
 

1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan terjadi suatu 

fenomena yang sangat global dengan melibatkan jutaan manusia, baik 
kalangan masyarakat, industri pariwisata maupun kalangan pemerintah. 

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai 
perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan untuk melakukan 
perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. 

Pariwisata di Indonesia telah menampilkan peranannya dengan 
nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kahidupan ekonomi, 
sosial dan budaya bangsa. Kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di 
bidang ini, makin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Selain itu, 
pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa juga bertambah. Dengan 
adanya sektor tersebut, keadaan sosial dalam masyarakat yang terlibat 
menjadi semakin baik ( Sumber : M. Kesrul, 2003 : 1) 

Negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terbagi dalam 
propinsi-propinsi yang banyak memiliki potensi keindahan alam dan 
kebudayaan. Hal tersebut menunjang Negara Indonesia untuk dikenal di 
dunia, Karena memiliki banyak objek wisata yang menariknuntuk 
dinikmati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehubungan 
dengan itu, objek wisata alam dan budaya yang dimiliki oleh Negara 
Indonesia seperti pegunungan, gua-gua, candi-candi, dan masih banyak 
lagi yang tersebar di Indonesia perlu dilestarikan. Sejalan dengan 
perkembangan dunia pariwisata di Indonesia maka dilakukan usaha-usaha 
untuk menampilkan hal-hal yang menarik yaitu mendatangkan wisatawan 
domestik maupun mancanegara (Sumber : R. S. Damardjati, 1995 : 2) 

Semarang adalah ibukota propinsi Jawa Tengah, dikenal dengan 
sebutan “Kota Atlas” yang menyimpan potensi ekonomi yang tinggi. 
Semarang  merupakan daerah penghasil produk-produk unggulan di 
beberapa sektor seperti, perikanan, perindustrian besar, dan salah satunya 
sektor pariwisata.  

Daerah Semarang dengan luas 373,7 km², sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah utara berbatasan dengan 
Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kendal, sebelah 
timur berbatasan dengan Kabupaten Demak ( Sumber : www.google.com, 
21 Mei 2009) 

Semarang berpotensi sebagai kota tujuan wisata, hal ini terbukti 
banyak sekali memiliki aset-aset wisata beragam dan ragam budaya yang 
tidak kalah menarik dengan wilayah-wilayah lain. Beberapa objek dan 
daya tarik wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan antara lain : 
1. Kota Lama, terletak di Jalan Letjen Soeprapto kurang lebih 3 km dari 

arah timur, peninggalan Belanda berupa gedung-gedung tua di sudut 
kota masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Antara lain Gereja 
Blenduk, Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Gedangan, Nilmij, 
Taman Sri Gunting, Marba, Marabunta dan De Spiegel. Kawasan 
Kota Lama telah direvitalisasi dan dijadikan kawasan cagar budaya. 
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2. Klentheng Sam Poo Kong, terletak di Jl. Simongan 129 kurang lebih 2 
Km dari Tugu Muda kearah Barat Daya, Dibangun oleh seorang dari 
Tiongkok bernama Sam Poo Tay Djien dalam lawatanya ke 
Semarang. Klentheng ini memberikan inspirasi bagi berkembangnya 
berbagai legenda mengenai Kota Semarang. 

3. Kawasan Pusat Oleh-Oleh sepanjang Jalan Pandanaran, bagi 
wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang dan ingin menikmati 
wisata kuliner atau makanan khas  Kota Semarang, bisa mengunjungi 
pusat oleh-oleh sepanjang Jalan Pandanaran. Makanan khas yang 
tersedia antara lain Bandeng Presto (duri lunak), Wingkobabat, 
Lumpia, Otak-otak, Kue Moci, dan lain-lain. 

4. Lawang Sewu, terletak di komplek Tugu Muda, dahulu merupakan 
gedung megah yang digunakan Belanda sebagai kantor pusat kereta 
api  ( trem ), atau lebih dikenal dengan Nederlandsch Indische 
Spoorweg Maschaappij ( NIS ). Masyarakat Semarang lebih mengenal 
gedung ini dengan sebutan Gedung Lawang Sewu, mengingat gedung 
ini memiliki jumlah pintu dalam jumlah banyak, yang dalam arti 
kiasan berarti jumlahnya seribu atau lebih. 

5. Pagoda Kwan Im, terletak di daerah Watugong Ungaran memiliki seni 
arsitektur yang sangat tinggi ini adalah salah satu kebanggaan warga 
Kota Semarang pada khususnya, dan Jateng pada umumnya. 
Pengunjung tidak hanya umat Budha saja, tapi juga umat agama lain 
dan sangat cocok untuk dijadikan salah satu tujuan wisata religius. 

6. Museum Jamu Nyonya Meneer, Terletak di Jl. Kaligawe, museum ini 
didirikan pada tanggal 18 Januari 1984. Sebagai pusat informasi, 
promosi dan sebagai media untuk melestarikan warisan budaya 
tradisional, tentang jamu yang berkhasiat dimana semua bahannya 
didapat dari tanah air kita sendiri. Museum Nyonya Meneer 
menempati ruang seluas 150 m² yang menyimpan berbagai koleksi 
benda budaya tentang jamu serta koleksi pribadi Nyonya Meneer yang 
berupa foto-foto dan sejarah cara pembuatan jamu dengan 
menggunakan alat-alat tradisional (lumpang dan alu, pepesan, cuwo, 
panel dan bothekan / tempat menyimpan resep asli ramuan jamu). 
Museum dibuka setiap hari Senin-Jumat pada jam 10.00 – 15.30 WIB. 
Di sini pengunjung tidak dipungut biaya, selain itu pengunjung dapat 
menyaksikan pemutaran slide tentang tata cara proses pembuatan 
jamu serta dapat mencoba serbat hangat Jamu Nyonya Meneer. 

7. Puri Maerokoco 
8. Pantai Marina 
9. Museum Mandala Bhakti 

Objek dan daya tarik wisata yang disebutkan diatas dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengembangan objek wisata 
yang kiranya tepat untuk kota Semarang, sesuai dengan selera pengnjung. 
Kegiatan bidang pariwisata pada hakekatnya merupakan usaha ekonomi 
produktif, sehingga produk yang akan dijajakan merupakan komoditas 
yang laku dan digemari pembeli, agar wisatawan memilih berkunjung 
lebih lama di kota Semarang. 
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Seiring dengan meningkatnya orang-orang yang melakukan 
perjalanan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara yang mengunjungi tempat-tempat  wisata yang ada di 
Indonesia. Maka dengan berbekal pengalaman dan motivasi yang tinggi 
penulis tertarik untuk membuat paket wisata sekaligus melakukan 
penelitian mengenai Penyusunan Paket Wisata “one day tour” di Kota 
Semarang. 

 
B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam 
melaksankan penelitian sehingga diperoleh data yang sesuai dengan tujuan 
dan arah dalam hubungannya dengan judul yang dipilih. 
1. Objek wisata apa saja yang akan dikunjungi oleh wisatawan dalam 

paket wisata one day tour kota Semarang ? 
2. Bagaimana menentukan harga paket wisata one day tour kota 

Semarang ? 
3. Bagaimana cara pemasaran hasil penyusunan paket wisata one day 

tour kota Semarang ? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dari hasil 

penelitiannya. Serta untuk dapat memberikan kegunaan, baik bagi peneliti 
maupun kepentingan ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan 

dalam paket wisata one day tour kota Semarang. 
2. Untuk mengetahui penentuan harga paket wisata one day tour kota 

Semarang. 
3. Untuk mengetahui cara pemasaran hasil penyususnan paket wisata one 

day tour kota Semarang. 
 

D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi setiap 

semua kalangan. Paket wisata tersebut disusun atas dasar penggabungan 
antara wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, wisata arsitektur, dan 
wisata kuliner. Paket wisata akan ditujukan bagi kalangan mahasiswa atau 
pelajar. Dengan manggabungkan jenis-jenis wisata tersebut manfaat yang 
diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menambah 
pengetahuan tentang objek wisata yang terkait dan disusun menjadi sebuah 
paket wisata. 

 
E. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pariwisata 
Menurut Gamal Suwantoro dalam buku Dasar-Dasar Pariwisata 

tahun 2004 halaman 3, pada hakekatnya pariwisata adalah suatu proses 
kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di 
luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena 
berbagai kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, 
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kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, 
menambah pengalaman atau untuk belajar (Sumber : Gamal 
Suwantoro, 2004 : 3) 

2. Definisi Wisatawan 
Menurut Gamal Suwantoro dalam buku Dasar-Dasar Pariwisata 

tahun 2004 halaman 4, seseorang atau sekelompok orang yang 
melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (tourist), 
jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara 
yag dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang 
dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut 
pelancong (excursionist). IUOTO (The Intrnational Unions of Official 
Travel Organization)  menggunakan batasan mengenai wisatawan 
secara umum ( Sumber : Gamal Suwantoro, 2004 : 4) 

Pengunjung (visitor), yaitu setiap orang yang datang ke suatu 
negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun 
kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jadi ada dua 
kategori mengenai sebutan pengunjung, yakni : 

a. Wisatawan (tourist) 
b. Pelancong (excursionist) 
Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-

kuramgnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud 
perjalanan wisata dapat diglongkan menjadi : 

a. Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, 
studi, keagamaan, dan olah raga. 

b. Hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, 
misi, dan sebagainya. 

Pelancong (excursionist) adalah pengunjung sementara yang 
tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu  kurang dari 24 
jam ( Sumber : Gamal Suwantoro, 2004 : 4) 

3. Pengertian Objek Wisata 
Menurut peraturan pemerintah No. 24 tahun 1979 menyatakan 

bahwa objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata 
hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam 
yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ( Sumber : 
peraturan pemerintah No. 24 tahun 1979) 

4. Tempat Tujuan Wisata 
Daerah Tujuan Wisata adalah daerah objek wisata yang khas, di 

tunjang oleh sarana dan prasarana pariwisata yang lengkap maupun 
oleh keramahtamahan masyarakat yang memiliki daya taik atau daya 
pikat sehingga banyak wisatawan berkunjung ke daerah itu ( Sumber : 
R.S Damrdjati, 1995 : 6) 

Unsur pokok yang mendapatkan perhatian guna menunjang 
pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut 
perencenaan, pelaksnaan pembangunan dan pengembangan meliputi 5 
unsur : 
a. Objek dan daya tarik wisata 
b. Prasarana wisata 
c. Sarana wisata 
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d. Tata laksana atau infrastruktur 
e. Masyarakat atau lingkungan ( Sumber : R.S Damrdjati, 1995 : 7) 

5. Bentuk dan Jenis Pariwisata 
Menurut A. Hari. Karyono dalam buku Kepariwisataan tahun 1997 

halaman 16-17, adapun uraian singkat mengenai bentuk pariwisata 
antara lain seperti diuraikan di bawah ini : 
a. Menurut Asal Wisatawan 

1) Dari dalam negeri disebut juga pariwisata domestik atau 
pariwisata nusantara. 

2) Dari luar negeri disebut pariwisata internasional atau pariwisata 
mancanegara. 

b. Menurut Jumlah Wisatawan 
1) Disebut pariwisata tunggal, apabila wisatawan yang bepergian 

hanya seorang atau satu keluarga. 
2) Disebut pariwisata rombongan, apabila wisatawan yang 

bepergian satu kelompok atau rombongan yang berjumlah 15 
sampai dengan 20 orang atau lebih. 

c. Menurut Alat Angkut yang Dipergunakan 
1) Pariwisata Udara. 
2) Pariwisata Laut. 
3) Pariwisata Kereta Api. 
4) Pariwisata Mobil  (Sumber : A. Hari Karyono, 1997 : 16-17) 

 
 

d. Jenis-jenis Pariwisata 
Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit 

dalam buku Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Perdana tahun 
2002, jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Wisata Budaya 

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 
memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 
mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke 
luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat 
istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. 

2) Wisata Kesehatan 
Perjalanan  seseorang wisatawan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan lingkungan tempat tinggalnya, untuk dapat 
mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan 
mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air 
panas untuk penyembuhan. 

3) Wisata Olahraga 
Hal ini  dimaksudkan dengan wisatawan yang melakukan 

perjalanan dengan tujuan olahraga. 
4) Wisata Komersil 

Jenis wisata ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi 
pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil 
seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. 
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5) Wisata Industri 
Yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar  

atau mahasiswa atau orang-orang ke suatu komplek atau daerah 
perindustrian, dengan maksud untuk mengadakan peninjauan 
atau penelitian. 

6) Wisata Politik 
Perjalanan yang dilakukakan untuk mengambil bagian aktif 

dalam pariwisata kegiatan politik. 
7) Wisata Konvensi 

Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata 
konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan 
ruangan–ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu 
konfrensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik 
yang bersifat nasional maupun internasional. 

8) Wisata Maritim atau Bahari 
Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga 

di air, lebih–lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti 
memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan 
pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, 
melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah 
permukaan air serta berbagai rekreasi perairan. 

 
 
 

9) Wisata Cagar Alam 
Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh biro 

perjalanan yang mengkhususkan wisata ke tempat cagar alam 
atau hutan lindung. 

10) Wisata Petualangan 
Jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seprti 

mendaki tebing yang juram, arung jeram, masuk hutan 
belantara, naik gunung, menyusuri gua. 

11) Wisata Pertanian (Agrowisata) 
Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang 

dilakukan ke proyek–proyek pertanian, perkebunan, ladang 
pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan 
dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan 
studi maupun melihat–lihat keliling sambil menikmati segarnya 
tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai 
jenis sayuran di sekitar perkebunan yang dikunjungi. 

12) Wisata Ziarah 
Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, 

adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam 
masyarakat ( Sumber : Nyoman S. Pendit, 2002) 

6. Paket Wisata 
Menurut R.S Damardjati dalam buku Istilah-istilah  dunia 

Pariwisata tahun 1995 halaman 77, sesuatu rencana atau acara 
perjalanan wisata yang telah tersusun secara tetap, dengan harga 
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tertentu yang telah termasuk pula biaya-biaya untuk pengangkutan, 
fasilitas akomodasi, objek-objek wisata dan atraksi-atraksi yang telah 
tercantum didalam acara itu. Biasanya harganya akan jatuh lebih 
murah di bandingkan dengan wisata yang direncanakan secara khusus 
atas pemintaaan. Paket wisata biasanya mempunyai masa laku tertentu 
pula (Sumber : R. S Damardjati, 1995 : 77) 

7. Wisata One Day Tour 
Wisata One Day Tour adalah sebuah kegiatan wisata yang 

dilakukan dengan durasi waktu kurang dari 24 jam (Sumber : M. 
Kesrul, 2003 : 38) 

8. Komponen Paket Wisata 
a. Harga Paket 

Dalam suatu paket wisata, harga dicantumkan secara 
langsung kepada konsumen melalui leaflet, brosur atau dengan 
penawaran langsung adapun perhitungan harga paket didasarkan 
pada : 

1) Biaya Transportasi 
Sukses dan tidaknya suatu perjalanan wisata yang 

diselenggarakan tergantung juga pada keetapan perencanaan 
perjalanan dalam keadaan bus baik dan bagus, serta fasilitas 
perencanaan dalam menentukan harga transportasi tersebut. 
Dalam pelayanan perjalanan wisata penggunaan sarana 
transportasi didasarkan atas pertimbangan : 
§ Jumlah peserta, transportasi dapat dibagi menurut 

kelompoknya sebagai berikut : 
1) Kelompok 1-3 peserta digunakan kendaraan sedan 
2) Kelompok 4-6 peserta digunakan kendaraan mini 

bus 
3) Kelompok 7-14 peserta digunakan kendaraan 

micro bus 
4) Kelompok 14-19 peserta digunakan kendaraan bus 

besar 
5) Kelompok 20 keatas peserta digunakan kendaraan 

bus besar 
Adapun kelas pelayanan bus pariwisata antara lain seperti 
kelas utama (Duluxe Class), kelas satu (first class), kelas 
ekonomi (economy class). 

