
BAB II 

 GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN UNSUR-UNSUR 
PEMBENTUK CITY BRANDING KOTA SEMARANG 

 

 Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai kota transit regional 

Jawa Tengah sehingga menjadi daerah strategis di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Kota 

Semarang memiliki beberapa fasilitas diantaranya Pelabuhan Laut Tanjung Mas, Bandar Utara 

A.Yani, Stasiun KA Tawang dan Poncol, terminal bus, fasilitas akomodasi berklasifikasi bintang 

dan melati. Dari sisi kepariwisataan, Kota Semarang banyak memiliki potensi pariwisata baik 

wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan (Sumarno, 2013:13).  

 

2.1 Tata Letak 

2.1.1 Keadaan Geografis dan Luas Wilayah 

 Kota Semarang terletak antara garis 6º Lintang Selatan dan garis 110º,35’ Bujur Timur. 

Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, 

sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa. 

Sedangkan luas wilayah Kota Semarang 373,67 km2 (Sumarno, 2013:13). 

 

2.2 Objek Wisata Kota Semarang 

2.2.1 Kuliner 

 Kota Semarang mempunyai beberapa makanan khas, yaitu lunpia, tahu gimbal, pisang 

plenet, terdapat tempat khusus berjualan berbagai macam sate yang berada di Jalan Gajah Mada, 

dan nasi kucing. 
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2.2.1.1 Lunpia 

Gambar 2.1 

Lunpia 

 

 Makanan khas Kota Semarang yang paling menonjol adalah lunpia. Lunpia adalah 

jajanan yang berisi tumisan rebung muda, telur, dan udang. Lunpia merupakan jajanan yang 

berasal dari tradisi turun temurun keluarga keturunan Tiongkok. Makanan ini pertama kali ada di 

Kota Semarang pada tahun 1930 oleh seorang pemuda Tiongkok bernama Jwa Dayu. 

Ada 2 jenis lunpia yang biasa diminati yaitu lunpia basah dan lunpia kering (lunpia yang sudah 

di goreng). Lunpia disajikan dengan saus yang ditaburi cacahan bawang putih, cabe rawit, serta 

bawang muda (http://semarangkota.go.id/main/menu/46/kuliner/makanan-khas-kota-

semarang,diakses tanggal 16Juli 2014). 
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2.2.1.2 Tahu Gimbal 

Gambar 2.2 

Tahu Gimbal 

 

 Tahu gimbal adalah makanan khas Kota Semarang. Khas dari tahu gimbal adalah sebutan 

nama gimbal. Gimbal adalah semacam bakwan goreng yang berisi udang yang digoreng kering, 

dengan perpaduan rasa antara gurih, manis, dan pedas. Ditambah lontong, kol, tahu dan taoge 

serta telur goreng sebagai pelengkapnya. Tempat yang biasa menyajikan menu tahu gimbal ini 

berada di daerah Simpang Lima dan Taman KB di Jalan Mentri Supeno 

(http://semarangkota.go.id/main/menu/46/kuliner/makanan-khas-kota-semarang,diakses tanggal 

16Juli2014). 

 

2.2.1.3 Pisang Plenet 

 Pisang plenet merupakan makanan khas Kota Semarang. Pisang plenet yang terkenal 

berada di Jalan Pemuda, tepatnya milik mbah Di. Pisang plenet mbah Di buka dari pukul 16.00 

hingga pukul 23.00. Walaupun hanya gerobak kecil dan beberapa bangku, pisang plenet mbah Di 
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ramai dikunjungi. Pisang plenet banyak dijumpai di Kota Semarang, ada juga di tempat wisata 

kuliner Semawis yang buka tiap hari Jum’at, Sabtu dan Minggu malam. 

