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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Surabaya merupakan kota yang berpontensi sebagai kota pariwisata, 

terutama dalam hal peninggalan gedung bersejarah atau cagar budaya. Wisata 

cagar budaya sangat penting, karena dengan wisata cagar budaya dapat menjadi 

sebuah wisata pendidikan bagi masyarakat. Berbagai macam bangunan 

peninggalan berada di kota Surabaya antara lain bangunan peninggalan  Jepang, 

Belanda dan  peninggalan Revolusi. Peninggalan-peninggalan ini memiliki 

potensi pariwisata. Permasalahannya, bangunan cagar budaya di Surabaya belum 

dioptimalkan keberadaannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini membuat 

masyarakat kurang mengenali atau mengerti sejarah kotanya sendiri. Dari 

permasalahan tersebut, relevan bila di buat sebuah Perancangan City Guide untuk 

meningkatkan wisata cagar budaya di Surabaya dengan menggunakan Cak dan 

Ning Surabaya sebagai pendukung buku. 

Perancangan ini dibuat untuk membuat alterantif baru dalam sebuah promosi 

yaitu sebuah City Guide yang memudahkan wisatawan untuk mengenal bangunan 

cagar budaya yang ada di kota Surabaya secara mudah dan praktis dengan 

menggunakan duta wisata Cak dan Ning Surabaya sebagai pendukung. Hal ini 

karena bila bicara tentang Surabaya, orang akan lebih cepat tanggap dengan ikon 

Surabaya yaitu Suro dan Boyo. Ikon Cak dan Ning yang dibuat akan 

menggunakan busana khas Surabaya. Hal ini agar dapat mensosialisasikan budaya 
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khas Surabaya berupa pakaian adat. Selain itu, diharapkan city guide ini dapat 

meningkatkan ketertarikan wisatawan atau masyarakat akan bangunan cagar 

budaya dan melestarikan bangunan cagar budaya yang ada di kota Surabaya. 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar di provinsi Jawa Timur yang dikenal 

juga sebagai kota pahlawan. Kota Surabaya terletak pada 07
○
 21’ Lintang Selatan 

dan 112
○
 36’ - 112

○
 54’ Bujur Timur yang dibatasi oleh Selat Madura, Kabupaten 

Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Kota Surabaya pun juga dikenal sebagai kota 

perindustrian, perdagangan, maritime, pendidikan, dan pariwisata. Jumlah 

penduduk Surabaya di tiap tahunnya selalu meningkat, karena banyaknya para 

pendatang yang mencari kerja beradu nasib di Surabaya. Sehingga banyak orang 

kurang tahu akan adanya cagar budaya yang ada di Surabaya, meskipun ada 

beberapa masyarakat yang tahu akan bangunan cagar budaya namun itu hanya 

sebagian saja (www.surabaya.go.id). 

Kota Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan selain karena sejarah cerita 

perjuangan pemuda-pemudi arek suroboyo dalam mempertahankan 

kemerdekaannya dari penjajah, kota Surabaya memiliki 173 bangunan 

peninggalan atau bangunan cagar budaya yang memiliki historis atau sejarah 

tersendiri yang terkait perjalanan kota Surabaya. Bangunan bersejarah ini bukti 

bahwa kota ini layak menyandang sebagai kota pahlawan. Cagar budaya di kota 

Surabaya warisan yang benar-benar harus di jaga dan dilindungi. Sebelumnya 

telah ada 167 bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebanyak 61 

bangunan ditetapkan pada tahun 1996 dan 102 bangunan pada tahun 1998, 

kemudian 4 bangunan berikutnya ditetapkan pada tahun 2009, yakni Lapangan 
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Golf Ahmad Yani, Gedung Gelora Pantjasila, Kolam renang Brantas, dan Gedung 

Perkumpulan Olahraga Embong Sawo (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya). 

