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BAB III 

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH 

DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI 

3.1.  Inisiasi Program Kampung Pelangi 

Kampung Pelangi merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Semarang untuk 

mengatasi permasalahan utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah 

tinggal warga di Wonosari dan prasarana dasar permukiman. Kampung Pelangi 

dilakukan perbaikan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu : Mengubah Lokasi 

kumuh menjadi tidak kumuh peningkatan perbaikan kondisi lingkungan; Pelibatan 

masyarakat secara aktif; Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat 

setempat (pemberdayaan). 

Program Kampung Pelangi ini diinisiasi oleh walikota semarang Hendrar Prihadi 

bersama-sama dengan masyarakat kampung wonosari, Kampung Pelangi muncul 

awalnya dari penataan pasar kembang Kalisari. Pada tahun 2015 pemerintah Kota 

Semarang melaksanakan perencanaan kawasan hingga penyiapan dokumen teknis 

yang diawali dengan penataan pasar kembang Kalisari, berkaitan dengan pelaksanaan 

tersebut maka guna terwujudnya kawasan yang mempunyai daya tarik yang unik 

maka disusunlah “ Program Kampung Pelangi” yaitu suatu gerakan pengecatan 

dengan melibatkan stakeholder. 

Dengan ditatanya kawasan kali Semarang segmen pasar kembang maka perlu 

untuk menata kampung Wonosari yang berada di sebelah timur kali Semarang 
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khusunya Rw III dan IV dikarenakan keindahan pasar tidak didukung oleh kampung 

yang berada dibelakangnya yang terlihat kumuh dan tidak tertata. Maka dari itu 

pemerintah menggerakan seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat untuk 

menata kampung Wonosari agar terlihat rapi, menarik, serta tidak kumuh lagi dengan 

cara menjadikannya sebagai Kampung Pelangi. Hal ini yang di sampaikan oleh Ibu 

Transiska Luis Marina Selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas 

Penataan Ruang Kota Semarang : 

“Berawal dari RTBL kali Semarang lalu pada tahun 2015 kita membuat DED 
pasar kembang saat pembangunan pasar kembang tahap awal itu kita melihat 
kampung Wonosari ini terlihat seperti kumuh karena tidak tertata dan pada 
saat itu pak wali nyeletuk untuk dicat warna-warni lalu kita menyusun 
istilahnya konsep Kampung Pelangi”12 

Penataan kampung Wonosari sebagai Kampung Pelangi ini akan memberikan 

nilai lebih terhadap kawasan kali semarang segmen pasar kembang terutama dari 

aspek visual dengan adanya penataan ini akan membuat Kampung Pelangi ini lebih 

tertata dan menghilangkan kawasan kumuh di perkampungan Wonosari itu sendiri. 

Program Kampung Pelangi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
12 Hasil wawancara dengan Ibu Transiska Luis Marina Selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang 
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, tanggal  29 Januari 2019 pukul 09.44 WIB dikantor Dinas 
Penataan Ruang Kota Semarang 
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Gambar 3.1 Kampung Wonosari Tahun 2016 

 
 

Dalam menentukan sebuah program pemerintah Kota Semarang melibatkan 

masyarakat dari mulai pembentukan hingga pelaksanaan meskipun bersifat top-down 

bukan berarti masyarakat hanya tinggal menerima begitu saja. Karena Keberhasilan 

pembangunan Kampung Pelangi bukan hanya ditangan pemerintah namun juga harus 

mendapatkan dukungan dan melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Oleh karena 

itu pemerintah kota semarang dalam hal perencanaannya telah melibatkan masyarakat 

melalui perwakilan tokoh masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Slamet 

Widodo selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi : 

“..waktu itu saya sudah pertemuan dengan rt rw seandainya kampung saya 
dicat itu akan menjadi indah begitu istilahnya pucuk dicinta ulam pun tiba 
begitu mimpi saya itu terwujud karena ternyata pemerintah juga 
memprogramkan Kampung Pelangi yang akan dicat, kemudian setelah kami 
rapat dengan pemerintah dan jajaran pemerintah di kelurahan kota semarang 
akhirnya diputuskan akan dicat bersama-sama warga dan pemerintah”13 
 

                                                             
13 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo  
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Gambar 3.2 Sosialisasi Program Kampung Pelangi 

 

Dalam hal ini pemerintah sebenarnya terkendala oleh sumber pembiayaan 

yang mana secara asset rumah warga yang akan dicat bukan milik pemerintah maka 

anggaran pemerintah tidak dapat masuk, maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk 

menggandeng CSR dengan mengajukan proposal konsep  Kampung Pelangi, program 

pengecatan Kampung Pelangi. Tabel 3.1 menggambarkan daftar CSR yang masuk 

ikut mengecat di Kampung Wonosari, Randusari. 
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Tabel 3.10 Daftar CSR berupa Material dan Tenaga 
No Nama CSR Jenis Jumlah 

1 Gapensi Tenaga cat   
2 Propan Cat tembok 70 peil 
3 Mowilex Cat tembok 70 peil 
4 PT. IPU Cat tembok 50 dos (200 galon) 
5 Ciputra citra land Cat tembok 24 peil 
6 Liliana Cat tembok 36 peil 
7 PT Vasa Sarwahita Cat tembok ,genteng 7 peil (CT) 4 peil (CG)dan 

1 dos (4 galon) 
8 Perum Perumnas Cat genteng 8 galon 
9 PT. Pembangunan Perumahan Cat tembok 9 peil 
10 Camat & Lurah Cat tembok 41 peil dan 215 galon 
11 PT Bukit Wahid Cat tembok 40 peil 
12 PT Karyadeka BSB Cat tembok, genteng 9 peil cat tembok, 32 

galon cat genteng 
13 PT Jaya Metro Cat tembok 5 peil 
14 Candi Land Cat tembok 11 peil 
15 Sukanta Rei Cat tembok 2 peil 
16 Griya Lestari Cat tembok 10 peil 
17 DPU Cat tembok 10 peil 
18 Disperkim Material Seharga 3 jt 
19 Bank Jateng Material Seharga 10 jt 

 Sumber : Proposal Konsep Kampung Pelangi Dinas Penataan Ruang 2017 
 

Tabel 3.11 Daftar CSR Berupa Uang 

 

 

 

 

Sumber : Proposal Konsep Kampung Pelangi Dinas Penataan Ruang 2017 

 Pelaksanaan program Kampung Pelangi mulai dilakukan pada tanggal 15 

April 2017. Estimasi rumah yang akan direncanakan adalah 391 unit dengan realisasi 

No Nama CSR Jenis Jumlah 
1 PT. IPU Uang 2,5 jt 
2 REI Uang 30 jt 
3 Paramount Uang 10 jt 
4 PGI Uang 25 jt 
    TOTAL  67, 5 jt 
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penerimaan cat yang diterima 43I Peil Cat Tembok, 60 Peil Cat Genting dan uang 

sebesar Rp. 67,5 Juta yang telah didapatkan dari CSR yang telah masuk. Pelaksanaan 

pengecatan dilakukan bersama-sama pemerintah beserta jajarannya dan juga oleh 

tenaga kerja dari Gapensi sejumlah 40 orang dibantu oleh masyarakat wonosari. 

Partisipasi masyarakat di kampung Wonosari cukup bagus mereka ikut terlibat dalam 

membantu pengecatan bangunannya sendiri, memberi makan dan minum tukang, 

bahkan membuat bak sampah dari drum cat. Pelibatan masyarakat berupa pemetaan 

rumah tak layak huni yang akan diperbaiki, pemetaan rumah yang belum memiliki 

sanitasi yang layak dan sosialisasi rencana Kampung Pelangi. 

Gambar 3.3 Walikota Beserta Jajarannya Ikut Dalam Proses Pengecatan 
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Gambar 3.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengecatan 

 

 Program Kampung Pelangi ini mampu melibatkan masyarakat secara aktif, 

karena keberhasilan sebuah program sangat membutuhkan partisipasi yang akan 

menjamin berjalannya program pemberdayaan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan akan mendorong inovasi pribadi dan mendorong terbentuknya kerjasama 

untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif. Selain itu pelibatan masyarakat 

pada tahap perencanaan ini harus berlanjut pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. 

Bapak Slamet Widodo menambahkan :  

 “Kalau progress pertama adalah pengecatan dsb itu dana diperoleh dari 
CSR yang mengajukan pemerintah, kami bersama masyarakat juga 
menyumbangkan tenaganya menyumbangkan cat bahkan tenaganya untuk 
ngecat dsb, sampai dengan lurah camat pun membawa cat , waktu itu kami 
atau warga mengecat setiap hari setiap malam dengan kesadaran mereka 
setiap malam mengecat rumahnya sendiri-sendiri kami berikan cat 
secukupnya untuk mengecat apa rumahnya silahkan minimal dalam 1 rumah 
3 warna nanti ditumpuki dengan berbagai macam lukisan dan yang melukis 
warga dengan karakter-karakter lucu kreatif dan inovatif”14 

 

 

 

                                                             
14 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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Gambar 3.5 Hasil Lukisan Masyarakat 

  

 Dalam sebuah program pengembangan masyarakat seperti Kampung 

Pelangi, keikutsertaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk 

mewujudkan perubahan yang dikehendaki melalui program tersebut. Sebagaimana 

tujuan dalam pengembangan masyarakat hanya bisa tercapai apabila ada partisipasi 

penuh dari masyarakat. Proses pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang 

harus dilaksanakan dan dikuasai oleh masyarakat itu sendiri (Ife,2006:348,349). 

Tujuan yang ingin diraih ialah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. 

Keikutsertaan warga dalam program Kampung Pelangi dapat terlihat dari 

antusias warga yang ikut serta dalam pengecatan bahkan mendaur ulang drum cat 

untuk tempat sampah, hal ini merupakan awal dari kesadaran masyarakat, dimana 

masyarakat seharusnya aktif terlibat dalam pengembangan Kampung Pelangi. 

Pengembangan wisata berbasis masyarakat, masyarakat diposisikan sebagai penentu, 

serta keterlibatan maksimal masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada 
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pelaksanaanya. Masyarakat berhak menolak jika ternyata pengembangan yang 

dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Dalam kenyataanya terpilihnya wonosari karena potensi kontur wilayahnya 

yang jika diperlakukan dengan benar memang memiliki potensi view yang menarik 

terlebih setelah dipoles dengan pengecatan warna-warni. Kampung Pelangi yang 

mendapat respon baik dari seluruh masyarakat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan 

baik lokal maupun mancanegara dikarenakan keunikannya, Setelah launching pada 

bulan Mei 2017 Kampung Pelangi telah menjadi ikon wisata alternatif baru di Kota 

Semarang. 

Gambar 3.6 Jumlah Pengunjung Kampung Pelangi 2017-2018 

 

 Sumber : Buku Tamu Sekretariat Pokdarwis Kampung Pelangi 

Berdasarkan Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa pada awal terbentuknya 

Kampung Pelangi jumlah wisatawan yang datang semakin bertambah dari 

bulan April sampai Agustus dikarenakan pada bulan tersebut merupakan 

bulan liburan, meskipun pada bulan selanjutnya mengalami penurunan namun 

tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong 
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bagi masyarakat Wonosari karena hal tersebut memberikan dampak bagi 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok agar lebih memiliki 

keberdayaan, khusunya pada kaum ibu-ibu yang sebelumnya tidak berkerja 

kemudian mulai mencoba berjualan makanan minuman, bahkan membuat 

kerajinan yang dibuat bersama-sama dengan ibu PKK.  

  Potensi inilah yang mendukung berkembangnya Kampung Pelangi 

sebagai kampung wisata yang dapat mendorong perekonomian dan pemberdayaan 

masyarakat. Agar potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan melibatkan 

masyarakat dalam pengembangan wisata. Kesadaran akan pentingnya kehadiran 

kelompok masyarakat yang bisa membantu, menjaga, dan proaktif mendukung 

menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya iklim pariwisata di 

Kampung Pelangi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan wisata Kampung Pelangi. 

3.2. Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pelangi 

3.2.1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pelangi 

Inisiasi kampung pelangi ini berasal dari pemerintah namun dalam 

pelaksanaanya dilakukan oleh stakeholder dan juga melibatkan masyarakat 

sebelum diputuskan, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan saat menuntukan kampung Wonosari yang akan 

dijadikan sebagai Kampung Pelangi.  Pendeketan Top down berarti segala 

pemberdayaan dari perencanaan, pelaksanaan dan jenis kegiatan ditentukan 

oleh pemerintah. Menempatkan masyarakat menjadi pasif karena sekedar 
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menerima apa segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif dari masyarakat 

kurang terlibat apabila pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan top-down 

karena masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan ide gagasannya 

dan program sudah ada, direncanakan dan tinggal dijalankan.15 Namun 

Kampung Pelangi ini ide gagasan dari pemerintah pada saat pelaksaan 

pemerintah melibatkan CSR dalam pemenuhan anggaran dan juga 

masyarakat. Program penegcatan Kampung Pelangi ini tidak menggunakan 

anggaran sama sekali.  

Paradigma pembangunan lama bersifat top-down perlu diorientasikan 

menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai pusat 

pembangunan. Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan 

merupakan model yang ideal menggambarkan kapasitas masyarakat dalam 

mengelola masa depannya.16 

Konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi 

aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka 

dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial 

dan budayanya. 

Pemerintah melibatkan masyarakat dari awal perencanaan hingga 

pengelolaan Kampung Pelangi , dari mulai pengambilan keputusan melalui 

rapat dan sosialisasi, pelaksanaan pengecatan , dan pengelolaan melalui 

                                                             
15 Anwas, Oos M.(2013) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung : Alfabeta. Hal 100 
16 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat ; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013) hlm 77. 
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pokdarwis. Pokdarwis ini sendiri beranggotakan dari masyarakat Kampung 

Pelangi. 

Pandangan Chambers dengan pendekatan bottom-up yang bertujuan 

untuk memberikan ruang untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa 

kemandirian masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan usaha 

dalam meningkatkan kesejahteraan untuk memajukan diri ke arah kehidupan 

yang lebih baik secara berkesinambungan. Masyarakat Wonosari setelah 

adanya Program Kampung Pelangi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka dengan berusaha berjualan, membuat spot-spot selfie untuk 

menarik wisatawan, dan juga membuat souvenir sebagai tanda masuk. Hal ini 

merupakan salah satu dari keberhasilan pemberdayaan dengan pendeketan 

bottom up. 