2) Biaya Akomodasi 
Dalam pelayanan perjalanan wisata mmemerlukan 

perencanaan yang matang dalam hal saana akomodasi. Hal 
tersebut  dikarenakan oleh banyaknya macam kelas dan suatu 
akomodasi dengan harga yang bervariasi, yang harus 
diperhatikan dalam sarana akomodsi adalah penenuan harga, 
lokasi akomodasi, serta syarat-syarat pembayarannya. 
Adapun jenis akomodasi dapat berupa : Hotel, Losmen, 
Penginapan, Bungalow, dan lain-lain. 

 
3) Biaya Makanan 
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Dalam pelayanan paket wisata harga biasanya sudah 
termasuk untuk fasilitas makan baik makan pagi, makan 
siang, makan malam dan juga makanan ringan tergantung 
pada permintaan wisatawan. Penenruan harga paket didasari 
pada kelas makanan yaitu macam yang diinginkan serta 
banyaknya menu makanan. 

4) Biaya Parkir 
Selama berlangsungnya perjalanan wisata, kendaraan 

yang digunakan berhenti pada objek-objek wisata yang dituju 
dan daerah tujuan wisata, yaitu objek tujuan wisata yang 
tertulis dalam susunan acara perjalanan tour (Tour Itinerary) 
sehingga dapat diketahui adanya biaya parkir. Besarnya biaya 
parkir berbeda untuk tiap-tiap transportasi yang digunakan. 

5) Biaya Pajak Jalan Raya 
Kemacetan lalu lintas dapat mengurangikelancaran 

penyelenggaraan perjalanan wisata, sehingga ada alternatif 
lain dengan menjaga kelancaran dari pada penyelenggaraan 
perjalanan wisata itu sendiri yaitu dengan menggunakan jalan 
bebas hambatan (jalan tol) yang disesuaikan dengan 
kebutuhan perjalanan dan ODTW yang dikunjungi. 

 
 
 

6) Pemandu Wisata 
Untuk pemandu wisata berdasarkan tingkat kemampuan 

pemandu dalam menguasai bahasa asing dan materi objek 
yang dimaksud. 

7) Biaya Tak Terduga 
Dalam Perjalanan wisata selalu akan ada pengeluaran 

tak terduga yang tidak termasuk dalam komponen yang 
tercantum. Biasanya perencana paket akan menambahkan 
pada harga paket tour untuk menutup pengeluaran tak 
terduga tersebut. 

8) Biaya ODTW 
Untuk mengunjungi objek wisata dikenakan 

pembayaran perorangnya untuk biaya masuk, harga 
tergantung kebijaksanaan masing-masing ODTW. 

9) Biaya Pajak 
Dalam seiap usaha selalu dibebani oleh pajak 

pemerintah, lebihnya yang berorientasi dibidang bisnis, 
penetapan dalam harga paket harus sudah termasuk pajak 
tersebut. 

10) Keuntungan (profit) 
Tujuan utama dalam suatu perusahaan atau usaha 

adalah keuntungan, tetapi untuk menentukan seberapa besar 
keuntungan yang diperolah membutuhkan suatu pemikiran 
yang tidak mudah. Besar dan kecilnya keuntungan yang 
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ditetapkan harus didasarkan pada penganalisaan yang tepat, 
akurat dan mempertimbangkan suasana pasar dan pesaing.  

Menurut Musanef dalam buku Management Usaha 
Perjalanan di Indonesia tahun 1996 halaman 33 menjelaskan 
berdasarkan komponen-komponen diatas dapat dihitung besarnya 
harga paket untuk tiap-tiap orang. Masalah penentuan haaga paket 
wisata seperti penenuan kamar hotel, trasnsportasi, masalah makan 
dan lain-lain dipengaruhi oleh biaya investasi, profit wisatawan, 
persaingan, elastisitas permintaan, keuntungan yang diharapkan                 
( Sumber : Musanef, 1996 : 33) 

b. Jadwal Perjalanan 
Menurut Oka A. Yoeti  dalam buku Tour and Travel 

Management tahun 1982 halaman 131, penyusunan paket wisata 
selalu disertai dengan itinerary, karena merupakan suatu jadwal 
dan daftar dengan keterangan lengkap tentang penyelenggaraan 
perjalanan. Tour itinerary adalah memuat hal-hal penting antara 
lain hari, tanggal, jam, ODTW yang dikunjungi, akomodasi, 
restoran, shopping center, free program, waktu keberangkatan, 
lama berkunjung di ODTW dan waktu tiba (Sumber : Oka A. 
Yoeti, 1982 : 131) 

9. Pengembangan Objek Wisata 
Menurut Samsuridjal D. dan Kaelany H. D dalam buku Peluang di  

Bidang Pariwisata tahun 1997 pengembangan objek dan daya tarik 
wisata dapat menggunakan analisis 4 A dan SWOT. Analisis 4 A 
meliputi : 
a. Atraksi Wisata 

Yaitu bahwa daerah tersebut harus mempunyai iklim yang baik, 
pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah dan juga 
didukung oleh kejadian atau peristiwa yang dilaksanakan ditempat 
tersebut seperti kongres, pameran atau peristiwa olah raga. 

b. Aksesibilitas (mudah dicapai) 
Tempat tersebut harus dekat jaraknya atau terjadinya transportasi 
ketempat itu secara teratur, sering, murah, nyaman dan aman. 

c. Amenitas 
Yaitu terjadinya berbagai fasilitas seperti tempat-tempat 
penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal, yang 
memungkinkan wisatawan bepergian di tempat tersebut serta alat 
komunikasi yang lain. 

d. Aktifitas 
Yaitu kegiatan yang dilakukan di objek wisata seperti memancing, 
berenang, jelajah hutan, trekking dan lainnya ( Sumber : 
Samsuridjal D. dan Kaelany H. D, 1997) 
Analisis SWOT menurut Janianto Damanik dan Helmut F. Webber 

dalam buku Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi tahun 2006  
halaman 27 meliputi Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), 
Opportunity (kesempatan), Threats (ancaman)  ( Sumber : Janianto 
Damanik dan Helmut F. Webber, 2006 : 27)  

F. Metode Penelitian 
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Metode penelitian merupakan faktor penting didalam suatu 
penelitian. Disamping untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran 
penyusunan tugas akhir. Adapun metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data diperinci sebagi berikut : 
1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil Lokasi di : 
a. Klentheng Sam Poo Kong, terletak di Jl. Simongan 129 
b. Kota Lama, terletak di Jalan Letjen Soeprapto Semarang 
c. Lawang Sewu, terletak di komplek Tugu Muda 
d. Kawasan Pusat Oleh-Oleh sepanjang Jalan Pandanaran 
e. Museum Jamu Nyonya Meneer, terletak di Jl. Kaligawe 

2. Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 

a. Metode Observasi 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan observasi 
secara langsung, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap unit observasi yang diteliti di objek wisata. Observasi 
sangat membantu dalam pengumpulan data karena pengumpulan 
data dilakukan dengan langsung mengamati tentang kondisi objek  
wisata dan pengambilan gambar dilakukan dengan mengambil 
langsung gambar-gambar yang mengenai objek wisata ( Sumber : 
Moh. Pabundu Tika, 1996 : 68). 

b. Metode Wawancara 
Dalam hal in metode wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu 
dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada 
narasumber atau pihak-pihak terkait yaitu petugas yang berada di 
objek wisata yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
jelas  ( Sumber : Moh. Pabundu Tika 1996 : 75) 

c. Metode Studi Pustaka 
Untuk melengkapi data-data guna mendukung pengembangan 
penelitian, penulis membaca beberapa buku-buku, makalah-
makalah, brosur-brosur, yang berkaitan dengan kepariwisataan. 
Penulis membaca dan memperoleh buku, makalah di perpustakaan 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa, perpustakaan pusat Universitas 
Sebelas Maret dan brosur-brosur dari Dinas Pariwisata. 

d. Studi Dokumen 
Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 
dari arsip-arsip ataupun dokumen dan catatan yang terdapat di 
lokasi penelitian sesuai dengan yang diperlukan dan mempunyai 
hubungan dengan topik penulisan ( Sumber : Moh. Pabundu Tika 
1996 : 80) 
 

 
3. Teknik Analisa Data 
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Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
dengan mendiskripsikan, menggambarkan atau melukiskan keadaan 
yang diteliti secara sistematis dan dilaksanakan sesudah mendapat 
data-data dari observasi, wawancara serta studi pustaka yang 
kemudian disajikan secara deskriptif,. Metode analisa data yang 
digunakan adalah metode analisa Deskriptif. Artinya dalam 
penyajiannya berupa gambaran dan rincian mengenai masalah yang 
dibahas menurut apa yang ada dan sesuai dengan kenyataan pada 
waktu penelitian. 

BAB II 
GAMBARAN UMUM KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG 

A. Sejarah Singkat Kota Semarang 

Asal mula nama Semarang berasal dari perkataan “kasemaran” 
kemudian berubah menjadi “semaran” dan akhirnya berubah lagi 
menjadi Semarang. “Kasemaran” adalah sebutan untuk kediaman Ki 
Ageng Semaran, yang disebut “Kasemaran”, seperti halnya tempat 
kediaman Bupati, maka disebut dengan Kabupten. 

Ki Ageng Semaran adalah seorang yang sangat penting 
peranannya, besar jasanya didalam melahirkan Kota Semarang. 
Mengenai nama Ki Ageng Semaran ini banyak pula orang 
menyebutnya dengan Ki Ageng Pandan Aran. Ia adalah seorang 
Maulana atau Pendeta para Wali yang berasal dari negeri Arab. 
Adapun nama Arab dari Ki Ageng Semaran atau Ki Ageng Pandan 
Aran ini adalah Maulana Ibnu Abdullah. 

Dalam awal sejarah pertumbuhan agama Islam di tanah Jawa 
tersebutlah kisah tentang Ki Ageng pandan Aran yang mendapatkan 
tugas dari Sunan Ampel, yaitu seorang yang memegang peranan 
penting dalam penyiaran agama Islam di tanah Jawa, untuk meng-
Islamkan para murid di daerah Pakis Aji atau disebut juga dengan 
Tinjomoyo yang pada waktu itu daerah tersebut merupakan daerah 
sekitar Bergota, Mugas Atas, dan sekitarnya. 

Ki Ageng Pandan Aran menginjakkan kaki pertama kali di daerah 
tersebut tahun 1476, yang waktu itu daerah tersebut masih berupa 
sebuah jasirah atau semenanjung yang berupa perbukitan dengan nama 
pulau Tirang. Kedatangan Ki Ageng Pandan Aran inilah yang 
mengawali sejarah daripada kelahiran kota Semarang ini. Dalam 
menjalankan tugas dari Sunan Ampel untuk meng-Islamkan para 
murid yang tinggal di pulau Tirang dan sekitarnya, ternyata usaha Ki 
Ageng Pandan Aran membuahkan hasil dimana banyak orang-orang 
yang datang atau pindah di daerah tersebut. Daerah itu lambat laun 
berubah menjadi daerah pemukiman yang ramai dipadati penduduk. 
Akhirnya daerah tersebut tumbuh menjadi Kota Semarang. 

Ki Ageng Pandan Aran wafat pada tahun 1496 kemudian beliau 
digantikan putranya yang selanjutnya bergelar Ki Ageng Pandan Aran 
II. Ki Ageng Pandan Aran II diangkat sebagai adipati Semarang oleh 
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Kasultanan Demak pada tanggal 2 Mei 1547 dan peristiwa tersebut 
dijadikan hari lahir kota Semarang (dimulainya Kabupaten sampai 
dengan 1906) setelah itu Kotamadaya (jaman Belanda). 

Pada awal abad 16 Portugis datang ke Semarang melalui pelabuhan 
dan membangun pemukiman di sekitar sungai Berok yang sekarang 
disebut Kota Lama. Sampai sekarang kawasan ini merupakan daya 
tarik wisata kota Semarang yang unik karena berupa kawasan dengan 
bangunan kuno ditengah kawasan perbelanjaan dan perkantoran 
dengan bangunan modern. Ketika Belanda tiba di Semarang tahun 
1646, mereka menempati kawasan tersebut dan membangun benteng 
diskelilingnya yang disebut benteng Vijfvhoek. 

Dengan  surutnya  kasultanan  Demak, Semarang  berpindah 
tangan ke kerajaan Pajang. Namun  ini  tidak  lama  karena  Semarang 
kemudian  menjadi  bagian  dari  kerajaan  Mataram  ketika  kerajaan  
ini mengalami  masa  jaya  dibawah  pemerintah  Sultan  Agung (1615 
– 1645).  Semarang  sempat  menjadi  barang  yang  dijadikan  imbalan 
untuk  VOC  ketika  Amangkurat  II  berkuasa.  VOC  berhak  
mendapakan  Semarang  berdasarkan  perjanjian sebelumnya  atas 
dipadamkannya  pemberontakan  Trunojoyo  yang  meluas  hingga  
Kaligawe.  Saat  pada  akhirnya  pemberontakan  VOC  bangkrut  pada 
tahun  1799,  Semarang  dikuasai  oleh  pemerintah  Hindia Belanda 
(Sumber : www.wikipedia.com, 26 Juli 2009) 

 

B. Gambaran Umum Kota Semarang 

1. Kondisi Geografis Kota Semarang 

Kota Semarang terletak diantara 06°50’20, 69” LS dan garis 
110°18’56,1” BT dengan meliputi 373,7 km² dan luas wilayah laut 
kurang lebih 18.000 ha dibatasi oleh :  

a. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kendal 

b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Demak 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupeten Semarang 

d. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan 
sepanjang garis pantai ± 13, 6 km 

Secara administratif  kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan 
dan 177 kelurahan. Sungai Garang dan Sungai Kreo membagi 
wilayah timur dan wilayah barat, sebagai faktor utama yang 
membentuk kota Semarang sebagai kota perbukitan dan kota pantai 
(Sumber : www.google.com, 26 Juli 2009) 

2. Keadaan Penduduk 
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Terletak antara 06°50’20, 69” LS dan garis 110°18’56,1” BT 
Semarang mempunyai keunikan geologiss yang jarang dimiliki kota- 
kota lain. Dengan daerah bawah yang berbatasan dengan pantai utara 
dan daerah atas yang merupakan perbukitan seolah-olah Semarang 
merupakan kesatuan dua bagian. Meskipun sebenarnya daerah atas 
lebih sejuk dari daerah bawah, Semarang memiliki suhu rata-rata 
27,4°C. Menempati wilayah seluas 373,7 km², Semarang merupakan 
pusat pemerintahan yang memiliki berbagai fasilitas lengkap di 
bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena Semarang terdapat 
rumah sakit pemerintah yang cukup besar yaitu RS Dr. Kariadi. 
Selain rumah sakit pemerintah ada beberapa rumah sakit swasta 
antara lain RS Elizabeth dan, RS Telogorejo dan lain - lain. Di 
bidang pendidikan, Semarang mempunyai Universitas Diponegoro 
serta universitas terkemuka seperti UNISSULA (Universitas Sultan 
Agung), UDINUS  (Universitas Dian Nuswantoro ) dan masih 
banyak lagi. 

