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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

PARIWISATA KOTA SEMARANG 

2.1 Perkembangan Pariwisata Kota Semarang 

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas yang 

sangat memadai. Semarang terdapat fasilitas pelabuhan, pendidikan, kesehatan, 

perbelanjaan, kawasan bisnis dll. Kota Semarang nampaknya akan terus 

berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. 

Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas melati hingga 

bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu ditunjang sarana transportasi udara 

dengan bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara 

Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan 

berbagai jurusan. 

Pariwisata Kota Semarang pada dasarnya mempunyai beragam produk 

pariwisata yang memberikan daya tarik wisatawan dalam kegiatan wisata. 

Keragaman etnis, bahasa, budaya, peninggalan sejarah, tradisi kehidupan 

masyarakat mampu memberikan daya tarik dalam kegiatan wisata. Kenyataan 

tersebut membuat Kota Semarang mempunyai peluang untuk memasarkan 

keanekaragaman produk wisatanya. Berikut disajikan beberapa daya tarik wisata 

yang dimiliki Kota Semarang: 
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Wisata Sejarah 

1. Tugu Muda 

Merupakan tugu berbentuk lilin yang berpenampang segi lima. Terdiri dari 

tiga bagian yaitu landasan, badan dan kepala. Pada semua sisi landasan tugu 

terdapat relief. Keseluruhan tugu ini dibuat dari batu. Bangunan ini berada di 

sekitar tugu muda adalah lawang sewu, Rumah Dinas Gubernur Jateng, 

Museum Mandala Bakti dan Katedral. 

2. Lawang Sewu 

Terletak di komplek Tugu Muda, dahulu merupakan gedung megah 

digunakan Belanda sebagai kantor pusat kereta api 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 yang banyak, dalam arti kiasan banyak 

berarti jumlahnya seribu atau lebih, dan dalam bahasa jawa Lawang Sewu.  

3. Kota Lama 

Semarang telah menjadi wilayah pesisir strategis sebagai Kota Perdagangan 

sejak penjajahan Belanda. Peninggalan Belanda berupa gedung-gedung tua 

masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang ada yang difungsikan sebagai 

hotel, rumah tinggal dan perkantoran perusahaan. Gedung tua tersebut 

jumlahnya cukup banyak hingga disebut kawasan kota lama. Antara lain 

Gereja Blenduk, Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Gedangan, Taman Sri 

Gunting, Marabunta dan De Spiegel. Kawasan Kota Lama telah direvitalisasi 

dan dijadikan kawasan cagar budaya. Kawasan ini agar tidak banjir dan rob 
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air laut, Pemerintah Kota Semarang telah membangun kolam retensi tawang 

yang berfungsi sebagai polder pengendali banjir.  

Wisata Religi 

1. Masijd Agung Jawa Tengah 

Masjid Agung Jawa Tengah berlokasi di Jalan Gajah Raya ini mampu 

menampung jamaah yang banyak. Komplek masjid ini terdapat fasilitas 

penunjang lainnya, diantaranya ruang kantor, perpustakaan, dan auditorium. 

Masjid ini juga memiliki menara setinggi 99 meter yang dapat digunakan 

pengunjung untuk melihat seluruh penjuru kota Semarang dari ketinggian. 

Masjid ini diresmikan oleh Presdien Susilo Bambang Yudhoyono. 

2. Gereja Blenduk 

Gereja ini merupakan peninggalan Belanda. Disebut Gereja Blenduk karena 

bentuk kubahnya seperti irisan bola yang dalam bahasa jawa disebut 

“mblenduk”. Bentuk interior seluruhnya bercirikan Belanda. Tempat ini 

merupakan gereja dibangun pertama kali di Kota Semarang. 

3. Gedong Batu (Sam Po Kong) 

Klenteng ini dibangun oleh seorang utusan dari Tiongkok dalam 

perjalanannya ke Semarang, sebagai salah satu persinggahan dari rangkaian 

kunjungannya ke negara-negara Asia. Perpaduan ornamen Cina yang sangat 

kental dipadu dengan bentuk atap yang mirip joglo, bangunan ini merupakan 

tempat yang menarik untuk dikunjungi. 
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4. Vihara Avalokitesvara 

Obyek wisata ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong. Dapat 

dilihat bangunan pagoda terdiri dari 7 tingkat dengan 4 buah patung yang 

menghadap segala penjuru mata angin di tiap tingkatnya. Vihara 

Avalkitesvara memiliki banyak keistimewaan karena seluruh aksesori 

pelengkap bangunan seperti relief, patung lampu naga hingga genteng yang 

digunakan seluruhnya didatangkan langsung dari Cina. 

