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ABSTRAK 

City Tour merupakan suatu perjalanan wisata yang mengunjungi objek-

objek wisata di dalam kota. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar khususnya Sidoarjo maupun luar Sidoarjo untuk mengenal destinasi wisata 

yang ada di Sidoarjo khususnya peninggalan bersejarah. Untuk memberikan 

fasilitas kepada masyarakat mengenai destinasi yang ada di Sidoarjo, Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menyediakan sebuah tur gratis yang saat ini 

mulai berkembang sebagai salah satu pelayanan city tour di Sidoarjo. Dengan 

munculnya wisata perkotaan yang ada di Sidoarjo ini tentu perlu adanya promosi 

untuk mengenalkan adanya fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

upaya promosi wisata city tour Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan lainnya 

adalah untuk memberikan informasi mengenai kendala yang dialami Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dalam 

mempromosikan wisata city tour Sidoarjo. Dalam penulisan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud memberikan 

gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai promosi serta kendala 

promosi yang terjadi dilapangan. Dalam penentuan lokasi penulis memilih 

Sidoarjo tepatnya di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo atau di 

jalan Sultan Agung No. 34 Sidoarjo.  

 Hasil dari penelitian ini adalah upaya promosi wisata city tour Sidoarjo 

yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Sidoarjo meliputi promosi melalui media sosial diantaranya instagram dan e-

brosur, promosi melalui media cetak diantaranya undangan dan benner, promosi 

melalui mulut ke mulut yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau staff dari 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata saat melakukan kunjungan kerja atau 

sedang melakukan kegiatan rapat besar yang bertemu dengan banyak pihak. 

Sementara itu terdapat kendala yang dialami yakni transportasi yang dimiliki, 

sumber daya manusia yang terbatas dan waktu untuk melakukan kegiatan city tour 

harus menunggu lama.  

 Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya promosi yang 

dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 

saat ini sangat berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Wisata city 

tour ini sendiri sebagai salah satu cara untuk memudahkan wisatawan berkunjung 

ke berbagai obyek wisata yang ada di Sidoarjo,  
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