Agama yang dipeluk oleh penduduk Semarang adalah agama 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk 
Semarang  ± sebesar 1,3 juta jiwa dengan luas wilayah 373,7 km². 
Sebagai kota transit dengan pelabuhannya yang terkenal Tanjung 
Emas, kota ini memiliki penduduk dari berbagai etnis Cina, Arab, 
Pakistan beserta keturunan dan etnis lainnya. Sementara agama Islam 
merupakan agama dengan pengikut terbanyak  diikuti Kristen, 
Katolik, Hindu dan Budha. 

Sebagai akibat dari mudahnya kota ini dijangkau oleh 
pedagang melalui pelabuhan, menjadikan kota ini sebagai kota 
perdagangan (Sumber : www.google.com, 26 Juli 2009) 

3. Transportasi 

Sebagai kota pelabuhan Semarang mempunyai pelabuhan 
terkenal yaitu Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan 
gerbang bagi pemakai jasa angkutan laut.Untuk jalur darat Semarang 
memiliki satu jalur kereta api yang bisa ditempuh dari Stasiun 
Tawang, stasiun besar di Semarang dan Stasiun Poncol yang juga 
masih berfungsi dengan baik meskipun tidak sebesar Stasiun 
Tawang. Kedua stasiun tersebut merupakan peninggalan bangunan 
Belanda.Bagi pengguna jasa angkutan bis antar kota, Terminal 
Terboyo merupakan terminal yang melayani rute perjalanan darat 
dengan bis keseluruh kota baik di Jawa maupun di luar Jawa 
(Sumber : www.google.com, 26 Juli 2009) 

4. Visi dan Misi Kepariwisataan Kota Semarang 

a. Visi 

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang adalah 
“Semarang sebagai Kota Tujuan Wisata”. Kota tujuan wisata 
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adalah tempat objek wisata dan daya tarik wisata yang menjadi 
sasaran wisata dan mempunyai keunikan serta spesifikasi. 

b. Misi 

Dari visi diatas selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan sebagai berikut : 

1. Menerapkan prinsip pelayanan prima terhadap usaha 
pariwisata 

2. Meningkatkan kualitas dan keanekaragaman objek dan 
daya tarik wisata 

3. Meningkatkan kualits usaha sarana dan jasa pariwisata 

4. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar 
pelaku pariwisata 

5. Meningkatkan dan mengembangkan seni dan budaya 
daerah (Sumber : www.google.com, 27 Juli 2009) 

 

 

C. Potensi Objek Wisata Kota Semarang 

Semarang berpotensi sebagai kota tujuan wisata, hal ini terbukti 
banyak sekali memiliki aset-aset wisata beragam dan ragam budaya 
yang tidak kalah menarik dengan wilayah-wilayah lain. Beberapa 
potensi objek dan daya tarik wisata yang dapat dikunjungi para 
wisatawan antara lain : 

 
1. Wisata Alam 

a. Tanjung Emas 

Semarang memiliki pelabuhan besar yang terkenal sejak 
zaman penjajahan Belanda yaitu Tanjung Emas, dan banyak 
kapal besar merapat. Sebagai tempat rekreasi pelabuhan yang 
terletak di Jl. Yos Sudarso berarti Semarang memiliki fasilitas 
diantaranya : perahu sewa, kolam pancing, danau buatan, arena 
grass track, jogging track. Tanjung Emas juga sebagai 
pelabuhan untuk berlabuhnya kapal pesiar Holland American 
Line (HAL), sehingga dapat dijual Excursion Tour  untuk 
berkunjung ke Candi Borobudur, Prambanan, dan Semarang 
sendiri. 

b. Goa Kreo 
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Goa Kreo adalah sebuah goa kecil yang dipercayai sebagai 
petilasan Sunan Kalijogo saat mencari kayu jati guna 
membangun Masjid Agung Demak. Ketika itu menurut legenda 
Sunan Kalijogo bertemu dengan sekawanan kera yang 
kemudian disuruh menjaga kayu jati tersebut. Kata “Kreo” 
berasal dari kata “Mangreho” yang berarti pelihara atau jaga. 
Kata inilah yang kemudian menjadikan goa ini disebut Goa 
Kreo dan sejak itu kawanan kera yang menghuni kawasan ini 
dianggap sebagai penunggu. Selain menikmati pemandangan 
alam yang indah dan udara yang sejuk serta bertemu dengan 
kawanan kera penunggu kawasan ini, pengunjung juga bisa 
menikmati aliran sungai yang dingin dan segar di bagian bawah 
daerah ini. Goa Kreo terletak di Kecamatan Gunung Pati. Jalan 
akses yang di lalui jika pengunjung berangkat dari Solo dengan 
menggunakan transportasi umum, pengunjung bisa 
menggunakan bus umum jurusan Solo – Semarang kemudian 
turun di alun-alun Ungaran. Untuk menuju ke Goa Kreo dari 
Ungaran menggunakan mini bus menuju ke Gunung Pati dan 
Boja. Untuk kunjungan wisatawan berupa group yang 
menggunakan bus pariwisata yang keberangkatannya dari Solo 
dapat langsung melewati daerah Ungaran kemudian menuju ke 
arah Gunung Pati. Jika keberangkatan dari arah Jakarta dan 
Semarang jalan akses yang dilewati melalui daerah Kali 
Banteng. Daerah Kali Banteng terletak di Jl. Jendral Sudirman, 
jalan tersebut merupakan jalan utama Semarang menuju 
Jakarta. Untuk menuju ke Goa Kreo dari daerah Kali Banteng 
dapat menggunakan angkutan umum jurusan ke arah Manyaran 
Gunung Pati yang berjarak ± 5 km. Akses jalan Manyaran 
menuju Gunung Pati juga dapat dilewati bus pariwisata. 

c. Agro Wisata Sodong 

Objek wisata agro yang dikembangkan oleh pemerintah 
kota Semarang ini berada sekitar 20 km dari pusat kota. 
Kawasan dengan luas area 350 ha ini juga mengembangkan 
pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan suasana asri 
pedesaan, pengunjung akan dapat menikmati kebun bunga dan 
buah agro wisata tersebut.  

2. Wisata Buatan 

a. Taman Budaya Raden Saleh 

Taman Budaya Raden Saleh semula merupakan Taman 
Hiburan Rakyat sebagai kebun binatang yang dimiliki kota 
Semarang, kini setelah kebun binatang dipindah ke daerah 
Timonjoyo, menjadi Taman Budaya Raden Saleh. Dengan 
fasilitas berupa gedung berkapasitas 1000 orang, taman ini 
lebih dikenal sebagai tempat pertemuan dan resepsi pernikahan. 
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b. Taman Tabanas Gombel 

Taman yang berada di tanjakan Gombel ini terkenal dengan 
taman Tabanas di pelataran depan. Sebagai daerah perbukitan, 
daerah ini lebih sejuk dari Semarang Daerah bawah dan di 
Taman Tabanas kita bisa menikmati pemandangan kota 
Semarang bawah.  

c. Istana Majapahit 

Fasilitas hiburan bagi masyarakat yang berada di Jl. 
Majapahit 288 – 290 ini memiliki kolam rengan, kolam 
pancing, kereta, mainan anak dan edung kesenian. Di gedung 
kesenian inilah digelar wayang orang setiap malam hari.  

d. Puri Maerokoco 

Sebuah objek wisata yang berada di komplek Tawang Mas 
PRPP ini dimaksudkan sebagai Taman Mini Jawa Tengah yang 
merangkum semua rumah adat yang disebut dengan anjungan 
dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Di dalam 
rumah-rumah tersebut digelar hasil-hasil industri dan kerajinan 
yang diproduksi oleh masing  masing daerah. 

e. Gelanggang Pemuda Manunggal Jati 

Gelanggang Pemuda Manunggal Jati di bangun unuk 
menapung berbgai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi - 
organisasi pemuda yang ada di kota Semarang sekaligus 
sebagai sekretariat masing - masing oraganisasi. Gelanggang 
ini memiliki fasilitas kolam renang yang cukup representatif 
dan terjangkau bagi masyarakat. Terletak di kompleks Taman 
Majapahit Estate, selain kolam renang tempat ini juga 
dilengkapi dengan gedung pertemuan dan penginapan remaja. 

f. Taman Marga Satwa Timonjoyo 

Taman Marga Satwa Timonjoyo oleh masyarakat Semarang 
lebih dikenal dengan sebutan “ Bon bin Timonjoyo “, 
merupakan relokasi dari Kebun Binatang Tegal Wareng pada 
tahun 1985. Objek wisata ini berada di bagian selatan kota 
Semarang, menempati lahan seluas 5 ha berupa hutan kota 
yang di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang serta tempat 
bermain anak - anak. Secara alami Tinjomoyo merupakan 
lembah dengan bentang alam yang sangat indah, karena 
topografinya yang unik Tinjomoyo adalah yang terindah 
diantara lokasi kebun - kebun binatang lainnya. 

g. Pantai Marina 
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Pantai Marina adalah tempat rekreasi berupa kolam renang 
dan pemandangan pantai karena terletak di pinggir pantai 
Semarang. Selain menawarkan fasilitas kolam renang, 
pengunjung juga bisa menikmati fasilitas taman gazebo, 
lapangan voli pantai dan rekreasi air. 

3. Wisata Religi 

a. Gereja Blenduk 

Gereja Blenduk dibangun pada tahun 1750 dan di pugar 
pada tahun 1894 oleh HPA de Wilde Westmas, gereja ini 
merupakan peninggalan Belanda. Disebut gereja blenduk 
karena bentuk kubahnya yang seperti irisan bola.maka orang 
mengatakan “mblenduk “. Menempati areal seluas 400 m², 
bangunan ini berbentuk segi delapan beraturan dangan 
menampilkan berupa bilik - bilik empat persegi panjang dan 
sisi sebelahnya berbentuk salib Yunani. Memiliki interior yang 
unik karena keseluruhan interiornya bercirikan nuansa 
bangunan Belanda kuno. Sebagai salah satu bengunan kuno di 
Kota Lama, bangunan ini bisa dikunjungi stiap hari. 

b. Gedong Batu (Klentheng Sam Poo Kong ) 

Klenteng Sam Poo Kong dibangun oleh seorang utusan dari 
Tiongkok yang bernama Sam Poo Tay Djien dalam lawatannya 
ke Semarang, sebagai salah satu persinggahan dari rangkaian 
kunjungannya ke negara-negara Asia. Klenteng yang 
memberikan inspirasi bagi berkembangnya berbagai legenda 
mengenai kota Semarang khususnya kawasan Simongan ini 
memiliki bentuk bangunan yang sangat indah. Dengan 
perpaduan ornamen Cina yang sangat kental dipadu dengan 
bentuk atap yang mirip joglo, bangunan ini merupakan tempat 
yang menarik untuk dikunjungi. 

4. Wisata Sejarah 

a. Tugu Muda 

Sebuah Tugu berbentuk lilin berdiri tegak di tengah 
persimpangan Jl. Sutomo, Jl. Pandanaran, Jl. Imam Bonjol dan 
Jl. Soegiyopranoto. Tugu ini dibangun sebagai monumen untuk 
mengenang heroisme pejuang Semarang melawan penjajah 
Jepang yang dikenal sebagai pertempuran selama lima hari di 
kota Semarang dari tanggal 14-19 Oktober 1945. Peletakan 
batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Tengah Budiyono dan 
diresmikan oleh Presiden RI pertama Soekarno pada tanggal 20 
Mei 1953. Berbentuk lilin dengan makna semangat yang tak 
kunjung padam bagi para pejuang yang mempertahankan 
kemerdekaan. Pada kaki monumen terdapat relief yang 
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menggambarkan kesengsaraan rakyat Indonesia di masa jaman 
penjajahan Jepang, seperti relief Hongeroedem, relief 
pertempuran, relief penyerangan, relief korban dan relief 
kenangan. 

 

b. Museum Ronggowarsito 

Museum Ronggowarsito terletak di Jl. Abdul Rahman 
Saleh ini merupakan museum terlengkap di Semarang yang 
memiliki koleksi mengenai sejarah, alam, arkeologi, 
kebudayaan, era pembangunan dan wawasan nusantara. 
Dengan nama yang diambil dari salah satu pujangga Indonesia 
yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan 
kebudayaan, museum ini menempati luas tanah 1,8 ha. 
Museum ini dibuka setiap hari pukul 08.00-14.00 WIB kecuali 
hari Senin. 

c. Museum Mandala Bhakti 

Museum Mandala Bhakti adalah  museum perjuangan 
ABRI, museum tersebut menyimpan berbagai koleksi tentang 
data, sejarah dokumentasi dan senjata - senjata baik tradisional 
maupun modern serta peralatan yang di gunakan dalam perang 
saat bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. 

d. Museum Jamu Nyonya Meneer 

Museum Jamu Nyonya Meneer Terletak di Jl. Kaligawe, 
museum ini didirikan pada tanggal 18 Januari 1984. Sebagai 
pusat informasi, promosi, dan sebagai media untuk 
melestarikan warisan budaya tradisional, tentang jamu yang 
berkhasiat dimana semua bahannya di dapat dari tanah air kita 
sendiri. Museum Nyonya Meneer menempati ruang seluas 150 
m² yang menyimpan berbagai koleksi benda budaya tentang 
jamu serta koleksi pribadi Nyonya Meneer yang berupa foto -
foto dan sejarahcara pebuatan jamu dengan menggunakan alat - 
alat tradisional. Museum dibuka setiap hari Senin – Jumat pada 
jam 10.00 – 15.30 WIB. Disini pengunjung tidak dipungut 
biaya, selain itu pengunjung dapat menyaksikan proses 
pembuatan jamu serta dapat mencoba jamu hangat khas Jamu 
Nyonya Meneer. 