5. Pura Agung Giri Natha 

Bangunan ini terletak di jalan Sumbing dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

diantaranya sekretariat, dan ruang kelas untuk pendalaman Agama Hindu. 

Wisata Seni dan Budaya (Tradisi) 

1. Dugderan 

Sejarah diselenggarakan tradisi dugderan bermula dari kerapnya perbedaan 

pendapat dalam menentukan hari dimulainya bulan puasa yaitu dengan 

membunyikan bedug Masjid Agung dan meriam di halaman kabupaten 

masing-masing sebanyak tiga kali. Adanya upacara tersebut makin lama 

makin menarik perhatian masyarakat sekitar, sehingga menarik minat 

sejumlah pedagang dari berbagai daerah yang menjual bermacam-macam 

makanan, minuman, dan mainan anak-anak seperti yang terbuat dari tanah liat 

(gerabah), mainan dari bambu (seruling, gangsingan), serta mainan dari kertas 

berupa hewan berkaki empat menyerupai kambing dengan kepala naga. 

Mainan ini dikenal dengan warak ngendog. Pada perkembangan selanjutnya, 

warak ngendog menjadi icon dan tradisi dugderan. 
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2. Bakdo Gablok 

Upacara ini dilakukan untuk memohon berkah dan keselamatan Yang Maha 

Kuasa dengan membawa berbagai sesaji khususnya gablok yaitu ketupat nasi 

yang besar dibawa oleh segenap penduduk disekitar lokasi. Sesaji yang 

dibawa oleh masing-masing penduduk dikumpulkan menjadi satu, kemudian 

diadakan doa bersama. Setelah doa bersama Gablog tersebut disantap 

bersama-sama. 

3. Apitan (Sedekah Bumi) 

Tradisi ini merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan 

yang telah memberikan keselamatan, berkah, dan rejeki berlimpah. Apitan 

atau sedekah bumi mengakar kuat pada masyarakat Kelurahan Sampangan, 

Kecamatan Gajahmungkur. Masyarakat setempat menggelar kegiatan ini 

setiap dua bulan besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini menarik karena 

selalu diiringi arak-arakan (karnaval) warga setempat. 

Wisata Kuliner 

1. Lumpia 

Makanan ini terbuat dari rebung yang dibungkus dengan lembaran tepung, 

bisa disajikan dengan digoreng terlebih dahulu atau tanpa digoreng. 

2. Tahu Pong 

Tahu Pong merupakan satu jenis tahu yang bagian luarnya digoreng kering 

dan bagian dalamnya berongga (kopong).  
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3. Wingko Babat 

Makanan kecil ini sebenarnya bukan berasal dari kota Semarang. Namun, 

karena di Kota Semarang ini banyak dijumpai pembuat dan penjual wingko 

babat, membuat makanan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Semarang. 

Wingko babat terbuat dari bahan kelapa dan beras ketan. 

4. Bandeng Presto 

Bandeng Presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan panci bertekanan 

tinggi biasanya disebut presto sehingga membuat duri bandeng menjadi lunak 

dan empuk. 

5. Ganjel Ril 

Roti berwarna coklat yang diatasnya dilapisi wijen rasanya manis. 

Dinamakan ganjel ril karena bentuknya yang besar dan bantat, menyerupai 

kayu penggajel rel kereta api. 

Wisata Hiburan (Rekreasi) 

1. Puri Maerokoco 

Obyek wisata yang berada di komplek Tawangmas PRPP ini dimaksudkan 

sebagai Taman Mini Jawa Tengah merangkum semua rumah adat disebut 

dengan anjungan dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. 

Dalam rumah-rumah tersebut digelar hasil industri dan kerajinan yang 

diproduksi oleh masing-masing daerah. Selain menampilkan rumah-rumah 

adat, obyek wisata ini dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air seperti sepeda 

air, perahu juga kereta bagi pengunjung. 
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2. Pantai Marina 

Terletak di Jalan Arteri Yos Sudarso dan berdekatan dengan kawasan PRPP 

dan Puri Maerokoco. Pantai Marina adalah tempat rekreasi yang dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, persewaan perahu dan arena 

bermain anak-anak, selain tentunya menyuguhkan pemandangan laut. 

3. Kebun Binatang Wonosari 

Taman Margasatwa Wonosari Mangkang, merupakan relokasi dari kebun 

binatang Tinjomoyo. Tempat rekreasi ini berada di pintu masuk Kota 

Semarang dari arah barat atau perbatasan Mangkang-Kaliwungu. 