 

Gambar 2.3 

Pisang Plenet 

  

 Pisang yang digunakan untuk membuat kudapan ini adalah pisang kepok raja yang 

berwarna kuning. Cara membuat pisang plenet ini sangat mudah, yaitu pisang dibakar di atas 

bara api hingga layu dan berwarna kecoklatan, lalu diplenet menggunakan papan kecil seperti 

talenan. Setelah berbentuk pipih, pisang diolesi margarin. Pisang Plenet ini biasanya disajikan 

dengan tiga pilihan rasa, yaitu coklat, selai nanas, dan gula putih bubuk 

(http://news.liputan6.com/read/778204/pisang-bakar-ala-mbah-di-makin-eksis-sejak-1963, 

diakses tanggal16Juli2014). 

 

2.2.1.4 Sate 

 Salah satu makanan Kota Semarang yang terkenal adalah sate di Jalan Gajah Mada. 

Makanan ini banyak diminati warga Semarang maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota 
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Semarang. Sate di Jalan Gajah Mada ada beraneka macam, seperti sate padang, sate ayam, sate 

madura, dan lain sebagainya, serta pedagang yang berjualan pun banyak dijumpai di daerah 

tersebut. 

Gambar 2.4 

Sate  

                                             

 Makanan dengan ciri khas ditusuk ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner 

yang sedang berada di Semarang. Wisata kuliner sate ini disebut wisata kuliner malam, dengan 

harga rata-rata 15 ribu – 20 ribu. Ada dua pilihan yang disajikan dengan sate lezat ini, lontong 

atau nasi. Konsep yang dibangun untuk menjual sate ini adalah lesehan dengan tenda-tenda khas 

kaki lima (http://www.dotsemarang.com/kuliner-sate-malam-hari,diakses tanggal16Juli2014). 

 

2.2.1.5 Nasi Kucing 

 Nasi kucing, biasa disebut sego kucing merupakan salah satu kuliner di Kota Semarang. 

Makanan ini disebut nasi kucing karena porsinya yang sedikit (seperti makanan kucing) dengan 

lauk yang secukupnya. Lauk di dalam nasi kucing banyak variannya. 

Salah satu penjual nasi kucing yang terkenal di Kota Semarang adalah nasi kucing Pak 

Gik. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang selalu menyediakan waktunya untuk 

mencoba nasi kucing ini. Lokasi nasi kucing Pak Gik terletak di pusat kota pinggir kali Jalan 
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Gajahmada. Banyak masyarakat maupun wisatawan yang menikmati hidangan nasi kucing 

sambil menikmati suasana malam. Harga yang ditawarkan berkisar Rp.1000 - Rp.2000. 

Keunikan warung nasi kucing Pak Gik adalah suasana yang ditawarkan kepada pembeli. 

Walaupun hanya buka di malam hari pukul 23.00 WIB, warung tersebut selalu ramai dikunjungi 

pembeli. 

Gambar 2.5 
Nasi Kucing 

 

 
 

 

2.2.2 Masjid Agung Jawa Tengah 

 Masjid Agung Jawa Tengah adalah masjid yang terletak di jalan Gajah Raya, Kelurahan 

Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Masjid ini memiliki luas lahan mencapai 10 

hektar dan luas bangunan induk untuk shalat 7.669 meter persegi. Masjid Agung Jawa 

Tengah Semarang ini dibangun pada hari Jumat, 6 September 2002 yang ditandai dengan 

pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Said Agil 

Husen al-Munawar, KH. MA Sahal Mahfudz dan Gubernur Jawa Tengah, H. Mardiyanto. 

Masjid Agung Jawa Tengah ini diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 
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pada tanggal 14 November 2006. Meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 Nopember 2006, 

namun masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Masjid megah 

ini telah digunakan ibadah shalat jum’at untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2004 

dengan Khatib Drs. H. M. Chabib Thoha, MA, Kakanwil Depag Jawa Tengah. 