5. Wisata Ziarah 

Makam Ki Ageng Pandanaran 

Ki Ageng Pandanaran adalah Adipati Semarang yang 
pertama dan tanggal diangkatnya beliau sebagai adipati dijadikan 
hari jadi Kota Semarang. Dengan demikian beliau dianggap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 
 

 

sebagai pelopor berdirinya kota Semarang. Ki Ageng Pandan 
Arang atau Pandanaran meninggal pada tahun 1496. Tempat ini 
banyak dikunjungi oleh peziarah terutama pada acara khol 
meninggalnya beliau. Makam Ki Ageng Pandanaran ini berada di 
Jl. Mugas Dalam II / 4 Semarang (Sumber : www.google.com, 27 
Juli 2009) 

D. Upacara-Upacara Tardisional 

Semarang memiliki ragam budaya yang menarik untuk di pasarkan 
kepada wisatawan.  Salah satu ragam budaya tersebut  adalah upacara-
upacara tradisional. Beberapa upacara tradisional yang terdapat di kota 
Semarang antara lain : 

 

1. Dugder 

Kata Dugder, diambil dari perpaduan beduk yang dipukul 
sehingga berbunyi “dug”, dan bunyi meriam yang mengikuti 
kemudian diasumsikan denngan “der”. Telah dilakukan sejak 
1881, tradisi yang dikenal dengan “dugderan” ini menjadi 
tanda bahwa bulan Ramadhan telah tiba karena dilaksanakan 
tepat satu hari sebelum puasa. Beberapa hari sebelum acara 
berlangsung, biasanya banyak pedagang yang telah menggelar 
dagangannnya untuk menyambut pembeli pada saat acara ini di 
mulai. Ciri khas acara ini adalah Warak Ngendog yang masih 
dilestarikan sampai saat ini. Warak Ngendog adalah jenis 
binatang rekaan yang bertubuh kambing dan berkepala naga 
dengan kulit seperti bersisik dibuat dari kertas warna-warni. 
Pada masa sekarang, sebelum acara dibuka, dilakukan arak-
arakan yang menampilkan Warak Ngendog dan Pengantin 
Semarangan. 

2. Pengantin Semarangan 

Pada masa lalu pengantin Semarangan ini disebut dengan 
Manten Kaji karena pengantin pria mengenakan sorban yang 
biasa dikenakan oleh haji. Tidak seperti pengantin Solo 
maupun Yogya, pada pengantin Semarangan ini keduanya 
mengenakan selana panjang komprang dengan payet di bagian 
bawahnya, sedang baju atasnya berupa baju berlengan panjang 
yang tertutup sampai laher. Dalam prosesnya, tidak acara injak 
telur atau lempar sirih tetapi iring-iringan rebana yang 
menyertai kedatangan pengantin pria. Setelah acara temu kedua 
mempelai didudukan  di pelaminan dan setelah beberapa menit 
kemudian mempelai pria boleh meninggalkan pelaminan 
sementara mempelai wanita terus duduk sampai acara berakhir. 

3. Ba’do Gablog 
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Upacara yang dislenggarakan di daerah Sodong, Mijen ini 
merupakanupacara tradisional di bulan Syawal pada hari 
jatuhnya ba’da kupat yaitu tanggal 6 Syawal. Upacara ini 
dilakukan untuk memohon berkah dan keselamatan Yang Maha 
Kuasa dengan membawa berbagai sesaji yang dibawa oleh 
masing-masing penduduk yang dikumpulkan menjadi satu dan 
kemudian diadakan doa bersama, Setelah doa bersama sesaji 
tersebut dimakan bersama-sama. 

4. Ruwatan 

Pada masa modern ini ternyata tradisi Ruwatan masih 
diyakini masyarakat untuk membuang kesialan yang biasa 
menghambat langkah dalam hidup orang-orang yang tergolong 
dalam Sukerta (orang yang digolongkan rentan terkena sial). 
Orang-orang Sukerta ini menurut cerita adalah orang-orang 
yang akan dimangsa oleh Betara Kala (dewa raksasa yang 
menakutkan). Untuk keluar dari Sukerta, seseorang harus 
diruwat. Dalam upacara ini para Sukerta disirami oleh sang 
dalang dan dilakukan pengguntingan rambut, yang kemudian 
dilarung ke laut. Dalang yang kemudian menggantikan kisah 
wayang kulit mengenai kisah asal mula dijadikannya bocah 
Sukerta sebagai mangsa Betara Kala ini, bukan sembarang 
dalang dan harus menjalani tirakat sebelum memimpin upacara 
ini. Upacara Ruwatan ini dilakukan tiap satu Sura dan 
dilakukan secara massal ( Sumber : www.google.com, 26 Juli 
2009) 

E. Kesenian Tradisional 

Salah satu ragam budaya yang terdapat di Semarang adalah 
kesenian tradisionalnya. Berikut adalah beberapa kesenian tradisional 
yang terdapat di kota Semarang antara lain : 

1. Gambang Semarang 

Kesenian Gambang Semarang merupakan perpaduan antara 
tari dengan diiringi alat musik dari bilah-bilah kayu dan 
gamelan Jawa yang biasa disebut “Gambang”.  Gambang 
Semarang ditampilkan pada event-event tertentu seperti 
Festival Dugderan adan Festival Jajan Pasar. Gambang 
Semarang telah ada sejak tahun 1930 dengan bentuk 
paguyuban yang anggotanya terdiri dari pribumi dan peranakan 
Cina. 

2. Tari Semarang 

Tari Semarangan merupakan tari khas dari Semarang yang 
ditarikan oleh dua orang putri berpasangan. Tari Semarang ini 
sering ditampilan dalam event-event seperti dugderan dan 
festival jajan pasar tradisional dan sekarang Tari Semarang ini 
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sedang dikembangkan oleh fakultas Sastra Universitas 
Diponegoro Semarang. 

3. Ketoprak 

Ketoprak merupakan kesenian tradisional yang mengangkat 
cerita tentang babad Tanah Jawa. Sejarah yang dijadikan 
landasan cerita sering diselingi dengan berbagai canda tawa 
sehingga menjadi cerita yang enak dinikmati. Saat ini ketoprak 
sering ditampilkan di Taman Budaya Raden Saleh setiap 
malam Selasa Kliwon.  

4. Wayang Orang 

Semarang mamiliki kelompok wayang yang terkenal sejak 
tahun 70-an. Pada setiap malam kelompok tersebut tampil di 
Gedung Ngesti Pandawa. Setalah Gedung Ngesti Pandawa 
diambil alih oleh pemerintah, kelompok wayang orang tersebut 
diberikan tempat lain untuk tampil taitu di Taman Budaya 
Raden Saleh dan gedung kesenian di kompleks Taman 
Majapahit. 

5. Wayang Kulit 

Wayang kulit adalah wayang yang menggunakan bahn dari 
kulit dan dimainkan oleh seorang dalang dengan cerita yang 
sudah paten sebagaimana dimainkan oleh wayang orang. 
Wayang Kulit dimainkan setiap malam Jumat Kliwon di 
Taman Budaya Raden Saleh ( Sumber : www.wikipedia.com, 
26 Juli 2009) 

     

F. Program Semarang Pesona Asia 2007 

Semarang Pesona Asia adalah sebuah program yang 
diselenggarakan bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun 
citra kota Semarang dalam kancah nasional dan internasional untuk 
memacu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Program Semarang 
Pesona Asia 2007 memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, 
forum bisnis antar pengusaha, serta pameran-pameran. Sementara 
kegiatan penunjang diantaranya adalah Festival Masjid Agung Jawa 
Tengah dan Festival Cheng Ho. Satu hal yang membanggakan dari 
pelaksanaan Semarang Pesona Asia 2007 adalah diselenggarakan dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bila disandingkan dengan Solo 
yang mempunyai tagline “Spirit of Java” dan mempunyai badan 
promosi sendiri dan Jogja yang memiliki tagline sudah mengakar di 
masyarakat Jogja “Jogja Never Ending Asia”, Semarang Pesona Asia 
menjadi tagline yang terinspirasi dan mengikuti, tetapi dalam ruang 
lingkup dan durasi yang lebih singkat dalam arti Semarang Pesona 
Asia tidak mempunyai rencana sebagai agenda wisata jangka panjang. 
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Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota 
Semarang dalam menyelenggrakan program tersebut karena program 
Semarang Pesona Asia belum terkoodinasi dan teroganisasi. Program 
tersebut dinilai gagal dalam pelaksanaannya dan masih jauh dari tujuan 
semula khususnya di bidang pariwisata. Beberapa kendala tersebut 
adalah mulai dari kebersihan kota, fasilitas umum, dan kesiapan 
masyarakat. Salah satu kendala yang lain adalah sektor pariwisata di 
Semarang sekarang terhalang oleh sektor ekonomi dan perdagangan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari letak kota Semarang dimana sebelah 
utara berbatasan dengan Laut Jawa dan memiliki pelabuhan yang 
cukup terkenal yaitu Tanjung Mas. Oleh karena itu kota ini dapat 
dijangkau mudah oleh pedagang melalui pelabuhan dan menjadikan 
kota Semarang sebagai kota perdagangan.  

Melihat keadaan diatas salah satu cara untuk menonjolkan dan 
mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Semarang  adalah 
dengan cara mengadakan program paket wisata. Paket wisata yang 
diberikan berupa wisata ke berbagai objek di kota Semarang. Dengan 
adanya program paket wisata diharapkan akan lebih menarik minat 
wisatawan, tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan 
mancanegara agar tertarik berkunjung ke Semarang ( Sumber : 
www.google.com, 26 Juli 2009) 

BAB III 
 

PENYUSUNAN PAKET WISATA ONE DAY TOUR DI KOTA SEMARANG 
 

A. Analisis Potensi Wisata One Day Tour Di Kota Semarang 
Analisis potensi wisata yang digunakan adalah analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Oppurtinity, Threats) dan 4 A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi, 
Aktifitas) untuk mengetahui gambaran umum potensi tiap objek wisata di 
Semarang yang akan dibuat dalam sebuah paket wisata “one day tour”. Objek 
wisata yang akan dikunjungi dalam paket wisata “one day tour” adalah 
sebagai berikut : 
1. Klentheng Sam Poo Kong 

a. Gambaran Umum Klentheng Sam Poo Kong 
Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, memiliki sebuah cagar budaya 
yang cukup tua yakni klentheng Sam Poo Thay Jin atau disebut juga 
sebagai Klenteng Sam Poo Kong atau lebih dikenal dengan sebutan 
Gedong Batu oleh warga Semarang. Klentheng Sam Poo Kong, terletak 
di Jl. Simongan 129 kurang lebih 2 Km dari Tugu Muda kearah Barat 
Daya. Klentheng Sam Poo Kong merupakan tempat pemujaan pada 
seorang Laksamana Dinasti Ming (1368-1643) dalam masa 
pemerintahan Kaisar Yung Lo, yang diutus menjadi duta kaisar ke 
Nusantara tepatnya ke pulau Jawa, dan mendarat di pantai Semarang 
pada tahun 1401. Komplek klentheng tersebut tidak beda dengan 
klentheng lainnya di Indonesia, bahkan dari negeri asalnya Cina. 
Dengan aksitektur khas negeri tirai bambu, mendominasi warna merah 
dan emas di sisi bangunannya. Cerita tentang Laksamana Cheng Hoo 
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memang melekat pada klentheng Sam Poo Kong. Klentheng ini bahkan 
dibangun untuk menghormati Laksamana Cheng Hoo. Secara 
keseluruhan, bangunan klentheng Sam Poo Kong saat ini adalah 
bangunan baru. Bangunan lamanya sudah hancur karena banjir besar 
yang melanda Kota Semarang pada tahun 1980. Beberapa peninggalan 
sejarah di klentheng ini juga hilang terbawa banjir. Namun, masih ada 
beberapa peninggalan asli klentheng ini, misalnya makam-makam dan 
jangkar kapal yang pernah dibawa Cheng Hoo. Secara keseluruhan, 
komplek kelenteng Sam Poo Kong terdiri dari beberapa bangunan. 
Bangunan-bangunan utamanya, seperti Hop Pet Cing Shing atau Ta Pe 
Kong yang merupakan tempat pemujaan dewa bumi. Ada juga Wang 
Ching Hong yang merupakan makam pemujaan. Bangunan yang tak 
kalah uniknya adalah goa Sam Poo Kong. Goa ini diyakini oleh 
pemeluk agama Budha sebagai goa suci. Dilokasi ini juga bisa dijumpai 
altar dan makam orang-orang kepercayaan Laksamana Cheng Hoo saat 
di Jawa, yang sering pula dikunjungi pengunjung untuk berziarah. 
Pemberian nama bangunan atau gedung tersebut cukup unik mengingat 
pemberian nama didasarkan pada benda yang berasal dari kapal 
tersebut. Sebagai contoh, Mbah Kiai Cundrik Bumi merupakan tempat 
segala jenis persenjataan yang digunakan untuk mempersenjatai awak 
kapal. Kiai atu Nyai Tumpeng berkaitan dengan urusan makanan di 
kapal dan Kiai Djangkar tempat meletakkan jangkar kapal. Sedangkan 
Mbah Djurumudi diduga dan dipercaya sebagai makam dari jurumudi 
kapal. Dalam bangunan tersebut dihiasai dengan berbagai lukisan dan 
patung-patung yang menggambarkan perjalanan Cheng Hoo sampai ke 
Jawa termasuk pula di permukaan dua pilar bangunan utama. Tujuan 
wisata ini kebanyakan oleh warga Cina yang beragama muslim dan atau 
bernuansa budaya Islam, bukan nuansa budaya Cina yang lekat dengan 
dupa dan lilin. Hal ini disebabkan warga muslim Cina sangat akrab dan 
mengenal baik serta menyakini bahwa Laksamana Cheng Hoo sebagai 
panglima perang utusan Cina keturunan Persia yang memiliki latar 
belakang Islam. Klenteng Sam Poo Kong ini telah terkenal hingga ke 
mancanegara. Bahkan Klentheng Sam Poo Kong merupakan tempat 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah Cina sebagai tujuan wisata bagi 
pelancong asal Cina ( Sumber : Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 
2009) 

b. Analisis SWOT Klentheng Sam Poo Kong 
1. Strength (Kekuatan) 

Kekuatan Klentheng Sam Poo Kong terletak pada arsitektur yang 
khas dari negeri tirai bambu Cina. Dengan aksitektur yang khas, 
mendominasi warna merah dan emas di sisi bangunannya dengan 
tiang berukiran naga menjadikan nuansa kebudayaan Cina sangat 
terasa di objek wisata tersebut. Di belakang persis klentheng utama 
terdapat sebuah relief yang menceritakan tentang awal mula 
perjalanan laksamana Cheng Hoo datang pertama kali ke 
Nusantara. Relief tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan yang berkunjung, sehingga pengunjung dapat 
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mengetahui bagaimana sejarah perjalanan Laksamana Cheng Hoo 
di Nusantara ( Sumber :Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