4. Taman Lele (Kampoeng Wisata) 

Taman rekreasi yang berada di daerah Kecamatan Tugu ini merupakan taman 

reptil dengan dilengkapi fasilitas arena permainan anak-anak, panggung 

hiburan dan rumah makan.  

5. Gardu Pandang Gombel 

Taman yang berada ditanjakan gombel ini dahulu dikenal dengan Taman 

Tabanas. Sebagai daerah perbukitan, daerah ini lebih sejuk dari semarang 

bawah. Dari gardu pandang ini bisa menikmati pemandangan kota bawah. Di 

sekitar tempat ini banyak berdiri hotel dan restoran. 

6. Taman Budaya Raden Saleh 

Tempat yang semula merupakan Taman Hiburan Rakyat sebagai kebun 

binatang yang dimiliki semarang, kini setelah kebun binatang dipindah ke 

daerah Wonosari Mangkang, menjadi Taman Budaya Raden Saleh yang 
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merupakan pusat kesenian dan kebudayaan di Kota Semarang. Di tempat ini 

biasa digunakan untuk pertunjukan kesenian terutama kesenian wayang. 

Wisata Museum 

1. Museum Ronggowarsito 

Museum terletak di Jalan Abdurrahman Saleh merupakan terlengkap di Kota 

Semarang yang memiliki koleksi dari masa sejarah alam, arkeologi, 

kebudayaan, masa penjajahan, masa kerajaan hindu budha, masa 

perkembangan islam, hingga era pembangunan nusantara. Namun, museum 

ini diambil dari salah satu punjangga Indonesia yang terkenal dengan hasil 

karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan yaitu Raden Ngabehi Rangga 

Warsita. 

2. Museum Mandala Bhakti 

Sebagai museum perjuangan TNI, museum ini menyimpan berbagai koleksi 

tentang data, sejarah, dokumentasi, dan senjata-senjata tradisional maupun 

modern, serta berbagai peralatan yang digunakan pada saat perang 

mempertahankan kemerdekaan. 

3. Museum MURI 

Museum ini mengoleksi catatan rekor maupun prestasi luar biasa yang 

dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Terletak di Jalan Perinis Kemerdekaan. 

4. Museum Jamu Nyonya Meneer 

Terletak di jalan Kaligawe, museum ini menyimpan berbagai koleksi benda 

budaya tentang jamu, serta koleksi pribadi Nyonya Meneer berupa foto-foto 

hingga alat tradisional yang digunakan untuk pembuatan jamu. 
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Selain adanya objek-objek wisata yang menarik, pariwisata Kota 

Semarang juga didukung oleh sarana akomodasi, dan fasilitas lainnya seperti biro 

wisata, pusat perbelanjaan dan cinderamata. Berikut disajikan data mengenai 

beberapa fasilitas biro wisata, penginapan, dan fasilitas Kota Semarang lainnya: 

