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r i ka slogan Sparkling Surabaya pertama ka li disosiali 

sikan di lingkungan pemerintah kora Surabaya padac;~sua tu pertemu an yang d ipimp in oleh Wakil Walikota 

(Wawali) Surabaya, salah seora ng pcgawa i pemerintah kora rnem

berikan ko menrar, "epa itu Sparkling Surabaya? Tuka ng bccak saja 

tida k mengerti." Sejen ak kemu dian Wawali menjawab, "Spark/ing 

Surabaya bukan untuk rukang bccak. Sparkling Surabayaunruk orang
orang yang ada d i luar kora Surabaya agar mau datang ke Surabaya, 

men ginap di hotel dan makan di resroran di Surabaya, jaJan-jalan da n 

bclanja di Surabaya, rerus naik bccak, dan tukang becaknya mcndapar 
uang dati orang rersebur. j ad i, tukang bccak tidak harm mcngerti 

Sparkling surabaya." 

Dari tanya jawab di atas dapar kira liha r perlunya maksud dan 

tujuan city brandingSparklingSurabaya d ibuat unruk mengembangkan 

pa riwisata ko ra Surabaya. Pemah aman ini ridak hanya penti ng bagi 

pa ra pelaku pa riwisata Surabaya scpem hotel, restoran, go lf, pusat 

perbcle niaa n, dan lain sebagainya. Tempi juga pcmcnnrah kota Sura

baya, Dewan Perwakilan Rakyat Dcerah (DPRD) Surabaya, dan scluruh 

lap isan ma syarakat Sura baya, tcrmasuk media massa. Karcna tanpa 

duk ungan me reka semua, sebagus-bagusnya dry branding suatu kota 

dibuar dan sekuat-kuamya prornosi dilakukan, uda k aka n membcrikan 

hasil yang signifikan. 

Dalam perjalanannya, SparklingSurabaya hampir idcnrik dcngan 

Surabaya Tourism Promotion Board (STPB), badan promosi pariwisata 

yang dibenrok bcrdasarkan Surer Keputu san Walikota Surabaya unruk' 

mempromosikan Surabaya sebagai kota tujuan wisata balk di lua /., 

ko ta d i dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping iru, sosialisasi 
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di dalam kota Surabaya send iri ter us dilakuka n unruk menjaga kesi

nambungan anrara promosi yang dilakukan tim STPB di luar Surabaya 

dengan pema hama n rnasyarakar kora Surabaya send iri, khususnya ter

hadap Sparkling Surabaya dan pariwisata Surabaya. Promosi pariwisara 

Surabaya untuk menggaet wisa tawan datang ke Sura baya bukanlah 

ajakan yang ranpa makna dan suguhan. Untuk itu lah, SparklingSura
baya disodorkan di awal, untuk kemudian direrapkan di dalam, dige

makan di luar, dan mengilhami pem bangu nan kora ini pada berbagai 

sisi, khusnsnya pariwisara. 

Secara sepintas, buku yang merupakan kumpulan dar i beberapa 

kepi ng arrikel pendek kedua penu lis, baik yang terpublikasika n di 

media massa maup un yang hanya menjad i ars ip pribadi ini, meng

gambarkan bagaimana kompleksnya menge mbangkan par iwisata kota 
sebagai kora tujuan wisara. Problem pa riwisata seca ra umum saja 

sudah banyak , apalagi ditambah dcngan permasalahankora. Mcskipun 

buku ini merupakan kumpulan a rtikel, namun ada rajutan bcnang 

merah yang rnernbcrikan beberapa alremarif so lusi dan bebcrapa ide 

untuk mcngcmbangkan par iwisara koea. Kumpulan ar rikel dikelo m

pokkan menjadi 5 tema dengan tujua n meneropong feno mena yang 

semper dan sedang mcnggcli nding di sekitar Surabaya, dan bcbc rapa 

di luar Surabaya yang ama r lckar kaitannya dengan pa riwisata Sura

baya. 
Bagian pertama, Sparkling Surabaya dan Pariwisata RJ, memorret , 

keterkai ran dan pcngaruh panwisata RI secara keseluruhan ter hadap 

eksisrensi pariwisata Surabaya. Dalam ranah ini, Surabaya ingin rneng

hadirkan diri sebagai salah saru bagian kekuatan pa riwisata RI, uta

manya untuk menyukseskan program "Visit IndonesiaYear200S" yang , 
dieanangkan pcmerintah pusat. Bagian ked ua, Sparkling Surahaya se- , 

'l" agai Awal, merupakan kumpulan ide -gagasan pembicaraan pu blik ~ 
tentang Sparkling Surabaya. Bagian ketiga, Sparkling Surabaya dan , 

\, 
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Rcviralisasi, adalah sebagian potret yang sempar d irekam penulis unruk 

mengawal kesibukan kcta ini menara da n membenahi berbagai nrik 
dansudur korayang harusnya adalah aset kora yang reramae bcrharga. 
Bagian keempar, Oase Sparkli"g Surabaya M ulai Menggehat. memuat 
tampilan sekilas hal-ha l yang sekiranya pe rlu lebih d itekankan unruk 
mewu judkan hakekat SparklingSurabaya. Didalamnya rampak proses 

jaruh-bangun, be rbagai ranrangan dan dinamika yang tak berkesudahan 

untuk rnewujudn yarakan Sparkling Surabaya. Bagian kclima, Dimcnsi 

Kriris dalam S!JarklingSurabaya, merupakan problcmarika sosial yang 

man tak man sanger mempengaruhi apa yang sedang diperjuangkan 

Surabaya dcngan Sparkling-nya iru. Pada bagian mi. cita-ci ta besa r 

pariwisara Sura baya secara otomatis juga merupakan cira-cira besar 

unruk kcmajnan pe radaban kora Surabaya. Artinya, maju mundumya 

pa riwisata Surabaya, bergantu ng pada maju mu ndur habitus publik 

dan infrastrukrur dalam pa riwisata iru seodiri. 