2. Weakness (Kelemahan) 
Kelemahan dari Klentheng Sam Poo Kong adalah kurang peran 
aktif dan kerjasama Dinas Pariwisata kota Semarang dalam 
mengembangkan potensi objek wisata tersebut. Hal ini dikarenakan 
Klentheng Sam Poo Kong dikelola oleh Yayasan Agung Klentheng 
Sam Poo Kong. Upaya  yang dapat dilakukan Dinas Pariwista kota 
Semarang hanya dengan cara promosi melalui media audio visual. 
Kesadaran pengunjung juga menjadi salah satu faktor kelemahan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan pengunjung yang tidak baik 
dan merugikan objek wisata tersebut misalnya pengunjung 
terkadang mengukir sesuatu pada prasasti tentang penjelasan  relief 
mengenai perjalanan laksamana Cheng Hoo, sehingga prasasti 
menjadi rusak (Sumber :Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

3. Opportunity (Kesempatan) 
Yayasan Agung Klentheng Sam Poo Kong sedang menambahkan 
bangunan-bangunan di kawasan Klentheng Sam Poo Kong. Hal 
tersebut sudah menjadi salah satu site plan dari Yayasan. 
Penambahan bangunan yang dilakukan adalah pemugaran pintu 
gerbang masuk sebelah selatan, pintu gerbang masuk sebelah 
timur, penginapan umum, dan tempat teater. Pengembangan 
tersebut dilaksanakan dengan tujuan menciptakan peluang untuk 
menarik minat wisatawan berkunjung ke objek wisata Klentheng 
Sam Poo Kong yang akan melakukan wisata religi atau hanya 
untuk menikmati dan melihat-lihat (Sumber : Wawancara dengan 
Akhmadi, 9 Juli 2009) 

4. Threat (Ancaman) 
Objek wisata Klentheng Sam Poo Kong terkadang disalahgunakan 
fungsinya oleh pengunjung, selain sebagai tujuan wisata dan 
melakukan ibadah bagi umat Budha pengunjung menyalahgunakan 
tempat tersebut sebagai tempat memadu kasih sehingga hal 
tersebut ditakutkan dapat membuat image Klentheng Sam Poo 
Kong menjadi tidak baik terhadap pandangan wisatawan (Sumber : 
Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

c. Analisis 4 A Klentheng Sam Poo Kong 
1. Atraksi 

Klentheng Sam Poo Kong memiliki arsitektur yang khas dari 
negeri tirai bambu Cina. Dengan aksitektur yang khas, 
mendominasi warna merah dan emas di sisi bangunannya dengan 
tiang berukiran naga, lampu lampion yang menghiasi sekeliling 
klentheng menjadikan nuansa kebudayaan Cina sangat terasa di 
objek wisata tersebut. Relief yang terletak persis di belakang 
klentheng Sam Poo Kong menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan yang berkunjung, sehingga pengunjung dapat 
mengetahui sejarah perjalanan Laksamana Cheng Hoo ke 
Nusantara ( Sumber :Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

2. Aksesibilitas 
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Klentheng Sam Poo Kong terletak di daerah Gedong Batu Jl. 
Simongan 129 kurang lebih 2 Km dari Tugu Muda kearah Barat 
Daya. Bagi wisatawan yang keberangkatannya dari Solo dengan 
menggunakan transportasi umum akses dapat dicapai dengan 
menggunakan bus umum jurusan Semarang kemudian turun di 
Terminal Banyumanik. Perjalanan dilanjutkan dengan angkutan 
umum jurusan Gedong Batu. Wisatawan yang berangkat dari  
Jakarta dengan menggunakan transportasi umum akses dapat 
dicapai dengan menggunakan bus umum jurusan Semarang 
kemudian turun di Terminal Terboyo. Perjalanan dilanjutkan 
dengan menggunakan mini bus dan angkutan umum jurusan 
Gedong Batu. Bagi wisatawan yang dalam bentuk group atau 
rombongan yang menggunakan transportasi bus pariwisata dapat 
langsung menuju obyek yang di kehendaki. Kondisi jalan menuju 
objek wisata sangat baik. Sangat memungkinkan untuk dilalui  
berbagai macam alat transportasi temasuk bus pariwisata yang 
berukuran besar serta kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. 
Papan petunjuk arah menuju objek juga sudah terpasang cukup 
baik, sehingga wisatawan mudah untuk menemukan obyek wisata 
yang dituju ( Sumber :Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

3. Amenitas 
Berikut ini adalah beberapa sarana wisata yang terdapat di sekitar 
objek wisata Klentheng Sam Poo Kong. 

Daftar hotel di sekitar Objek Wisata Klentheng Sam Poo Kong 

NO NAMA  ALAMAT NO TELP 

1  Hotel Dirgantara  Jl. Siliwangi 506 
Semarang 

024-7604421 

 
Hotel diatas adalah salah satu hotel yang letaknya paling dekat 
dengan objek wisata Klentheng Sam Poo Kong dan mudah 
dijangkau. Jaraknya ± 2-3 km dari Klentheng Sam Poo Kong dan 
dapat ditempuh sekitar 10-15 menit tergantung kepadatan akses 
jalan yang dilalui. 

 Daftar rumah makan di sekitar Objek Wisata 

Klentheng Sam Poo Kong 

NO 
NAMA 

RESTORAN ALAMAT NO TELP 

1  Ayam Goreng 
Suharti 

Jl. Siliwangi 576, 
Semarang 

024-7603345 

2 Citra Bunda Jl. Jend. Sudirman 205, 
Semarang 

- 

3 Mbok Berek Jl. Jend. Sudirman 384, 
Semarang 

024-7606600 
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Lokasi rumah makan di atas berada di tepi jalan raya dan berjarak 
± 3-4 km dari objek wisata Klentheng Sam Poo Kong. Rumah 
makan di atas menyediakan menu masakan Indonesia, masakan 
Padang dan tradisional. 
 
 

Daftar biro perjalan wisata di sekitar Objek Wisata  
Klentheng Sam Poo Kong 

NO NAMA BIRO ALAMAT NO TELP 

1   Inti Tour Jl. Kyai Saleh 40, 
Semarang 

024-8416525 

 
Jarak biro perjalanan wisata di atas dengan objek wisata Klentheng 
Sam Poo Kong ± 2 km dan dapat ditempuh sekitar 10 menit dari 
Klentheng Sam Poo Kong. Wisatawan dapat mengetahui informasi 
lebih tentang objek wisata Klentheng Sam Poo Kong sendiri atau 
objek wisata lain di kota Semarang.  

4. Aktifitas 
Aktiitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan adalah menikmati 
dan melihat-lihat bangunan dengan arsitektur dari negeri tirai 
bambu yang sangat indah dan menarik. Karena memiliki arsitektur 
yang sangat bagus Klentheng Sam Poo Kong terkadang dijadikan 
sebagai tempat untuk acara foto prewedding dan lomba fotografi. 
Wisatawan dapat melakukan wisata religi di objek tersebut 
khususnya bagi wisatawan pemeluk agama Budha. Klentheng 
tersebut juga digunakan untuk memperingati Hari Raya Waisyak 
dan Imlek ( Sumber :Wawancara dengan Akhmadi, 9 Juli 2009) 

Alasan pemilihan objek wisata Klentheng Sam Poo Kong sebagai 
kunjungan wisata dalam paket wisata one day tour kota Semarang 
adalah untuk mengetahui tentang sejarah kedatangan Laksamana Cheng 
Hoo dan kegiatan apa saja yang dilakukannya di Semarang. Wisatawan 
juga dapat mengetahui bagaimana perpaduan kebudayaan Cina dan 
Islam menjadi satu di objek wisata tersebut. Hal tersebut dapat dilihat 
dari asal kebangsaan Laksamana Cheng Hoo yang berasal dari Cina 
tetapi masih memiliki keturunan dari Persia sehingga memeluk agama 
Islam sehingga kebudayaan Cina dan Islam seolah menjadi satu.  
 

2. Lawang Sewu 
a. Gambaran Umum Lawang sewu 

Lawang Sewu Terletak di komplek Tugumuda, dahulu merupakan 
gedung megah bergaya art deco, yang digunakan Belanda sebagai 
kantor pusat kereta api (trem), atau lebih dikenal dengan Nederlandsch 
Indische Spoorweg Maschaappij ( NIS ) yang merupakan cikal bakal 
perkeretapian di Indonesia. Bangunan karya Arsitek Belanda Prof. 
Jacob F. Klinkhamer dan B.J Queendag menurut catatan sejarah 
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dibangun tahun 1903, kemudian diresmikan pada tanggal 1 juli 1907. 
Bangunan warisan kolonial Belanda tersebut memiliki luas tanah 2 
hektar dan menggunakan arsitektur Belanda. Bangunan tua yang 
bercorak arsitektur Eropa tersebut, memiliki dua lantai dengan menara 
Ghotic di kiri dan kanan pintu. Bangunan bersejarah terebut tidak bisa 
lepas dari sejarah perkeretapian di Indonesia. Masyarakat Semarang 
lebih mengenal gedung ini dengan sebutan Gedung Lawang Sewu, 
karena gedung ini memiliki jumlah pintu dalam jumlah banyak, yang 
dalam arti kiasan banyak berarti jumlahnya seribu atau lebih, yang 
dalam bahasa jawa Lawang Sewu. Lawang berarti pintu dan Sewu 
berarti seribu. Saat ini Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api 
Indonesia (KAI). Bangunan yang pernah memiliki catatan sejarah 
tersendiri yaitu ketika berlangsung peristiwa Pertempuran Lima Hari di 
Semarang (14 Oktober - 19 Oktober 1945) tersebut kini menjadi 
landmark kota Semarang (Sumber : Wawancara dengan Budi Kusnanto, 
10 Juli 2009) 

b. Analisis SWOT Lawang Sewu 
1. Strength (Kekuatan) 

Kekuatan yang menonjol adalah memiliki arsitektur Eropa 
khususnya Belanda yang sangat menarik wisatawan. Kawasan 
wisata sejarah ini menyajikan suasana yang berbeda dibandingkan 
objek wisata lain karena pengunjung seolah-olah memasuki lorong 
waktu masa lampau. Selain itu Lawang Sewu di kalangan 
masyarakat memiliki banyak kisah mistis. Hal tersebut dimaklumi, 
karena pada masa peperangan dulu, yang melibatkan Angkatan 
Muda Kereta Api (pemuda-pemuda Semarang) melawan bala 
tentara Kido Buati Jepang, gedung Lawang Sewu menjadi tempat 
penyiksaan dan pembantaian. Kisah berbau mistis dan magis 
Lawang Sewu tersebut menyebabkan banyak orang tertarik untuk 
mengunjungi bangunan kuno yang terletak di kawasan Tugu Muda 
Semarang ( Sumber : Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 
2009) 
 
 

2. Weakness (Kelemahan) 
Lawang Sewu saat ini dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia 
(KAI). Kelemahan terdapat pada belum terbentuknya pemandu 
wisata yang resmi. PT. Kereta Api Indonesia kurang memberi 
bimbingan materi tentang penjelasan Lawang sewu kepada 
pemandu wisata yang terdapat di Lawang Sewu. Sehingga ketika 
pemandu wisata membawa rombongan mengelilingi Lawang 
Sewu, pemandu wisata hanya menjelaskan seadanya dan 
sepengertian mereka tentang Lawang Sewu. Ketika wisatawan 
yang berkunjung bertanya pemandu wisata terkadang merasa 
bingung bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari wisatawan  
( Sumber : Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 2009) 

3. Opportunity (Kesempatan) 
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Kesempatan yang tercipta melalui penjualan souvenir pernak-
pernik mengenai Lawang Sewu. Souvenir yang tersedia seperti 
kaos, gantungan kunci, gelas mug, dan lain-lain ( Sumber : 
Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 2009) 

4. Threats (Ancaman) 
Lawang Sewu juga dijadikan tempat untuk menyelenggarakan 
sebuah event pameran kerakyatan yang diselenggarakan untuk 
memperkenalkan hasil karya daerah atau kesenian. Ketika pameran 
berlangsung hasil karya terkadang diletakkan dan digantungkan di 
dinding, dengan begitu untuk memasang hasil karya dinding perlu 
di beri sebuah pengait di dindingnya. Dengan memasang pengait 
dalam jumlah yang banyak, dapat membuat dinding di dalam 
bangunan Lawang Sewu menjadi rentan dan mudah rusak                               
( Sumber: Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 2009) 

c. Analisis 4 A Lawang Sewu 
1. Atraksi 

Kekuatan yang menonjol adalah memiliki arsitektur Eropa 
khususnya Belanda yang sangat menarik wisatawan. Yang paling 
menarik adalah 3 kaca patri atau gambar mozaik yang terdapat 
pada bangunan utama. Tiap-tiap patri terdapat gambar yang 
beragam, di ujung tengah atas adalah gambar lambang Belanda 
yang di tengah-tengahnya terdapat lambang simbol kereta api 
dengan logo rel kereta api. Di bagian tengah dari kaca patri ini, 
terdapat gambar orang membawa tungku lilin dan kereta api. Di 
ujung kiri tengah kelihatan logo kereta api. Pengunjung juga dapat 
menelusuri ruangan bawah tanah. Suasana mistis sangat terasa di 
ruang bawah tanah. Hal tersebut dimaklumi karena dahulu ruang 
bawah tanah adalah tempat penjara dan penyiksaan bagi para 
narapidana pada masa penjajahan Jepang. Karena suasana mistis 
tersebut para wisatawan banyak yang tertarik dan merasa 
penasaran untuk menelusuri ruang bawah tanah tersebut (Sumber : 
Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 2009) 

2. Aksesibilitas 
Objek wisata Lawang Sewu terletak di Jl. Pemuda. Wisatawan 
yang berasal dari Solo akses dapat dicapai dengan bus umum 
jurusan Semarang. Bus umum tersebut dapat langsung melintasi Jl. 
Pemuda, sehingga wisatawan dapat langsung turun di depan 
Lawang Sewu. Tetapi bus umum yang dapat melintasi Jl. Pemuda 
hanya bus umum kelas Patas. Bagi wisatawan yang menggunakan 
bus umum kelas ekonomi dapat turun di Terminal Banyumanik 
kemudian perjalanan dilanjutkan dengan angkutan umum jurusan 
Jl. Pemuda.  Wisatawan yang berasal dari Jakarta akses dapat 
dicapai dengan bus umum jurusan Semarang. Wisatawan dapat 
turun di bundaran Jl. Jend. Sudirman kemudian perjalanan 
dilanjutkan dengan angkutan umum jurusan Jl. Pemuda. Bagi 
wisatawan dalam bentuk group dapat langsung menuju ke objek 
wisata yang dikehendaki ( Sumber : Wawancara dengan Budi 
Kusnanto, 10 Juli 2009) 
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3. Amenitas 
Berikut ini adalah beberapa sarana wisata yang terdapat di sekitar 
objek wisata Lawang Sewu. 