Gambar 2.6 
Masjid Agung Jawa Tengah  

 

                            

 Keistimewaan dari masjid ini adalah bangunannya seperti Masjid Nabawi Madinah serta 

terdapat 6 buah payung elektrik raksasa. Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki menara 

setinggi 99 meter yang dinamakan menara Al Husna. Di dalamnya terdapat museum dan kafe 

yang dapat berputar 360 derajat, tiket masuk untuk menaiki menara tersebut adalah Rp 5000. 

Masjid ini mempunyai 19 lantai dan lantai teratas wisatawan dapat melihat bangunan sekitar 

Masjid Agung Jawa Tengah dengan menggunakan teropong pandang (Sumarno, 2013:14). 
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2.2.3 Kota Lama Semarang 

 Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Kota Semarang yang menjadi pusat 

perdagangan pada abad 19-20. Pada masa itu kawasan Kota Lama dipergunakan untuk 

mengamankan warga dan wilayahnya, sehingga di kawasan tersebut dibangun benteng yang 

dinamai benteng Vijhoek. Untuk mempercepat jalur perhubungan antar ketiga pintu gerbang di 

benteng itu maka dibuat jalan-jalan perhubungan, dengan jalan utamanya dinamai : Heeren 

Straat yang saat ini bernama Jalan Let Jen Soeprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada 

sampai saat ini adalah Jembatan Berok. 

Gambar 2.7 
Kota Lama 

 

                            

 Kawasan Kota Lama merupakan daerah gedung-gedung tua peninggalan Belanda, antara 

lain seperti Gereja Blenduk serta stasiun kereta api Tawang (Sumarno, 2013:13). 
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2.2.4 Gereja Blenduk 

• Sejarah Singkat Gereja Blenduk 

 Gereja yang menjadi salah satu identitas Kota Semarang ini dibangun oleh bangsa 

Portugis masih dalam bentuk yang sederhana. Gereja tersebut kemudian disempurnakan oleh 

Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia. Dua arsiteknya yang bernama HPA de Wilde 

dan Westmaas menyempurnakan bangunan gereja dan selesai pada tahun 1745. Gereja Blenduk 

mulai dipergunakan sebagai tempat kebaktian pada tahun 1753 dengan pendeta pertamanya yaitu 

pendeta Johannes Wihelmus Swemmelaar (http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2013 

_01_28_10_02_06.pdf,diakses tanggal16Juli2017). 

 

Gambar 2.8 
Gereja Blenduk 

 

         

 Gereja ini bernama Gereja GPIB Immanuel, di Jalan Letjend Suprapto 32, dengan bentuk 

heksagonal (persegi delapan). Kubahnya besar, dilapisi perunggu, dan di dalamnya terdapat 

sebuah orgel Barok. Nama blenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah 

yang seperti irisan bola (Sumarno, 2013:13). 
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Gereja ini hingga sekarang masih dipergunakan untuk beribadah setiap hari Minggu. 

Gereja Blenduk ini merupakan salah satu unsur pembentuk city branding Kota Semarang. 

Banyak wisatawan menggunakan objek foto dengan background gereja ini, karena bentuknya 

yang unik dan merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang. Wisatawan dengan 

bebas mengambil foto Gereja Blenduk ini, wisatawan juga dapat melihat interior unik bangunan 

dengan masuk ke dalam Gereja Blenduk. 

 

2.2.5 Klenteng Sam Po Kong 

• Sejarah Sam Po Kong 

 Klenteng Gedung Batu atau lebih dikenal dengan Sam Poo Kong ini tidak bisa dilepaskan 

dari sosok pelaut besar dari negeri Tiongkok, Laksamana Cheng Hoo yang hidup pada zaman 

kaisar ketiga Dinasti Ming, yaitu Zhu De. Laksamana Cheng Hoo sedang mengadakan pelayaran 

menyusuri pantai laut Jawa dan sampai pada sebuah teluk atau semenanjung. Kemudian ia 

menyusuri sungai yang sampai sekarang dikenal dengan sungai Kaligarang. Ia mendarat di 

sebuah desa bernama Simongan. Di tempat itulah kemudian didirikan sebuah tempat 

peribadatan, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Batu atau Sam Poo Kong 

(http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2013_01_28_10_02_06.pdf,diakses 

tanggal16Juli2014). 
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Gambar 2.9 

Sam Po Kong 

                              

Di area ini terdapat relief mengenai kisah kedatangan Laksamana Cheng Ho serta patung 

Laksamana Cheng Ho dengan tinggi lebih dari 12 meter (Sumarno, 2013:14). 

