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Kata Kunci:Dampak Pengembangan Taman Margasatwa Semarang, Peluang 

Usaha 

 

 Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan usaha, peningkatan penghasilan, standar 

hidup serta sektor-sektor produktif lainya seperti akomodasi dan transportasi. 

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan daya saing 

daerah, Kota Semarang juga berusaha mengembangkan sektor pariwisata yang 

dimilikinya, yaitu mengembangkan objek wisata Taman Margastawa Semarang 

menjadi objek wisata unggulan di Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana bentuk pengembangan objek wisata Taman Margasatwa 

Semarang yang dilakukan DISPARBUD dan bagaimana dampak bagi masyarakat 

sekitar, khususnya terhadap peningkatan usaha. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam masyarakat sekitar objek wisata 

Taman Margasatwa Semarang adalah masyarakat Kelurahan Wonosari dan 

Kelurahan Mangkang yang melakukan usahanya di Taman Margasatwa Semarang 

yang berjumlah 32 pedagang dan akan diteliti seluruhnya sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 

pengembangan objek wisata dan peningkatan usaha. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode kuesioner (angket), wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskripsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bentuk pengembangan objek wisata Taman 

Margastawa Semarang yang dilakukan oleh DISPARBUD  adalah pengembangan 

fisik dengan dilakukan pembagian zona, yaitu zona A, B dan C. Zona A adalah 

lokasi arena permainan, zona B adalah arena plaza gajah, zona C adalah arena 

kandang Kasuari. Namun Taman Margasatwa Semarang kesulitan untuk 

menambah satwa karena belum memenuhi syarat sebagai lembaga konservasi 

Sedangkan dampak pengembangan objek wisata terhadap peningkatan usaha bagi 

masyarakat sekitar adalah adanya dampak positif yaitu adanya peningkatan usaha 

seperti meningkatnya intensitas waktu berdagang, meningkatnya kepemilikan 

tempat usaha, meningkatnya omset penjualan yang berakibat pula meningkatnya 

pendapatan yang diperoleh.  

Saran yang dapat diberikan adalah pihak DISPARBUD terus mengupayakan 

pengembangan Taman Margasatwa Semarang dan membuat inovasi dari segi 

manajerial seperti strategi promosi yang lebih menarik, peningkatan pelayanan, 

kebersihan, keamanan dan ketertiban. 