Di kota Surabaya ada sebuah panggilan yaitu Cak dan Ning, Cak merupakan 

panggilan untuk pria dan Ning panggilan untuk wanita. Melalui perkembangan 

zaman, Cak dan Ning saat ini merupakan sosok  pemuda-pemudi Surabaya yang 

berkualitas, kreatif, komunikatif, dan charming ini guna untuk mewakili Surabaya 

dalam melestarikan atau pelestarian budaya Surabaya dan sebagai duta wisata 

Surabaya. Cak Surabaya disini menggunakan buasana atau pakaian khas Surabaya 

yaitu beskap atau jas tutup, udeng batik pinggir modang putih warna hitam tiga 

tingkat dengan pancot miring, rantai hias dengan kuku macan, jarik parikesit atau 

gringsing, dan mengenakan terompah. Sedangkan untuk Ning Surabaya 

mengenakan sanggul bentuk gelung rambut, kebaya dan kerudung ber-renda, jarik 

pesisir, dan selop tutup serta meggunakan aksesoris anting-anting panjang, 

binggel, gelang emas, peniti renteng, celak mata, dan pacar. Di tiap tahun selalu 

diadakan pemilihan Cak dan Ning Surabaya ini merupakan upaya melestarikan 

budaya, serta bagi para 30 finalis itu akan menjadi duta wisata serta menjadi ikon 

pemuda-pemudi kota Surabaya. 

Dapat dilihat perancangan ini sangat menarik karena kita akan diajak untuk 

lebih mengenal bangunan peninggalan atau cagar budaya dan juga mengenal Cak 

dan Ning sebagai duta wisata Surabaya. Perancangan city guide ini dibuat agar 

mempermudah bagi wisatawan maupun masyarakat untuk mengerti dan 

mengetahui akan keberadaan bangunan cagar budaya itu. Dengan menggunakan  
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ikon Cak dan Ning Surabaya dapat member nilai plus dan ketertarikan wisatawan 

ataupun masyarakat yang ingin tahu serta mengenal tentang wisata cagar budaya 

di Kota Surabaya kita tercinta ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu: 

1. Bagaimana membuat buku city guide untuk meningkatkan wisata cagar 

budaya di Surabaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perancangan ini yaitu: 

1. Membuat perancangan city guide dalam bentuk buku panduan cagar budaya. 

2. Menggunakan cagar bangunan sebagai tujuan wisata. 

3. Menggunakan cagar bangunan klasifikasi A, yaitu: 

Tabel 1.1 Cagar budaya klasifikasi A 
1. Gedung Nasional Indonesia 

2. Fakultas Kedokteran UNAIR 

3. Gedung Don Bosco 

4. RS Darmo 

5. RS Al Irsyad 

6. Gedung Grahadi 

7. Gedung Balai Kota 

8. Kantor Polwiltabes Surabaya 

9. Gedung Balai Pemuda 

10. Gedung Brantas 

11. Gedung Cerutu 

12. Gedung Seiko 

13. Hotel Mojopahit 

14. Gedung Internatio 

15. Gedung Bank Mandiri 

16. Gedung Wismilak 

17. Kantor Pos Besar 
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18. Jembatan Petekan 

19. GPIB / Zimmerwan 

20. Kantor Pos Simpang 

21. Eks. Gedung Badan Penanaman Modal Daerah 

22. Tugu Pahlawan 

23. Stasiun Gubeng Lama 

24. Gereja Khatolik Kelahiran Santa Perawan Maria 

25. Pintu Air Jagir 

26. SMA Santa Maria 

27. Gedung PTPN XXIV – XXV 

28. Gedung Museum Bank Indonesia 

 

4.  Menggunakan ikon Cak dan Ning sebagai pendukung city guide. 

 

1.4 Tujuan Pembuatan 

Adapun tujuan dilakukan perancangan ini yaitu untuk: 

1. Untuk membuat buku city guide untuk meningkatkan wisata cagar budaya di 

Surabaya. 

2. Untuk membuat buku dengan menggunakan cagar bangunan dengan 

klasfikasi A. 

 

1.5 Manfaat Pembuatan 

Pembuatan buku city guide pariwisata ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya pembuatan buku ini dapat bermanfaat membantu 

serta menambah refrensi atau rujukan bagi semua pihak perancang atau 

peneliti baru yang akan membuat sebuah buku city guide menggunakan ikon 

sebagai pendukungnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya pembuatan buku city guide ini sebagai sumbang pikiran yang 

dapat berguna bagi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota lain, bukan 

hanya  kota Surabaya. Sebagai contoh terkait untuk meningkatkan wisata 

cagar budaya dan untuk melestarikan bangunan cagar budaya kota Surabaya.

STIK
OM S

URABAYA



7 

 

 

STIK
OM S

URABAYA