 

2.2.6 Semawis  
 Warung Semawis atau juga sering disebut sebagai pasar Semawis, didirikan oleh 

komunitas pecinan Semarang. Pariwisata ini merupakan salah satu wisata kuliner khas Semarang 

yang unik. Nama Semawis sendiri berasal dari Semarang untuk Pariwisata. Warung Semawis 

dibuka sejak tahun 2005 dan dibuka setiap hari Jum’at, Sabtu dan Minggu. Pasar Semawis ini 

menempati lokasi di Gang Warung kawasan pecinan (http://seputarsemarang.com/warung-

semawis-8513/diakses tanggal 28November 2013). 
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Gambar 2.10 
Pasar Semawis 

 

                                      

 Di pasar Semawis tersebut terdapat berbagai macam menu makanan khas Kota Semarang 

seperti lunpia, tahu gimbal, pisang planet, es marem, aneka bubur, makanan Chinnese, dan masih 

banyak lagi (Sumarno, 2013:14). 

 

2.2.7 Lawang Sewu 

• Sejarah Lawang Sewu 

 Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan jaman Belanda yang 

dibangun pada tahun 1904. Semula gedung ini digunakan untuk kantor pusat perusahaan kereta 

api (trem) penjajah Belanda atau Nederlandsch Indishe Spoorweg Naatschappij (NIS). Gedung 

tiga lantai bergaya art deco (1850-1940) ini merupakan karya arsitek Belanda ternama, Prof 

Jacob F Klinkhamer dan BJ Queendag. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda 

Semarang, atau di sudut jalan Pandanaran dan jalan Pemuda. 
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Gambar 2.11 
Lawang Sewu 

 

                                        

 Bangunan ini dinamakan Lawang Sewu (Seribu Pintu) dikarenakan bangunan tersebut 

memiliki pintu yang sangat banyak walaupun pada kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 

seribu. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering 

menganggapnya sebagai pintu (Sumarno, 2013:14). 

 

2.2.8 Pantai Marina 

 Lokasi Pantai Marina Semarang berada di sebelah timur PRPP atau perumahan Royal 

Family. Jika melihat patung elang cukup besar di bundaran, di belakangnya merupakan pintu 

masuknya. Pantai utara Kota Semarang buka setiap hari pukul 06.00 selama 24 jam (Sumarno, 

2013:15). 
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Gambar 2.12 
Pantai Marina 

 

                                        

 

2.3 Komunitas 

 Kota Semarang selain memiliki berbagai macam objek wisata dan kuliner, juga 

mempunyai beberapa komunitas yaitu : 

Tabel 2.1 
Komunitas Kota Semarang 

 
Nama Komunitas Deskripsi 

Semarang Female Photographer Komunitas fotografer perempuan di kota 

Semarang. 

The Readers – Komunitas Street 

Photography 

Komunitas online di jejaring sosial media 

facebook secara khusus dihadirkan bagi yang 

menyukai Street Photography.  

Mata Semarang Photography Club Perkumpulan para penggemar dan pelaku seni 

foto, baik amatir maupun profesional ataupun 

sekedar pemerhati karya foto di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Berdiri sejak 18 

Agustus 1999 dengan anggota dari berbagai 

kalangan dan tersebar di berbagai kota di 

Indonesia. 
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Nama Komunitas Deskripsi 

ORArT ORET – Semarang Suatu kegiatan kumpul-kumpul bareng semua 

pelaku seni atau penikmat seni di kota 

Semarang. 