Daftar hotel di sekitar Objek Wisata Lawang Sewu 

NO NAMA  ALAMAT NO TELP 

1  Hotel Blambangan  Jl. Pemuda 23, Semarang 024-3541649 

2 Hotel Bojong Jl. Pemuda 8, Semarang 024-3546240 

3 Hotel Merbabu Jl. Pemuda 122-124, 
Semarang 

024-3547492 

4 Hotel Novotel 
Semarang 

Jl. Pemuda 123, 
Semarang 

024-3563000 

5 Hotel Pricing Jl. Pandanaran 116-120, 
Semarang 

024-8417860 

 
Daftar hotel diatas adalah salah satu hotel yang letaknya paling 
dekat dengan objek wisata Lawang Sewu dan mudah dijangkau. 
Jaraknya hanya sekitar ratusan meter dari Lawang Sewu. Jika 
wisatawan yang ingin menginap di hotel sekitar Jl. Pemuda dan 
berniat mengunjungi Lawang Sewu dapat ditempuh dengan jalan 
kaki.  

Daftar rumah makan di sekitar Objek Wisata Lawang Sewu 

NO 
NAMA 

RESTORAN ALAMAT NO TELP 

1  Bakmi Pandanaran Jl. Pandanaran 94, 
Semarang 

- 

2 Danty Jl. Pandanaran 43, 
Semarang 

- 

3 Elryna Jl. Pandanaran 83, 
Semarang 

- 

4 Oen Jl. Pemuda 52, Semarang 024-3518281 

5 Restu Bundo Jl. Pemuda 115, 
Semarang 

024-3517001 

6 Sari Bundo Jl. Pemuda 42, Semarang 024-3520162 

7 Sari Medan Jl. Pemuda 56a, 
Semarang 

024-3515726 

8 Sari Raja Jl. Pandanaran 102, 
Semarang 

024-8313080 

9 Tio Ciu Jl. Pemuda 83, Semarang - 

10 Nglaras Roso Jl. Thamrin 126 , 
Semarang 

024-5318919 
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Rumah makan di atas hanya berjarak ± 100-500 meter dari Lawang 
Sewu. Masakan yang disajikan rumah makan di atas adalah 
masakan Indonesia, tradisional, Padang, Eropa dan Cina.                                                                                                                                                                                                                                               
Daftar biro perjalan wisata di sekitar Objek Wisata Lawang Sewu 

NO NAMA BIRO ALAMAT NO TELP 

1  Royal Jaya Tour & 
Travel 

Jl. Pemuda 11, Semarang 024-410410-
548570 

2 Haryono Tour & 
Travel 

JL. Pandanaran 37, 
Semarang 

024- 8444000 
- 413129 

3 Gazali Inti 
Internasional 

JL. Pemuda 142, 
Semarang 

024-3560804 
- 3560805 

4 Pusaka Tour JL. Pandanaran II/4C, 
Semarang  

024-8311274 

 
Jarak biro perjalanan wisata dengan Lawang Sewu hanya berjarak 
ratusan meter. Wisatawan dapat mengetahui informasi pariwisata 
di kota Semarang atau di luar kota Semarang. Biro perjalanan di 
atas juga melayani penjualan tiket mulai tiket pesawat, tiket bus, 
tiket kereta api dan tiket kapal. 

3. Aktifitas 
Wisatawan dapat menelusuri seluruh ruangan Lawang Sewu dan 
menikmati arsiterktur Eropa Belanda yang unik. Lawang Sewu 
juga sering digunakan tempat untuk sesi pemotretan prewedding 
bagi fotografer. Selain itu objek wisata tersebut juga dijadikan 
tempat untuk menyelenggarakan sebuah event pameran kerakyatan 
untuk memperkenalkan hasil karya daerah atau kesenian ( Sumber : 
Wawancara dengan Budi Kusnanto, 10 Juli 2009) 

Alasan pemilihan objek wisata Lawang Sewu sebagai kunjungan wisata 
dalam paket wisata one day tour kota Semarang adalah untuk 
mengetahui sejarah Nederlandsch Indische Spoorweg Maschaappij                  
( NIS ) dinasionalisasikan menjadi PT. Kereta Api Indonesia. Sehingga 
sejarah tersebut menjadi cikal bakal berdirinya PT. Kereta Api 
Indonesia. Wisatawan juga dapat mengetahui dan menambah wawasan 
tentang sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang yang pada masa 
itu pertempuran terjadi di Gedung Lawang Sewu. 
 

3. Kawasan Pusat Oleh-Oleh Jalan Pandanaran  
Bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang dan ingin 

menikmati makanan khas  Kota Semarang, bisa mengunjungi pusat oleh-
oleh sepanjang Jalan Pandanaran. Makanan khas yang tersedia antara lain 
Bandeng Presto (duri lunak), Wingkobabat, Lumpia, Otak-Otak, Kue 
Moci, dan lain-lain (Sumber : www.google.com, 26 Juli 2009) 

 
4. Kawasan Kota Lama Semarang 

a. Gambaran Umum Kawasan Kota Lama Semarang 
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Kawasan Kota Lama Semarang merupakan cikal bakal terbentuknya 
Kota Semarang, yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan kekhasan 
kawasan dilihat dari aspek fisiknya. Luas Kawasan Kota Lama adalah ± 
27 hektar. Kawasan Kota Lama terletak di Jalan Letjen Soeprapto 
kurang lebih 3 km dari arah timur, peninggalan Belanda berupa gedung 
- gedung tua di sudut kota masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. 
Antara lain Gereja Blenduk, Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja 
Gedangan, Nilmij, Taman Sri Gunting, Marba, Marabunta dan De 
Spiegel. Kawasan Kota Lama telah direvitalisasi dan dijadikan kawasan 
cagar budaya. Bangunan-bangunan kuno yang ada dilindungi oleh 
pemerintah kota Semarang. Secara umum karakter bangunan di wilayah 
ini mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-
an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-
ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan 
jendela yang sangat besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk 
atap yang unik, sampai terdapat ruang bawah tanah. Hal tersebut sangat 
wajar karena wilayah ini dahulu dibangun saat Belanda datang di kota 
Semarang. Mereka membawa sebuah konsep dari negara asal untuk 
dibangun di Semarang yang telah menjadi tempat baru mereka. 
Tentunya mereka berusaha untuk membuat kawasan ini seperti rumah 
sendiri bagi mereka. Bagaimanapun bentuknya dan apapun fungsinya 
saat ini, Kota Lama merupakan aset yang berharga. Sebuah bentuk 
nyata sejarah Semarang dan sejarah Indonesia pada umumnya. 

b. Analisis SWOT Kawasan Kota Lama 
1. Strength (Kekuatan) 

Kawasan Kota Lama Semarang dibentuk sesuai dengan konsep 
perancangan kota-kota di Eropa. Kawasan ini memiliki pola yang 
memusat dengan bangunan pemerintahan dan Gereja Blenduk 
sebagai pusatnya. Pola perancangan kota tersebut sama seperti 
perancangan kota-kota di Eropa. Sementara pada karakter 
arsitektur bangunan, kekhasan arsitektur bangunan di kawasan ini 
ditunjukkan melalui penampilan detail bangunan, ornamen-
ornamen, serta unsur-unsur dekoratif pada elemen-elemen 
arsitekturnya. Hal tersebut yang menjadi salah satu kekuatan dari 
Kota Lama yaitu terletak pada arsitekturnya. Dari segi arsitektur 
tersebut dapat membawa wisatawan merasakan kembali pada masa 
lampau, yaitu masa pada waktu kolonial Belanda dan wisatwan 
juga dapat mengerti sejarah dan fungsi bangunan-bangunan yang 
terdapat di kawasan Kota Lama. Bangunan-bangunan yang sering 
wisatawan kunjungi di Kota Lama adalah Gereja Blenduk, Taman 
Sri Gunting, Gedung Marabunta , Gereja Gedangan, Polder 
Tawang, dan Stasiun Tawang. Salah satu gedung yang menarik 
adalah gedung Marabunta. Masyarakat sekitar sering menyebut 
gedung tersebut dengan nama gedung Semut karena gedung 
tersebut terdapat dua patung semut yang besar diatas gedung 
Marabunta. Nama Marabunta sendiri diambil dari sebuah binatang 
semut yang berasal dari Afrika. Pada masa kolonial gedung 
tersebut digunakan sebagai tempat pertunjukkan seni dan tempat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



32 
 

 

pertemuan para pasukan VOC. Hal tersebut selaras dengan filosofi 
dari mana nama gedung tersebut diambil, yaitu berasal dari nama 
sejenis semut yang mana kehidupannya berkoloni atau 
berkelompok. Untuk saat ini gedung tersebut di alih fungsikan 
sebagai tempat kovensi, acara pernikahan, meeting, pameran, dan 
sebagainya. Walaupun demikian filosofi kehidupan Marabunta dan 
kaitannya dengan gedung tersebut masih nampak sampai sekarang. 

2. Weakness (Kelemahan) 
Kurang pedulinya masyarakat sekitar Kota Lama akan kebersihan 
menjadi salah satu kekurangan. Salah satu contohnya pembuangan 
sampah, masyarakat terkadang masih membuang sampah tidak 
pada tempatnya. Hal tersebut dapat merusak pemandangan Kota 
Lama. Selain itu masyarakat juga kurang peduli untuk merawat 
bangunan-bangunan yang terdapat di Kota Lama. Sehingga banyak 
bangunan yang non aktif dan dibiarkan begitu saja karena 
disebabkan usia bangunan yang sangat tua. 

3. Opportunity (Kesempatan) 
Pemerintah kota Semarang tengah mencoba untuk merevitalisasi 
kota lama dengan melibatkan beberapa arsitek ahli agar setting 
sebagai kota kolonial tetap terjaga. Terpasangnya paving block di 
komplek Kota Lama dan dibuatnya polder di depan Stasiun 
Tawang untuk mengurangi genangan air atau banjir saat hujan. 

4. Threats (Ancaman) 
Terancamnya bangunan peninggalan sejarah di kawasan Kota 
Lama pada umumnya disebabkan oleh kehadiran bangunan-
bangunan baru yang tak terarah dan tak terkendali, kerusakan 
karena usia, kerusakan oleh pengaruh alam (pasang-surut air laut), 
menjadi kota mati karena ditinggalkan penghuninya, rendahnya 
kesadaran masyarakat dan tidak adanya peran serta masyarakat 
dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. 

c. Analisis 4 A Kawasan Kota Lama 
1. Atraksi 

Arsitektur khas kolonial Belanda menjadi daya tarik bagi 
wisatawan yang berkunjung. Wisatawan dapat mengelilingi Kota 
Lama dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat dan mengabadikan 
dalam bentuk gambar bangunan-bangunan tua yang unik dan 
menarik.  

2. Aksesibilitas 
Wisatawan yang berasal dari Solo dan ingin mengunjungi Kota 
Lama dengan menggunakan transportasi umum akses dapat dicapai 
dengan bus umum jurusan Semarang. Kemudian turun di Terminal 
Banyumanik perjalanan dilanjutkan dengan angkutan umum 
jurusan Kota Lama. Bagi wisatawan berasal dari Jakarta dengan 
menggunakan bus umum akses dapat dicapai dengan bus umum 
jurusan Semarang. Kemudian turun di Terminal Terboyo 
perjalanan dilanjutkan dengan mini bus dan angkutan umum 
jurusan Kota Lama. Apabila wisatawan yang berasal dari Jakarta 
menggunakan transportasi kereta akses jauh lebih mudah dijangkau 
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karena wisatawan dapat turun langsung di Stasiun Tawang yang 
masih menjadi salah satu bagian dari Kota Lama. Kondisi jalan 
menuju Kawasan Kota Lama cukup baik. Sangat memungkinkan 
untuk dilalui berbagai macam alat transportasi temasuk bus 
pariwisata berukuran besar yang membawa wisatawan dalam 
bentuk group serta kendaraan pribadi baik mobil maupun motor.  

3. Amenitas 
Berikut ini adalah beberapa sarana wisata yang terdapat di sekitar 
Kawasan Kota Lama diantaranya sarana hotel, biro perjalanan, dan 
rumah makan.  
 

 Daftar hotel di sekitar Kawasan Kota Lama 

NO NAMA  ALAMAT NO TELP 

1  Hotel Bali Jl. Imam Bonjol 144-148, 
Semarang 

024-3511751 

2 Hotel Bojong Jl. Pemuda 8, Semarang 024-3546240 

3 Hotel Merbabu Jl. Pemuda 122-124, 
Semarang 

024-3547492 

4 Hotel Blambangan  Jl. Pemuda 23, Semarang 024-3541649 

5 Hotel Novotel 
Semarang 

Jl. Pemuda 123, 
Semarang 

024-3563000 

6 Hotel Singapore Jl. Imam Bonjol 12, 
Semarang 

024-3543757 

7 Hotel Surya Jl. Imam Bonjol 28, 
Semarang 

024-3540355 

8 Hotel Djelita Jl. MT. Haryono 32-36, 
Semarang 

024-3543891 

9 Hotel Jaya Jl. MT. Haryono 85-87, 
Semarang 

024-353604 

10 Hotel Poncol Jl. Imam Bonjol 60, 
Semarang 

024-7475108 

11 Hotel Raden Patah Jl. Letjen Soeprapto 48, 
Semarang 

024-3511328 

 
Nama jalan yang berada dekat dengan Kota Lama antara lain Jl. 
MT. Haryono, Jl. Pemuda dan Jl. Imam Bonjol. Di jalan tersebut 
sarana wisata tersedia bagi wisatawan. Dengan sarana wisata 
tersebut dapat mempermudah bagi wisatawan yang melakukan 
kegiatan wisata. Jarak hotel diatas dengan Kota Lama ± 500m -             
1 km.  

Daftar rumah makan di sekitar Kawasan Kota Lama 

NO 
NAMA 

RESTORAN ALAMAT NO TELP 
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1 Oen Jl. Pemuda 52, Semarang 024-3518281 

2 Restu Bundo Jl. Pemuda 115, 
Semarang 

024-3517001 

3 Sari Bundo Jl. Pemuda 42, Semarang 024-3520162 

4 Sari Medan Jl. Pemuda 56a, 
Semarang 

024-3515726 

5 Tio Ciu Jl. Pemuda 83, Semarang - 

6 Ikan Bakar Gama Jl. MT. Haryono 870, 
Semarang 

- 

7 Nglaras Roso Jl. MT. Haryono 701, 
Semarang 

024-3514555 

8 Rahayu Jl. Imam Bonjol 35-37, 
Semarang 

- 

9 Sate House Jl. Imam Bonjol 184, 
Semarang 

- 

10 Timlo Solo Jl. MT. Haryono 653, 
Semarang 

- 

  
 Rumah makan di atas hanya berjarak ± 500 meter – 1 km dari Kota 
Lama. Masakan yang disajikan rumah makan di atas adalah 
masakan Indonesia, tradisional, Padang, Eropa dan Cina.  

