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ABSTRAK 

 

 Pemasaran pariwisata yang dibatasi sebagai upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan oleh badan-badan usaha pariwisata untuk memenuhi kepuasan 

wisatawan baik secara kelompok maupun pribadi masing-masing dengan 

meningkatkan pertumbuhan pariwisata. Hasil-hasil agar meningkatkan jumlah 

wisatawan adalah dengan promosi yang merupakan salah satu bagian dari 

pemasaran untuk memperkenalkan dan mempengaruhi wisatawan agar dapat 

meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. 

 Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kampung Lawas Maspati yang 

terletak di Jl. Maspati V, Surabaya. Penelitian ini membahas tentang promosi 

yang dilakukan pengelola dan kendala yang dilewati oleh pengelola dalam 

mempromosikan Kampung Lawas Maspati tersebut. Kampung Lawas Maspati 

memang sudah terkenal sebelum melalui media sosial mereka mempromosikan 

melalui organisasi-organisasi yang diikuti oleh ketua RW dan beberapa ketua RT 

yang berada di Kampung Lawas Maspati tersebut. Hingga diteruskan promosi 

melalui media sosial dan media cetak dan hasilnya adalah menambah wisatawan 

yang datang ke Kampung Lawas Maspati. 

 Media sosial dan media cetak memang populer untuk memperkenalkan 

atau mempromosikan suatu objek wisata yang ada. Kampung Lawas Maspati juga 

mempromosikan melalui media sosial dan media cetak yang ada. Media yang 

digunakan untuk promosi adalah media sosial yang populer dan sering dipakai 

oleh wisatawan pada jaman yang maju ini. Selain itu media cetak juga digunakan 

untuk memperkenalkan atau mempromosikan kepada wisatawan tentang berita 

atau kegiatan yang dilakukan Kampung Lawas Maspati. Tidak hanya melalui 

media sosial pribadi Kampung Lawas Maspati, tetapi dibantu oleh Pemerintah 

Kota Surabaya untuk mempromosikan kampung wisata yang berada di tengah 

kota besar ini.  

 Promosi yang dilakukan melalui media sosial juga dikelola oleh pengelola 

Kampung Lawas Maspati ini, pengelola melakukan promosi untuk Kampung 

Lawas Maspati agar lebih dikenal oleh wisatawan domestik dan internasional juga 

bermaksud menambah wisatawan yang datang. Tujuan pengelola dalam 

mempromosikan Kampung Lawas Maspati agar wisatawan yang datang bisa 

mendapatkan wawasan tentang cara mempromosikan kampung wisata yang 

berada di tengah kota dan mendapatkan edukasi tentang kegiatan yang dilakukan 

saat mengunjungi Kampung Lawas Maspati. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengelola telah melakukan promosi melalui media sosial dan media cetak, hal itu 

berhasil menambah wisatawan yang datang dan mendapatkan edukasi yang dapat 

diterima wisatawan saat mengunjungi Kampung Lawas Maspati, beberapa 

wisatawan juga turut serta mengunggah kegiatan tersebut melalui media sosial 

pribadinya. 
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