Sumber: (http://semarangkota.com/semarangan/komunitas/) 

 

2.4 Seni Budaya 

 Kota Semarang memiliki keragaman budaya yang didukung oleh pemerintah Kota 

Semarang. Dukungan pemerintah Kota Semarang ini salah satunya yaitu dengan 

diselenggarakannya agenda rutin tiap tahun yaitu : 

Tabel 2.2 

Kalender Event Kota Semarang 

Bulan Kegiatan 
Januari - Pagelaran Wayang Kulit Jum’at Kliwon 

- Gebyar Keroncong 
- Pasar Senggol 
- Waroeng Keroncong 
- Wayang Orang 

Februari - Pasar Imlek Semawis 
- Ketoprak Imlek 
- Wayang Potehi 
- Perayaan Tahun baru Imlek dan Perayaan Magha Puja 
- Pagelaran Wayang Kulit Jum’at Kliwon 
- Gelar Produk Unggulan 
- Fantastic Moment 2013 
- Gebyar Keroncong 
- Waroeng Keroncong 
- Wayang Orang 

Maret - Parade seni budaya dan karnaval ogoh – ogoh 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Wayang orang 
- Pasar senggol 
- Perayaan HUT kelahiran Dewi Kwan She Im Po Sat 
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Bulan Kegiatan 
April - Semarang great sale 

- Gebyar keroncong 
- Grand final pemilihan Denok Kenang Kota Semarang 
- Waroeng keroncong 
- Jawa Tengah Tourism Expo 
- Pagelaran Wayang Kulit jum’at kliwon 
- Urban Legacy 
- Wayang kulit spektakuler 16 kecamatan 
- Gebyar Semarangan Festival 
- Wayang orang 

Mei - Tugu Muda Bike Week 
- Atraksi budaya dan pameran tosan aji 
- Semarang Night Carnival 
- Pameran Semarang Industri Expo 
- Ketoprak Cheng Ho 
- Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL 
- Gebyar Keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Wayang Orang 
- Hari Raya Tri Suci Waisak 2557 BE 
- Wayang Kulit jum’at kliwon 

Juni - Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Ketoprak 
- Pentas dolanan bocah 
- Wayang orang 

Juli - Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Upacara prosesi dugderan 
- Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Wayang orang 

Agustus - Perayaan HUT kedatangan Laksamana Cheng Ho 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Wayang potehi 
- Sesaji rewondo 
- Jamu international festival 
- Bandar keroncong 
- Wayang orang 

September 
 
 
 
 

- Perayaan asadha puja 2557 BE 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Wayang orang 
- Simphony kota lama 
- Semarang wedding festival 
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Bulan Kegiatan 
Oktober - International heritage festival 

- Peringatan pertempuran lima hari di semarang 
- Wisata kuliner nusantara 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Gebyar keroncong 
- Wayang orang 
- Festival perahu tradisional 

November - Festival perahu warak 
- Gebyar wayang kulit 1 muharam 
- Festival cinta puspa dan satwa 
- Fashion tendance 
- Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Wayang orang 
- Semarang jazz traffic 
- Mega job fair 
- Pesta semarang sejuta buku 
- Festival caraka 

Desember - Pameran hasil pembangunan (semarang expo) 
- Gebyar keroncong 
- Waroeng keroncong 
- Pagelaran wayang kulit jum’at kliwon 
- Pentas seni akhir tahun 
- Wayang orang 
- Festival gong tugu muda 
- Pandanaran art festival 

Sumber: Calender Event 2013, The Most Popular Event  

 

2.5 Program City Branding Kota Semarang 

2.5.1 Semarang Pesona Asia 

 Kota Semarang mempunyai city branding bernama Semarang Pesona Asia. Program ini 

merupakan brand wisata kota Semarang sejak tahun 2007.  
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Gambar 2.13 

Semarang Pesona Asia 

                      

 Semarang Pesona Asia pada tahun 2007 dinyatakan kurang sukses dalam 

mempromosikan Kota Semarang. City branding Semarang Pesona Asia sudah dikomunikasikan 

lewat berbagai media namun tidak optimal. Akibatnya, dimensi atau aspek apa yang akan di 

branding dan dipasarkan kurang sesuai dengan potensi dan  kekuatan yang dimiliki oleh Kota 

Semarang.  