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan bottom up yang 

menempatkan masyarakat menjadi sentral. Dalam pendekatan pemberdayaan 

masyarakat ini melibatkan 2 hal yaitu aktor luar dan aktor dalam. Aktor luar 

memiliki peran sebagai perencanaan, kegiatan pemberdayaan perencanaannya 

adalah aktor luar dalam hal ini pemerintah. Sehingga aktor  luar memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan tersebut. 

Dalam tulisan pemikiran Chambers, orang luar mempunyai persepsi dan 

cara pandang tertentu terhadap masyarakat, serta mempunyai kepentingan dan 

hanya mau memberikan sedikit waktu untuk berada di tengah masyarakat. 

Karena membatasi diri dengan cara pandangnya sendiri, orang luar seringkali 
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gagal memenuhi tentang masyarakat yang paling marjinal. Celakanya, orang 

luar tidak tahu apa yang tidak diketahuinya.17 

Keterlibatan pihak luar harus mampu mengembangkan kapasitas  

internal masyarakat  termasuk diantaranya aktualisasi potensi dan 

pengembangan energy sosial dari masyarakat tersebut untuk mendorong 

kemandirian melalui pemanfaatan dan pengembangan modal sosial. Dalam 

pelaksanaanya justru banyak program eksternal yang mereduksi, sehingga 

bukan kemandirian akan tetapi ketergantungan yang didapatkan. 

3.2.2. Sebelum Adanya Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Pelangi 

 Terdapat 3 aspek yang akan dilihat sebelum adanya pemberdayaan 

masyarakat di Kampung Pelangi aspek lingkungan, lingkup masyarakat sekitar, 

jenis pekerjaan. Dalam aspek lingkungan, dahulu lingkungan di Kampung 

Pelangi ini atau Kampung Wonosari ini tipe permukiman pinggiran atau kumuh. 

Tipe permukiman yang banyak bermunculan pada ruang-ruang marjinal atau 

kota, seperti tepi sungai atau tanah milik Negara. 

Wilayah sekitar Kota Semarang telah terjadi kecenderungan urbanisasi dengan 

pola menyebar yang ditandai pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. 

Determinan utama migrasi masuk ke Kota Semarang adalah gabungan simultan 

antara tekanan pedesaan dan daya tarik kota yang dipandang selalu dapat 

menyediakan lapangan kerja. 

                                                             
17 Pokok-pokok pikiran Robert Chambers https://docplayer.info/30996407-Pokok-pokok-pikiran-
robert-chambers.html (diakses pada tanggal 28 juni 2019) 

https://docplayer.info/30996407-Pokok-pokok-pikiran-robert-chambers.html
https://docplayer.info/30996407-Pokok-pokok-pikiran-robert-chambers.html
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Ketidakseimbangan antara migrasi masuk para pekerja tidak terampil dengan 

pertumbuhan ekonomi perkotaan (involusi) dan penurunan kualitas lingkungan 

(degradasi) diakibatkan oleh proses dan dinamika migrasi masuk ke Kota Semarang. 

Involusi perkotaan dan degradasi lingkungan menyebabkan berkembangnya kawasan 

permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Proses penanganan 

involusi dan degradasi lingkungan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang di 

Kampung Wonosari, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota 

Semarang.  

Kampung Wonosari merupakan tanah milik Negara yang terbagi menjadi tiga 

area yaitu irigasi, area permukiman, dan area pemakaman. Di kampung ini terdapat 

300 kepala keluarga yang belum memiliki sertifikat tanah. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Slamet Widodo selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi dibawah ini : 

“Kalau lingkungan permukiman disini itu memang tanah milik Negara dan 
masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah 300an warga secara illegal tinggal 
disini, ya kita kan dari desa mbak datang kesini ke kota  untuk mencari 
pekerjaan”18 

Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang bermigrasi ke kota dengan tujuan 

untuk mencari lapangan pekerjaan. Tetapi individu atau kelompok yang bermigrasi 

tersebut tidak mempunyai rencana kehidupan yang jelas di kota, sehingga mereka 

mendirikan permukiman pada ruang-ruang marjinal kota. 

Permasalahan lingkungan di kawasan Kampung Wonosari ini kepadatan 

bangunan tinggu dan kumuh (slum), Rob, penurunan tanah, saluran drainase tidak 
                                                             
18 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 



69 
 

 
 

lancar dan belum ada pengelolaan air limbah serta Sampah yang masih dibuang 

sembarangan karena permukiman yang berhimpit rumah-rumah yang belum di plester 

dan juga berada di pinggir kali, hal ini dikarenakan kepadatan penduduk yang sangat 

tinggi pada Kampung Wonosari yang dapat menyebabkan degedrasi lingkungan 

karena sulitnya bercocok tanam, dan juga ketersediaan air yang berkurang. Seperti 

halnya yang disampaikan oleh Ibu Amanah ketua PKK Rw Kampung Pelangi : 

“Dikampung ini air bersih susah mbak kita harus mengambil air dari sumur 
yang ada di Gunung Brintik itu saja dipakai satu kampung mbak.”19 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya 

pemberdayaan masyarakat kampung Wonosari memiliki lingkungan yang rentaan 

akan degedrasi lingkungan dan juga permukiman dengan kepadatan penduduk yang 

sangat tinggi. 

Gambar 3.7 Permasalahan Kawasan 

 

Kali bebas sampah akan tetapi keruh dan terjadi sedimentasi 

                                                             
19 Hasil wawancara dengan Ibu Amanah selaku penjual di Kampung Pelangi pada tanggal 13 Februari 
2019 pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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Kepadatan bangunan tinggi dan permukiman kumuh (slum) 

 

 

Rob, penurunan tanah, saluran drainase tidak lancar dan belum ada pengelolaan air 
limbah 

 

 

Sampah yang masih dibuang sembarangan 

 

Dari aspek lingkup masyarakat warga sudah memiliki rasa menjunjung 

kebersamaan, hidup rukun, gotong royong dengan sesame warga, dan 
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mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Slamet Widodo selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi 

dibawah ini : 

“Kalau masyarakat kampung Wonosari disini untuk tingkat 
partisipasinya masih lumayan disbanding kampung lain, kalau ada 
arahan dari Pemerintah atau Dinas untuk pengarahan.”20 

Namun masyarakat kampung Wonosari kurang berpartisipasi dalam 

pengembangan kampungnya diawal. Hal ini didasari karena faktor mereka yang 

belum terbiasa dengan adanya arahan dari pemerintah serta kurangnya ide 

gagasan yang inovatif. Padahal perkembangan wisata kampung Pelangi 

memerlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh masyarakat baik ide maupun 

gagasan untuk memajukannya. Namun, dalam perencanaan dan pengawasan 

masyarakat kurang dilibatkan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu 

Amanah selaku ketua PKK RW : 

“Biasanya dari Dinas memberikan pelatihan gitu ke warga dan warga 
Alhamdulillah masih antusias. Cuman masih agak bingung saja karena belum 
merata untuk pelatihannya”21 

Namun, Pak Slamet Widodo selaku Ketua Pokdarwis menggaris bawahi : 

“Secara umumnya di kampung ini pemberdayaan masyarakatnya seperti 
kampung lainnya dari nilai masyarakatnya, guyub rukunnya, dan 
permasalahanya dirembu secara mufakat.”22 

                                                             
20 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
21 Hasil wawancara dengan Ibu Amanah selaku penjual di Kampung Pelangi pada tanggal 13 Februari 
2019 pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
22 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat 

pemberdayaan masyarakat belum ada di Kampung Wonosari masyarakat disini 

adalah tipe yang suka bila ada sesuatu yang baru masuk. Tetapi mereka masih 

kaku terhadap upaya dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan masih 

sedikit yang ikut serta apabila terdapat pelatihan yang diberikan oleh dari 

pemerintah ( Socialisation dan Guiding ) karena masih belum merata pelatihan 

yang diberikan oleh dinas terkait 

Tabel 3.12 Jenis Pekerjaan di Kawasan Kampung Pelangi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Penataanruang 

  Jika dilihat dari Tabel 3.3 dari aspek pekerjaan bahwa mayoritas 

masyarakat sebelum pemberdayaan masyarakat untuk Kampung Pelangi, mereka 

rata-rata bekerja sebagai pegawai swasta atau buruh. Hal ini dikarenakan kampung 

No Jenis Pekerjaan RW 3 RW 4 
1 Pedagang Kelontong 39 24 
2 Pedagang Bunga 53 18 
3 Pegawai Swasta/Buruh 347 144 
4 Pegawai Negeri 17 25 
5 Pengrajin Bunga Kertas 10 0 
6 Pedagang Makanan minuman 13 0 
7 Penjahit 2 0 
8 Penjual Sayuran 2 0 
9 Olahan Makanan 4 0 

10 Pengrajin Pita Gabus 1 0 
11 Guru 27 0 
12 Lain-lain 128 55 

Jumlah 643 266 
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Wonosari berada ditengah kota, dan kaarena banyaknya berbagai perusahaan yang 

memilih Kota Semarang sebagai lahan bisnis yang akan di jalankan, dan berbagai 

perusahaan yang menjajakan bisnisnya disini. Berbagai Mall, Supermarket, 

Minimarket banyak sekali ditemui di Kota Semarang.. Mereka juga bekerja sebagai 

pedagang bunga, pedagang kelontong, pengrajin bunga kertas, penjual sayur, PNS, 

olahan makanan, Penjual makanan dan minuman dan lain-lain yang tersebar di 

Kampung Wonosari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Erwin Sumarah selaku 

ketua Rw Kampung Wonosari dibawah ini : 

“Rata rata penduduk disini sudah sejak dulu adalah buruh atau pegawai 
swasta karena disinikan kebanyakan penduduk merantau dan menginginkan 
kehidupan layak, Tapi sekarang ini banyak yang mendirikan usaha sendiri 
seperti membuka warung”23 

Bila melihat dari pernyataan dan tabel yang ada sangat disayangkan apabila 

pekerjaan yang ada hanyalah sebagai pegawai swasta, buruh, pedagang, maupaun 

PNS karena pada dasarnya mereka memiliki potensi yang apabila digali lebih 

dapat menimgkatkan pola pekerjaan maupun pendapatan yang ada. Apabila 

dijadikan sebagai Kampung Pelangi mereka mempunyai potensi lebih dalam 

dikembangkan dalam sektor wisata. Maka, hal itu menjadi point tersendiri bagi 

Kampung Pelangi. 

3.2.3.  Sesudah Adanya Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Pelangi 
Pemerintah Kota Semarang mengusulkan ide penataan kawasan Kampung 

Wonosari dengan pengecetan rumah-rumah, perbaikan sungai dan saluran 

drainase untuk menghilangkan kesan kumuh. Kampung Pelangi diresmikan pada 
                                                             
23 Hasil wawancara dengan bapak Erwin Selaku ketua Rw pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 
WIB di Kampung Pelangi 
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tanggal 15 April Tahun 2017 oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi, S.E, 

M.M. Awal peresmian Kampung Pelangi sudah banyak dikunjungi oleh 

pengunjung di setiap gangnya. Keramaian pengunjung dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk berjualan baik makanan, minuman, dan snack. 

Setelah dijadikan Kampung Pelangi di lingkungan Wonosari menjadi terlihat 

rapi, bersih, dan juga mengurangi kesan kumuh yang selama ini melekat pada 

perkampungan ini lingkungan yang tadinya rentan degedrasi lingkungan oleh 

pemerintah melalui Kampung Pelangi proses penanganan involusi dan degradasi 

lingkungan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang di Kampung 

Wonosari, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. 

Involusi lingkungan perkotaan dan degradasi lingkungan dapat diatasi salah 

satunya melalui pelatihan yang merupakan tindakan solutif edukatif dan mudah 

dijalankan karena penduduk diberi bekal keterampilan hidup yang berpeluang 

mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Selain itu dengan menggali potensi 

unggulan agar diarahkan menjadi wisata terpadu dan berkelanjutan ((Banowati, 

2014), (Widodo dan Lupyanto, 2011)). Lambat laun perilaku masyarakat 

Kampung Pelangi mulai memperhatikan kebersihan lingkungan meskipun belum 

sepenuhnya. Selain itu, juga mengubah pandangan publik mengenai kampung 

yang dikenal kumuh menjadi ke keadaan yang lebih baik lagi. Kampung yang 

sebelumnya sepi, tidak dilihat bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh publik, 

sekarang menjadi sorotan publik dan media. 
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Bapak Slamet Widodo menambahkan: 

“Pada bulan desember itukan kebetulan setelah ada munculnya 
kampung pelangi kepala BPN beraklamasi dengan persetujuan 
walikota kampung ini akan diberi sertifikat kampung ya ada di tebing-
tebing alhamdulilah kami urus semuanya 148 clear saya mengajukan 
300 sekian tapi yang turun sementara tahap pertama tahun 2017 148 
sertifikat diberikan langsung oleh jokowi waktu itu di simpang 5 
sehingga masih ada sisa maka saya ajukan tahun 2019 kemudian 
tahun 2019 ini inshaallah nanti akan keluar  2018 maaf sisanya di rw 
3 itu tinggal 111 di rw 4 110 jadi jumlahnya hampir 221 sertifikat 
inshaalah ini februari turun lagi jadi jumlah total 400an sertifikat.”24 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpilkan bahwa sebelum adanya 

program Kampung Pelangi masyarakat kampung Wonosari masih bertempat 

tinggal illegal di tanah milik Negara dan belum sah secara hokum. Namun 

setelah dijadikan Kampung Pelangi pemerintah memberikan sertifikat legal 

secara hokum kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung 

Pelangi. 

 Ibu Amanah selaku Ketua PKK menambahkan : 

“Alhamdulillah mbak, setelah dibuat warna-warni atau dijadikan 
Kampung Pelangi ini Pemerintah jadi lebih perhatian sama Kampung 
kami, dahulu boro-boro mbak dilirik saja tidak. kemarin itu malah ada 
mau pemerintah itu mengadakan PDAM Air bersih baru kemarin baru 
seminggu yang lalu ditinjau dari pihak pemkot.”25 

Dengan hal ini maka Kampung Pelangi memberikan respon yang sangat 

positif terhadap masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat akan 

                                                             
24 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
25 Hasil wawancara dengan Ibu Amanah selaku penjual di Kampung Pelangi pada tanggal 13 Februari 
2019 pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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mendapatkan air bersih dengan mudah yang dulunya susah air bersih dan 

hanya mengandalkan sumur di Gunung Brintik. 