Daftar biro perjalan wisata di sekitar Kawasan Kota Lama 

NO NAMA BIRO ALAMAT NO TELP 

 
1 
 

Royal Jaya Tour & 
Travel Jl. Pemuda 11, Semarang 

024-410410-
548570 

2 Haryono Tour & 
Travel 

JL. Pandanaran 37, 
Semarang 

024- 8444000 
- 413129 

3 Gazali Inti 
Internasional 

JL. Pemuda 142, 
Semarang 

024-3560804 
- 3560805 

4 Amanda Tour & 
Travel 

Jl. MT. Haryono 786 024-8453386 

5 
Giantra Wisata 
Tour Jl. Mt. Haryono 517 b 

(024) 
8443333 

 

6 Bayu Buana Tour Jl. Mt. Haryono 760-762 (024) 
3556078 

 
Biro Perjalanan Wisata diatas berjarak ± 1 km dari Kawasan Kota 
Lama dan melayani penjualan tiket mulai tiket pesawat, tiket bus, 
tiket kereta api dan tiket kapal. 

4. Aktifitas 
Wisatawan dapat melihat bangunan unik dengan arsitektur khas 
kolonial Belanda. Mengelilingi kawasan Kota Lama lebih berkesan 
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dengan dengan cara berjalan kaki di sore hari. Di setiap sudut jalan 
wisatawan dapat mengabadikan bangunan-bangunan kuno dalam 
bentuk gambar sebagai kenang-kenangan. Kawasan Kota Lama 
juga sering dipakai untuk sesi pemotretan prewedding bagi 
fotografer. 

Alasan pemilihan objek wisata Kawasan Kota Lama sebagai 
kunjungan wisata dalam paket wisata one day tour kota Semarang 
adalah wisatawan dapat melihat dan menikmati bangunan unik dengan 
arsitektur khas kolonial Belanda dan mengetahui sejarah 
perkembangan dan terbentuknya kota Semarang pada abad 18 zaman 
pemerintahan VOC dan Hindia Belanda. 
 

5.     Museum Jamu Nyonya Meneer 
a. Gambaran Umum Museum Jamu Nyonya Meneer 

Terletak di Jl. Kaligawe, museum ini didirikan pada tanggal 18 Januari 
1984. Tujuan didirikannya museum ini adalah sebagai pusat informasi, 
promosi dan sebagai media untuk melestarikan warisan budaya 
tradisional, tentang jamu yang berkhasiat dimana semua bahannya 
didapat dari tanah air kita sendiri. Museum Nyonya Meneer 
menempati ruang seluas 150 m² yang menyimpan berbagai koleksi 
benda budaya tentang jamu serta koleksi pribadi Nyonya Meneer yang 
berupa foto-foto dan sejarah cara pembuatan jamu dengan 
menggunakan alat-alat tradisional. Museum Jamu Nyonya Meneer 
dibagi menjadi dua bagian :  
1) Bagian yang menyajikan barang koleksi pribadi Nyonya  Meneer. 
2) Bagian yang menyajikan produktivitas jamu, menyangkut 

produktivitas secara tradisional. 
Pengunjung tidak dipungut biaya masuk, selain itu pengunjung dapat 
menyaksikan pemutaran slide tentang tata cara proses pembuatan jamu 
( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 12 Juli 2009) 

b. Analisis SWOT Museum Jamu Nyonya Meneer 
1. Strength (Kekuatan) 
Menyatu dengan bangunan pabrik, Museum Jamu Nyonya Meneer 
terletak di lantai dua seluas 500 meter persegi dan tertata sesuai 
dengan proses perjalanan hidup Nyonya Meneer. Sebagai sarana 
pendidikan, museum ini dapat dipelajari sejarah jamu yang menjadi 
warisan leluhur dan dilestarikan sebagai khasanah kekayaan budaya 
bangsa. Wisatawan dapat berekreasi sekaligus belajar. Koleksi benda-
benda antik yang artistik milik Nyonya Meneer merupakan daya tarik 
yang patut dilihat sesuai dengan jamannya. Dengan koleksi 
peninggalan masa lampau yang unik, ditambah pertunjukan kesenian, 
film dan slide, museum ini menjadi sarana yang memberi hiburan yang 
mendidik ( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 12 Juli 2009) 
2. Weakness (Kelemahan) 
Museum Jamu Nyonya Meneer terletak di Jl. Kaligawe. Yang menjadi 
salah satu kelemahannya adalah mengenai kondisi akses jalan yang 
rusak. Hal tersebut karena Jl. Kaligawe merupakan jalur utama 
Semarang menuju Surabaya yang sering dilewati oleh berbagai jenis 
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kendaraan seperti truk muatan, bus, mobil dan motor ( Sumber : 
Wawancara dengan Suciati, 12 Juli 2009) 
3. Opportunity (Kesempatan) 
Pihak Jamu Nyonya Meneer sedang mengembangkan segi promosi. 
Promosi dikembangkan dengan cara membuat situs website sendiri. 
Website ini menjadi suatu pintu gerbang untuk segala hal yang 
berkaitan dengan jamu serta mengetahui proses meracik jamu sendiri 
dan tentunya berusaha menarik wisatawan untuk mengunjungi 
Museum Jamu Nyonya Meneer ( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 
12 Juli 2009) 
4. Threats (Ancaman) 
Museum Jamu Nyonya Meneer terus melakukan pengembangan-
pengembangan. Sumber daya manusianya pun terkoordinir dan 
bekerja sangat baik, sehingga untuk sementara ini belum terdapat 
ancaman yang mengancam ( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 12 
Juli 2009) 

 
c. Analisis 4 A Museum Jamu Nyonya Meneer 

1. Atraksi 
Wisatawan datang ke museum jamu pertama di Indonesia tersebut 
dapat berekreasi sekaligus belajar. Koleksi benda-benda antik milik 
Nyonya Meneer merupakan daya tarik tersendiri. Dengan koleksi 
peninggalan masa lampau yang unik, ditambah pertunjukan 
kesenian, film dan slide, museum ini menjadi sarana yang memberi 
hiburan yang mendidik. Selain sebagai tempat menyimpan koleksi 
milik Nyonya Meneer, museum ini juga merupakan pusat 
informasi jamu Nyonya Meneer. Wisatawan yang ingin 
mengetahui lebih jauh tentang hakikat jamu, perkembangannya, 
mutu, dan pembuatannya, dapat memperoleh dari museum jamu 
tersebut. Sebagai peninggalan bersejarah, rangkaian benda-benda 
di museum yang diresmikan pada tanggal 18 Januari 1984 ini 
memiliki makna dan keteladanan museum ini bisa menjadi 
informasi yang akurat mengenai manfaat dan popularitas jamu di 
Indonesia ( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 12 Juli 2009) 

2. Aksesibilitas 
Bagi wisatawan yang berasal dari kota Solo akses dapat di capai 
dengan bus umum jurusan Semarang dan dapat turun di terminal 
Terboyo. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan angkutan umum 
jurusan Kaligawe. Wisatawan yang keberangkatannya dari Jakarta 
akses dapat dicapai dengan bus umum jurusan Semarang dan dapat 
langsung turun di Jalan Raya Kaligawe. Bagi wisatawan dalam 
bentuk group yang menggunakan transportasi bus pariwisata dapat 
langsung menuju ke objek wisata yang dikehendaki. Tetapi kondisi 
akses jalan menuju Museum Nyonya Meneer tidak begitu bagus 
karena sering dilalui truk-truk muatan besar. Jalan Kaligawe adalah 
jalur utama pantura menuju kota Surabaya ( Sumber : Wawancara 
dengan Suciati, 12 Juli 2009) 

3. Amenitas 
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Berikut ini adalah beberapa sarana wisata yang terdapat di sekitar 
Museum Jamu Nyonya Meneer. 

 Daftar hotel di sekitar Museum Jamu Nyonya Meneer 

NO NAMA  ALAMAT NO TELP 

1  Hotel Terboyo 
Indah 

Jl. Terboyo Industri Raya 
30, Semarang 

024-6583750 

 
Hotel diatas adalah salah satu hotel yang letaknya paling dekat 
dengan Museum Jamu Nyonya Meneer dan mudah dijangkau. 
Jaraknya ± 1 km dari Museum Jamu Nyonya Meneer.  

Daftar rumah makan di sekitar Museum Jamu Nyonya Meneer 

NO 
NAMA 

RESTORAN ALAMAT NO TELP 

1 Ratu Buplus Jl. Citarum 40, Semarang - 

2 Padang Mahkota Jl. Citarum A-8,Semarang - 

 
Lokasi rumah makan di atas berada di tepi jalan raya dan berjarak 
± 2-3 km dari Museum Jamu Nyonya Meneer. Rumah makan di 
atas menyediakan menu Indonesia, Padang, Eropa. 

Daftar biro perjalan wisata di sekitar Museum  
Jamu Nyonya Meneer 

NO NAMA BIRO ALAMAT NO TELP 

1  Amanda Tour & 
Travel 

Jl. MT. Haryono 786 024-8453386 

2 Giantra Wisata 
Tour 

Jl. Mt. Haryono 517 b (024) 
8443333 

3 Bayu Buana Tour Jl. Mt. Haryono 760-762 (024) 
3556078 

 
Jarak biro perjalanan wisata di atas dengan objek wisata Museum 
Jamu Nyonya Meneer ± 2 km dan dapat ditempuh sekitar 10 menit 
dari Museum Jamu Nyonya Meneer. Wisatawan dapat mengetahui 
informasi lebih tentang objek wisata Museum Jamu Nyonya 
Meneer sendiri atau objek wisata lain di kota Semarang.  

4. Aktifitas 
Wisatawan yang berkunjung akan diberikan waktu kunjungan dua 
jam  di Museum Jamu Nyonya Meneer dengan aktifitas antara lain 
mengelilingi pabrik dengan  seorang pemandu untuk melihat dari 
dekat proses pembuatan jamu. Mulai dari pemilihan tanaman 
hingga bahan baku jamu, penggilingan hingga pengemasan. 
Semuanya dapat disaksikan oleh pengunjung. Wisatawan juga 
dapat langsung mencoba meracik dan membuat jamu dengan 
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peralatan tradisional. Salah satu aktifitas yang menarik lainnya 
adalah menggunakan lulur dari bahan alami. Wisatawan dapat 
mencoba lulur dari proses pemilihan bahan lulur, peracikan, hingga 
proses penggunaan lulur. Hal tersebut seolah dapat meninggalkan 
sebuah kesan dan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung                
( Sumber : Wawancara dengan Suciati, 12 Juli 2009) 

Alasan pemilihan objek wisata Museum Jamu Nyonya Meneer  
sebagai kunjungan wisata dalam paket wisata one day tour kota 
Semarang adalah wisatawan dapat berekreasi sekaligus belajar. 
Dengan koleksi peninggalan Nyonya Meneer masa lampau yang unik, 
ditambah pertunjukan kesenian, film dan slide, museum tersebut 
menjadi sarana yang memberi hiburan yang mendidik.  
 

B. Konsep Penyusunan Paket Wisata One Day Tour Di Kota Semarang 
1. Komponen Paket Wisata 

Paket wisata one day tour Kota Semarang disusun atas dasar 
penggabungan antara wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, 
wisata arsitektur, dan akan ditujukan untuk kalangan mahasiswa atau 
pelajar Dalam membuat sebuah paket wisata komponen-komponen 
yang diperlukan adalah sebagai berikut : 
a. Harga Paket 

Rincian komponen perhitungan harga paket didasarkan pada : 
1) Biaya Transportasi 
2) Biaya Akomodasi 
3) Biaya Makanan 
4) Pemandu Wisata 
5) Biaya Parkir 
6) Biaya ODTW 
7) Biaya Pajak Jalan Raya 
8) Biaya Tak Terduga / Biaya lain-lain (Miscelleousness) 
9) Keuntungan (profit) 
10) Biaya Pajak 

b. Jadwal Perjalanan 
Penyusunan paket wisata selalu disertai dengan itinerary, 

karena merupakan suatu jadwal dan daftar dengan keterangan 
lengkap tentang penyelenggaraan perjalanan. Tour itinerary adalah 
memuat hal-hal penting antara lain hari, tanggal, jam, ODTW yang 
dikunjungi, akomodasi, restoran, shopping center, free program, 
waktu keberangkatan, lama berkunjung di ODTW dan waktu tiba 
(Sumber : Oka A. Yoeti, 1982 : 131) 

4. Penghitungan Paket Wisata One Day Tour Kota Semarang 
Berikut adalah konsep penyusunan dan perhitungan Paket Wisata One 
Day Tour Semarang.  

a. Quotation : Untuk 50 orang  
Land Arrangement 

1 Transportasi / hari Rp.1.900.000,- : 50 
pax 

Rp.38.000,- 

2 Biaya Akomodasi - - 
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3 Tour guide/ objek   
 Sam Poo kong Rp.50.000,-  
 Lawang Sewu Rp.25.000,-  
 Kota Lama -  
 Pusat Oleh-oleh -  
 Total Rp.75.000,- : 50 pax Rp.1.500,- 

4 Parkir / objek   
 Sam Poo kong Rp.15.000,-  
 Lawang Sewu Rp.15.000,-  
 Kota Lama Rp.15.000,-  
 Pusat Oleh-oleh Rp.15.000,-  
 Rumah Makan Nglaras 

Roso 
Rp.15.000,-  

 Rumah Makan Uwos Rp.15.000,-  
 Total Rp.90.000,- : 50 pax Rp. 1.800,- 

5 Biaya ODTW   
 Sam Poo kong -  
 Lawang Sewu -  
 Kota Lama -  
 Pusat Oleh-oleh -  
 Total - - 

6 Biaya Pajak Jalan 
Raya 

- - 

7 Biaya lain-lain 10%   Rp.4.130,- 
 SUBTOTAL  Rp.45.430,- 
8 Biaya Makanan   
 Snack / pax Rp.5.000,-  
 Lunch in Nglaras Roso 

/ pax 
Rp.15.000,-  

 Dinner in Uwos / pax Rp.15.000,-  
 Total Rp.35.000,- Rp.35.000,- 
 SUBTOTAL  Rp.80.430,- 
9 Profit 10%                           Rp. 