 

Tabel 2.3 
Review City Branding Kota Semarang  

Semarang Pesona Asia 
 

Keterangan Penyusunan City Branding Semarang Pesona Asia 

Tahapan paling awal dari kegiatan city 

branding didahului dengan melakukan riset. 

Hasil riset dijadikan sebagai acuan untuk 

menentukan dimensi/aspek apa saja yang akan 

City branding Semarang Pesona Asia tidak 

dilakukan riset secara optimal. Akibatnya 

dimensi/aspek apa yang akan dibranding dan 

dipasarkan kurang sesuai dengan potensi dan 
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Keterangan Penyusunan City Branding Semarang Pesona Asia 

dibranding oleh kota tersebut  kekuatan yang dimiliki oleh Kota Semarang. 

Logo /slogan (brand) sangat diperlukan dalam 

membangun city branding sebuah 

kota/wilayah. Brand tersebut harus bisa 

mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa 

kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan 

mengapa kota tersebut patut mendapat 

perhatian, sehingga siapapun yang datang ke 

kota tersebut, atau penduduk kota itu 

sekalipun, dapat memaparkan secara singkat 

citra kota tersebut. 

- Ada kecenderungan meniru kota/negara 

lain seperti : Yogya Never Ending Asia 

(Yogyakarta), Malaysia Truly Asia 

(Malaysia) sehingga kurang memberikan 

nilai keunikan yang merupakan sesuatu 

yang berbeda.  

 

- Pemilihan kata dengan bahasa Indonesia 

kurang tepat, karena kelompok sasaran 

yang menjadi target branding tidak hanya 

di wilayah Indonesia tetapi juga di luar 

negeri (khususnya Asia). Pemilihan kata 

dengan bahasa Inggris lebih tepat kalau 

target grupnya adalah skala internasional. 

Sumber : (Muktiali, 2013:11). 

 

2.5.2 Ayo Wisata Ke Semarang 

 Program tahunan Kota Semarang ini banyak yang menyatakan dapat meningkatkan 

jumlah wisatawan yang hadir ke Kota Semarang. 
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Gambar 2.14 
Ayo Wisata ke Semarang 

 
 

                                                  

 Program pemerintah Kota Semarang yang bernama Ayo Wisata ke Semarang 

mengandalkan tiga potensi wisata Kota Semarang, yaitu wisata religi, budaya dan kuliner. 

Penelitian sebelumnya melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan di tiga 

objek wisata yaitu :  

1. Masjid Agung Jawa Tengah (wisata religi). 

2. Klenteng Gedung Batu / Sam Po Kong (wisata budaya). 

3. Kuliner Kawasan Pecinan / Pasar Semawis (wisata kuliner). 

 Penelitian program Ayo Wisata Ke Semarang ini menghasilkan tingkat pengetahuan 

wisatawan terhadap program 53,33 % cukup puas, tingkat kepuasan wisatawan terhadap 

penawaran objek wisata 46,66 % cukup puas. Program ini berhasil meningkatkan jumlah 

kunjungan wisata melebihi apa yang ditargetkan pada tahun 2012 (Andreas Adi Setyawan, 

2013:442-449). Hal ini berarti program Ayo Wisata Ke Semarang terhadap tingkat kepuasan 

wisatawan pada  wisata Kota Semarang berada pada level cukup puas. 
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