 Aspek lingkup masyarakat sendiri memang setelah adanya program 

dari pemerintah ini perilaku masyarakat Kampung Pelangi lambat laun 

berubah menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, memiliki rasa guyub, 

rukun, gotong royong. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Bapak Erwin 

Sumarah selaku Ketua RW : 

“Sekarang ini warga menjadi antusias untuk mengikuti kerja bakti 
bahkan sekarang kerja bakti dilakukan seminggu 2 kali dulu jarang 
mbak, mungkin sekarang masyarakat sadar kampungnya banyak 
dikunjungi orang jadi menjaga keindahan dan kebersihan 
Kampung.”26 

Masyarakat pun sekarang ini sangat antusias jika ada program pelatihan dari 

pemerintah Dinas terkait dengan datang dan mengikuti meskipun pelatihan 

yang dilakukan dirasa belum merata sepenuhnya. Namun, dapat dilihat 

masyarakat yang tadinya kurang dalam hal berpartisipasi untuk Kampungnya 

setelah menjadi Kampung Pelangi dan dikenal orang masyarakat menjadi 

seperti mempunyai rasa memiliki dan menjaga juga mengembangkan 

Kampung Pelangi tersebut. Selain itu, masyarakat membntuk pokdarwis 

bersama-sama tokoh masyarakat di balai desa mengadakan rapat untuk 

membentuk pokdarwis, anggota yang ditunjuk adalah masyarakat yang 

terlibat secara aktif dari awal pembentukan Kampung Pelangi dan secara 

sukarela mengelola dan mengembangkan Kampung Pelangi. 
                                                             
26 Hasil wawancara dengan bapak Erwin Selaku ketua Rw pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 
WIB di Kampung Pelangi 
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 Pada aspek pekerjaan, Kampung pelangi lumayan memberikan 

pengaruh positif bagi beberapa masyarakat yang berusaha di Kampung 

Pelangi. Keramaian pengunjung dimanfaatkan oleh masyarakat yang tadinya 

menganggur dapat memiliki pendapatan sendiri dengan berusaha berjualan 

makanan dan minuman menjadi tukang parkir ataupun menjual cindera mata. 

“Kalo saya awalnya ga jualan, kalo ibu emang udah jualan dari dulu 
dari aku TK. Yang jualan banyak, pinggir kali ada 2, pertigaan masjid 
1, sebelahnya 1, naik lagi 1, trus itu bawah bunda, itu di aku sendiri 
aja jualan, RT ku jualan, atasku. Tapi yang asli pedagang itu paling 5 
Mbak. Wah langsung pada dodolan. Aku ga jualan, Cuma gara-gara 
ini loh masku beli atas gak buka. Blenderku tak tokno. Mbak ku bilang 
tak kulake. Ya lumayan mbak.”27 

Gambar 3.9 Jumlah Pedagang Sebelum dan Sesudah Adanya Kampung 
Pelangi 

 

 Jika dilihat Gambar 3.8 menunjukan adanya kenaikan jumlah 

pedagang dari yang awalnya 77 menjadi 133 dalam hal ini setelah adanya 

program Kampung Pelangi pedagang naik hingga 56, Hal ini merupakan salah 

satu yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu naiknya pendapatan 

                                                             
27 Hasil Wawancara dengan Dina, 33 tahun, masyarakat pada tanggal 25 Desember 2018 di Kampung 
Pelangi 

77

133

Jumlah Pedagang

Sebelum Sesudah
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masyarakat. Karena di Kampung Pelangi ini tidak dipungut retribusi untuk 

masuk alias gratis dan pengunjung dapat menikmati Kampung Pelangi. 

Namun, karena ide dari masyarakat yang berjualan karena adanya keramaian 

pengunjung maka masyarakat tetap mendapatkan pengahasilan meskipun 

dengan cara lain. 

 Jika dilihat ulang dari aspek sebelum dan sesudahnya pemberdayaan 

masyarakat di Kampung Pelangi terjadi perubahan dimasyarakat khususnya 

dalam ketiga aspek acuan yang dijadikan yaitu aspek lingkungan, lingkup 

masyarakat, dan juga aspek pekerjaan. 

 Untuk aspek lingkungan setelah adanya program Kampung Pelangi ini 

kesadaran masyarakat lambat laun menjadi sadar untuk menjaga kebersihan 

lingkungan seperti melakukan kerjabakti, pengecatan talud, dsb. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Erwin Sumarah selaku ketua RW 

yang mengatakan bahwa : 

“Lingkungan menjadi bersih, tertata, masyarakatpun sekarang 
memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, apalagi 
setelah kampung ini banyak dikunjungi orang beramai-ramai 
masyarakat sangat senang.”28 

 Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Slamet Widodo selaku Ketua 

Pokdarwis: 

“Adanya Kampung Pelangi ini lingkungan sekitar saya 
meskipun berhimpit dan disamping atas rumah sudah 

                                                             
28 Hasil wawancara dengan bapak Erwin Selaku ketua Rw pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 
WIB di Kampung Pelangi 
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pemakaman tapi bersyukur karena menjadi bersih tertata dan 
menghilangkan image kumuh kampung ini”29 

 Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang sudah 

dilakukan di Kampung Pelangi dapat dikatakan berhasil karena mampu mengubah 

lingkungan yang dulunya kumuh, sekarang menjadi bersih rapi dan dikenal oleh 

oranng atau publik juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah    

 Untuk aspek lingkup masyarakat setelah diadakannya pemberdayaan 

Kampung Pelangi ini tingkat dari partisipasi masyarakat yang ada makin meningkat. 

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Slamet Widodo selaku Ketua 

Pokdarwis yang mengatakan bahwa: 

“Sekarang setiap ada pelatihan maupun bantuan dari pemerintah 
utamanya dinas warga sudah mulai antusias mengkutinya dan mulai 
minat dalam ikut terlibat didakamnya. Walaupun dalam setahun mungkin 
pelatihan hanya ada 2 kali saja tapi masyarakat sudah senang”30 

Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Amanah selaku Ketua PKK yang mengatakan 

bahwa: 

“Setelah ada desa wisata ini kegiatan saya ya cukup bervariasi, sekarang 
saya juga aktif diperkumpula untuk mengisi kekosongan waktu”31 

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang sudah dilakukan di 

Kampung Pelangi dapat dikatakan berhasil karena mampu mengubah lingkup 

masyarakat melalui aktivitas pokdarwis dan masyarakat yang lebih aktif dalam hal 

                                                             
29 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
30 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
31 Hasil wawancara dengan Ibu Amanah selaku penjual di Kampung Pelangi pada tanggal 13 Februari 
2019 pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, khususnya terkait dengan pelatihan maupun 

soft skill yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan masyarakat yang ada 

disana.    

 Kemudian dilihat dari aspek pekerjaan yang ada setelah adanya 

pemberdayaan, jenis pekerjaan yang ada sekarang sudah tak hanya sebatas buruh, 

PNS, Pedagang dan Polisi. Namun mulai berkembang dari mayoritas pekerjaan 

swasta karena lingkungan sekelilingnya yang mendukung sekarang mulai bergerak di 

sentra pariwisata seperti Kuliner Kampung Pelangi dan Penjualan souvenir , hal ini 

dibuktikan oleh pernyataan Ibu Sri Handini penjual di Kampung Pelangi yang 

mengatakan : 

“Alhamdulillah mbak sekarang ada pekerjaan juga kalau jualan kan ada 
yang bisa dilakukan, nggak cuman duduk diam dirumah atau ke tetangga . 
walaupun pengunjungnya ga mesti datang tapi ya tetep senang mbak.”32 

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa setelah  pemberdayaan berimbas juga pada 

jenis pekerjaan yang ada. Selain itu dari pernyataan diatas dapat terlihat bahwa 

masyarakat sangat bersyukur dengan diadakannya Kampung Wonosari menjadi 

Kampung Pelangi karena pekerjaan yang ada menjadi tidak itu itu saja. 

3.2.4. Proses Pemberdayaan  Kampung Pelangi Dalam Pengembangan Wisata 

 Hakikat pemberdayaan menurut Anwar (2014, 49) memiliki beberapa makna 

yaitu ada pihak yang memberikan kekuasaan (power) kepada yang lemah, pihak yang 

diberikan kekuasaan atau diberdayakan kearah yang lebih baik atau kemandirian. 

                                                             
32 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handini selaku penjual Kampung Pelangi pada tanggal 28 
Desember 2018 di Kampung Pelangi 
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Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak 

yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses dalam 

meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu 

berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. 

 Kampung Pelangi ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada di 

kawasan sekitar segmen kali Semarang. Pengembangan Kampung Pelangi didasarkan 

pada beberapa indikator yaitu mengangkat potensi lokal, ekonomi, sosial, seni budaya 

atau potensi keruangan. Pengembangan Kampung Pelangi didasarkan pada indikator 

sosial, dikarenakan untuk mengatasi kawasan yang kumuh dan tidak tertata. Hal 

tersebut disampaikan oleh Ibu Transiska Luis : 

 “Kondisi kumuh itu kan kriterianya banyak seperti kondisi saluran, 
penghijauan, sampah, jadi kurang lebih kampung tematik itu salah satunya 
selain meningkatkan potensi lokal, perbaikan sarana dan prasarana, dan 
yang kamu teliti in ibis adilihat secara signifikan before dan afternya”.33 

 Setelah terbentuknya Kampung Pelangi Menjadi sebuah destinasi wisata baru 

di Kota Semarang yang lahir dari inisiatif walikota bersama masyarakat yang 

memiliki tujuan awal untuk mempercantik kampung di Gunung Brintik yang kumuh 

dan berda di belakang pasar bunga Kalisari yang sudah di revitalisasi menjadi cantik, 

Namun dengan berjalannya waktu Kampung Pelangi menjadi satu- satunya destinasi 

wisata yang mengusung tema yang unik dan warna-warni kampungnya sebagai daya 

tarik wisata di Kota Semarang. 

                                                             
33 Hasil wawancara dengan Ibu Transiska Luis Marina Selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang 
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, tanggal  29 Januari 2019 pukul 09.44 WIB dikantor Dinas 
Penataan Ruang Kota Semarang 
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Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai daya 

tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke 

suatu daerah. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau 

kunjungan wisatawan. 

Untuk mengelola Kampung Pelangi agar menghilangkan image kumuh 

dan sebagai alternative wisata, masyarakat harus turut berperan secara aktif 

dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah turut 

dalam pemberdayaan masyarakat. (Widjajanti, 2011) Pemberdayaan masyarakat 

sendiri memerlukan sebuah proses Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau 

proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal 

maupun non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah 

direncanakan bersama. Selain itu perlu ada partisipasi masyarakat untuk 

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Dalam pengelolaan wisata Kampung Pelangi, pokdarwis Kampung 

Pelangi dalam pengembangan daya tarik wisatanya menggunakan konsep 
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keunikan. Alasannya didasari oleh sumber daya yang di Desa Randusari yaitu 

sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

Sumber daya alam yang ada berkaitan dengan faktor topografi, kondisi 

topografi memaksa peletakan rumah masyarakat membentuk pola terasiring dari 

tepi sungai kali Semarang kearah timur mengikuti kontur sampai makam 

Bergota, kelerengan tanah yang sangat tinggi pada kampung Wonosari sehingga 

kondisi jalan di bentuk seperti tangga untuk memudahkan warga dalam kegiatan 

sehari- hari. Karenanya Kampung Pelangi terlihat sangat indah karena 

permukimannya warna-warni yang berada di bukit Gunung Brintik merupakan 

salah satu alasannya. Selain itu faktor geografis yang letaknya berada di tengah 

kota dengan dengan kantor pemerintahan, Tugumuda, Lawang Sewu dan pusat 

oleh-oleh Pandanaran. Sumber daya manusia yang ada berkaitan dengan 

pengelolaan pengembangan daya tarik wisata yaitu pokdarwis dan masyarakat 

yang ada di Kampung Pelangi. 

  Pandangan Wrihatnolo Mengenai pemberdayaan masyarakat sendiri 

memerlukan sebuah proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu “proses” 

merupakan sebuah proses di dalamnya terdapat siklus-siklus yang berjalan secara 

berkesinambungan dan tidak terbatas oleh batasan waktu tertentu serta tetap 

harus dijalankan oleh masyarakat baik dengan mendapatkan pendamping 

maupun tanpa pendampingan dari fasilitator. Selain itu, partisipasi masyarakat 

karena pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan adanya partisipasi dari 

masyarakat lokal. Masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui 
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tentang kondisi daerahnya daripada orang yang berasal dari luar daerah, dengan 

demikian partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengembangan, hingga akhir yaitu evaluasi. Harapan kedepannya 

ialah tiada lain untuk mewujudkan sikap rasa memiliki pada diri masyarakat 

lokal sendiri, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta 

dalam mengembangkan daya tarik wisata. 

  Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dalam 

pengembangan wisata  Kampung Pelangi dapat dilihat pada pertemuan 

masyarakat dengan pemerintah dan juga pertemuan rutin pokdarwis yang 

dilakukan setiap sebulan sekali dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

Langkah-langkah dalam pengembangan destinasi wisata diputuskan secara 

musyawarah agar tercipta iklim demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. 

Gambar 3.10 Pertemuan Rutin Pokdarwis 

 

 Sumber : Dokumentasi Pokdarwis Kampung Pelangi 2017 
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Gambar 3.9 melihatkan pertemuan rutin pokdarwis yang dijadikan sebagai alat 

komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan 

yang dilakukan.  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, sesuai dengan Teori Pemberdyaaan 

yang digunakan oleh Wrihatnolo dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 

komponen yang harus ada yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayagunaan 

atau pemberian daya .Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata Kampung Pelangi yang 

telah dilakukan selama ini guna memberikan dampak pada masyarakat , yang akan 

dijelaskan dibawah ini: 

a. Penyadaran 

 Hal ini merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan pembentukan 

perilaku sadar atau penyadaran dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama  

dengan tokoh- tokoh desa Kampung Pelangi. Dimana pada tahap ini 

dilakukan sosialisasi pembentukan Kampung Pelangi kepada masyarakat, 

Proses soasialisasi dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku 

kepentingan, tokoh desa melalui rapat dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pembentukan Kampung pelangi di lingkungan 

tempat tinggal mereka. Sosialisasi awal program ini dilakukan pada 7 April 

2017 mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, karena 

masyarakat merasa senang karena perkampungannya akan dijadikan sebagai 

Kampung Pelangi oleh pemerintah, dimana pengelolaan dan pelaksanaanya 
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melibatkan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah 

dengan Rangkaian kegiatan selanjutnya ialah Rembug kesiapan masyarakat 

atau Rapat persiapan pada tanggal 14 April 2017 yang dilaksanakan di balai 

desa, yaitu menghimpun masyarakat untuk memutuskan menerima atau 

menolak program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Pelangi. Pada 

tahap ini masyarakat memasuki tahap awal siklus pemberdayaan masyarakat, 

yaitu masyarakat telah memiliki keinginan untuk berubah. Pada tahap ini 

sejak awal tidak menemukan kendala yang berarti, masyarakat sepakat untuk 

dijadikan Kampung Pelangi karena dapat menghilangkan image. Kumuh yang 

selama ini melekat pada Kampung Wonosari. 

Hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis 

Kampung Pelangi : 

 “kalau hambatan berkaitan dengan penawaran konsep dijadikan kampung 
pelangi dengan di cat warna-warni waktu itu tidak ada, malah dengan 
dijadikan sebagai kampung pelangi kami mulai menjaga lingkungan dan 
bareng- bareng kita pengen mengebangkan wisata Kampung Pelangi 
dengan keunikannya...”34 
 

Dari Pernyataan diatas  dapat disimpulkan bahwa  dalam proses sosialisasi 

program Kampung Pelangi masyarakat dapat menerima dan sepakat bahkan 

dengan hal itu masyarakat ikut terlibat dalam hal pengecatan Kampung 

Pelangi.  

 

 

                                                             
34 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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Gambar 3.11 Sosialisasi Kepada Masyarakat 

 
 
 Masyarakat dilibatkan dari awal perencanaan hingga pelaksanaanya. 

Harapannya masyarakat merasa memiliki program tersebut dan pada 

gilirannya masyarakat akan turut membantu kelancaran program tersebut. 

Pada tahap pelaksanaan masyarakat juga bisa dilibatkan sesuai porsinya. 

Keikutsertaan dalam perencanaan akan lebih mudah bagi masyarakat untuk 

ikut serta dalam melaksanakan program dari pemerintah. 

b. Pengkapasitasan 

 Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat 

sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang yang akan 

diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, 

lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill 

masyarakat.  

 Dalam hal ini pelatihan ketrampilan dilakukan oleh Dinas Perindustrian 

Kota Semarang kepada kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan sumber 

daya manusia dibidang wisata. Mengacu pada keputusan kepala Dinas 

Perindustrian Kota Semarang selaku penggunaan anggaran Nomor : 534/ 
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Tentang penunjukan peserta pelatihan lukis kain, kegiatan pembinaan 

kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan Tahun anggaran 

2017. Kegiatan lukis kain ini diadakan di lingkungan Kampung Pelangi yang 

diikuti oleh 30 warga RW 04 dan RW 03. Bentuk dari kegiatan ini ialah 

dilakukan pendampingan kepada masyarakat melalui pelatihan lukisan kain 

yang bertujuan untuk melatih ketrampilan masyarakat agar nantinya 

masyarakat dapat menghasilkan sebuah produk. 

Gambar 3.12 Pelatihan Ketrampilan Lukis Kain Masyarakat Kampung 
Pelangi 

 

Hasil dari kegiatan ini ialah masyarakat dapat melukis diatas tas, kaos, 

gantungan kunci yang nantinya dapat dijual dan menjadi souvenir atau oleh-

oleh bagi wisatawan yang berkunjung. 

 Sedangkan pelatihan Sumber daya manusia lainnya yaitu, melalui 

pengkapasitasan kelembagaan atau pokdarwis Pemerintah melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Semarang Bidang Kelembagaan 

mengadakan pelatihan kepada kelompok – kelompok sadar wisata yang ada di 

Kampung Pelangi, Berikut ini adalah daftar Tabel 3.4, daftar pelatihan/ 
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pembinaan yang pernah diikuti oleh kelompok sadar wisata Kampung 

Pelangi. 

Tabel 3.13 Daftar Kegiatan Pokdarwis Tahun 2017-2018 

Nama Kegiatan Jumlah Kegiatan 

Sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata 2 Kegiatan 
Pembentukan Pokdarwis Kampung Pelangi 1 Kegiatan 

Pembinaan Pokdarwis 24 kali 

Pelatihan  pemandu wisata 2 kegiatan 

Sumber : diolah peneliti dari data Pokdarwis Kampung Pelangi 

Dari tabel 3.4  dapat disimpulkan, dan dilihat Sosialisasi dilakukan dua kali 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (1) Sosialisasi Sadar Wisata, 

merupakan sosialisasi awal yang diberikan kepada masyarakat Kampung 

Pelangi setelah Program Kampung Pelangi selesai dilaksanakan dan mendapat 

respon positif masyarakat sehingga ramai menjadi wisata yang baru. Dalam 

sosialisasi ini memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian wisata, 

sapta pesona kepariwisataan dan menjelaskan pentingnya partisipasi dan 

dukungan masyarakat dalam mendorong berkembangnya kepariwisataan di 

suatu wilayah. (2) Sosialisasi Tatacara pembentukan, merupakan sosialisasi 

lanjutan dari sosialisasi sadar wisata yang telah dilakukan sebelumnya pada 

tanggal 19 Mei 2017. Kampung Pelangi yang ramai menjadi tempat baru 

wisata di Kota Semarang diberikan sosialisasi mengenai apa saja yang 

dibutuhkan dalam pengembangan wisata. Sosialisasi yang dilakukan ini juga 

dilakukan pendataan potensi yang ada. Pendataan dilakukan oleh Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata. Sosialisasi ini juga menjelaskan lagi pentingnya 

peran dan dukungan masyarakat dalam pengembangan wisata. 

Hasil identifikasi pendataan potensi di masyarakat sekitar Kampung Pelangi : 

1. Ditemukan Kesenian tradisional seperti; Kuda Lumping, tari 

gambyong, tari trodat, tari jaipong, tari topeng, tari prajuritan, dll. 

2. Ditemukan Kesenian Karawitan, Keroncong, Terbangan Kasidahan, 

Dangdut. 

3. Ditemukan bebrbagai macam home industri/ UMKM; Industri 

Tahu, Industri Tempe, Makanan Ceriping, Tumpi. 

4. Ditemukan Industri Kreatif; Industri pengrajin bunga, Industri 

Bordir. 

Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan 

penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok- kelompok sadar wisata di 

Kampung Pelangi. Pembentukan pokdarwis sendiri dibentuk setelah adanya 

sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat Kampung Pelangi untuk mengenali Kampung Pelangi 

serta  gerakan untuk menyadarkan masyarakat untuk diajak maju dan 

semangat karena setelah kampung Wonosari menjadi Kampung Pelangi 

sangat menguntungkan  bagi masyarakat yaitu ; 

1. Mengubah lokasi yang kumuh menjadi tidak kumuh, peningkatan/ 

perbaikan kondisi lingkungan 
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2. Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat 

3. Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif. 

Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengidentifikasi 

potensi yang ada di Kampung Pelangi untuk dapat dikembangkan serta dapat 

diolah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Kampung 

Pelangi bahkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung atau wisatawan yang 

datang. Pelatihan pemandu wisata merupakan hal yang penting dalam 

kegiatan kepariwisataan. Untuk memberikan sebuah wisata narasi dan juga 

mempromosikan Kampung Pelangi kepada Pengunjung. Pelatihan ini diikuti 

oleh kelompok sadar wisata Kampung Pelangi dikarenakan banyak turis yang 

datang dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat berhasil, sehingga 

Kampung Pelangi memiliki pemandu wisata agar wisatawan tidak hanya 

datang dan berjalan namun tahu sejarah dan uniknya Kampung Pelangi. 

c. Pemberian Daya 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata Kampung 

Pelangi pada tahap ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam memberikan 

bantuan baik berupa dana pinjaman kepada kelompok masyarakat yang 

memiliki usaha maupun bantuan secara fisik untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana penunjang pariwisata.  

Bantuan pinjaman dana melalui Kredit Wibawa dengan mengajukan 

proposal usaha, ada 19 warga yang sudah mengajukan dengan usaha 

membuka warung makanan minuman, maupun menjual souvenir. 
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Bantuan secara fisik berupa pembuatan lahan parkir yang representatif, 

perbaikan talud di depan Kampung Pelangi, perbaikan jembatan Kampung 

Pelangi dan pembangunan foodcourt yang menunjang kegiatan pariwisata. 

Pemerintah mengucurkan dana sebesar 16 Miliar untuk menata sarana dan 

prasarana tersebut serta penataan saluran atau drainase sungai, drainase 

tersebut akan dibuat jalur pedestrian atau jalan inspeksi di belakang Pasar 

Kembang sehingga wisatawan bisa jalan-jalan di sepanjang jalan inspeksi 

pada Tahun 2018. 

Dari Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang 

dilakukan dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi adalah melalui beberapa 

tahapan yaitu : tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, tahap pemberian daya. 

Ketiga tahapan tersebut dijelaskan lebih rinci didalam matriks penelitian dibawah ini. 
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Tabel 3.14 Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan 
Wisata Kampung Pelangi 

Tahapan Penjabaran Tahapan Keterangan 

Penyadaran - Metode recruitment peserta 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Bentuk partisipasi masyarakat 

 
 
 
 
 

- Pelaksanaan sosialisasi 
 

 

- Perekrutan masyarakat di dalam pengembangan 
wisata Kampung Pelangi dengan cara 
mengumpulkan masyarakat dan melakukan 
musyawarah, memprioritaskan anggota yang 
memiliki kepedulian dan sadar terhadap 
pengembangan wisata lokal 
 
 
- Masyarakat ikut terlibat dalam hal pengambilan 
keputusan atau diskusi dengan masyarakat, 
masyarakat terlibat dari awal perencanaan sampe 
pelaksanaan 
 

- Sosialisasi program kampung pelangi kepada 
masyarakat dan pro tokohdesa 
Sosialisasi dilakukan sebelum pelaksanaan , dari 
mulai awal perencanaan  dan pelaksanaan, 
 

Pengkapasita
san 

- Pemberian materi pelatihan 
 
 

- Pelaksanaan Pelatihan 
 

 
- Kendala yang dihadapi saat 
Pelatihan 

- Sapta pesona dan  sadar wisata, Pelatihan 
pemandu wisata (local guide) 
 

- Mitra dengan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
 

- Kendala yang dihadapi ialah belum aktifnya 
semua anggota Pokdarwis Kampung Pelangi  

Tahap 
Pemberian 
Daya 

- Pemberian bantuan fisik maupun 
non fisik 

- Bantuan pinjaman modal usaha masyarakat, 
perbaikan sarana dan prasarana penunjang 
wisata, seperti lahan parkir, foodcourt di depan 
Kampung Pelangi 

Sumber : Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan 
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3.2.5. Kegiatan Pengembangan Wisata Kampung Pelangi 

3.2.5.1. Spot Selfie/foto  
Spot foto sekarang ini merupakan hal yang perlu dikembangkan dalam 

wisata karena potensi pengembangan wisata ini dapat menjadikan suatu 

destinasi wisata menjadi viral terutama di media sosial. Kampung Pelangi 

sendiri viral karenak keunikannya melalui sosial media dan juga media 

lainnya, dengan adanya spot foto di beberapa titik dapat membuat wisatawan 

yang berjalan memutari Kampung Pelangi tidak bosan, spot foto yang 

digunakan dihias agar lebih berwarna dengan aksesoris yang menarik, juga 

terdapat spot foto ayunan yang juga di hias dengan pernak-pernik agar 

menarik banyak wisatawan yang datang mengunjungi Kampung Pelangi. 

Aksesoris spot foto buatan ini adalah hal yang wajib, karena saat ini 

banyak orang akan datang  ke sebuah destinasi wisata jika ada spot buatan 

yang unik. Dengan munculnya instagram , semua keunikan pada destinasi 

wisata akan otomatis dilihat banyak orang dan membuat wisatawan lainnya 

datang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Slamet Widodo selaku ketua Pokdarwis 

Kampung Pelangi yang mengatakan : 

“ Kami dari pokdarwis bersama-sama masyarakat membuat beberapa 
spot foto menarik sebenarnya itu adalah ide bebrapa warga, agar 
pengunjung atau wisatawan mau menjelajah kampung, dan juga area – 
area spot foto ini dibuat instragamable dan menarik perhatian 
pengunjung”35 

 
 

                                                             
35 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi , pada 
tanggal 05 Februari 2019 pukul 10.00 di Kampung Pelangi 
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Gambar 3.13 Spot Selfie 

 

Gambar 3.14 Spot Foto Kupu-kupu 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.15 Spot Foto Sepeda Hias 
 

 



96 
 

 
 

Warga Kampung Pelangi sangat ramah kepada wisatawan yang datang, 

mereka memberitahu kepada wisatawan dimana saja letak spot-spot foto yang 

menarik dan unik. Ada beberapa spot foto yang viral di media sosial dan menjadi spot 

paling menarik di Kampung Pelangi, yaitu spot ayunan, spot sepeda hias, spot 

jembatan cinta, spot tangga warna-warni, dan yang paling menarik diantara spot lain 

adalah puncak pelangi, namun untuk menuju spot ini pengunjung harus rela naik 

menuju keatas.  

Dengan membuat spot foto buatan ini dapat menambah penghasilan meskipun 

tidak secara langsung dengan memberikan tulisan di beberapa spot foto untuk 

mengisi kas sukarela dengan kotak kecil, selain itu masyarakat mendapatkan 

penghasilan dari hasil parkir, berjualan, dan sebagainya. 

Gambar 3.16 Wisatawan sedang Berfoto di Spot Ayunan 
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Gambar 3.17 Spot Foto Puncak Kampung Pelangi 

 

Pada spot foto satu ini pengunjung dapat melihat sunset saat sore hari 

menjelang malam dan juga pengunjung bisa melihat keindahan Kampung 

Pelangi dari atas spot sekaligus pemandangan kota Semarang. Motivasi 

berwisata untuk bersenang-senang, atau sekedar foto selfi menjadi hal umum 

dikalangan masyarakat saat ini, khususnya pada kalangan remaja. 

