan pariwisata. Pada 

saat ini pariwisata menjadi sasaran pemerintah dalam 

memperoleh devisa. Seiring berkembangnya jaman, tren 

pariwisata juga ikut bergeser. Wisata saat ini tidak hanya 

sekedar mengunjungi obyek wisata semata, saat ini 

wisata juga meliputi wisata belanja, wisata religi, wisata 

budaya, dan lain-lain. Tren yang lain adalah munculnya 

istilah solo traveler, dimana wisatawan melakukan wisata 

sendirian tidak dengan berkelompok. 

Solo traveler memuncaki pilihan orang-orang 

dalam berwisata. Pilihan dapat muncul karena 

perkembangan teknologi yang semakin maju. Arus 

informasi bergerak dengan cepat, pertukaran informasi 

saat ini hanya dalam hitungan detik. Karena itu di 

pariwisata, informasi mengenai pariwisata menjadi 

penting. Untuk mengakomodasi informasi pariwisata 

suatu daerah dibentuklah pusat informasi pariwisata 

(Tourism Information Center/TIC). Surabaya sebagai 

kota yang memiliki obyek pariwisata juga membutuhkan 

pusat informasi pariwisata guna mengakomodasi para 

wisatawan. 

Di kota Surabaya dibentuk pusat informasi 

pariwisata (TIC), adanya Tourist Information Center ini 

dapat membantu wisatawan untuk mengenal lebih dekat 

dengan potensi wisata yang ada di Surabaya. Pemberian 

informasi tentang pariwisata kota Surabaya tidak hanya 

dilakukan secara bertatap muka/datang langsung ke 

kantor Tourist Information Center namun juga dapat 

langsung menghubungi media sosial yang dimiliki. 

Adanya media social ini semakin menambah informasi 

wisatawan terhadap pariwisata kota Surabaya. 

Penggunaan media social disamping tetap 

diberikannya layanan di kantor menandakan bahwa 

Surabaya Tourist Information Center (STIC) sebagai 

penyedia informasi pariwisata kota Surabaya telah 

memberikan layanan dengan baik. Selain itu Surabaya 

Tourist Information Center juga mengoptimalkan kinerja 

yang dilakukan oleh para staf-staf Surabaya Tourist 

Information Center.   

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara 

mengoptimalkan pariwisata. Pengembangan pariwisata di 

kota Surabaya sudah berjalan dengan baik namun masih 



ada sedikit kekurangan pada beberapa hal. Pada 

penelitian ini diketahui dinas kebudayaan dan pariwisata 

sudah melakukan upaya untuk mengembangkan 

pariwisata yang ada di Surabaya. Pengembangan 

pariwisata dimaksudkan agar daya tarik wisata dapat 

dikenal oleh masyarakat luas. Dan tetap menjaga 

keasliaannya serta menghindarkan dari kerusakan-

kerusakan yang terjadi. Pengembangan pariwisata yang 

terjadi di Surabaya Tourist Information Center ini juga 

telah berlangsung dengan baik. Mereka dapat 

menginformasikan hal-hal yang menarik kepada 

wisatawan tentang kondisi pariwisata kota Surabaya. 

Promosi 

Menurut Boyd promosi  diartikan sebagai upaya 

membujuk orang untuk menerima produk, konsep dan 

gagasan. Sedangkan menurut Boone dan Kurtz promosi 

adalah proses menginformasikan, membujuk,dan 

mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Menurut 

Suryana, promosi adalah cara mengkomunikasikan 

barang dan jasa yang di tawarkan supaya konsumen 

mengenal dan membeli. 

Menurut Kusmono, definisi promosi adalah 

usaha yang dilakukan pasar untuk mempengaruhi pihak 

lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. 

Sedang menurut Madura, promosi adalah tindakan 

menginformasikan atau mengingatkan tentang  

spesifikasi produk atau merek. 

Kegiatan promosi yang dilakukan berfungsi 

untuk menyebar luaskan informasi dan mendapatkan 

perhatian (attention), menciptakan dan menumbuhkan 

keinginan (desire), serta mengembangkan keinginan 

konsumen untuk membeli produk yanag ditawarkan. 