Perusahaan Biro Perjalanan di Kota Semarang 

NO NAMA ALAMAT 

1. PT. Ageni Jalalaba Jl. Depok No. 35 Blok D 4 Semarang 

2. PT. Aji TR & TV Jl. Candi Pawon Selatan VII / 27 Semarang 

3. PT. Andindiya S Jl. Merbabu Raya No. 79Semarang 

4. PT. Annajwa Mulia Jl. Lempongsari Barat IV / 333 Semarang 

5. PT. Artha Rejeki Tour Jl. Moh Suyudi No. 26 Semarang 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

Fasilitas Penginapan di Kota Semarang 

NO NAMA, ALAMAT KELAS 

1. GUMAYA TOWER  

Jl. Gajah Mada No. 59-61 Semarang 

Telp. 024 - 3551999 

B 5 

2. GRAND CANDI 

Jl. Sisingamangaraja 16 Semarang 

Telp. 024 - 8416222 

B 5 

3. CIPUTRA 

Jl. Simpang Lima Semarang 

Telp. 024 – 844 9888 

B 5 

4. PATRA SEMARANG CONVENTION 

Jl. Sisingamangaraja Candi Baru 

Telp. 024 – 8414141 

B 5 
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5. CROWNE PLAZA 

Jl. Pemuda 118 Semarang 

Telp. 024 - 86579111 

B 5 

6. HORISON 

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 

Telp. 024 - 8450045 

B 4 

7. NOVOTEL 

Jl. Pemuda 123 Semarang 

Telp. 024 - 3563000 

B 5 

8. GRAND EDGE 

Jl. Sultan Agung No. 49 Semarang 

Telp. 024 86010888 Fax 024 - 86010777 

B 4 

9. STAR  

Jl. MT. Haryono Semarang 

Telp. 024 - 86448888 

B 4 

10. PANDANARAN 

Jl. Pandanaran  58 Semarang 

Telp. 024 - 8452952 

B 3 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

Toko Cinderamata di Kota Semarang 

NO NAMA ALAMAT 

1. Batik Danar Hadi Jl. Gajahmada 186 Semarang 

Telp 024 317445 

2. Batik Keris Jl. Gajahmada Plaza Semarang 

Telp 024 8318298 

3. Kaos Gambang Semarang Jl. Tri Lomba Juang 83 

Telp 024 8449559 

4. WeBe Fashion Bag Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi 

Telp 024 7627000 

5. Souvenir Semarangan  

(Toko Merby) 

Jl. MT. Haryono 653 Semarang 

Telp 024 8418842 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

 

 



25 
 

 
 

Fasilitas Kota Semarang 

NO. NAMA ALAMAT 

1. Bandara Ahmad Yani Jl. Fuad A Yani Semarang 

Telp. 024 7608735 

2. Stasiun Kereta Api Tawang Jl. Tawang Semarang 

Telp. 024 3544544 

3. Stasiun Kereta Api Poncol Jl. Imam Bonjol 

4. Terminal Bus Terboyo Jl. Raya Kaligawe Semarang 

Telp. 024 6581921 

5. Terminal Bus Mangkang Jl. Raya Kendal Semarang 

Sumber:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

2.2 Media Promosi Pariwisata Kota Semarang 

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memanfaatkan hampir 

seluruh bentuk media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus 

memperkenalkan pariwisata Kota Semarang kepada khalayak. Media promosi 

yang digunakan antara lain: 

1. Media Cetak 

• Surat Kabar 

Sebagai media iklan dan promosi karena dapat menjangkau pasar lokal 

dan biayanya relatif murah. Surat kabar yang digunakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mempromosikan 

pariwisatanya yaitu Harian Suara Merdeka. 

• Tourism Map 

Tourism Map yakni brosur yang berisikan peta lokasi objek-objek wisata 

Semarang dengan dilengkapi penjelasan. 
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• Guide Book 

Guide Book berisikan informasi mengenai Kota Semarang dari berbagai 

aspek seperti bermacam objek wisata, informasi mengenai bermacam 

budaya kesenian asli dan kuliner khas Semarang serta dilengkapi 

informasi pendukung misalnya daftar penginapan, daftar rumah makan, 

biro perjalanan wisata, daftar toko cinderamata hingga jadwal 

penerbangan pesawat dan keberangkatan kereta api.  

• Calender of Event 

Calender of event, sebagai sarana publikasi mengenai informasi kegiatan 

pariwisata yang diselenggarakan di Kota Semarang dalam waktu satu 

tahun. Calender of Event diharapkan dapat menjadi media informasi dan 

promosi event serta seni budaya Kota Semarang. 

• Leaflet 

Selebaran atau leaflet digunakan untuk memberikan informasi tentang 

berbagai macam potensi wisata yang terdapat di Kota Semarang. 

2. Media Elektronik 

• Radio 

Radio merupakan media iklan dan promosi yang cukup efektif 

menjangkau sasaran tertentu yang dituju. Radio yang digunakan yaitu 

radio lokal seperti Radio Idola FM, dan Gajahmada FM. 

• Televisi 

Televisi memiliki karakteristik yang paling menonjol sebagai media 

promosi, yakni kombinasi gambar dan suara sehingga menjangkau 
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wilayah yang luas. Saluran televisi yang biasanya digunakan yaitu TVRI 

dan TV KU. 

• Internet 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memilki website 

khusus yang berfungsi memberikan informasi mengenai pariwisata Kota 

Semarang kepada khalayak. Informasi mengenai obyek wisata, fasilitas, 

makanan dan minuman, kalender kegiatan serta peta wisata dapat dilihat 

dalam website tersebut. Alamat website Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang yaitu www.pariwisata.semarangkota.go.id 

3. Media Luar  Ruang 

• Billboard 

Media ini berisikan peta wisata Kota Semarang dapat digunakan sebagai 

panduan dan informasi bagi wisatawan yang berkunjung di Kota 

Semarang serta pada saat tertentu digunakan juga sebagai media 

publikasi dari kegiatan yang akan diselenggarakan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Semarang. Namun, instansi ini belum memiliki 

lokasi billboard khusus, selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang menggunakan fasilitas billboard yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Semarang sehingga tidak memiliki jangka waktu lama 

untuk publikasi.  

 

 

http://www.pariwisata.semarangkota.go.id/