3.2.5.2. Souvenir Sebagai Tanda Masuk 
Pada saat berkunjung di Kampung Pelangi pengunjung atau wisatawan 

yang datang dapat membeli souvenir berupa gantungan kunci yang 

dimaksudkan sebagai tanda masuk wisata Kampung Pelangi. Souvenir berupa 

gantungan kunci ini dapat diperoleh di setiap gang-gang yang berada di 

kawasan Kampung Pelangi. Bentuk dari souvenir sebagai tanda masuk adalah 

salah satu upaya dari masyarakat melalui pokdarwis untuk mengembangkan 

potensi warga. Pembuatan gantungan kunci ini berkerjasama dengan Dinas 

Perindustrian dimana masyarakat sebelumnya diberikan pelatihan, dan 

modalnya diperoleh melalui Kredit Wibawa yang di sosialisasikan oleh dinas 
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UMKM. Ibu Amanah selaku Bendahara Pokdarwis dan ketua PKK Rw 

menjelaskan : 

“Masyarakat memperoleh pelatihan dari beberapa dinas yang masuk 
salah satunya Dinas Perindustrian yang memberikan pelatihan 
berupa pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat disini, yang 
tujuannya sebenarnya untuk mengenalkan ciri khusus dari Kampung 
Pelangi ini, beberapa ibu PKK membuat gantungan kunci khas 
Kampung Pelangi pada thapa awal berhasil membuat 500 buah 
gantungan kunci dengan dibanderol harga Rp. 10.000 dan dijual 
dalam bentuk sebagai tanda masuk di Kampung Pelangi, namun 
masih ada beberapa pengunjung yang tidak tahu atau tertarik 
dikarenakan rata-rata pengunjung berasal dari kalangan anak 
muda”36 

Pada dasarnya souvenir di sebuah tempat wisata untuk memberikan 

kenang-kenangan atau untuk mengingat tempat wisata yang pernah 

dikunjungi. Souvenir ini juga memiliki fungsi sebagai promosi sekaligus 

branding bagi Kampung Pelangi. Souvenir berupa gantungan kunci, kaos, 

payung, dress yang membuat Kampung Pelangi memiliki cinderamata atau 

ciri khas tersendiri dari Kampung Pelangi yang dapat di kenang oleh 

pengunjung yang datang. 

 

 

 

 

                                                             
36 Hasil Wawancara dengan Ibu Amanah Selaku Bendahara Pokdarwis dan Ketua PKK RW, pada 
tanggal 11 Februari 2019. Pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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Gambar 3.18 Penjualan Souvenir Sebagai Tanda Masuk 

 

Penjualan Souvenir ini penting, selain untuk menambah penghasilan 

pokdarwis untuk mengembakan wisata Kampung Pelangi juga sebagai daya tarik 

wisatawan yang datang mengunjungi Kampung Pelangi. 

3.2.5.3.  Festival Lomba Mancing 
Festival lomba mancing di Kampung Pelangi awalnya dilakukan untuk 

memperingati HUT 1 Kampung Pelangi namun, selain itu tujuan utamanya 

ialah sebagai upaya promosi mengangkat potensi wisata di Kampung Pelangi. 

Acara ini diselenggarakan setahun sekali bahkan dihadiri oleh Walikota 

Semarang Bapak Hendrar Prihadi. Pokdarwis membentuk panitia lomba 

mancing melalui panitia pokdarwis berharap dapat memberdayakan 

masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat sebagai panitia lomba 

mancing.  

Lomba ini diikuti oleh sebagian besar masyarakat Kampung Pelangi 

bahkan pengunjung juga dapat mengikuti, panitia menyediakan alat pancing 

dan juga umpan untuk pengunjung yang ingin mengikuti. Event ini nantinya 

akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Kampung Pelangi yaitu 
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wisata air dimana selain memancing wisatawan juga dapat menaiki perahu. 

Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Slamet Widodo selaku ketua pokdarwis 

Kampung Pelangi : 

“Dengan adanya kegiatan ini wisata Kampung Pelangi semakin 
terwarnai, dan juga antuasias warga sangat tinggi terhadapp kegiatan 
ini kedepan kegiatan positif ini nantinya akan bisa jadi destinasi 
wisata air di Kampung Pelangi, yaitu berupa pemancingan dan 
transportasi air seperti perahu”37 

Gambar 3.19 Lomba Mancing 

 

3.2.5.4. Kuliner Kampung Pelangi 
Di Kampung Pelangi ini selain menikmati wisata swafoto, pengunjung atau 

wisatawan juga dapat mencari makanan yang dijual penduduk setempat. Uniknya 

juga ada beberapa warga yang berjualan atau membuka kedai pelangi yang menu 

makanan atau minumannya serba warna-warni seperti es mambo pelangi dan roti 

lapis pelangi. Meskipun hanya beberapa yang unik, namun ada pula yang membuka 

angkringan yang dicat warna-warni semarak dengan berbagai karakter seperti 

lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya itu pedagang di kawasan Kampung Pelangi 

bervariasai seperti mulai pedagang warung klontong, pedagang bakso dan mie ayam, 

pedagang nasi bungkus, pedagang jus dll. 

                                                             
37 Hasil wawancara dengan bapak Slamet Widodo Selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, pada 
tanggal 05 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Kampung Pelangi 
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Gambar 3.20 Jumlah Pedagang Kawasan Pelangi Kota Semarang 

 

Sumber : Data Dinas Penataan Ruang 

Gambar 3.16  menunjukan bahwa dengan adanya program Kampung Pelangi 

ini secara nyata mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat 

yang tadinya hanya pengangguran dapat memliki penghasilan dapat dilihat 

dari meningkatnya penjual di Kampung Pelangi dari sebelum adanya 

Kampung Pelangi jumlah pedagang atau penjual di Wonosari hanya 77 

setelah Kampungnya dijadikan sebagai Kampung Pelangi jumlah masyarakat 

yang berjualan meningkat hingga angka 56, Hal ini juga berdampak pada 

income yang masuk pada wisata Kampung Pelangi. 

 

 

 

 

 

77

133

Jumlah Pedagang

Sebelum Sesudah
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Gambar 3.21 Penjual di Kampung Pelangi 

Selain meningkatkan perekonomian masyarakat khusunya ibu-ibu 

yang dulunya hanya menganggur lalu setelah adanya Kampung Pelangi dapat 

membuka usaha untuk berjualan makanan maupun minuman. Hadirnya 

Kampung Pelangi ini dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat yang 

rata-rata bermata pencaharian buruh maupun swasta, dengan adanya program 

pemberdayaan masyarakat ini berdampak bagi pendapatan masyarakat 

Kampung Pelangi. Seperti yang diungkapkan ibu Amanah salah satu pemilik 

kios di Kampung Pelangi : 

“Saya kan pensiunan mbak, Alhamdulillah saya pensiun itu 
pengecatan selesai, wahh itu saya juga ikut jualan mbak 
Alhamdulillah sehari itu kotor saya dapat 500 ribu, karena ramai 
sekali ya yang berkunjung apalagi saat liburan panjang atau weekend 
gitu, ramai itu pas pagi sama sore hari, Saya jualan didepan rumah ya 
jualan makanan minuman mbak, saya juga mengajak ibu-ibu untuk 
membuat makanan dan minuman yang akan menjadi ciri khas 
Kampung Pelangi es mambo pelangi, cup cake pelangi, pernak-pernik 
yang bisa dibawa pengunjung sebagai kenang-kenangan”38 

                                                             
38 Hasil wawancara dengan Ibu Amanah selaku penjual di Kampung Pelangi pada tanggal 13 Februari 
2019 pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

kenyataanya adanya pemberdayaan ini berdampak pada pendapatan yang 

masuk dan hal ini tentunya akan berdampak bagi keanekaragaman 

pemberdayaan yang akan datang, karena semakin banyak pemberdayaan yang 

dilakukan maka dampak dari pendapatan ekonomi yang ada akan semakin 

meningkat. Hal ini akan memungkinkan perputaran ekonomi serta 

pengembangan wisata Kampung Pelangi. 

3.3. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi 
Dalam proses pengembangan Kampung Pelangi bukan hanya 

masyarakat yang terlibat tetapi dari pihak pemerintah juga ikut terlibat dalam 

berbagai hal yaitu, peningkatan sumber daya manusia, bantuan perbaikan 

infrastruktur penunjang dan sarana prasarana kegiatan wisata, Serta promosi 

wisata Kampung Pelangi. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana 

dan Gayatri (2005 : 95), pemerintah daerah memiliki peran untuk 

mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai: 1) Motivator 2) 

Dinamisator  3) Fasilitator. Peran pemerintah sebagai motivator harus bisa 

memotivasi masyarakat untuk terus mengembangakan potensi wisata yang 

ada melalui berbagai program dukungan pemerintah. Selain itu, pemerintah 

sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan daerah. Sebagai fasilitator , peran dari pemerintah adalah untuk 

menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupaun non fisik seperti, 

menyediakan sarana dan prasarana wisata, memfasilitasi terkait dengan 
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promosi, dan peran pemerintah sebagai dinamisator ialah upaya dinamisasi 

antara stakeholder pengembangan wisata di Kampung Pelangi. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Pitana dan Gayatri (2005 : 95), pemerintah daerah memiliki 

peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai: 1) 

Motivator 2) Dinamisator  3) Fasilitator.Teori ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana aktivitas-aktivitas usaha peran pemerintah dalam 

pengembangan Kampung Pelangi yang telah dilakukan selama ini guna 

memberikan dampak pada masyarakat , yang akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Motivator 

Peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha 

pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, merupakan sasaran utama yang 

perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan 

dengan baik. Pemerintah melakukan motivasi melalui program sosialisasi sadar 

wisata, pelatihan pengelolaan usaha wisata, sampai dengan dukungan dana 

stimulant bagi usaha wisata berbasis masyarakat 

Dalam menjalankan perananya sebagai Motivator pemerintah dalam 

pengembangan wisata Kampung Pelangi melakukan beberapa kegiatan terkait 

perannya tersebut yaitu : 

a. Sosialisasi Sadar Wisata 
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Sosialisasi sadar wisata Kampung Pelangi merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyadarkan 

masyarakat pentingnya kesadaran dalam menjaga melestarikan Kampung 

Pelangi. Kelompok sadar wisata merupakan komponen dalam masyarakat 

yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan 

kepariwisataan di daerahnya. 

Dalam rangka perwujudan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 

Tahun 2016, Disbudpar Kota Semarang menyelenggarakan fungsi perumusan 

rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan fungsi lainnya. 

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Semarang khususnya Disbudpar 

Kota Semarang tahun 2016-2021 dibentuk sebagai perencanan strategis yang 

mengagendakan aktivitas pembangunan, segala program yang mendukung 

dan menciptakan layanan masyarakat yang baik, termasuk didalamnya upaya 

memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Strategi RPJMD Kota Semarang adalah “Penguatan dan 

Pengembangan Sektor Unggulan” dengan arah kebijakan: “peningkatan 

pengelolaan kepariwisataan dengan kebijakan diarahkan pada peningkatan 

kunjungan wistawan, peningkatan pengelolaan obyek serta kemitraan 

kepariwisataan”. 

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam 

mengembangkan pariwisata Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang; 

2. Meningkatkan pelestarian kawasan, situs, benda dan bagunan cagar budaya; 

3. Meningkatkan pelestarian seni budaya tradisional; 

4. Meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; 

6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara; 

7. Meningkatkan sarana prasarana dan event MICE 

8. Meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan. 

9. Pengorganisasian 

Pelaksanaan strategi dalam Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi 

pariwisata implementasi dari pelaksanaan program tersebut salah satunya ialah 

pendampingan terhadap jalannya pengembangan wisata di tingkat lokal. Dengan 

adanya sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona serta peningkatan kualitas destinasi 

pariwisata melalui pokdarwis. 

Pokdarwis dibentuk oleh masyarakat dengan anggota rata-rata adalah warga 

masyarakat Kampung Pelangi. Dengan itu pemerintah melalui Surat Keputusan 

Walikota Nomor : 556/6610/Tanggal 6 Juni 2017 diputuskan tentang Penetapan 

Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS ) “Wisata Kampung Pelangi” Wonosari 

Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Oleh Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan struktur kepengurusan anggota 

di gambar bawah ini : 

Gambar 3.22 Struktur Organisasi Pokdarwis Kampung Pelangi 
 

Sumber : Data diperoleh dari Pokdarwis Kampung Pelangi 

Dari gambar 3.18 dapat disimpulkan bahwa anggota pokdarwis rata- rata 

berasal dari masyarakat Kampung Pelangi sendiri dan pemerintah berperan sebagai 

pendamping pokdarwis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

pengembangan wisata Kampung Pelangi. Pemerintah melakukan pendampingan 

pokdarwis Kampung Pelangi dalam bentuk mengadakan sosialisasi sapta pesona dan 

sadar wisata dan juga pelatihan pemandu wisata untuk memberdayakan masyarakat. 

Bapak Slamet Raharjo selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi menjelaskan : 

“Setiap bulan pemerintah selalu megirim surat undangan kepada 
pokdarwis untuk mengikuti pelatihan maupun pembinaanyang 
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dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkaitan dengan 
Pokdarwis, seperti kemarin itu pelatihan pemandu wisata kita 
diajarkan bahasa asing agar dapat menemani turis yang datang 
berkeliling, tapi ya gitu mbak yang ikut hanya beberapa anggota saja 
atau minatnya kurang”39 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal 

ini sebagai motivator telah terwujud dengan mengukuhkan pokdarwis,  melakukan 

pembinaan, sosialisasi dan juga pelatihan pemandu wisata kepada pokdarwis 

Kampung Pelangi. Namun, dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

masyarakat untuk ikut terlibat mengembangkan wisata Kampung Pelangi belum 

sepenuhnya aktif dan sadar. Dengan melihat hal tersebut keberadaan pokdarwis perlu 

terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut 

menggerakan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana 

yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata. 

Sosialisasi Sadar wisata dan sapta pesona harus diwujudkan dalam rangka 

menarik minat wisatawan berkunjung ke Kampung Pelangi. Masyarakat menciptakan 

suasana indah dan mempesona, khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi 

wisatawan agar mereka betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan 

memberi kenangan. 

Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona dilakukan dengan memperkenalan 

ke tujuh Unsur Sapta Pesona adalah : 1. Aman, 2. Tetib, 3. Bersih, 4. Sejuk, 5. Indah, 

6. Ramah, 7. Kenangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami dan 
                                                             
39 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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melaksanakan arti sapta pesona. Dapat diciptakan antara lain dengan menyediakan 

akomodasi yang nyaman, baik, dan sehat; atraksi seni budaya khas yang mempesona; 

makanan dan minuman khas daerah yang lezat dan menarik dalam penampilan; 

cinderamata khas daerah yang bermutu tinggi, mudah dibawa, harganya terjangkau, 

dan mempunyai arti tersendiri akan tempat yang mereka kunjungi. Memasyaratkatkan 

dan membudayakan Sapta Pesona Pariwisata dalam kehidupan sehari-hari 

mempunyai tujuan yang jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional 

dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bangsa dan Negara 

(Soedarmayanti 2014;30). 

Didalam Kampung Pelangi Pokdarwis setelah adanya sosialisasi Sapta Pesona 

belum optimal dalam menjalankan dan menciptakan kondisi tersebut, namun seiring 

berjalannya waktu Pokdarwis berhasil membuat masyarakat yang ketika awal 

pembentukan Kampung Pelangi masyarakat belum terbiasa dan merasa cemas 

mengenai keamanan kampung dengan adanya kedatangan pengunjung. Kecemasan 

tersebut diekspresikan melalui aktivitas menutup pintu, dan duduk di depan rumah. 

Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai terbiasa dengan kedatangan pengunjung 

yang diekspresikan dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan 

Santun) terhadap pengunjung. Hal ini dibuktikan oleh Bapak Slamet Widodo : 

“Kesadaran warga untuk menyambut wisatawan dengan 5S itu to 
santun ramah dan seterusnya itu lah perilaku yang bagus”.40 

                                                             
40 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai 

motivator melakukan sosialiasi sadar wisata dan sapta pesona kepada 

pokdarwis dan masyarakat belum optimal kenyataanya masyarakat belum bisa 

menciptakan kondisi tersebut hanya salah satu indikator saja yang terpenuhi 

yaitu penerapan 5s (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). 

b. Pelatihan Ketrampilan 

Peran pemerintah sebagai motivator selanjutnya ialah mengadakan pelatihan- 

pelatihan untuk menggali potensi Sumber Daya Manusia di Kampung Pelangi 

ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan 

sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill masyarakat.  

 Dalam hal ini pelatihan ketrampilan dilakukan oleh Dinas Perindustrian 

Kota Semarang kepada kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan sumber 

daya manusia dibidang wisata. Mengacu pada keputusan kepala Dinas 

Perindustrian Kota Semarang selaku penggunaan anggaran Nomor : 534/ 

Tentang penunjukan peserta pelatihan lukis kain, kegiatan pembinaan 

kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan Tahun anggaran 

2017. Kegiatan lukis kain ini diadakan di lingkungan Kampung Pelangi yang 

diikuti oleh 30 warga RW 04 dan RW 03. Bentuk dari kegiatan ini ialah 

dilakukan pendampingan kepada masyarakat melalui pelatihan lukisan kain 

yang bertujuan untuk melatih ketrampilan masyarakat agar nantinya 

masyarakat dapat menghasilkan sebuah produk. 
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Gambar 3.23 Pelatihan Ketrampilan Lukis Kain Masyarakat Kampung 
Pelangi 

 

Hasil dari kegiatan ini ialah masyarakat dapat melukis diatas tas, kaos, 

gantungan kunci yang nantinya dapat dijual dan menjadi souvenir atau oleh-

oleh bagi wisatawan yang berkunjung. 

c. Sosialisasi Ijin Usaha (IUMK) 

Pemerintah sebagai motivator masyarakat terus melakukan berbagai 

upaya untuk mendorong adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kampung Pelangi, salah satunya dengan program sosialisasi Ijin Usaha Mikro 

Kecil program ini merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat. IUMK merupakan layanan kepada 

para pelaku usaha mikro di Kota Semarang untuk memberikan legalitas 

kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha 

mikro dan kecil dalam bentuk data lembar. Surat Ijin Usaha Mikro diatur 

dengan maksud agar pelaku usaha mikro di Kota Semarang terdata 

keberadaanya serta teridentifikasi permasalahan usahanya sehingga 
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mendapatkan pendampingan yang tepat sehingga skal usahanya mampu terus 

berkembang. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian ijin usaha Mikro dan 

Kecil (IUMK) diselenggarkan di tingkat Kecamatan di Kota Semarang. 

Kemudian untuk mendapatkan ijin usaha mikro, tahapan yang harus dilalui 

oleh pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) adalah sebagai berikut : 

1. Pengantar RT dan RW 

2. Formulir isian Permohonan Pelaku Usaha Mikro 

3. Ijin Usaha Mikro dan Kecil 

Bnetuk sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang dengan memberikan pemahaman kepada warga Kampung 

Pelangi tentang IUMK dengan upaya mendata umkm yang sudah ada di kampung 

pelangi dapat terdata dan mendaftar Ijin Usaha agar saat usaha ataupun pelaku usaha 

mengalami kesulitan akan mendapat pendampingan dari pemerintah agar usahanya 

dapat berkembang. Tabel 3.5 menunjukan daftar umkm Kampung Pelangi yang telah 

mendaftar atau memiliki IUMK 
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Tabel 3.15 Daftar UMKM Yang Sudah Memiliki IUMK Di Kampung Pelangi 

 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 

 

Nama No Daftar IUMK Alamat 
AB Frozen Food 0048/11/15/IUMK/SMG Jl. Dr. Soetomo Wonosari Gg II  
MULYA I 00404/11/15/IUMK/SMG Jl. Wonosari VII 
SEHAT JUS 0014833/12/18/IUMK/SMG WONOSARI VI NO. 120 
HOME INDUSTRI  0014326/10/18/IUMK/SMG WONOSARI VI  
JUAL PAKAIAN DEWI  0013028/5/18/IUMK/SMG JL. WONOSARI VII  
SEMBAKO "RUSMIANAH" 0012971/4/18/IUMK/SMG WONOSARI VII 
NASI GORENG KRIUK 0012052/2/18/IUMK/SMG KP WONOSARI III/ 74 A  
WARUNG NASI 0011367/1/18/IUMK/SMG JL. WONOSARI VIII 
Mulya Florist 00443/11/15/IUMK/SMG Jl. Wonosari VII 
AJHOUG FLORIST 00431/11/15/IUMK/SMG Jl. Wonosari VII 
ADRIEL FLORIST 00532/11/15/IUMK/SMG Kp. Wonosari VII 
WARUNG KUCINGAN (NASI 
BUNGKUS) 

0011438/2/18/IUMK/SMG WONOSARI I 

WARUNG NASI 0011367/1/18/IUMK/SMG JL. WONOSARI VIII 
ANGKRINGAN (WARUNG 
KOPI) 

0011346/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VII 

ISI ULANG AIR BERSIH  0011334/1/18/IUMK/SMG JL. WONOSARI I  
WARUNG SOTO 0011273/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VIII BRINTIK 
JUALAN PECEL 0011274/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VII BRINTIK 
LANGGENG JAYA SNACK 0011239/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VII 
TERNAK AYAM 0011261/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VII 
JUALAN PAKAIAN 0011263/1/18/IUMK/SMG WONOSARI VII 
CATERING MAKANAN 0011264/1/18/IUMK/SMG WONOSARI GUNUNG BRINTIK 
WARUNG SEMBAKO 0011265/1/18/IUMK/SMG WONOSARI GUNUNG BRINTIK 
JUAL SEMBAKO + PAKAIAN 0010927/12/17/IUMK/SMG WONOSARI VIII 
DAGANG SAYUR 0011062/12/17/IUMK/SMG WONOSARI IV 
JUALAN ANEKA KUE 0011224/1/18/IUMK/SMG WONOSARI BRINTIK 
TOKO KELONTONG 0010654/11/17/IUMK/SMG WONOSARI I 
WARUNG SUGIYARTI 0010489/11/17/IUMK/SMG JL.WONOSARI 7 
TOKO SEMBAKO 0010189/10/17/IUMK/SMG KP. WONOSARI VI 
WARUNG MAKAN BU GIMIN 0010140/10/17/IUMK/SMG JL. WONOSARI VI 
JUALAN ES JUICE  009980/9/17/IUMK/SMG KP. WONOSARI VII BRINTIK  
JUAL BAJU DAN ES KOPI 009981/9/17/IUMK/SMG KP. WONOSARI VII 
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Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa usaha yang dimiliki masyarakat Kampung 

Pelangi ini bervariasi mulai dari penjual bunga, makanan minuman, home industry, 

pakaian, toko sembako , kelontong dsb. Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah 

mengenai ijin usaha mikro kecil banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya ijin 

usaha dan keuntungan yang diperoleh masyarakat, dengan melihat tahun no daftar 

IUMK dapat disimpulkan setelah adanya Kampung Pelangi dan pemerintah hadir 

memberikan sosialisasi masyarakat yang memiliki ijin usaha semakin meningkat. 

Bapak Bejo selaku selaku kasi pemberdayaan usaha mikro Dinas Koperasi dan 

UMKM menjelaskan : 

“Pemerintah memberikan sosialisasi Ijin usaha sekaligus memberikan 
kesempatan dan mendorong masyarakat yang belum memiliki usaha untuk 
mau membangun usaha dengan memberikan bantuan pinjaman modal melalui 
program Kredit Wibawa, dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah 
diharapkan dapat mendorong perekonomian dan meningkatnya pendapatan 
masyarakat di Kampung Pelangi”41 

Ibu Amanah Selaku Ketua PKK RW menambahkan : 

“Kurang lebih ya sebanyak 20an  warga ya yang tsudah daftarkan usaha 
mereka setelah mengikuti sosialisasi dari pemerintah itu mereka ke rt rw buat 
surat pengantar untuk ke kelurahan, saya juga mengajak ibu pkk ikut 
membuat usaha rumahan untuk cinderamata khas kampung pelangi dengan 
harapan pemerintah selalu mendampingi kami dengan begitu dapat 
mengembangkan wisata Kampung Pelangi mbak...”42 

Dari pernyataan- pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan 

untuk mendorong masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan Kampung 

Pelangi melalui usaha kecil di lingkungan mereka. Kampung pelangi sendiri 

                                                             
41 Hasil wawancara dengan bapak Bejo selaku Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro, pada tanggal 07 
Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 
42 Hasil wawancara dengan ibu Amanah selaku Ketua PKK RW Kampung Pelangi, pada tanggal 09 
Februari 2019  pukul 16.00 WIB di Kampung Pelangi Semarang 
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terbagi atas RW 3 dan RW 4 dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai 

buruh, seharusnya dengan adanya program kampung pelangi masyarakat yang 

mayoritas bekerja sebagai buruh yang mana pendapatannya tidak menentu dan 

minim, dengan adanya program Kampung Pelangi masyarakat memiliki potensi 

untuk dapat berusaha menciptakan produk yang memiliki nilai jual serta dapat 

mendorong pengembangan wisata Kampung Pelangi. 

d. Bantuan berupa pinjaman modal usaha 

Peran pemerintah dalam hal berupa pinjaman modal merupakan salah satu 

upaya pemberdayaan masyarakat yang sangat penting, karena apabila tidak ada 

modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun 

untuk lingkungannya. Pemerintah melalui program Kredit Wibawa memberikan 

pinjaman modal usaha untuk masyarakat Kampung Pelangi. 

Kredit Wibawa merupakan pinjaman modal usaha yang bunganya sangat rendah, 

dengan cara mengajukan proposal usaha mikro. Untuk membantu pelaku usaha 

kecil dan mikro yang ada di Kampung Pelangi agar terdata dan mendapatkan 

keuntungan melalui pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga 

informasi serta pelatihan manajemen, ketrampilan usaha, pemasaran, branding, 

dan packaging. Dalam hal ini pemerintah mendorong masyarakat untuk 

menumbuhkan jiwa kewirausahaa dan meningkatkan jumlah umkm yang ada di 

Kampung Pelangi melalui beberapa program yang inovatif dari pemerintah. Hal 

ini dijelaskan oleh Bapak Bejo selaku kasi pemberdayaan usaha mikro : 
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“Sebanyak 19 warga sudah mengajukan ada tiga kredit Wibawa yang harus 
dicairkan di situ, masing-masing untuk handicraft, makan minum, sama satu 
lagi gembok cinta, untuk dibantu dengan Kredit Wibawa”43   

Dari hasil wawancara peniliti dapat disimpulkan  sebannyak 19 warga sudah 

mengajukan Kredit Wibawa untuk modal usaha di Kampung Pelangi. Ada tiga 

prioritas umkm yang harus mendapat Kredit Wibawa yaitu handicraft, makan 

minum dan gembok cinta. Pemerintah melalui kegiatan pemberian bantuan modal 

merupakan peran motivator dimana pemerintah menstimulan masyarakat dengan 

modal pinjaman agar masyarakat mampu menghasilkan sebuah produk yang 

dapat dijual dan menarik wisatawan Kampung Pelangi. 

2. Dinamisator 

Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembangan wisata Kampung 

Pelangi ini melakukan kerja sama antar sektor, baik swasta, maupun 

pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya 

diwujudkan melalui dialog pada saat penyelenggaraan event- event promosi 

wisata pada saat sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat, serta peningkatan 

kerja sama dengan instansi pmerintah lain seperti Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Pelaksanaan strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara dan nusantara oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang dilakukan dengan menambah sejumlah atraksi wisata di berbagai obyek 

wisata dan berupa event-event besar rutin yang diadakan setiap tahun. 

                                                             
43 Hasil wawancara dengan bapak Bejo selaku Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro, pada tanggal 07 
Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 



117 
 

 
 

Gambar dibawah merupakan salah satu event pentas seni yang 

diselenggarakan di lahan parkir Kampung Pelangi. Event ini kerjasama anatar 

pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tribun Jateng. Pentas 

seni tersebut diisi dengan pentas tari dan menyayi oleh warga Kampung Pelangi. 

Gambar 3.24 Pentas Seni di Kampung Pelangi 
 

 

 Gambar 3.19 merupakan event kerjasama antara pemerintah dengan Tribun 

Jateng. Dalam kesempatan tersebut tujuannya ialah agar destinasi wisata Kampung 

Pelangi semakin dikenal banyak orang dan banyak warga yang berkunjung nantinya. 

Dengan begitu maka dampaknya perekonomian masyarakat bisa meningkat. Acara 

tersebut digelar dengan penanggung jawab event dari Tribun Jateng, selain diisi 

dengan pentas seni tari oleh warga Randusari juga ada dari beberapa komunitas. 