Sejumlah straategi promosi mencoba membangun 

permintaan primer. Sedangkan sebagian besar strategi 

promosi berupaya merangsang permintaan selektif yaitu 

keinginan untuk mendapatkan suatu merek tertentu.  

Tujuan promosi mengakibatkan keinginan para 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

dihasilkan. Oleh sebab itu, harus di usahakan bagai mana 

mempengaruhi berfikir konsumen akhir meyakinkan 

pembeli. Sedangkan kata promosi harus baik dan 

menarik, sehingga memberi kesan bahwa pembeli tidak 

menghendaki  produk yang lain selain dari barang yang 

ditawarkan kepadanya. 

Promosi Pariwisata Surabaya Tourist Information 

Center 

 Promosi menjadi salah satu hal penting dalam 

menginformasikan produk-produk yang ingin 

ditawarkan. Promosi bertujuan membujuk/mempengaruhi 

orang-orang guna membeli/memakai produk yang telah 

dihasilkan. Promosi yang baik tidak boleh dilakukan 

dengan unsur paksaan. Promosi harus memiliki konsep 

dan tujuan yang jelas sehingga dapat lebih menusuk ke 

sasaran yang diinginkan. 

 Promosi pariwisata dilakukan untuk 

memberikan informasi kepada khalayak luas tentang 

potensi pariwisata apa saja yang dimiliki oleh suatu 

daerah. Promosi pariwisata memiliki tujuan untuk 

menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat obyek 

wisata yang dimiliki. Promosi pariwisata kota Surabaya 

dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai 

pihak yang berwenang dalam pengelolaan pariwisata di 

kota Surabaya.  

 Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan 

promosi pariwisata dilakukan melalui dinas. Di Tourist 

Information Center sendiri promosi yang dilakukan 

sesuai dengan materi-materi yang telah diberikan oleh 

dinas sendiri. Penentuan dari konsep promosi dan sasaran 

promosi sudah ditentukan dinas, Tourist Information 

Center hanya menginformasikan kembali kepada 

masyarakat luas.  

 Koordinasi, sinergi, konsistensi merupakan tiga 

hal yang harus berjalan bersama dalam pengembangan 

pariwisata. jika salah satu dari ketiganya tidak 

dijalankan, maka dua yang lain akan terpengaruh. 

Demikian juga jika hanya satu yang dijalankan maka 

dapat dipastikan hasilnya juga tidak akan bagus. Karena 

itulah perlunya dibentuk badan promosi pariwisata 

daerah atau tourism board. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya berwenang dalam pengelolaan 

pariwisata kota Surabaya. Penentuan arah 

kebijakan sampai tahapan pengelolaan dan 

promosi dilakukan langsung oleh dinas yang 

dapat didelegasikan kepada pihak-pihak yang 

dirasa memiliki kemampuan yang diinginkan. 

2. Pelayanan TIC sebagai tempat penyediaan 

informasi pariwisata sudah dilakukan secara 

optimal. Informasi yang diberikan sudah cukup 

jelas kepada wisatawan. Penyediaan informasi 

tidak hanya dilakukan di kantor TIC saja, 

namun wisatawan juga dapat melakukan 

interaksi di media social yang dimiliki TIC. 

3. Promosi yang dilakukan oleh TIC tidak 

dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat 

bahwa potensi yang ada pada TIC tidak digali 

secara maksimal oleh dinas. TIC hanya 

digunakan sebagai sarana pemberian informasi 

pariwisata saja. TIC tidak diberikan 

wewenang/support dalam melakukan promosi 

pariwisata kota Surabaya. 



Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk menggalakkan promosi 

pariwisata kota Surabaya untuk menarik minat 

wisatawan yang datang. Selain itu perlu 

dibangunnya badan professional yang benar-

benar bertujuan melakukan promosi pariwisata 

kota Surabaya. Sehingga dalam promosi 

pariwisata sudah ada konsep yang dituju dan 

sasaran yang diinginkan. 

2. Disarankan untuk melibatkan berbagai elemen 

dalam melakukan promosi pariwisata. 
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