8.043,- 
 SUBTOTAL  Rp.88.473,- 

10 Biaya Pajak 10 %      
Rp.8.847,- 

 SUBTOTAL  Rp.97.320,- 
 SELLING PRICE  Rp.97.320,- 
 Dibulatkan  Rp.97.000,- 

 
b. Itinerary One Day Tour Kota Semarang 

Tempat Waktu Itinerary 
Solo 

 
 

Klentheng Sam 

07.00 
07.30 

 
10.00 

Pelajar berkumpul di sekolah 
Pergi meninggalkan sekolah menuju Klentheng 
Sam Poo Kong  
Tiba di Klentheng Sam Poo Kong lama 
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Poo Kong 
 
 
 
 

Nglaras Roso 
 
 
 

Lawang Sewu 
 
 

Kota Lama 
 
 
 
 

Pusat oleh-oleh Jl. 
Pandanaran 

 
 
 
 
 

Rumah makan 
Uwos 

 
 
 

Solo 

 
12.00 

 
 

12.15 
 

13.15 
 

13.30 
15.00 

 
15.15 

 
17.15 

 
 

17.30 
 

19.00 
 

19.15 
 

20.15 
 

22.00 

kunjungan 2 jam 
Meninggalkan Klentheng Sam Poo Kong 
kunjungan dilanjutkan menuju rumah makan 
Nglaras Roso 
Tiba di rumah makan Nglaras Roso makan 
siang, istirahat 1 jam 
Meninggalkan rumah makan Nglaras Roso 
melanjutkan perjalanan menuju Lawang Sewu 
Tiba di Lawang Sewu lama kunjungan 1,5 jam 
Meninggalkan Lawang Sewu kunjungan 
dilanjutkan menuju kawasan Kota Lama 
Tiba di kawasan Kota Lama lama kunjungan 2 
jam 
Meninggalkan Kota Lama kunjungan dilanjutkan 
menuju pusat oleh-oleh makanan khas Semarang 
Jl. Pandanaran 
Tiba di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran lama 
kunjungan 1,5 jam 
Meninggalkan pusat oleh-oleh dilanjutkan dinner 
di rumah makan Uwos Taman Tabanas Gombel 
Tiba di rumah makan Uwos makan malam, 
istirahat 1 jam 
Meninggalkan rumah makan Uwos dan kembali 
ke Solo 
Tiba di Solo 

 
c. Fasilitas Pendukung Paket Wisata One Day Tour Kota 

Semarang 
Berikut adalah fasilitas pendukung Paket Wisata One Day Tour 
Kota Semarang : 

Fasilitas Rumah Makan 

NO 
NAMA 

RESTORAN ALAMAT NO TELP 

1 Nglaras Roso Jl. Thamrin 126 , 
Semarang 

024-5318919 

2 Uwos Jl. Setiabudi 
Gombel,Semarang 

024-
70798000 

 
  Fasilitas Transportasi 
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NO 
NAMA 

TRANSPORTASI ALAMAT NO TELP 

1 Blue Star Jl. Soekarno-Hatta , Salatiga 0298-324104 
 

5. Penyusunan Alternatif Paket Wisata One Day Tour Kota Semarang 
Paket wisata yang telah disusun diatas adalah paket wisata utama 

yang akan dipasarkan bagi kalangan pelajar. Objek wisata yang akan 
dikunjungi adalah Klentheng Sam Poo Kong, Lawang Sewu, Kota 
Lama, dan Pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Salah satu objek wisata 
yang perlu diperhatikan adalah objek wisata Kawasan Kota Lama. Jika 
saat kondisi tidak mendukung seperti cuaca hujan kawasan Kota Lama 
tergenang banjir. Banjir pun dapat terjadi tidak hanya pada waktu 
turun hujan, karena letak Kota Lama dekat dengan pinggir laut 
Semarang ketika air laut pasang kawasan Kota Lama terjadi banjir rob. 
Dengan keadaan tersebut sangat tidak mungkin objek wisata tersebut 
untuk dikunjungi. Oleh karena itu penulis memberikan alternatif jika 
kondisi kawasan Kota Lama tidak mendukung untuk dikunjungi, 
kunjungan akan diganti dengan objek wisata Museum Jamu Nyonya 
Meneer. 

Berikut adalah penyusunan alternatif paket wisata One Day Tour 
Semarang. 
a. Quotation : Untuk 50 orang  

Land Arrangement 
1 Transportasi / hari Rp.1.900.000,- : 50 

pax 
Rp.38.000,- 

2 Biaya Akomodasi - - 
3 Tour guide/ objek   

 Sam Poo kong Rp.50.000,-  
 Lawang Sewu Rp.25.000,-  
 Museum Jamu Nyonya 

Meneer 
Rp.50.000,-  

 Pusat Oleh-oleh -  
 Total Rp.125.000,- : 50 pax Rp.2.500,- 

4 Parkir / objek   
 Sam Poo kong Rp.15.000,-  
 Lawang Sewu Rp.15.000,-  
 Museum Jamu Nyonya 

Meneer 
Rp.15.000,-  

 Pusat Oleh-oleh Rp.15.000,-  
 Rumah Makan Nglaras 

Roso 
Rp.15.000,-  

 Rumah Makan Uwos Rp.15.000,-  
 Total Rp.90.000,- : 50 pax Rp. 1.800,- 

5 Biaya ODTW   
 Sam Poo kong -  
 Lawang Sewu -  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



42 
 

 

 Museum Jamu Nyonya 
Meneer 

-  

 Pusat Oleh-oleh -  
 Total - - 

6 Biaya Pajak Jalan Raya - - 
7 Biaya lain-lain 10%   Rp.4.230,- 
 SUBTOTAL  Rp.46.530,- 
8 Biaya Makanan   
 Snack / pax Rp.5.000,-  
 Lunch in Nglaras Roso / 

pax 
Rp.15.000,-  

 Dinner in Uwos / pax Rp.15.000,-  
 Total Rp.35.000,- Rp.35.000,- 
 SUBTOTAL  Rp.81.530,- 
9 Profit 10%                       

Rp.8.153,- 
 SUBTOTAL  Rp.89.683,- 

10 Biaya Pajak 10 %                         
Rp.8.968,- 

 SUBTOTAL  Rp.98.651,- 
 SELLING PRICE  Rp.98.651,- 
 Dibulatkan  Rp.99.000,- 

 
b. Itinerary alternative One Day Tour Kota Semarang 
Tempat Waktu Itinerary 

Solo 
 
 

Museum Jamu 
Nyonya Meneer 

 
 
 
 

Rumah Makan 
Nglaras Roso 

 
 
 

Lawang Sewu 
 
 

Klentheng Sam 
Poo Kong 

 
 
 

07.00 
07.30 

 
10.00 

 
12.00 

 
12.15 

 
13.15 

 
13.30 
15.00 

 
15.15 

 
17.15 

 
 

17.30 
 

19.00 

Pelajar berkumpul di sekolah 
Pergi meninggalkan sekolah menuju Museum 
Jamu Nyonya Meneer  
Tiba di Museum Jamu Nyonya Meneer 
waktu kunjungan 2 jam 
Meninggalkan Museum Jamu Nyonya Meneer 
dilanjutkan menuju rumah makan Nglaras Roso 
Tiba di rumah makan Nglaras Roso untuk makan 
siang dan istirahat selama 1 jam 
Meninggalkan Nglaras Roso melanjutkan 
kunjungan ke Lawang Sewu 
Tiba di Lawang Sewu waktu kunjungan 1,5 jam 
Meninggalkan Lawang Sewu tour dilanjutkan 
menuju Klentheng Sam Poo Kong 
Tiba di Klentheng Sam Poo Kong waktu 
kunjungan selama 2 jam 
Meninggalkan Klentheng Sam Poo Kong 
kunjungan dilanjutkan menuju pusat oleh-oleh Jl. 
Pandanaran 
Tiba di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran waktu 
kunjungan 1,5 jam 
Meninggalkan pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran 
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Pusat oleh-oleh Jl. 
Pandanaran 

 
 
 
 

Rumah Makan 
Uwos 

 
 
 

Solo 

 
 

19.15 
 

20.15 
 

22.00 

dilanjutkan makan malam di rumah makan Uwos 
Gombel 
Tiba di rumah makan Uwos untuk makan malam 
dan istirahat selama 1 jam 
Meninggalkan rumah makan Uwos dan kembali 
ke Solo 
Tiba di Solo 

 
c. Wisata Alternatif Kota Semarang 

Semarang berpotensi sebagai kota tujuan wisata, hal ini terbukti 
banyak sekali memiliki aset-aset wisata beragam dan ragam budaya 
yang tidak kalah menarik dengan wilayah-wilayah lain. Objek dan 
daya tarik wisata yang terdapat di Kota Semarang dapat dijual dan 
dikunjungi oleh semua kalangan. Mulai dari kalangan anak-anak 
hingga kalangan orang tua, kalangan pelajar atau mahasiswa hingga 
kalangan sebuah lembaga perusahaan, kalangan wisatawan 
domestik hingga wisatawan mancanegara. Berikut adalah beberapa 
objek wisata kota Semarang yang dapat dikunjungi adalah : 
 
 
1) Wisata Kalangan Orang Tua  

Objek wisata kota Semarang yang sesuai untuk kalangan orang 
tua yang dapat dikunjungi antara lain :  
a) Makam Ki Ageng Pandanaran 
b) Masjid Agung Jawa Tengah 
c) Pusat Oleh-oleh Jalan Pandanaran 
d) Pasar Semawis 

2) Wisata Kalangan Anak-anak 
Objek wisata kota Semarang yang sesuai untuk kalangan anak-
anak yang dapat dikunjungi antara lain : 
a) Objek Wisata Alam Goa Kreo 
b) Kampung Wisata Taman Lele 
c) Puri Maerokoco 
d) Pantai Marina 
e) Taman Wonderia 
f) Agro Wisata Sodong 

3) Wisata Kalangan Pelajar atau Mahasiswa 
Objek wisata kota Semarang yang sesuai untuk kalangan pelajar 
atau mahasiswa yang dapat dikunjungi antara lain : 
a) Lawang Sewu 
b) Kawasan Kota Lama 
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c) Klentheng Sam Poo Kong 
d) Museum Jamu Nyonya Meneer 
e) Pagoda Kwan Im 
f) Tugu Muda 
g) Museum Rekor Muri 
h) Museum Ronggowarsito 

4) Wisata Kalangan Lembaga Perusahaan 
Objek wisata kota Semarang yang sesuai untuk kalangan 
lembaga perusahaan yang dapat dikunjungi antara lain : 
a) Pusat Oleh-oleh Jalan Pandanaran 
b) Museum Jamu Nyonya Meneer 
c) Lawang Sewu 
d) Kampung Wisata Taman Lele 
e) Agro Wisata Sodong 

5) Wisata Kalangan Mancanegara 
Semarang memiliki pelabuhan besar yang terkenal sejak 

zaman penjajahan Belanda yaitu Tanjung Emas. Tanjung Emas 
juga sebagai pelabuhan untuk berlabuhnya kapal pesiar 
Holland American Line (HAL), sehingga dapat dijual 
Excursion Tour untuk berkunjung ke Candi Borobudur, 
Prambanan, dan Semarang sendiri. Untuk rute Excursion Tour  
yang dilalui adalah Semarang (Tanjung Mas) → Borobudur → 
Jogjakarta (Prambanan) → Kembali ke Semarang dan 
melanjutkan perjalanan berikutnya.  

 

 

C. Cara Pemasaran Hasil Penyusunan Paket Wisata One Day Tour Kota 
Semarang 

Hasil penyusunan paket wisata one day tour kota Semarang yang telah 
disusun akan dipasarkan dengan cara pembuatan brosur, promosi melalui 
jaringan internet, bekerjasama dengan sebuah biro perjalanan wisata, 
mendatangi langsung ke lembaga atau instansi dimana paket wisata akan 
dijual. 

 BAB IV 
  PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Semarang adalah ibukota propinsi Jawa Tengah, dikenal 
dengan sebutan                    “Kota Atlas” yang menyimpan 
potensi ekonomi yang tinggi. Semarang  merupakan daerah 
penghasil produk-produk unggulan di beberapa sektor seperti, 
perikanan, perindustrian besar, dan salah satunya sektor 
pariwisata. Semarang berpotensi sebagai kota tujuan wisata, hal 
ini terbukti banyak sekali memiliki aset-aset wisata beragam 
dan ragam budaya yang tidak kalah menarik dengan wilayah-
wilayah lain. Tetapi perkembangan pariwisata di kota 
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Semarang dinilai masih jauh dari harapan. Salah satu kendala 
tersebut adalah adalah sektor pariwisata di Semarang sekarang 
terhalang oleh sektor ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut 
dapat dilihat dari letak kota Semarang dimana sebelah utara 
berbatasan dengan Laut Jawa dan memiliki pelabuhan yang 
cukup terkenal yaitu Tanjung Mas. Oleh karena itu kota ini 
dapat dijangkau mudah oleh pedagang melalui pelabuhan dan 
menjadikan kota Semarang sebagai kota perdagangan dan 
bisnis. Tanjung Emas juga sebagai pelabuhan untuk 
berlabuhnya kapal pesiar Holland American Line (HAL), 
sehingga dapat dijual Excursion Tour  untuk berkunjung ke 
Candi Borobudur, Prambanan, dan Semarang sendiri. Untuk 
rute Excursion Tour  yang dilalui adalah Semarang (Tanjung 
Mas) → Borobudur → Jogjakarta (Prambanan) → Kembali ke 
Semarang dan melanjutkan perjalanan berikutnya.  

Melihat keadaan tersebut salah satu cara untuk 
menonjolkan dan mengembangkan potensi wisata yang 
dimiliki Semarang  adalah dengan cara mengadakan program 
paket wisata. Paket wisata yang diberikan berupa wisata ke 
berbagai objek di kota Semarang. Penulis menyusun paket 
wisata one day tour dengan dasar penggabungan antara wisata 
religi, wisata sejarah, wisata budaya, wisata arsitektur, dan 
wisata kuliner. Paket wisata akan ditujukan bagi kalangan 
pelajar dengan jumlah 50 orang. Objek yang dikunjungi antara 
lain adalah Klentheng Sam Poo Kong, Lawang Sewu, Kawasan 
Kota Lama, Pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Setelah 
direncanakan, disusun, dan dihitung harga jual paket wisata one 
day tour Semarang adalah Rp. 97.000,-/ orang. Fasilitas yang 
didapatkan wisatawan antara lain snack, bus pariwisata Blue 
Star, rumah makan Nglaras Roso, rumah makan Uwos. 

 

B. SARAN 

1. Untuk Pemerintah kota Semarang : Diharapkan memberikan 
fasilitas yang baik untuk objek wisata di kota Semarang karena 
kawasan wisata tersebut sudah selayaknya dijadikan sebagai 
kawasan objek wisata yang dapat menambah manfaat bagi 
semua orang. 

2. Untuk pemerintah pusat, propinsi, dan swasta : Diharapkan 
memberikan bantuan pendanaan guna pengembangan dan 
pembangunan kawasan wisata di kota Semarang. Kemampuan 
pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat 
terbatas sehingga perlu dukungan pendanaan. 

3. Untuk objek wisata Klentheng Sam Poo Kong : Keamanan 
perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan 
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yang dapat merusak keindahan dan image klentheng Sam Poo 
Kong. 

4. Untuk Lawang Sewu dan PT. KAI : Pemberian bimbingan 
kepada pemandu wisata yang terdapat di Lawang Sewu perlu 
ditingkatkan  dapat menciptakan pemandu wisata yang 
profesional dalam memandu wisatawan yang berkunjung ke 
Lawang Sewu. 

5. Untuk Kota Lama : Kawasan Kota Lama perlu direhabilitasi 
kembali sesuai aslinya, hal tersebut dapat dijadikan Kota Lama 
sebagai maskot kota Semarang. Terlebih letaknya dekat 
dengan pelabuhan Tanjung Mas dimana kapal pesiar berasal 
dari Belanda Holland American Line (HAL) berlabuh. Ketika 
melakukan Excursion Tour wisatawan mancanegara dapat 
mengunjungi kawasan Kota Lama dan bernostalgia melihat 
bangunan peninggalan nenek moyang dari negeri asal 
wisatawan.  
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