Bapak Slamet Widodo menambahkan : 

“warga ikut terlibat memeriahkan pentas tersebut dengan berbagai tarian, 
diantaranya tari ngoser, gelang rum, miyang, gado-gado, lenggang nyai, 
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sesonderan dan lainnya, komunitas juga da yang ikut pas event ini mbak 
komunitas mobil semarang juga komunitas zumba”44 

Bapak Erwin menjelaskan  : 

“kalau pertemuan rutin kami mengadakan sebulan sekali dengan pokdarwis, 
kalau dengan warga kita bisa melalui pertemuan rutin rt/rw mbak, 
pemerintah sendiri melakukan pertemuan dengan pokdarwis sebulan 
sekali”45 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai 

dinamisator diwujudkan melalui koordinasi dengan stakeholder melalui kegiatan atau 

event- event dan juga pertemuan dengan pokdarwis Kampung Pelangi dalam upaya 

pengembangan wisata Kampung Pelangi. 

3. Fasilitator 

Peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan wisata di Kampung Pelangi 

adalah untuk menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupaun non fisik. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang adalah menyediakan 

sarana prasarana wisata, memfasilitasi pengembangan wisata berbasis masyarakat. 

Selama ini upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana 

prasarana wisata, seperti pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pokok 

pariwisata, sampai dengan pembangunan fasilitas pendukung usaha pariwisata dan 

juga promosi wisata. 

Mengacu pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 Perubahan. RPJMD Kota 

Semarang Tahun 2016-2021 Perubahan yang telah disusun merupakan dokumen 
                                                             
44 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
45 Hasil wawancara dengan bapak Erwin Selaku ketua Rw pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 
WIB di Kampung Pelangi 
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perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Semarang. dan sebagai acuan 

bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan selama kurun waktu 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut dimuat visi 

Kota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju 

Masyarakat Semakin Sejahtera” yang mempunyai 4 (empat) misi. Misi yang terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah misi 

ke-3 yaitu “Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan 

lingkungan.” Misi ini mengandung arti bahwa Pembangunan diprioritaskan pada 

optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur 

wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap 

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. Isu strategi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada pelaksanaan 

pembangunan periode 2016-2021 sebagai berikut46 : 

1.  Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang 

2. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 

3. Peningkatan kualitas Perencanaan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan 

4. Penurunan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

5. Peningkatan penataan dan pemanfaatan bangunan gedung/Menurunnya 

Bangunan yang melanggar Perda RTRW 

                                                             
46 Renstra Dinas Penataan Ruang Tahun 2016-2021 
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6. Peningkatan Pengelolaan Reklame. 

Pembangunan Kampung Pelangi mengacu pada Rencana Strategis Dinas 

Penataan Ruang Tahun 2016-2021 pada Peningkatan Pembangunan sarana dan 

prasarana perkotaan. Perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang 

berkualitas memberikan peran yang penting dalam pembangunan sarana dan 

prasarana perkotaan. Dengan perencanaan yang berkualitas dan optimal akan 

mewujudkan pembangunan kota yang lebih maju. Untuk mewujudkan hal tersebut 

perlu dilakukan penyusunan RTBL KAWASAN KALI SEMARANG PERMEN PU 

NO.06/PRT/2007, RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) bertujuan untuk 

menyusun suatu acuan, panduan (guidelines) dan strategi implementasi pengendalian 

pembangunan di kawasan Kali Semarang Kawasan Permukiman, alokasi fungsi ini 

berada pada Kelurahan Pindrikan Lor, Pindrikan Kidul, Miroto, Pekunden, Gabahan, 

Brumbungan, Mlatibaru, Bugangan, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, Karang Tempel, 

Bulustalan, Barusari, Randusari, Lamper Lor, Lamper Kidul dan Lamper Tengah. 

Pembangunan yang ada di Kamung Pelangi ini merupakan alokasi fungsi yang 

berada pada Kelurahan Randusari yaitu meliputi : pembangunan gardu pandang, 

penunjuk arah, peta kawasan, lahan parkir, area foodcourt, perbaikan jembatan dan 

lain-lain.  

Berikut merupakan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan 

wisata di Kampung Pelangi baik secara fisik maupun non fisik  : 

a. Gardu Pandang 
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Gardu pandang Kampung Pelangi ini selesai pengerjaan pada bulan desember 

tahun 2018 lalu yang di kerjakan oleh Dinas Penataan Ruang. Gardu pandang 

ini berada di puncak pelangi yang dapat diakses oleh pengunjung melewati 

papan penunjuk arah 

Gambar 3.25 Gardu Pandang Kampung Pelangi 

  

Pembangunan gardu pandang di Kampung Pelangi oleh pemerintah 

dengan Pagu Anggaran 2018 sebesar Rp.196.500.000 karena salah satu 

tujuannya ialah untuk menambah daya tarik wisata yang dapat meningkatkan 

pengunjung. Dari gardu pandang ini pengunjung dapat melihat sunset dan 

juga landscape Kota Semarang karena berada di puncak bukit pelangi. Seperti 

yang dikatakan oleh Ibu Siska selaku Kasi pengendalian tata ruang Dinas 

Penataan Ruang : 

“Pembangunan gardu pandang ini sudah direncanakan dan dibuat 
DED tahun 2018 awal dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2018 
akhir, pembangunan ini salah satu dari pengembangan kawasan 
Kampung Pelangi agar berkelanjutan, dan dengan adanya gardu 
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pandang dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan 
income yang masuk di kawasan Kampung Pelangi”47   

b. Penunjuk Arah 

Pembuatan penunjuk arah ini bertujuan agar wisatawan yang berkunjung 

tidak tersesat di Kampung Pelangi, karena luasnya lokasi Kampung Pelangi. 

Penunjuk arah akan memberi tahu setiap orang atau pengunjung yang akan 

melewati jalur yang akan di tuju selanjutnya. Plank penunjuk arah dipasang 

secara jelas tanpa hambatan bebas  agar dapat dibaca secara jelas oleh 

pengunjung.  Pembangunan Penunjuk arah ini menggunakan Pagu Anggaran 

2018 sebesar Rp.147.500.000 

Gambar 3.26 Penunjuk Arah 

 
 

Dengan adanya tiang-tiang penunjuk arah selain sebagai penunjuk jalur 

juga dapat membuat wisatawan terkesan akan ciri khas yang ditampilkan, 

penunjuk arah dibuat untuk memberikan informasi tentang lokasi mana 

yang akan dijelajah selama di Kampung Pelangi. 

                                                             
47 Hasil wawancara dengan Ibu Transiska Luis Marina Selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang 
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, tanggal  29 Januari 2019 pukul 09.44 WIB dikantor Dinas 
Penataan Ruang Kota Semarang 
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c. Peta Kawasan 

Pembuatan peta kawasan di Kampung Pelangi ini menggunakan Pagu 

Anggaran 2018 dengan total Rp. 132.500.000. Pembangunannya bertujuan 

untuk menunjukan lokasi-lokasi atau gang- gang jalur yang akan dilewati 

oleh pengunjung yang akan menjelajah Kampung Pelangi. Peta kawasan ini 

ada di titik- titik setiap gang dari gang 1-6 di dalamnya terdapat peta kawasan 

yang dapat memudahkan para pengunjung. 

Gambar 3.27 Peta Kawasan Kampung Pelangi 

 
 

d. Tulisan Kampung Pelangi 

Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah pengembangan 

berkelanjutan dari kawasan Kampung Pelangi. Pemerintah membuat DED 

pada tahun 2018 bersama dengan DED gardu pandang dan selesai juga pada 

tahun yang sama. 
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Gambar 3.28 Tulisan Ikon Kampung Pelangi 
 

 
 

Tulisan ini terlihat indah dan mempercantik kawasan Kampung Pelangi, jika 

dilihat dari bawah Jalan Dr.Sutomo pengunjung dapat melihat dengan jelas 

ikon Kampung Pelangi. 

e. Perbaikan Jembatan 

Perbaikan sarana prasrana jembatan ini dilakukan pemerintah karena 

jembatan sebelumnya dirasa tidak begitu bagus dan perlu adanya perbaikan, 

luas dan bentuk jembatan yang tidak mendukung dengan kegiatan wisata 

perlu diperbaiki. 

Gambar 3.29 Jembatan Sebelum dan Sesudah Diperbaiki 

 
Sebelum    Sesudah 
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Dengan diperbaikinya jembatan penghubung kampung dengan jalan besar 

karena dilalui kali semarang ini semakin mempercantik kawasan Kampung 

Pelangi. 

f. Lahan Parkir  

Dalam pengembangan wisata lahan parkir merupakan salah satu fasilitas 

yang pneting dimana jika lahan parkir terdapat dan luas maka menjadikan 

salah satu penunjang wisata. Lahan parkir di Kamupung Pelangi sendiri pada 

saat mulai diresmikan belum ada para wisatawan yang datang memanfaatkan 

pedestrian depan pasar bunga, karena letak dan posisi yang tidak mendukung. 

Pemerintah akhirnya membangun lahan parkir Kampung Pelangi sekaligus 

foodcourt di depan Kampung Pelangi. Lahan parkir ini juga dijadikan sebagai 

pentas seni budaya jika ada event di Kampung Pelangi. 

g. Promosi Wisata 

Promosi wisata dilakukan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang, salah satu peran pemerintah sebagai motivator 

ialah promosi wisata hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Kampung Pelangi. Berikut merupakan  bentuk dari 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah : 

1. Situs Online  : www.pariwisata.semarangkota.go.id  

2. Media Sosial  : ig @kampungpelangi_smg , facebook 

3. Book Guide 

4. Peta Wisata 
 
 

http://www.pariwisata.semarangkota.go.id/
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Gambar 3.30 Bentuk Promosi Pemerintahan 
 

  
 

Ig    Book   Facebook 
 

Dari gambar 3.29 dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan 

pemerintah rata-rata melalui media sosial dan online karena masyarakat 

sekarang ini lebih suka dengan media sosial dibandingkan media lain selain 

itu  Kampung Pelangi ini pun juga viral di berbagai media sosial. 

Masalah pemasaran/ promosi wisata Kota Semarang yang ditemui dalam 

rangka meningkatkan jumlah kunjungan disampaikan Bapak Jumartono : 

“Penghambat yang utama yaitu belum adanya branding pariwisata yang 
secara massif kita jual. Sehingga sulit untuk kita mempromosikan, karena 
selama ini orang masih menganggap Kota Semarang hanya sebagai Kota 
Transit, buka sebagai Kota Destinasi wisata”48 
 
Menurut pernyataan hasil wawancara diatas promosi yang dilakukan masih 

belum optimal, promosi yang dilakukan kurang dapat menjual dan menarik 

wisatawan, serta masih kurangnya sinergitas antara para pelaku, pemerintah, 

dan masyarakat masih belum/ kurang mendukung kegiatan wisata. 
                                                             
48Hasil Wawancara dengan Bapak Jumartono Selaku Kasi Kerjasama organisasi dan kepariwisataan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 22 januari 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang  
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Peran pemerintah sebagai fasilitator diwujudkan melalui program 

pembangunan diatas yang mana fasilitas ini dapt menunjang kegiatan wisata 

dan kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung 

yang datang melalui promosi wisata. 

 Peran pemerintah didalam proses pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan wisata Kampung Pelangi dapat dilihat melalui penelitian yang 

disusun oleh peneliti dibawah ini : 
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Tabel 3.16 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi 
No Peran 

Pemerintah 
Keterangan Dinas Terkait Bentuk Kegiatan 

1 Motivator a. Sosialisasi sapta  pesona 
dan sadar wisata, pembinaan 
pokdarwis, pelatihan 
pemandu wisata 
b. Pelatihan Melukis atau 
Handy Craft 
 
 
 
c. Sosialisasi Ijin Usaha 
(IUMK) 
 
 
d. Bantuan berupa pinjaman 
modal (Kredit Wibawa) 
 

a. Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

 
 
b. Dinas 

Perindustrian 
 
 
 
 

c.  Dinas Koperasi 
dan UMKM 

 
Kenali potensi dan 
Kearifan lokal Kampung 
Pelangi Semarang 
(Semarang 19 Mei 2017) 
 
Pembinaan kemampuan 
dan ketrampilam kerja 
masyarakat di 
Lingkungan Kampung 
Pelangi  
 
 
Pelatihan Kewirausahaan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 
Metode Pelaksanaan: 
Pemberian pendampingan 
kepada masyarakat 
(Semarang, 14 Desember 
2017) 

2 Dinamisator a. Pemantauan melalui 
pertemuan pokdarwis 
b. Kerjasama dengan 
stakeholder melalui event-
event yang diselenggarakan 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Pertemuan rutin yang 
dilakukan melalui 
Rapat bersama 
Pokdarwis 

3 Fasilitator a. Perbaikan infrastruktur 
penunjang wisata (sarana 
prasarana) 

b. Promosi Wisata ; Situs 
Online, Media Sosial, 
Buku , Peta Wisata 

a. Dinas Penataan 
ruang 
 

b. Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Rtbl Kali Semarang 
 
 
Peningkatan Kualitas 
Destinasi Pariwisata 

Sumber : Hasil Analisa Peneliti dari data lapangan 

3.4. ANALISIS SWOT 
 Setelah dijelaskan mengenai insiasi program Kampung Pelangi, 

program pemberdayaan Kampung Pelangi , usaha kegiatan pemberdayaan 

oleh masyarakat dan peran pemerintah guna pengembangan wisata yang ada 

di Kampung Pelangi, maka peneliti mencoba membuat analisis strength, 
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weakness, opportunity and threat yang dilakukan agar kedepannya bisa 

menjadi alternative dalam pengelolaan dan pengembangan Kampung Pelangi. 