Buku ini diberi jud ul "SparklIng Surabaya: Pariwisata dengan 
Hurnf L" . H uruf "L" d i sin i adalah represenrasi da ri kora Surahaya, 

karena plat nomor mobil ko ra su rabaya adalah "L". Di samping itu, 

kamiberharap buku ini hukuinidaparmenambah pengetahuan tentang .' 

pariwisara kora den gan kora Surabaya sebagai model. 

Ungka pan syukur yang mendalam kami persembahkan kepada 

Tuhan Yan g Maha Esa atas karunia sebuah kora rernpar ringgal yang 

nyaman . Kami haru rkan rasa terima kasih khususnya kepada yang 

rerhormar Bapak Arif Afandi (menran Pemimpin Redaksi Jawa Pos, 

Adviso r STPB) aras kerelaannya memberikan kate penganrar, serta' 

Waliko ta Surabaya, Bapak Drs. Bambang Dwi Hanono, M.Pd, dan 

DPRD II Surabaya yang menjadi penduknng dan penjamin urama ke-, 

majuan pariwisara Surabaya. f I 

H adimya huku ini juga rerdorong oleh sernangar dan kemlusan" 

semua sahabar yang menyarukan d iri unruk membangun pariwisaea 
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"c.. Bulw Inl ditulis o/eh dua warga Surabaya yang Ingin melihat koranya 
bers/nar sebagal tujuan wisara di Indonesia, bahbn di dunia. Buku ini wajib 
dibaea oten wlsatawan sejati, pengamat parlwlsata dan perkotaan, pejabat 
pemda dan warga kota Surabaya sendirl. " 
Andl A. Maliarangeng1 Juru Bleara Preslden Suslio Bambang Yudhoyono. 

"Penerbitan buku 'Sparking Surabaya: Pariwisata dengan Huruf L' tnl 
merupabn wujud nyata peran para insan pariwlsata di kota Surabaya yang 
pedulJ akan perkembangan kota dagang dan jasa Ini sebagal daerah tujuan 
parlw/sata di indonesia bag/an tlmur yang menarik bagl wisatawan 
Maneanegara dan Nusantara .... " 
S. B. W1ryantl Sukamdanl, Ketua Umum Badan Pimplnan Pusat 
Perhlrnpunan Hotel dan Restoran Indone.la (BPP PHRI). 

"Bu/(u Sparkling Surabaya Inl merupabn cermlnan usaha yang glglh darl 
Badan Promosl kota , dengan du/(ungan dan /(omltmen /(epala daerah dan 
seluruh /(omponen pariw/sara Surabaya. Usaha yang di lakukan fermasuk 
menearl solusl atas berbagaJ pennasalahan yang adiJ yang pada a/(hlmya 
mampu mengangkat image /(ota Surabaya sebagal destlnM wis ta 
unggulan. " 
latang Rukhlyat, Dlreldur Promosl Luar 
dan Parfwl.ala Republlk Indonesia. 

"Sebuah konsep ~randlng r~ngismart, lengkap dan membuml ... bagi para 
peJaneong, bUIruJn/~IlaL~~O .t.m~rt tourlst guide' yang alf.an 
membeb ll pengelahhlt-memadaJ se e/um mengu nj ungl situs-situs wlsata 
If.ota Surabaya." 0 
M. Qemar, Diplomat & Pengamat PariwlsatalKedutaan Rapub llk Indonesia di 
BeIJing, RRC. 

".... Bulf.u /nl berusaha 'memotret' permasa/ahan If.oordinasl dan
 
sinlf.ron/sasl dalam If.onteks parlwlsata Surabaya .... "
 
Prof. Dr. Faslch, Apt., Reldor Universitas Alrtangga, Surabaya .
 

...... Melalui proses aglomerasl dan urbanlsasi yang memaeu pertumbuhan
 
sebuah kota metropolis, Surabaya If.lnl tampll 'berblnar balf. bintang',
 
nyaman untulf. dlhunl dan Indah untulf. dllf.unjungl .... "
 
H. Herry Zudlanto, Wallkota JogJakarta. 

"Buku Inl memberlbn paradlgma baru tenlang sebuah kota yang Ingin 
mengembangkan potensl parlwlsara yang dimifilf.J sekalJgus memberi 
alternati' solusl berka/tan dengan permasafahan /(ota untuk selanjutnya 
dislnergikan dan dlpromos/bn .... " 
Barnbang [)wj Hartono, Wallkola Surabaya. 
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