1. Strength (Kekuatan) 

 Kekuatan yang dimiliki kawasan Kampung Pelangi dalam 

mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata 

adalah : 

a. Menjadi pendongkrak ekonomi warga Kampung Pelangi 

b. Destinasi wisata baru dan unik di Semarang 

c. Dengan adanya Kampung Pelangi dapat meningkatkan pendapatan 

dari sektor pariwisata 

d. Pengembangan Kampung Pelangi pada kawasan strategis dapat 

memebentuk daya tarik, keindahan, dan identitas pada Kota Semarang 

e. Keunikan Kampung Pelangi menjadi daya tarik masyarakat 

f. Kampung Pelangi menajdi viral bahkan di mancanegara, beberapa 

media internasional bahkan menjadikan foto Kampung Pelangi 

sebagai headline. 

g. Dibentuknya Kelompok Sadar Wisata Kampung Pelangi 

 Viralnya Kampung Pelangi karena keunikannya hingga mancanegara 

merupakan salah satu potensi dan peluang yang dimiliki Kampung Pelangi 

sehingga wisatawan asing akan banyak yang berkunjung. Memaksimalkan 

peran dari pokdarwis dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan 

wisata Kampung Pelangi. 
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 Kampung Pelangi ini sendiri berada dilokasi yang strategis 

berdekatan dengan Tugumuda dan juga Lawangsewu, Hal ini 

memungkinkan berkembangnya Kampung Pelangi. 

2. Weakness (Kelemahan) 

 Kampung Pelangi memiliki beberapa kelemahan dan merupakan hal-

hal yang tidak dimiliki atau belum dimaksimalkan pada Kampung Pelangi. 

a. Kurangnya SDM Pokdarwis sebagai pengelola wisata Kampung 

Pelangi 

b. Kurangnya Atraksi Wisata 

c. Tidak adanya fasilitas lain sehingga wisatawan mudah bosan 

d. Kurangnya pengawasan dalam lingkungan Kampung Pelangi 

e. Terbatasnya lahan, karena lahan di Kampung Pelangi secara 

keseluruhan adalah permukiman. 

 Kelemahan ini merupakan faktor disamping kekuatan yang dimiliki, 

kelemahan yang dimiliki Kampung Pelangi yang utama ialah kurang 

maksimalnya pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh 

pokdarwis. Kurangnya atraksi wisata yang sebenarnya dapat 

dikembangkan oleh Pokdarwis dan terbatasnya fasilitas pendukung yang 

digunakan untuk wisata. Sumber Daya Manusia yang belum siap dengan 

latar belakang yang berbeda dan kurangnya pemahaman akan menjadi 

penghambat pengembangan wisata Kampung Pelangi. Karena masyarakat 
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hanya fokus pada income pribadi dibandingkan pengembangan Kampung 

Pelangi. 

3. Oportunities (Keuntungan) 

 Peluang atau keuntungan Kampung Pelangi dalam peningkatan 

wisata karena menjadi satu-satunya wisata yang unik di Kota Semarang. 

Kampung yang penuh warna-warni berada di tengah kota dengan kontur 

perbukitan menjadikan daya tarik Kampung Pelangi yang tidak dimiliki 

oleh kampung lainnya dan menarik pengunjung maupun wisatawan lokal 

dan asing yang kan berkunjung. Keuntungan yang lain yaitu : 

a. Adanya dukungan dari Pemerintah dalam pengembangan Kampung 

Pelangi 

b. Posisi Kampung Pelangi  dekat dengan pusat Kota Semarang 

c. Membentuk kelompok Sadar Wisata dan UMKM 

d. Dengan banjirnya wisatawan di Kampung Pelangi pembangunan terus 

dilakukan oleh pemerintah yang mencakup pembangunan kawasan 

parker, normalisasi saluran drainase, pembangunan jembatan, dan 

pembangunan foodcourt. 

e. Kerjasama dengan pabrik Cat, pengusaha, perbankan dan para stake 

holder dalam pengembangan Kampung Pelangi 

4. Threats (Ancaman) 

 Ancaman bagi Kampung Pelangi adalah banyaknya wisatawan yang 

bosan dengan wisata swafoto dan memilih untuk berwisata ke tempat yang 



132 
 

 
 

memiliki atraksi wisata yang beragam. Ancaman lainnya yaitu degradasi 

kualitas lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan 

oleh pembangunan, kerusakan fasilitas kampung pelangi jika dibiarkan 

begitu saja dan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk merawat 

menjaga dan melestarikan maka fasilitas yang ada akan rusak selain itu , 

minat wisatawan yang kurang atau menurunnya minat dari wisatawan 

karena pengunjung tidak dapat memiliki kenangan yang menarik saat 

berkunjung maka minat pengunjung untuk kembali berwisata ke Kampung 

Pelangi akan menurun. Persaingan yang semakin ketat dengan banyaknya 

Kampung Tematik yang bermunculan di Kota Semarang juga menjadi 

ancaman yang perlu diperhatikan. 

3.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Wisata Kampung 
Pelangi 

3.5.1. Faktor Pendukung 
1. Destinasi wisata yang unik 

 Kampung Pelangi merupakan destinasi wisata yang baru dan unik di 

Kota Semarang dimana sekarang ini wisata swafoto merupakan trend baru. 

Munculnya instagram membuat orang senang mengunjungi tempat-tempat 

yang unik dan mengabadikan foto mupun selfi. Potensi yang dimiliki oleh 

Kampung Pelangi harus dijaga dan dilestarikan keunikannya. Seperti yang 

disampaikan Bapak Slamet Widodo selaku Ketua Pokdarwis Kampung 

Pelangi : 

“Keunikan Kampung Pelangi ini telah mendunia, selain 
tempat tinggal warga yang dicat warna-warni juga ada 
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beberapa spot foto yang unik dan macam-macam kuliner yang 
bertema pelangi”49 
 

  Dari pernyataan diatas maka Kampung Pelangi memiliki beberapa daya 

tarik wisata yang unik yang dapat dikembangkan dan ditawarkan kepada 

wisatawan lokal maupun asing. 

2. Dekat dengan Pusat Kota, Tugu Muda, dan Lawang Sewu  

Kampung Pelangi memiliki letak yang strategis yaitu berada di pusat 

Kota Semarang dekat dengan kawasan Tugu Muda atau lebih tepatnya berada 

di sisi timur Jl. Dr. Sutomo. Kampung Pelangi ini sendiri jaraknya dari Tugu 

Muda hanya sekitar 500 M dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Akses 

menuju Kampung Pelangi sangat mudah karena berada di pusat kota. Hal ini 

di buktikan dengan pernyataan Bapak Jumartono selaku Kasi Kerjasama 

organisasi dan kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 

“ Akses untuk menuju Kampung Pelangi ini snagat mudah mbak,karena 
dekat dengan pusat kota dan juga Tugu Muda jadi wisatawan dapat 
dengan mudah menemukan Kampung Pelangi dapat juga diakses 
menggunakan transportasi umum angkutan maupun BRT, selain Tugu 
Muda kan dekat dengan Lawang Sewu dan Pusat oleh-oleh Pandanaran 
pasti banyak wisatawan yang mampir berkunjung”50 
 

 Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan bahwa letak Kampung Pelangi 

sangat strategis dan mudah diakses menggunakan transportasi apapun 

sehingga wisatawan dapat dengan mudah mengunjungi Kampung Pelangi. 

                                                             
49 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi pada 
tanggal 05 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Kampung Pelangi Semarang 
50 Hasil Wawancara dengan Bapak Jumartono Selaku Kasi Kerjasama organisasi dan kepariwisataan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 22 januari 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 
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3. Fasilitas dari Pemerintah 

   Sejak awal proses pengembangan Kampung Pelangi bukan hanya 

masyarakat namun pemerintah juga ikut terlibat bukan hanya dalam 

infrastruktur namun juga sosial ekonomi, pemerintah terlibat melalui bebrapa 

dinas terkait yaitu Dinas Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas tersebut terlibat 

dalam kegiatan pengembangan Kampung Pelangi. 

  Hal ini disampaikan oleh ibu Amanah selaku ketua PKK RW di Kampung 

Pelangi : 

“Semenjak dijadikan sebagai Kampung Pelangi masyarakat disini 
banyak sekali mbak mendapatkan pelatihan kewirausahan, pelatihan 
ngelukis bikin gantungan, terakhir kemarin pelatihan pengolahan 
makanan”51 

  

Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Slamet Widodo selaku Ketua 

Pokdarwis Kampung Pelangi : 

“Untuk Pokdarwis sendiri setiap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
akan mengadakan pelatihan local guide, pengantar bahasa, pasti kami 
dapat undangan untuk mengirim beberapa orang mbak untuk 
mengikuti pelatihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”52 
 

Setelah melakukan pelatihan dinas-dinas terkait melakukan evaluasi dengan 

mengunjungi dan mencari informasi mengenai kemajuan masyarakat setelah 

adanya pelatihan. Dari Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat 

                                                             
51 Hasil wawancara dengan ibu Amanah selaku Ketua PKK RW Kampung Pelangi, pada tanggal 09 
Februari 2019  pukul 16.00 WIB di Kampung Pelangi Semarang 
52 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku ketua Pokdarwis Kampung Pelangi pada 
tanggal 05 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Kampung Pelangi Semarang 
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dalam mengembangkan Kampung Pelangi di dukung sepenuhnya oleh 

Pemerintah melalui Dinas - Dinas terkait. 

4. Partisipasi Masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat dapat mendorong adanya partisipasi dari 

masyarakat sama halnya dengan program Kampung Pelangi yang membuat 

masyarakat terlibat didalamnya. Bapak Erwin Selaku Ketua Rw mengatakan : 

 “ Sekarang ini warga menjadi antusias untuk mengikuti kerja bakti 
bahkan sekarang kerja bakti dilakukan seminggu 2 kali dulu jarang 
mbak, mungkin sekarang masyarakat sadar kampungnya banyak 
dikunjungi orang jadi menjaga keindahan dan kebersihan 
Kampung”53 

Ibu Amanah selaku Bendahara Pokdarwis dan ketua PKK Rw menambahkan

 : 

 “ Partisipasi masyarakat disini ya bagus sih mbak, dulu itu sempat 
ada himbauan dari Pokdarwis untuk setiap gang menghias sekreatif 
mungkin, akhirnya itu pada berlomba-lomba setiap gang dipercantik 
dengan ide masing – masing”54 

Dari pernyataan diatas bentuk dari pertisipasi masyarakat Kampung Pelangi 

yaitu dengan mengikuti kerjabakti seminggu sekali, ikut mengecat talud di 

sepanjang sungai, dan juga terlibat langsung dalam pengembangan Kampung 

Pelangi sebagai panitia lomba festival mancing menunjukkan bahwa 

masyarakat Kampung Pelangi antusias dengan kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan masyarakat dan hal ini menunjukan pentingnya pemberdayaan 

                                                             
53 Hasil wawancara dengan bapak Erwin Selaku ketua Rw pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 
WIB di Kampung Pelangi 
54 Hasil Wawancara dengan Ibu Amanah Selaku Bendahara Pokdarwis dan Ketua PKK RW, pada 
tanggal 11 Februari 2019. Pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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yang dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat dan pengembangan 

wisata Kampung Pelangi itu sendiri. 

3.5.2. Faktor Penghambat 
1. Sumber Daya Manusia 

 Kampung Pelangi memiliki potensi-potensi yang dapat digali lebih 

dalam lagi dari segi seni, budaya, dan histori, namun pengelolaanya yang 

belum maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber daya manusia 

yang belum memiliki kesadaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet 

Widodo selaku Ketua Pokdarwis : 

“...dalam pengembangan Kampung Pelangi ini sebenarnya dari 
pokdarwis sendiri masih kurang, karena selama ini ide yang muncul dari 
saya banyak yang belum di laksanakan, ya ini terkait SDM mbak tidak 
ada yang mengelola, karena ya mereka lebih memilih yang membuat 
mereka untung bekerja contohnya karena pemikirannya masih Pragmatis, 
egosentris dan individualis pemikiran masyarakat kota beda dengan 
desa..”55 
 

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa keterbatasan Sumber 

Daya Manusia merupakan salah satu kendala penghambat pengembangan 

wisata Kampung Pelangi. 

2. Sumber Dana 

 Keterbatasan dana merupakan salah satu faktor kendala dalam 

pengembangan wisata Kampung Pelangi. Karena di Kampung Pelangi ini 

dalam mengembangkan wisata belum ada bantuan dana dari pihak manapun. 

                                                             
55Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
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Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan Bapak Slamet Widodo selaku Ketua 

Pokdarwis Kampung Pelangi : 

“ pengembangan Kampung Pelangi terkendala oleh dana, dana hanya 
di dapat dari iuran masyarakat, karena pemerintah melarang untuk 
menarik uang dari wisatawan, ada sih diperbolehkan beberapa tetapi 
itukan sukarela mbak, kalau untuk pengembangan Kampungg Pelangi 
saya rasa tidak cukup”56 

Sumber dana merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan 

wisata karena dalam membangun sebuah sarana prasarana maupun fasilitas 

bahkan untuk perawatan dan pelestarian dalam wisata membutuhkan dana 

yang besar. 

3. Keterbatasan Ruang Terbuka 

 Untuk mengembangkan sebuah wisata perlu adanya ruang terbuka 

untuk membangun sebuah atraksi wisata yang beragam tetapi di Kampung 

Pelangi sebagian besar atau hampir keseluruhan lahannya digunakan sebagai 

permukiman dan kondisi topografi yang berbukit dari tepi sungai. Kampung 

Pelangi merupakan permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ibu 

Amanah selaku Bendahara Pokdarwis dan  ketua PKK Rw mengatakan : 

“...banyak yang ingin dikembangkan di Kampung Pelangi ini mbak 
seperti yang ada di desa wisata begitu mbak banyak kegiatan atau 
aktivitas yang dilakukan wisatawan dengan warga, misalkan 
bercocok tanam atau memetik hasil produksi, la tapikan disini tidak 
ada lahan mbak sebagian besar buat permukiman, pemakaman, 
dan sungai kan...”57 
 

                                                             
56 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Widodo Selaku Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi, tanggal 
05 Februari pukul 10.00 di Rumah Bapak Slamet Widodo 
57 Hasil Wawancara dengan Ibu Amanah Selaku Bendahara Pokdarwis dan Ketua PKK RW, pada 
tanggal 11 Februari 2019. Pukul 13.00 WIB di Kampung Pelangi 
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Tempat tinggal masyarakat di Kampung Pelangi antara rumah satu dengan 

yang lain saling berhimpit hal ini dikarenakan kebutuhan perumahan yang 

semakin meningkat sedangkan lahan yang ada terbatas, dengan kondisi 

topografi yang menyulitkan dalam pengaturan letak perumahan. Berdasarkan 

pernyataan diatas keterbatasan Ruang terbuka menjadi salah satu kendala 

dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, satu-satunya hal yang dapat 

dilakukan ialah menjadikan sungai sebagai destinasi wisata air. 
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